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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen XXI. Ulusal 
Farmakoloji Kongresi 19-22 Ekim 2011 tarihleri arasında 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapılacaktır. Ulusal kongremizle ilgili gelişmeleri, 
kongrenin web sayfası olan www.farmakoloji2011.org 
adresinden takip edebilirsiniz. Bu kongremizle birlikte, Klinik 
Farmakoloji Çalışma Grubu’muz tarafından düzenlenen Klinik 
Farmakoloji sempozyumunun beşincisi ile Klinik Toksikoloji Çalışma 
Grubu’muzun organize ettiği Klinik Toksikoloji sempozyumunun 
dördüncüsü yapılacaktır. Bu şekilde çalışma gruplarımızın 
etkinliklerini ulusal kongrede düzenleyecekleri sempozyumlar 
aracılığıyla grup üyeleriyle ve derneğimizin diğer üyeleriyle 
paylaşmaları gelenekselleşmiştir. 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu ulusal kongremizin 
yerini belirlemek için anabilim dallarımıza duyuru yapmıştır. 
Duyurumuza gelen başvurular değerlendirilmiş, aday illerde 
incelemeler yapılmış ve Eskişehir’de yapılmasına karar verilmiştir. 
Kongre sekreterimiz Prof. Dr. Kevser Erol başta olmak üzere, 
yerel organizasyonu üstlenen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki 
arkadaşlarımız ve bilimsel kurulda görev yapan arkadaşlarımız, 
kongrenin bilimsel ve sosyal içeriğini oluşturmak için büyük gayret 
göstermişllerdir. Kendilerine çok teşekkür ederim. 

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

Prof. Dr. Öner Süzer 
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Kongre Programı 
19 Ekim 2011 Çarşamba, 5. Klinik Farmakoloji 
Sempozyumu, 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 
 Salon A Salon B 
  5. Klinik Farmakoloji 

Sempozyumu 
4. Klinik Toksikoloji 
Sempozyumu 

09:00-
09:15 

5. Klinik Farmakoloji 
Sempozyumu Açılışı 

4. Klinik Toksikoloji 
Sempozyumu Açılışı 

  Öner Süzer, Ahmet Akıcı Öner Süzer, Atilla Karaalp 
09:30-
10:30 

Panel: Dünden Bugüne Akılcı 
İlaç Kullanımı Uygulamaları 

Konferans: Bitkiden İlaca 
Yolculuk 

  Moderatör: Şule Oktay Oturum başkanı: Yeşim Tunçok 
  - Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı 

Uygulamaları 
Ahmet Akıcı, Marmara Üniversitesi 
 
- Dünyada Akılcı İlaç Kullanımı 
Uygulamaları 
Ezgi Gülmez, Bordeaux Üniversitesi 

Hakan Ergün, Ankara Üniversitesi 

10:30-
11:00 Kahve arası 

11:00-
12:00 

Panel: Akılcı İlaç Kullanımının 
Yaygınlaştırılmasında Eğitim 
Faaliyetleri 

Konferans: Tanıtım, Reklam ve 
Bilgilendirme Etiği Yönünden 
Bitkisel Ürünler 

  Moderatör: Hakkı Zafer Güney  Oturum başkanı: Müge Tecder 
Ünal 

  - Akılcı İlaç Kullanımının 
Yaygınlaştırılmasında Tıp 
Fakültelerinde Eğitim Faaliyetleri 
Ayşe Gelal, Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

- Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Akılcı 
İlaç Kullanımı Eğitimi 
Ayşegül Gençoğlu, Sağlık Bakanlığı 
Hıfzıssıhha Mektebi 

Atila Karaalp, Marmara Üniversitesi 

12:00-
13:30 

Öğle arası 

13:30-
14:30 

(KFÇG ve KTÇG ortak oturumu)  

  Konferans: Kanser Tedavisinde 
İlaç-Bitkisel Ürün Etkileşimleri 

 

  Moderatör: Melih Babaoğlu  
  İsmail Çelik, Hacettepe Üniversitesi  
14:30-
15:00 

Kahve arası 
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 Salon A Salon B 
  5. Klinik Farmakoloji 

Sempozyumu 
4. Klinik Toksikoloji 
Sempozyumu 

15:00-
16:30 

Panel: Akılcı İlaç Kullanımının 
Yaygınlaştırılmasında Eğitim 
Dışındaki Diğer Faaliyetler 

İnteraktif olgu tartışması: 
Bitkisel Ürünlerle Zehirlenme-1 

  Moderatör: Ahmet Akıcı Oturum başkanı: Şule Kalkan 

  - Akılcı İlaç Kullanımının 
Yaygınlaştırılmasında Ulusal 
Rehberler ve Reçete İzlem 
Faaliyetlerinin Katkıları 
Ali Alkan, Sağlık Bakanlığı 
Hıfzıssıhha Mektebi 
 
- Geri Ödeme Sistemi ve Akılcı İlaç 
Kullanımı İlişkileri 
Hüseyin Kılıçarslan, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
 
- Akılcı İlaç Kullanımının 
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Sağlık 
Bakanlığı Ulusal Programı 
Burçak Deniz Dedeoğlu, Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü 

Aylin Arıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi 
16:00-16:30 Kahve arası 

     
16:30-
17:30 

Panel: Akılcı İlaç Kullanımı 
Uygulamalarıyla İlgili Yeni 
Yapılanma Sürecinde Klinik 
Farmakolojinin Belirleyici Rolü 

İnteraktif olgu tartışması: 
Bitkisel Ürünlerle Zehirlenme-2 

  Moderatör: Oğuz Kayaalp Oturum başkanı: Serap Annette 
AKGÜR 

  - Türkiye Klinik Farmakoloji Algısı 
ve Beklentiler 
Oğuz Kayaalp, Hacettepe 
Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
 
- Akılcı İlaç Kullanımı 
Uygulamalarına Yönelik Sağlık 
Otoritesinin Klinik Farmakolojiden 
Beklentileri 
Hanefi Özbek, Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
 
- Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları 
ve Klinik Farmakoloji İlişkisinin 
Akademik Düzeyde Birbirine 
Katkıları 
Zafer Güney, Gazi Üniversitesi 

Nil Hocaoğlu Aksay, Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

17:30-
18:00 Kahve arası 
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19 Ekim 2011 Çarşamba, 21. Ulusal Farmakoloji 
Kongresi 
 Salon A Salon B 
18:00-
18:30 

TFD Kongresi Açılışı  

  Prof. Dr. Öner Süzer 
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Necmi Ata  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Gönen 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Rektörü 

 

     
18:30-
19:30 

Açılış konferansı:   

  Yılmaz Büyükerşen 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı 

 

19:30 Açılış kokteyli  

 
 
 

20 Ekim 2011 Perşembe 
 Salon A Salon B 
08:30-
09:15 

Erken Oturum: Yeni İlaç 
Geliştirmedeki Verimsizliğe, 
Temel Bilimsel Araştırma 
Yaklaşımları Ne Ölçüde Katkıda 
Bulunuyor? 

  

  Oturum başkanı: Zafer Güney   
  Hakan Gürdal, Ankara Üniversitesi   
      
09:30-
10:30 

Konferans: Role Of 
Prokineticins In Cardiovascular 
System: From Genetically 
Manipulated Animal Models To 
Drug Discovery 

  

  Oturum başkanı: Ersin Yarış   
  Canan Nebigil-Désaubry, 

Université de Strasbourg 
  

10:30-
11:00 

Kahve arası 
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 Salon A Salon B 
11:00-
12:30 

Panel: Diyabetin 
Kardiyovasküler 
Komplikasyonları 

Panel: İlaç/Madde Kullanımının 
Adli Yönleri  

  Oturum Başkanı: A. Tanju 
Özçelikay 

Oturum Başkanı: Esat Eşkazan  

  - Deneysel Diyabetik 
Kardiyomiyopatide Ryanodin 
Reseptörlerinin Rolü 
Belma Turan, Ankara Üniversitesi 
 
- Diyabetik Hastalardaki 
Kardiyovasküler Etkilenimler 
Rıfat Emral, Ankara Üniversitesi 
 
- Diyabetik Kardiyomiyopati ve 
Endotel Disfonksiyonu 
A. Tanju Özçelikay, Ankara 
Üniversitesi 

- Adli Farmakolojiye Genel 
Yaklaşım 
Esat Eşkazan, İstanbul Bilim 
Üniversitesi 
 
- Adli Olgularda İlaç/Maddelerin 
Etkilerinin Değerlendirilmesi: 
Davranış, Beceri, Gelişim Üzerine 
Ve Diğer Etkilere Bakış 
Rezzan Gülhan (Aker), Marmara 
Üniversitesi  
 
- Adli Olgularda İlaç/Maddelere 
Analitik Yaklaşım 
Serap Annette Akgür, Ege 
Üniversitesi 
 
- Ölüm Sonrası Adli Olgularda 
İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım 
A. Pınar Yamantürk Çelik, İstanbul 
Üniversitesi 

12:30-
14:30 Öğle arası ve posterlerin gezilmesi 

14:30-
16:00 

Panel: Nöronal Plastisite Panel: Hastane İlaç Yönetimi 
ve Monitorizasyon 

  Oturum Başkanı: Emel Ulupınar Oturum Başkanı: Sinan Çavun 

  - Kemirgenlerin Primer Duyu 
Korteksindeki Plastik Değişiklikler 
Emel Ulupınar, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi 
 
-Epigenetik ve Nöroplastisite 
Ersin O. Koylu, Ege Üniversitesi 
 
- Kindling Süreci ile İndüklenen 
Nöronal Ateşleme Değişiklikleri: 
Talamo-Kortikal Senkronizasyon 
Nihan Çarçak, İstanbul Üniversitesi 

- Hastane İlaç Yönetimi 
Sinan Çavun, Uludağ Üniversitesi 
 
- İlaç Stok Yönetimi 
Gülizar Yıldız, Gazi Üniversitesi 
 
- Yataklı Sağlık Kuruluşlarındaki 
Klinik Toksikoloji Uygulamalarında 
Farmakologların Rolü 
Şule Kalkan, Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
 
- İlaç Yönetim Sürecinde Klinik 
Farmakolojinin Katkıları 
Ahmet Akıcı, Marmara Üniversitesi 

16:00-
16:30 

Kahve arası 

16:30-
18:00 

Sözlü Bildiriler (Salon A,B,C,D) 
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21 Ekim 2011 Cuma 
 Salon A Salon B 
08:30-
09:15 

Erken Oturum: Biyobenzer 
ürünler  

  Oturum başkanı: Yeşim 
Tunçok 

 

  Alper İskit, Hacettepe Üniversitesi  
     

09:30-
10:30 

Konferans: Calcium Signaling 
in Functional Regulation of 
the Heart 

 

  Oturum başkanı: Bülent 
Gümüşel 

 

  Martin Morad, Medical University 
of South Carolina 

 

10:30-
11:00 Kahve arası 

11:00-
12:30 Panel: Pulmoner Farmakoloji Panel: Kronofarmakokinetik 

  Oturum başkanı: Başar 
Sırmagül  

Oturum başkanı: Alper Okyar 

  - Akut Akciğer Hasarı Deneysel 
Modelleri 
Emine Yılmaz Sipahi,  Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi 
 
- Pulmoner Hipertansiyonda 
Farmakolojik Yaklaşımların 
Bugünü ve Yarını 
Hüseyin Yıldırım,  Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi 
 
- Deneysel Pulmoner 
Hipertansiyonda Antiremodeling 
Yaklaşım Sonuçları 
Başar Sırmagül, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi 
 
- Pulmoner İskemi-Reperfüzyon 
Hasarının Tedavisinde 
Önkoşullamanın Yeri 
Nilüfer Turan, Gazi Üniversitesi 

- Kronofarmakolojiden Kronotedaviye 
Hakan Zengil, Gazi Üniversitesi 
 
- Taşıyıcı Proteinlerin Sirkadien 
Ritmleri 
Alper Okyar, İstanbul Üniversitesi 
 
- From Circadian Control on 
Anticancer Drug Disposition to 
Circadian Delivery of Cancer 
Treatments 
Francis Levi, INSERM 

      
12:30-
14:30 Öğle arası ve posterlerin gezilmesi 

      



 xv 

 Salon A Salon B 
14:30-
16:00 Sözlü Sunular 

Sözlü Sunular (Sözlü bildiriler 
arasından seçilenler) 

  Oturum başkanı: Alper İskit Oturum başkanı: Eyüp S. Akarsu 
  - Bazal Ön-Uyaran Aracılı 

İnhibisyonun Dürtüsellik ve 
Fensiklidine Yanıtlardaki Rolü 
Hakan Kayır, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi 
 
- Deneysel Septik Şok 
Modellerinde Antioksidan 
Tedaviler 
Zekai Halıcı, Atatürk Üniversitesi 

- Hücre Ölümü- Apoptozun 
STAMP Gen Ailesi İle Negatif 
Regülasyonu 
Ceren Gönen Korkmaz, Ege 
Üniversitesi 

- “Uzun Süreli Resveratrol 
Uygulamasının Yaşlı Sıçanlardan İzole 
Edilen Mezenterik Arter Disfonksiyonu 
Üzerine Etkisi” ve “ Resveratrolün 
Yaşa-Bağlı Adrenomedüller 
Katekolamin Biyosentezindeki 
Değişimler Üzerine Etkileri” 
Semil Selcen Göçmez, Namık Kemal 
Üniversitesi 
 
- Granisetronun Antiemetik Etkililiği 
İle Çoklu İlaç Direnci Geni MDR1 
(ABCB1) Genetik Polimorfizmleri 
Arasındaki İlişki 
Teuta Zoto, Hacettepe Üniversitesi 
 
- “Erken Dönem Aterosklerozda eNOS 
Regülasyonu” ve “Fluvastatin Erken 
Dönem Aterosklerozda Kaveolin 
Düzeylerindeki Artışı Engeller” 
Günay Yetik Anacak, Ege Üniversitesi 

     
16:00-
16:30 

Kahve arası 

    
16:30-
18:00 

Sözlü Bildiriler (Salon A,B,C,D) 

    
20:00 Gala yemeği 
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22 Ekim 2011 Cumartesi 
 Salon A  

08:30-
09:15 

Erken oturum: Synthesis And 
Bioactivity of Flavaglines: A 
New Class of Anticancer 
Natural Products 

 

  Oturum Başkanı: Remzi Erdem  
  Laurent Désaubry, Université de 

Strasbourg 
 

     

09:30-
10:30 

Konferans: Uncoupling of eNOS 
in vascular disease and 
mechanisms of action of 
compounds preventing 
uncoupling  

 

  Oturum başkanı: Öner Süzer  
  Ullrich Förstermann, Johannes 

Gutenberg University 
 

     
10:30-
11:00 

Kahve arası 
 

     
11:00-
12:30 İş toplantısı 

 

  Düzenleyen: TFD Yönetim Kurulu  
     
12:30 Kapanış  
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4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 
Konferans 
[19.10.2011, SALON B, 09:30-10:30] 
Bitkiden İlaca Yolculuk 
Hakan Ergün 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
Doğal-sentetik ürünler ayırımı, günümüzde artan biçimde ve farklı bakış 
açılarının kendi doğruları ile işlenmektedir. Bu sunumda, farmakoloji 
disiplini penceresinden ve mümkün olduğunca objektif kalınarak konu 
hakkındaki gerçekler ve yanılgılar verilmeye çalışılacaktır. 
Bir ürüne ilaç adı verildiğinde, farmakoloji disiplinini iyi tanımayan kişiler 
tarafından genellikle sentetik bir ürün ve salt bu nedenle de zararlı/toksik 
olduğu yargısı doğar. Gerçek böyle midir? Yoksa bu derin bir yanılgının 
veya istemli olarak doğal ürünler adı altında üretim ve pazarlama faaliyeti 
yürüten ticari organizasyonların reklamlar yoluyla benimsenmesi istenen bir 
olgu mudur? Bu soruya farklı açılardan bakarak yanıt vermek mümkün 
olmakla birlikte bu sunumda klasik farmakoloji eğitimi basamakları ile yanıt 
aranacaktır. 
Farmakoloji derslerinde, adı üzerinde ilaç bilgisi verilmeye çalışılır. Bunların 
içinde başlangıç konularından birisi ilacın nereden elde edildiğidir. Tarihsel 
gelişim içerisinde, ilaç birçok kaynaktan elde edilmiş ve halen aynı 
kaynaklardan gelişen yöntemler kullanılarak elde edilmeye devam 
etmektedir. İlaçlar; başta bitkiler olmak üzere; mikroorganizmalar, 
hayvanlar veya insanların kendilerinden doğal olarak elde edilebildiği gibi, 
bu ürünlerin işlenmesi ile semi-sentetik veya tamamen sentetik olarak da 
elde edilebilmektedir. Aslında farmakoloji bakış açısından bunların 
hangisinden elde edildiğinin bir önemi de, çok istisnai durumlar hariç, 
yoktur. Bunun temel önemi, olsa olsa; ilaçların en kolay, en ucuz, en 
verimli biçimde elde edilmesi ile ilaç endüstrisine yatırım yapan firmaların 
üretim maliyetlerini belirleyen unsurlar olarak gerçek hayattaki yerini alır.  
Farmakoloji disiplini açısından en öncelikli konular üretim kaynağından 
bağımsız olarak, ilaç adını alabilmesi için, ilacın  var olması gereken temel 
nitelikleridir. Bu nitelikleri ile ilgili ilk soru, bu ilacın hangi durumlarda, ne 
süreyle, hangi dozda ve nasıl uygulanacağıdır? Yani farmakoloji 
terminolojisi ile ilacın endikasyonu ve pozolojisi nedir? Bu ilk basamak bir 
kimyasalın ilaç olabilmesi için en önemli adım olmakla birlikte günümüzde 
bu haliyle hiçbir ülke regülasyonunda ilaç olabilmesi için yeterlilik 
göstermemektedir. Bunun dışında yanıtlanması gereken başka temel 
sorular bulunmaktadır. Örneğin, hastanın özellikleri karşısında ilacın 
kullanım alanı ve özellikleri değişmekte midir? Böbrek veya karaciğer 
yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir mi? Aynı etki, çocuklar veya 
geriatrik yaş grubunda da geçerli midir? Bu tür yapısal, fizyolojik veya 
patolojik farklılıklarda (yaş, cinsiyet, hastalıklar, organ yetmezlikler) doz 
veya genel anlatımıyla pozolojide bir ayarlama gerekir mi? Gebe annenin 
alması halinde fetus üzerinde zararlı bir etki oluşturur mu? Buna benzer 
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sorular ilk anda akla gelen ve bir ilaç için öncelikli olarak yanıtlanması 
gereken sorulardır.  
Konu ilaç olunca sorular da bitmez. Bir ilacın kesinlikle kullanılmaması 
gereken (kontrendikasyonlar) durumlar var mı? Özel önlemlerin alınması 
gereken hastalık/sağlık durumlarının tedaviye etkileri ve gerekli önlemlerin 
özellikleri nelerdir? Bu tür hastalık/sağlık durumlarında beslenme için alınan 
yiyecekler veya kullanılan ilaçların birbiri ile etkileşimleri söz konusu mu? 
Etkileşim varsa, nasıl önlem alınır? İlaç aç mı alınmalı, yoksa tok mu? 
Benzeri sorular hemen tüm oral yoldan kullanılacak ilaçların reçetelenmesi 
sonrası hastalar tarafından da sorulan sorulardır. Buraya kadar sıralanan ve 
ilaç hakkındaki özellikleri ortaya koyan sorular ve yanıtlar, ilaçlar açısından 
olmazsa olmazlardır. Ancak, farmakoloji açısından ilacın etkililiği önemli bir 
bölüm ise de, bir diğer ve en az onun kadar önemli olan başka bir yönü de 
ilacın güvenliliğidir.  
Prensip olarak kimyasal bir madde, yine hangi yöntemle elde edilirse 
edilsin, bir biyolojik yanıt ortaya çıkarıyorsa, bunun abartılı şekli dahil 
olmak üzere başka sistemlerin de etkilenebileceği baştan kabul edilir. Bu 
durum başka bir anlatımla “bir ilacın yan/advers etkisi yoksa, etkisi de 
yoktur” şeklinde de ifade edilebilir. Bu bilinçle ilacın etkisi yanında ortaya 
çıkardığı risk yani güvenlilik profili, ilaç dünyası için önemli bir sorun olup 
bu yönde alınabilecek önlemler ve olası alternatifler bitmeksizin 
araştırılmaktadır. Sonuç olarak bir ilacın ilaç olabilmesi için güvenliliğinin de 
ortaya konması istenmektedir. İlaç güvenliliği ile ilgili sorular her ne kadar 
olmazsa olmaz koşullardan olsa da ne yazık ki, kimyasalların “ilaç” özelliğini 
almadan önce tüm ayrıntıları ile ortaya konması gerçek hayatta mümkün 
olamamaktadır. Bu nedenle ilaç adını almadan önce mümkün olduğunca 
detaylı çalışmalar yapılmakta ve sonrasında da yakından izlenmeye devam 
etmektedir. Bu izlem işlevi için geliştirilen sistem ise “Farmakovijilans” 
adıyla bilinmektedir.  
Sonuç olarak, bir ilacın ilaç olabilmesi için bitkiden veya sentetik yöntemler 
ile geliştirilmesi yalnız bir ayrıntı olup, hasta veya sağlıklı bireylere 
uygulandığında ortaya çıkardığı olumlu veya olumsuz tüm özellikleri 
önemlidir. Bu özellikler ile ilgili olarak yukarıda ifade edilen soruların yanıtı 
ise ilaç sıfatını almadan önce ve sonrasında yapılan araştırma sonuçlarına 
dayanmaktadır. Hangi çalışmaların, hangi düzen içerisinde yapılacağı ise 
hemen tüm dünyada sağlık veya ilaç kurumlarınca kabul edilen belirli bir 
sistematik preklinik ve klinik araştırma aşamalarından (fazlarından) 
oluşmaktadır. Bir bitki içinde de bir veya birden fazla maddenin tıbbi 
anlamda yararı olduğu düşünülüyorsa, aynı aşamalardan geçmesi halinde 
“ilaç” sıfatını da alabilir. Farmakoloji tarihi içerisinde de, bu şekilde ilaç 
adını alan, morfin, digoksin ve aspirin gibi sayısız örnek bulunmaktadır ve 
bu konular ayrıntıları ile sunumda tartışılacaktır.  
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Konferans 
[19.10.2011, SALON B, 11:00-12:00] 
Tanıtım, Reklam ve Bilgilendirme Etiği Yönünden 
Bitkisel Ürünler 
Atila Karaalp 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
Tıp, insanların sağlıklarının korunması, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi 
ile uğraşan bir bilim dalı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanattır. 
Tıp, bir bütündür ve kendi içinde pek çok dalı vardır. Ancak alternatif tıp, 
tamamlayıcı tıp veya benzeri diğer tabirler yanlıştır. Hukukun, kimyanın, 
fiziğin alternatifi olamazsa tıbbın da alternatifi yoktur ve olamaz, ancak ne 
yazık ki alternatif tıp tabiri yanlış bir biçimde dilimize yerleşmiştir. 
Alternatif tıp olarak adlandırılan etkinlikleri ve güvenilirlikleri bilimsel 
yöntemlerle kanıtlanmamış tedavi yöntemlerini körü körüne 
reddedilmemelidir. Hepsinin olmasa da bazılarının bilimsel yöntemlerle 
araştırıldıktan sonra modern tıbbi tedaviler içinde yerlerini almaları olasılığı 
bulunmaktadır. 
Modern tıp, bir taraftan ticari olması, diğer taraftan insan ruhunu 
görmezden gelmesi, bazı durumlarda hastaya yarar yerine zarar vermesi 
veya çaresiz kalması, her şikâyet veya hastalığı ilaç ve/veya ameliyatla 
tedavi etmeye kalkması, koruyucu tıbbı ihmal etmesi gibi nedenlerle 
insanları alternatif arayışlara sevk etmiştir. 
*** 
Alternatif tıbbın farklı türleri içinde ülkemizde en çok rağbet göreni 
“fitoterapi” yani bitkilerle tedavidir. Nezle için nane-limon, öksürük için 
zencefilli bal, kabızlığa karşı sinameki, ishale karşı kahve de geniş anlamda 
bitkilerle tedavi sayılabilir, ancak, fitoterapi denince özellikle formülü 
herkes tarafından bilinmeyen “gizemli” karışımlar anlaşılmaktadır. 
Kültürümüzde yüzyıllardır çok yaygın olan geleneksel fitoterapi için Lokman 
Hekim Tıbbı, geleneksel tıp veya koca-karı ilaçları gibi tanımlamalar 
kullanılagelmiştir. Bu tür tedaviler her zaman iyi niyetle ve çaresiz 
kalındığında yapılır, hatta bazen gerçekten de işe yarayabilen (plasebo 
etkisi ?) bir tedavi yöntemidir. Bunların temelleri gözlemlere, dine, 
inançlara ve genellikle de kültürlere dayanır. 
Alternatif tıbbın giderek büyük kazanç sağlayan bir sektör olduğunun 
anlaşılmasıyla beraber de modern fitoterapi doğmuştur. Eskiden ilkel 
yöntemlerle her kişi için özel yapılan bitkisel ürünlerin yerini teknolojiden 
yararlanılarak seri olarak üretilen, ilaçlar gibi marka ve şık ambalajları olan 
ürünler almıştır. 
Fitoterapi, dünyanın kâr payı en yüksek sektörlerinin başında gelir; çoğu 
zaman son derece ucuz, hatta bedava olan otlar-bitkiler yüzlerce liraya 
satılabilmektedir. Çoğunun etkinlikleri ve güvenlilikleri bilimsel yöntemlerle 
“kesin olarak kanıtlanmamış” bu ürünlerin her türlü mecrada serbestçe 
reklâmı yapılabilmekte ve tüm dünyada özellikle de Amerika ve Avrupa 
ülkelerinde oldukça fazla satılmaktadır. Hatta bu ürünlerin piyasası ortalığı 
o kadar bulandırmıştır ki bazı sentetik uyuşturucular (sentetik esrar) bu 
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kisve altında uluslararası olarak pazarlanabilmektedir. Bu ürünler 
hastalıkların tedavisi için olduğu gibi, çoğu kozmetik kaygıları hedef alır 
niteliktedir; örneğin yaşlanmayı geciktirme, kelliği tedavi etme, tüy dökme. 
Hatta hiçbir sağlık veya kozmetik sorunu olmayan kişileri de “potansiyel 
müşteri” yapabilmek için bağışıklığı kuvvetlendirme, hastalıkları önleme gibi 
durumlar için de tavsiye edilmektedir. 
Son yıllarda fitoterapinin büyük bir kazanç kapısı olduğunu gören kimisi 
hekim, çoğu ise tıp dışı mesleklerden olan bazı kişiler (uyanıklar) hemen 
her gün medyada boy göstermektedirler. Bu şahısların ünvanlarındaki “Dr.” 
titri yüzünden halkın çoğu da bu kişileri gerçekten tıp doktoru ve profesör 
olduklarını sandıklarından dolayı kandırılmaktadırlar. 
Bu şahıslar, halkın ayırt etmesi mümkün olamayacak, sözde bilimsel verileri 
ile idrar kaçırmadan adet sancısına, egzamadan hepatite, meme 
büyütmeden boy uzatmaya, kanserden boyun fıtığına, kıl dönmesinden 
astıma kadar akla hayale gelebilecek her şikâyet ve hastalığa iyi geldiği 
söylenen ve hiçbirinin bilimsel olarak kanıtlanmış etkisi olmayan ürünlerin 
reklamını gayri-ahlaki bir biçimde yapmaktadırlar. 
*** 
1. Fitoterapi, ağızları iyi laf yapan şarlatanların ellerine teslim edilmemesi 
gereken geleneksel bir tedavi yöntemidir ve modern tıp, fitoterapiyi 
görmezden gelmeyip, ona sahip çıkmalı, bitkisel ürünlerin etkilerini nerede 
ve nasıl kullanılabileceklerini ilaçlar için uyguladığı bilimsel yöntemlerle 
belirlemelidir. 
2. Yetkili merciiler, insanları bitkilerle aldatan bu kişilerin serbestçe reklâm 
ve satış yapmalarını önleyecek kanuni tedbirleri acilen almalıdır. 
3. Reyting ve tiraj peşindeki medya, sorumluluğunu bilmeli ve bu kişilerin 
emellerine alet olmamalıdır. 
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İnteraktif olgu tartışması 
[19.10.2011, SALON B, 15:00-16:00] 
Bitkisel Ürünlerle Zehirlenme-1 
Aylin Arıcı 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımının tarihçesi antik çağlara dek 
uzanmaktadır. Bitkisel ürünlerin, günümüzde oldukça popüler hale 
gelmesinde ise doğal oldukları varsayımıyla güvenli kabul edilmelerinin rolü 
vardır. Bununla birlikte bitkisel ürünler tek başına kullanıldıklarında 
istenmeyen etkilere ve zehirlenmeye neden olabildikleri gibi kullanılan 
ilaçlarla etkileşimleri de insan sağlığını tehdit etmektedir.  
Amerika’da yapılan bir araştırmada, hastalıkların tedavisinde, %14-31 
oranında ek olarak bitkisel ürünlerin de hastalar tarafından kullanıldıkları ve 
hastaların hekime başvurduklarında, yaklaşık %60 oranında kullandıkları 
bitkisel ürün konusunda hekimlerine bilgi vermedikleri saptanmıştır (1). 
1993-2002 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma 
Merkezi’ne bildirilenler bitkilere maruz kalım olgularının tüm zehirlenmeler 
içindeki oranının %1.25 olduğu, Datura stramonium bitkisi ile 
zehirlenmelerde ise kötüye kullanımın sık olduğu bildirilmiştir (2). 
Ülkemizde, bitkisel ürün kullanımının sıklığı ile ilgili veriler yetersizdir. 
Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılmış kesitsel bir araştırmada, araştırmaya 
alınanların %35.9’unun bitkisel ürün kullandığı, kullananlar içinde kadınların 
çoğunlukta olduğu ve eğitim düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. 
Bitkisel ürün kullanım nedenleri sorgulandığında da, doğal oldukları için ve 
sağlıklı olmak için ve mevcut olan sağlık problemleri için kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Bitkisel ürünler konusundaki farkındalıkları sorgulandığında 
ise, medya, sağlık mensubu tarafından bilgilendirildikleri ve 5 kişiden 
üçünün de sağlıklarını artırmak ya da mevcut sağlık problemi nedeniyle bu 
ürünleri kullandıkları belirtilmiştir (3). Cerrahi girişimlerde anestezi 
öncesinde, çocuklarda bitkisel ürün kullanım sıklığının %32 olduğu 
belirtilmiştir (4).  
İspanya’da 1994-2006 yıllar arasında hepatotoksisite kayıtları 
incelendiğinde, 523 hepatotoksisite olgusunun, 13’ünün kullanılan bitkisel 
ürünlere bağlı olduğu bildirilmiştir. Diğer tüm etkenler dışlandığında 
hepatotoksisiteden Camellia sinensis, Rhamnus pursianus, Aesculus 
hippocastanum, coutarea latiflora, chitosan, cassia angustifolia, kava-kava 
sorumlu tutulmuştur(5). Son dönem böbrek yetmezliğinin sık gözlendiği 
Tayvan’da da geleneksel bitkisel ürünlerin kullanımının son dönem böbrek 
yetmezliğine neden olan faktörlerden biri olduğu belirtilmiştir (6). 
Sık kullanılan bitkisel ürünler St John’s worth, Gingko biloba, Panax 
ginseng, Allium sativatum, Echinacea purpura ve Camellia sinensis ‘tir (7). 
Bu konuşmada,  aşağıda yer alan bitkisel ürünlere maruz kalıma bağlı 
zehirlenme olguları interaktif olgu sunumu formatında tartışılacaktır.  
St John’s worth (Hypericum perforatum): Antidepresan, metastaz 
önleyici ve antiinflamatuar olarak, ayrıca inflamatuar-demiyelinizan 
hastalıklara ve akciğer fibrozisine karşı kullanılmaktadır. İlaçlarla birlikte 
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kullanıldığında etkileşime neden olduğuna ilişkin in vivo ve in vitro 
çalışmaların yanı sıra; klinikte indinavir, imatinib, siklosporin, takralimus, 
varfarin, metadon ve oral kontraseptifler ile etkileşimi vardır. Çoğu ilacın 
biyoyararlanımını azalttığı, transplant hastalarında kullanımının organ 
rejeksiyonu açısından risk oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca, intestinal P-gp 
ve hepatik CYP3A4 ekspresyonunu artırarak digoksin konsantrasyonunu 
azalttığı ve tedavide yetersizlik oluşturduğu da bildirilmiştir (8). Buspiron ile 
birlikte kullanımında, serotonin sendromu geliştiği gözlenmiştir(9). 
Gingko biloba (fam. gingkoaceae): Gingko biloba içeren tıbbi ürünler, 
nörodejeneratif hastalıkların, tinnitus, glokomun bazı tiplerinin ve periferik 
damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Gingko ekstraktının 
intestinal P-gp inhibitör etkinliği bulunmaktadır. Ayrıca CYP2C9’u da inhibe 
etmektedir. CYP2C9 ile metabolize edilen varfarin ile birlikte kullanımında 
kanama epizodlarına neden olabilmektedir.  
Panax ginseng (fam. araliaceae): Geleneksel tıpta, bilişsel performansı 
artırmak, fiziksel strese karşı kullanılmaktadır. Hipoglisemik ve 
antitrombositik etkisi bulunmaktadır. Cerrahi girişimden iki hafta önce 
bırakılması gereklidir. Antihipertansif, anksiyolitik, antidepresan MAOİ, ve 
antiöstrojenik ilaçların etkinliğini azaltabilir. Kanama zamanını uzattığı 
bilinen ilaçlarla alındığında kanama eğilimini artırır.  
Sarımsak (Allium sativatum,): Kanda LDL düzeyini düşürerek 
ateroskleroza neden olan plak formasyonunu azaltır ve kan basıncını 
düşürür. Kullanımı sırasında mide yanması, alerjik reaksiyonlar, kanama ve 
menstrüel periyodun normalden daha şiddetli geçmesi yan etki olarak 
gözlenebilir. Antikoagulan, antiinflamatuar ve aspirin gibi antitrombositik 
ilaçları kullananlarda ilaç etkileşimi gözlenebilir.  
Echinacea purpurea (Echinacea): Bakteriyel, viral ve fungal 
enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kullanımında, gastrointestinal 
rahatsızlık, bulantı, sersemlik, anafilaksi, astım nöbeti, alerjik kişilerde 
alerjik reaksiyonlar yan etki olarak gözlenebilir. CYP3A4 ile metabolize 
edilen ilaçların düzeylerini artırabilir, immunosupresiflerin etkisini 
azaltabilir. Hepatotoksik ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.  
Camellia sinensis (fam. Theaceae, yeşil çay): Yaprakları geleneksel 
tıpta, astım tedavisi, anjina pectoris, periferik damar hastalığı ve koroner 
arter hastalığında kullanılır. Antioksidan etkisi de gösterilmiştir. İn vivo ve 
in vitro deneysel çalışmalarda, yeşil çayın klozapinin emilimini azalttığı 
gösterilmiştir.  
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İnteraktif olgu tartışması 
[19.10.2011, SALON B, 16:30-17:30] 
Bitkisel Ürünlerle Zehirlenme-2 
Nil Hocaoğlu Aksay 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
Bitkisel ürünler; doğal ürünler, doğal destek ürünleri, herbal tedavi 
ürünleri, tamamlayıcı tedavi ürünleri, alternatif tedavi ürünleri gibi isimler 
ile karşımıza çıkabilmektedir. İsim ne olursa olsun kastedilen, bitkilerin tek 
başına kaynak olarak kullanıldığı, ya da yardımcı madde olarak 
kimyasalların kullanılabildiği, kilo verme, bağışıklık sistemini güçlendirme, 
hastalıkların tedavisine destek gibi amaçlarla kullanılan ürünlerdir.  
Ülkemizde bitkisel ürün kullanımına ilişkin veriler sınırlıdır. Yaşlı (>65 yaş) 
kadınlarda bitkisel ürün kullanım oranı %48.3 iken, benzer şekilde 1-16 yaş 
arasındaki çocuklarda bitkisel ürün kullanım oranı %49.0’dır. Ülkemizde 
olduğu gibi, diğer ülkelerde de bitkisel ürün kullanımı sıktır ve kullanım 
oranı giderek artmaktadır. İngiltere’de bitkisel ürün kullanım oranı 1990-
1992 yıllarında yaklaşık %3 iken, bu oranın 1997 yılında %11, 2003 yılında 
%41’e yükseldiği bildirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran 
%24 civarındadır.  
Bitkisel ürünlerin doktor kontrolü dışında kullanılmaları, ülkemize giriş ve 
kullanımlarına ilişkin kontrol eksiklikleri, doğal ve zararsız kabul edilmeleri, 
geleneksel tıp yöntemlerine göre tercih edilmeleri gibi nedenlerle artan 
kullanım sıklığı, bu ürünlerle olan zehirlenmeleri de beraberinde 
getirmektedir. Bitkilerin herhangi bir işleme maruz bırakılmadan direkt 
olarak veya pişirilerek tüketilmesi, kaynatılarak suyunun içilmesi, hayatı 
tehdit edici zehirlenmelere yol açabilmektedir. Her yıl hastaların ölümü ile 
sonuçlanan bitkisel ürünlerle zehirlenmelerin önlenmesi için, halkın ve 
sağlık personelinin eğitimi, bu ürünlerin satışında yasal kısıtlamanın 
getirilmesi ve denetlenmesi gereklidir.  
Bitkisel ürünlerle zehirlenmelere ilişkin bilgilerimizin arttırılması ve 
deneyimlerimizin paylaşılması amacıyla, yarışma formatında bir oturum 
planlanmıştır. Gruplara ayrılan katılımcılar, değişik puanlara sahip olan 
sorulardan birini seçecek, seçtikleri sorulara doğru cevap verdikleri koşulda 
puan kazanacak, doğru cevabı bulamadıklarında ise puan alamayacaklardır. 
İstedikleri takdirde kazandıkları puanların bir kısmını ve ya tümünü riske 
ederek yeni bir soru seçebileceklerdir. Seçtikleri soruya doğru cevap 
verememeleri halinde diğer gruplar cevap hakkı kazanarak şanslarını 
deneyebileceklerdir. İyi şanslar. 
 
Kaynaklar 
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5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu 
Dünden Bugüne Akılcı İlaç Kullanımı 
Uygulamaları 
[19.10.2011, SALON A, 09:30-10:30] 
Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları 
Ahmet Akıcı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
Akılcı ilaç kullanımı (AİK), hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun 
şekilde, kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman 
diliminde, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almalarını gerektiren 
kurallar bütünüdür. AİK, başarılı bir ilaç tedavisi için tedavi öncesi, sırası ve 
sonrasında süreci etkileyebilecek tüm faktörleri akılcılık ilkelerine göre 
entegre eden yaklaşımları önerir. Diğer pek çok ülkede olduğu gibi, 
Türkiye’de de AİK uygulamalarının arzu edilen düzeylerde olduğunu 
söylemek güçtür. Ancak son yıllarda bu konuya yönelik iyileştirme 
faaliyetlerine ivme kazandırılmış olması umut vericidir.  
Geniş perspektiften bakıldığında ilaç tedavisinin başarıya ulaştırılması için 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana idari, klinik, akademik, 
endüstriyel vb. birçok alanda sarf edilmiş tüm emeklerin burada yer 
bulması gerektiği düşünülebilir. Örneğin ulusal mevzuatta ilaçla ilgili 
yapılmış düzenlemelerin çoğunun özünde AİK’i ilgilendiren yaklaşımların 
hayata geçirilme çabasının olduğundan söz edilebilir. Bu düzenlemelerin 
önceleri oldukça erken hayata geçirilmesine karşın, yıllar içerisinde, ilaç 
kullanımında yaşanan hızlı değişim sürecine tam olarak uyum 
sağlayamadığı söylenebilir. Yüzyılın son çeyreğinde, bilhassa Dünya Sağlık 
Örgütü’nün AİK’in yaygınlaştırılmasına öncülük ettiği ortamda, AİK’in önemi 
dünyadaki tüm kamuoylarının daha fazla gündemine gelmiştir. 1990’lı 
yıllarda ülkemizde de AİK konusu somut olarak daha fazla tartışılmaya 
başlanmış ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir dizi eylem planı ortaya 
konmuştur. Bu çerçevede gündeme gelen ihtiyaçlara binaen Türk 
Farmakoloji Derneği çatısı altında Klinik Farmakoloji Çalışma Grubumuz 
(KFÇG) kurulmuştur. KFÇG, geçen sürede gerek kendisinin, gerekse Sağlık 
Bakanlığı’nın, eğitim kurumlarının ve diğer meslek örgütlerinin organize 
ettiği çeşitli eğitsel ve alt yapı faaliyetlerine aktif destek sunmuştur.  
Bu panelde başta KFÇG’nin faaliyetleri olmak üzere ülkemizde AİK 
uygulamalarının dününü, bugünü ve geleceğini ilgilendiren önemli konu 
başlıkları tartışılmaya çalışılacaktır. 
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Dünyada Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları 
Ezgi Gülmez 
Université Bordeaux Segalen, Service de Pharmacologie, Fransa 
Bu yazıda, Birleşmiş Milletler üyesi 192 devletin bulunduğu Dünyada akılıcı 
ilaç kullanımı (AİK) uygulamalarını kısaca özetlemeye çalışacağım. Durumu, 
ülkelerin her biri temelinde ele almak ne olanaklı, ne de yararlıdır. Kaldı ki, 
AİK’nın kendisi de zaten çok kapsamlı bir konu olup birçok alt başlık içerir. 
Bu nedenle konuşmamı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) belgeleri genelinde ve 
farmakoepidemiyolojik araştırmalar özelinde yapacağım.  
DSÖ Tanımı: DSÖ 1985 yılında, “akılcı ilaç kullanımı”nı şöyle 
tanımlamıştır: “Hastaların, kendi klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kendi 
bireysel gereksinimlerini karşılayacak dozda, yeterli bir zaman dilimi için, 
hastaya ve topluma en düşük maliyetle almaları”. 1986 yılında toplanan 39. 
Dünya Sağlık Meclisi de, AİK uzmanları tarafından bir yıl önce hazırlanan 
“Gözden Geçirilmiş İlaç Stratejisi”ni kabul etmiş, bu stratejinin bir parçası 
olarak da ülkeleri, bir “Ulusal Tıbbi İlaç Politikası” uygulamaya çağırmıştır. 
Çünkü tüm dünyada kullanılan ilaçların %50’sinden fazlası akılcı olmayan 
biçimde reçetelendirilmekte, dağıtılmakta ya da satılmaktadır. İlaçları doğru 
kullanmayan hasta oranı da %50’dir ve Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri 
temel ilaçlara ulaşamamaktadır. Akılcı olmayan ilaç kullanımı şu başlıklar 
altında özetlenebilir: Polifarmasi, antimikrobiyallerin, sıklıkla yetersiz dozda 
ve bakteriyel olmayan enfeksiyonlarda kullanımı, ilacın oral preparatlarının 
kullanımı daha uygun iken parenteral preparatlarının daha fazla 
kullanılması, ilaçların, klinik kılavuzlara uygun olmayan biçimde reçete 
edilmesi, ilaçların hastaların kendileri tarafından uygunsuz biçimde 
kullanılması (inappropriate self-medication). AİK neden bu kadar önemlidir? 
Çünkü AİK, DSÖ’nün de vurguladığı şekilde, “Ulusal İlaç Politikası” 
programlarında, diğer 12 eleman ile birlikte yer alır. DSÖ’nün, AİK ile ilgili 
aktiviteleri şöyle özetlenebilir: herşeyden önce bunu sağlık çalışanları ve 
hastaların ilaç kullanımını en uygun terapötik biçimde ve cost-effective 
olarak kullanılmasını sağlamaktır. Böylece morbidite ve mortalite ile ilaç 
tüketimi de azalır. Bu nedenle de, sağlık sektörünün tüm basamaklarında, 
hem devlet hem de özel sektörde AİK’nın yerleştirilmesi ve uygulanması 
önemlidir. DSÖ, 2002 yılında yayımladığı “Perspektif”inde, ilaç kullanımının 
izlenmesi ve akılcı olmayan ilaç kullanım davranışlarının değiştirilmesi için 
stratejiler geliştirmenin, bunları uygulamanın ve toplanan bilgileri 
kullanarak, AİK özendirmek için bir “ulusal program” belirlemenin temel 
olduğunu vurgulamıştır. Bunun başarıya ulaşması için de hükümetlerin 
bütçeden yeterli kaynak ayırarak, AİK’nı koordine etmek üzere çokdisiplinli 
bir “ulusal kurum” oluşturmasını zorunlu ve kritik önem taşıdığına dikkat 
çekmiştir. Yine DSÖ, 2011 yılında yayınladığı“The World Medicines Situation 
2011, Rational Use Of Medicines” raporunda; 2002 yılındaki raporuna 
göndermede bulunarak, AİK’nın özendirilmesine, bunun amaçla da bir 
“ulusal program”ın gerekliliği ile eğitimin taşıdığı öneme vurgu yapmıştır.  
Avrupa: Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency, EMA), 26 Ocak 
2011 tarihinde, gelecekteki 5 yıllık politikasını belirleyen “yol haritası”nı 
yayınladı. EMA’nın önümüzdeki 5 yıl için planladığı gelişme ve stratejik 
vizyonunu gösteren bu yol haritasına göre, EMA, halk sağlığı ihtiyaçlarına 
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öncelik vermekte ve ilaçlara erişimi, ilaçların güvenli ve akılcı biçimde 
kullanılmasını optimize etmeyi hedeflemektedir. Bunlardan özellikle AİK 
optimize edilmesinde hedef, pazarlama sonrası evrede kanıta dayalılığı 
güçlendirmek, hastaların ilaç kullanımına bağlı gereksiz risklerin azaltılması, 
ilaçlarla ilgili bilgiler için Ajansın referans noktası haline getirilmesi, karar-
vericilik sürecinin hasta deneyimleri dikkate alınarak geliştirilmesi olarak 
belirlenmiştir.  
Avustralya: Haziran 1996’da, Avustralya Yönetimler Konseyi, sağlık ve 
toplum hizmetleri sistemlerinin; insanların ihtiyaçlarına cevap verebilen 
kaliteli bakım sağlaması; koruyucu sağlık ve maliyet etkin bakım için 
teşvikler sağlaması; Medicare yoluyla temel sağlık hizmetlerine evrensel 
erişimi korumayı sağlaması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu anlaşma 
doğrultusunda da, genel amacı en iyi sağlık sonuçları ve ekonomik hedefleri 
elde etmek ve böylece ilaç ve ilgili hizmet ihtiyaçlarını karşılamak olan bir 
“Ulusal İlaç Politikası”nı geliştirmişlerdir.  
Asya: DSÖ Güney-Doğu Asya Bölgesel Ofisi’nin 21 Temmuz 2011’de 
yayınladığı rapora göre, akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların yetersiz 
biçimde tedavi edilmesi, gereksiz ve aslında önlenebilir ilaç yan etkileri, an-
timikrobiyal direnç, morbidite ve ölüm gibi çok ciddi halk sağlığı sorunlarına 
yol açmaktadır. Uygulanmaya çalışılan ulusal tıbbi ilaç politikaları da yeter-
siz kalmakta ve önlem alınmazsa sorunun daha da ciddi boyutlara 
ulaşmasından endişe edilmektedir. Bu bağlamda, DSÖ, ulusal ilaç politika-
larının, AİK uygulanmasını teşvik ettiğine, bu bağlamda da gerek mezuniyet 
öncesi ve sonrası eğitime, gerekse halkın eğitimine dikkat çekmektedir.  
Afrika: 14-15 Kasım 2007 tarihinde bir araya gelen 15 Güney Afrika 
ülkesinden sivil toplum kuruluşları, hükümet yetkilileri ve Afrika farmasötik 
sektör temsilcileri, global ve bölgesel düzeyde AİK’nın önemine dikkat 
çekmişler, AİK’nın önündeki engellerin nasıl kaldırılabileceği konusunu 
tartışmışlardır.  
AİK ve Farmakoepidemiyoloji: 1980’lerden itibaren farmakoepidemiyo-
loji, ters ilaç etkileşimlerine odaklanmaktansa, AİK ve sağlık ekonomisine 
odaklanan bir bakış açısına yönelmiştir. Dolayısıyla farmakoepidemiyoloji, 
daha modern bir yaklaşımla, “ilaçların kullanımının, akılcı ve cost-effective 
kullanımı destekleyecek şekilde, toplumlar üzerinde araştırılması” olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu bağlamda, toplumda AİK’nı kolaylaştırdıkları için, ilaç 
kullanımı (drug utilization) ile ilgili araştırmaların özel bir önemi vardır. 
Çünkü bir yandan, ilaç kullanım paternlerinin tanımlanmasına ve akılcı ol-
mayan ilaç kullanımının erken bulgularının saptanmasına olanak verir, öte 
yandan AİK’nın daha da geliştirilmesi için yapılan uygulamaları gözlemler. 
SONUÇ: AİK, genellikle gelişmiş ülkelerde uygulanmakta ve göreceli olarak 
daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ülkeler ya da bölgeler düzeyinde 
belirlenen hedeflere ulaşılamamış olması, AİK uygulamalarının başarısız 
olduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. AİK uygulamaları ile ilaç ve tedavi 
harcamaları, kalite düşmeden azalmakta (cost-effective), morbidite ve 
mortalite azalmakta; hastanede yatış süreleri azalmakta; insan kaynakları 
daha ekonomik ve kaliteli biçimde kullanılabilmektedir. Bu nedenle, AİK 
uygulamalarının iyileştirilmesi için daha çok kaynak ayrılması ve çaba 
harcanması, semeresi alınacak yatırımlardır. 
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Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında 
Eğitim Faaliyetleri 
[19.10.2011, SALON A, 11:00-12:00] 
Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Tıp 
Fakültelerinde Eğitim Faaliyetleri 
Ayşe Gelal 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Raporu’nda ilaçların %50’den fazlasının 
uygun olmayan şekilde reçetelendiği; hastaların %50’sinin ilaçları doğru 
kullanmadığı; dünyadaki popülasyonun 1/3’ünün temel ilaçlara erişimlerinin 
yetersiz olduğu belirtilmektedir. Uygun olmayan ilaç kullanımının en sık 
nedenleri arasında da polifarmasi; antibiyotiklerin kullanım yetersizliği 
(yetersiz doz, non-bakteriyel infeksiyon); parenteral formülasyonların daha 
fazla tercih edilmesi; kılavuzlara göre reçetelemenin yapılmaması; non-
farmakolojik tedavinin önemsenmemesi gösterilmektedir.  
Henüz yeterli deneyime sahip olmayan genç hekimler birçok sağlık 
sisteminde reçetelerin önemli bir kısmını yazar. Hatalı  reçetelerin çoğunun 
bu grup tarafından yazıldığı ve yapılan hatalarda yetersiz bilginin rolü 
olduğu bildirilmiştir. Tıp fakültesi öğrencileri ve yeni mezun hekimler, 
reçete yazmayı, mesleklerinin en az hazırlandıkları ve en zorlandıkları yönü 
olarak görürler. Tıp fakültesi eğitiminde reçete yazmaya yönelik olarak bir 
dizi öneriler yayınlanmış olmasına rağmen, bu yetkinliklerin nasıl elde 
edileceği konusu henüz net değildir. Klinik farmakoloji ve akılcı ilaç 
kullanımı eğitiminin müfredatın önemli bir parçası olarak kabul edilerek, 
mezuniyet öncesi eğitimde tüm yıllardaki öğrencilere okutulması 
önerilmektedir. DSÖ tarafından hazırlanmış olan ‘İyi Reçete Yazma Rehberi’  
ile olduğu gibi eğitime yapılan müdahalelerin, reçete yazma performansını 
arttırdığı yönünde veriler vardır.  
Günümüzde birçok tıp fakültesinin müfredatı daha çok teorik bilgi kazanımı 
odaklıdır ve edinilen bilginin klinik ortama aktarılması ihmal edilmektedir. 
Akılcı ilaç kullanımı eğitiminde öğrencilerin klinik pratik yapmaları 
sağlanmalıdır. Hastadan kullandığı ilaçların öyküsünü alabilme, hastaya 
uygun ilaçları listeyebilme, doz hesaplayabilme, hastayı reçete edilen ilaç 
ile ilgili olarak bilgilendirebilme klinik uygulamalar arasında yer almalıdır. 
Öğrencilere klinik uygulama fırsatının tanınması reçete yazımındaki hataları 
azaltmada yardımcı olmaktadır.  
Ana öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren tanımlanabilir ve 
güçlü bir değerlendirme yapılması da önemlidir. Bu değerlendirme ile 
öğrencilerin ilaçlar hakkında bilgi, reçetelendirme becerisi ve 
farmakoterapiye yönelik tutumlar gibi çekirdek öğrenme hedeflerine ne 
kadar ulaşabildiği saptanabilecektir.  
Piyasaya çıkan yeni ilaçlar ve klinik pratikte kullanılmakta olan ilaçlar ile 
ilgili değişen bilgiler nedeniyle klinik farmakoloji ve akılcı ilaç kullanımı 
eğitiminin mezuniyet  sonrası dönemde sürekli tıp eğitimi kapsamında da 
devam etmesi yapılan hataların azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.  
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SONUÇ: Gerek lisans düzeyinde gerekse daha sonraki dönemlerde reçete 
yazma eğitiminin önemi yadsınamaz. Ancak eğitimdeki değişiklik, akılcı ilaç 
kullanımına dair çözümün sadece bir parçasıdır. Sisteme yönelik çözümlerin 
de oluşturulması gerekmektedir.    
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Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Akılcı İlaç Kullanımı 
Eğitimi 
Ayşegül Gençoğlu 
Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha 
Mektebi Müdürlüğü, Ankara 
Uzaktan eğitim yöntemi (UEY) eğitmen ile eğitimcinin birbirinden uzakta, 
iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan yararlanıp zamanın ve 
mekanın sınırlayıcılığından kurtularak sürdürdükleri bir eğitim yöntemidir. 
Belirli standartlara oturtulmuş tıbbi eğitim programları sağlık mensuplarına 
bu yöntemle başarıyla uygulanabilmektedir. Eğitimin zamanı, seçenekleri, 
süresi gibi konularda eğitilenin belirleyici olduğu UEY, bu sayede çalışan 
kişilere ilave avantajlar da sağlamaktadır. Her geçen gün tıpta kullanım 
alanını genişleten UEY’nin bilhassa sınırlı bütçeyle sağlanmaya çalışılan 
hizmet içi eğitimlerde daha etkin kullanılacağı öngörülebilir.  
Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, günümüze değin toplum sağlığını yakından 
ilgilendiren çok sayıda eğitim, araştırma, rapor, makale, çalıştay, kitap, 
çeviri, rehber vb alt yapı desteği gibi faaliyeti hayata geçirmiştir. Bu 
alanlarda konunun ulusal ve uluslararası muhataplarıyla başarılı işbirliği 
örnekleri sergilemiştir. Akılcı ilaç kullanımı (AİK) bu faaliyetleri arasında ön 
sıralarda yer alan konu başlıklarından birisi olmayı sürdürmüştür. Bu 
bağlamda Türkiye’de AİK konusunda yapılmış eğitim faaliyetlerine öncülük 
etmiş olup, ülkemizde en fazla sayıda kişiye sertifikalı AİK eğitimi veren 
kurum olmuştur. Bu deneyimleri ışığında ülke imkanları da göz önünde 
tutularak AİK eğitiminin UEY ile yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerde 
bulunmuştur. Bu çerçevede 2008-2010 yıllarında Avrupa Birliği Hayatboyu 
Öğrenme Programı (Leonardo da Vinci Projesi) yenilik transferi kapsamında 
UEY yoluyla “AİK Konusunda Sanal Öğrenme Ortamı” eğitim programı 
projesi hayata geçirilmiştir. Proje, İngiltere  Sheffield Universitesi’nin 
SEPTIMUS projesinin transfer ve adaptasyonu yoluyla gerçekleştirilmiş olup 
3 uluslararası ve 2 ulusal ortak ile yürütülmüştür. 
Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde UEY yoluyla AİK konusunda 
hekimlerin sürdürülebilir bir eğitim programına kavuşturulması hedeflenmiş 
olan bu programın detaylarından bu sunumun yapılacağı oturumda ayrıntılı 
olarak söz edilecektir. 
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KFÇG ve KTÇG ortak oturumu 
Konferans 
[19.10.2011, SALON A, 13:30-14:30] 
Kanser Tedavisinde İlaç-Bitkisel Ürün Etkileşimleri 
İsmail Çelik 
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara 
Kanserden korunmak için bir ilaç yoktur. Kansere yol açan sebepler göz 
önüne alındığında (tütün kullanımı, yanlış beslenme, aşırı kilo, fizik aktivite 
eksikliği, güneş ışığı, v.b.) kansere yakalanmamak için kansere yol açan 
sebeplerden uzak kalmayı öngören bir hayat tarzı değişikliğinin gerek ve 
yeter şart olduğu açıktır. İnsanlar sağlıklı iken ilaç kullanmamalı, hasta ise 
tedavi edilmelidir. Yemek ürünleri ilaç değildir, ilaç gibi kullanılmaz, 
kullanılamaz, önerilemez. Tıp doktoru olarak bizler beslenme ve ilaç 
tedavisi konusunda uzmanlaşmış, hastalıkla sağlığı, beslenmeyle ilaç 
tedavisini ayırt edebilen, kime ne zaman neyi önereceğimizi bilen sorumlu 
hekimler olarak davranırız, davranmalıyız.  
Temel beslenme öğeleri arasında bile yer almayan besin takviyeleri (diğer 
adıyla vitamin kapsülleri v.b.) son yıllarda başta A.B.D olmak üzere halk 
arasında salgın benzeri bir alışkanlıkla kullanılır olmuştur. Vitamin 
kapsülleri, bitkisel karışımlar, v.b. diğer takviye ürünleri ilaç değildir. 
A.B.D’nde saygın bir kurum olan FDA (Food and Drug Administration, Besin 
ve İlaç Kurumu) bile bu tip ürünleri denetleyememekte ve 
onaylayamamakta olup tehlikelerine dikkati çekmektedir. Aynı etken 
maddeyi içerdiği ifade edilen ürünler birçok değişik ambalaj ve marka adı 
altında satılabilmekte ve içerdikleri miktarlar üründen ürüne markadan 
markaya farklılık gösterebilmektedir. Gelişigüzel satıldığı, her yerde 
bulunabildiği ve doktor ya da eczacı kontrolünde uygulanmadığı için de etki 
veya yan etki konusunda bilimsel olarak bir veri elde etmek mümkün 
değildir.  
İlaçların denetimi, kontrolü, satışı ve kullanımı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili 
birimleri tarafından yapılmasına karşın söz konusu gıda takviyesi ve benzeri 
maddelerin ülkemizdeki kontrolü ve ithal izni Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’nca yürütülür ve Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği 
ile yapılan düzenlemelere göre de bu maddeler gıda takviyesi şeklinde 
ambalajlanır ve satış izni alırlar.  
Kanser tedavisi öncesinde, esnasında ve sonrasında bitkisel 
karışımlar-vitamin kapsülleri, v.b. gibi maddelerin kullanımına 
kesinlikle izin verilmemelidir. Çünkü: 
Bitkisel ürünler içine karışmış toksik maddeler olabileceği gösterilmiştir. Bu 
ürünlerin saflığı ve güvenilirliği kuşkuludur. 
Aktarlardan elde edilen bitkisel ürünlerin doğrudan doğadan toplanmış ve 
işlenmemiş olduğu unutulmamalıdır. Dolayısı ile bunlar "steril" değildir ve 
özellikle mantar sporları, çeşitli bakteriler içerebilirler. Kemoterapi altında 
enfeksiyon riski olan hastalar bu tür ürünleri tükettiklerinde bu tehlikelere 
maruz kalabilirler.  
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Bazı bitkisel ürünler, kemoterapi ilaçlarının etkilerinde azalmaya yol açarak 
hastalığın etkin tedavisini sekteye uğratmaktadır. 
Bu ürünlerin yan etkileri kemoterapi yan etkisi zannedilip gereksiz doz 
azaltımına gidilebilmekte ve tedavinin eksik verilmesine neden olabilmek-
tedir. 
Sıklıkla kanamaya meyile yol açmaları nedeniyle kanserli hastalarda ciddi 
kanamalara ve ölüme neden olabilirler. 
KANSER TEDAVİSİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ OLAN BİTKİSEL 
KARIŞIMLAR, VİTAMİN TAKVİYELERİ VE DİĞER ALTERNATİF 
YÖNTEMLER: 
ANTİOKSİDANLAR ve VİTAMİNLER: Beta karoten: Çok popüler olan bu 
madde özellikle sigara içenlerde akciğer kanseri gelişimini önlemek yerine 
kolaylaştırmaktadır! Sigara içenler kesinlikle B-karoten almamalıdır. 
Sigarayı bırakmak daha doğrudur! 
Tüm anti-oksidanlar potansiyel olarak kemoterapi ve radyoterapinin etkisi 
azaltabilir. Tedavi altında antioksidan alınmamalıdır. 
Antioksidan kullanan 200.000 den fazla hastanın katıldığı bir analizde 
Vitamin A, E ve Beta-karoten kullananlarda ölüm riskinin daha çok olduğu 
gösterilmiştir. Vitamin C ve selenyum için durum belirsizdir. Doktor 
tavsiyesi ile gerekli bazı çok özel durumlar dışında vitamin A ve E 
kullanılmamalıdır. 
Sonuç olarak anti oksidan özellikli maddelerin yarardan çok zararlı 
olabileceğine dair deliller vardır ve bu maddelerden uzak durulmalıdır.  
MİNERALLER: Bunların birçoğu kalsiyum, magnezyum, potasyum ve çoğu 
zaman vitamin karışımları da içermektedir. Kemik metastazı olan veya 
kalsiyum yüksekliği olan hastalarda sakıncalı olabilir. 
ISIRGAN (URTİCA DİOİCA, NETLE): Yapılan gözlemlerde kan 
pıhtılaşmasını sağlayan hücreler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği 
görülmüştür. 
Alerji yaratan ve toksik proteinler içerebilir. Karın ağrısı, ishal, ateş 
yapabilmektedir. Bunlar kemoterapi yan etkileri ile karışabilmektedir.  
SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM GARLİC): Aşırı miktarlarda tüketildiğinde 
veya yoğunlaştırılmış tabletler şeklinde alınca kanama problemine yol 
açabilir. 
Bazı antiviral ilaçların etkinliğini azaltmaktadır. Kumadin veya kemoterapi-
radyoterapi esnasında aşırı sarımsak tüketilmemeli ya da sarımsak hapları 
alınmamalıdır. Kemoterapinin etkinliği azalabilir! (özellikle dacarbazinle 
birlikte kaçınılmalıdır). 
GINKGO BILOBA (JAPON ERİĞİ): Bu ürünle ilgili dikkat edilmesi 
gereken en önemli nokta içerdiği bileşiklerden Ginkolide-B nin güçlü bir PAF 
antagonisti (karşıtı) oluşudur (kanın pıhtılaşmasını sağlayan platelet-
trombositlerin aktivitesini sağlayan faktörleri engellemektedir). Bunun 
sonucu kanamaya eğilim artmaktadır. Özellikle kanı sulandıran ilaç 
kullananlarda (Kumadin-Heparin) ölümcül kanamalar bildirilmiştir. 
Üründe mevcut olan antioksidan özellikler kemoterapi ve radyoterapi 
etkisini azaltabilir. Bu ürün ayrıca karaciğerdeki bazı enzimleri etkileyerek 



 27 

kanser ilaçlarının etkinliğinde azalma ya da yan etkilerinde artmaya yol 
açabilme potansiyeline sahiptir ve antitümör-antibiotik (adriamicin-
epirubisin) alanlar özellikle uzak durmalıdır. Sonuç olarak kemoterapi ve 
radyoterapi sırasında Ginkgo kullanılmamalıdır.  
ECHİNACEA (KONİ ÇİÇEĞİ, KİRPİ OTU): Bu ürün de karaciğerde 
yıkılan bazı ilaçların etkinliğini azaltabilme riski taşımaktadır. Kemoterapi ile 
birlikte alınması önerilmez. Iressa, tarceva, irinotecan, topotecan, 
siklofosfamid, etoposide, teniposide, taxol, docetaxel, vincristine, vinblastin 
alanlar özellikle uzak durmalıdır. 
SOYA ÜRÜNLERİ (GLYCİNE MAX): Soya, içerdiği izoflavonların 
östrojenik hormonal etkisi sebebi ile meme kanseri ve rahim kanseri olan 
hastalarda zararlı olabilir. Yine soyada bulunan genistein adlı bir madde 
tamoksifenin etkinliğini azaltmaktadır. Tamoksifen kullanan meme kanserli 
hastalar soya ürünlerinden uzak durmalıdır. 
Soya ürünleri farmakolojik dozlarda bazı ilaçların emilim ve dağılımını 
etkileyebilir. 
YEŞİL ÇAY: Tablet halinde yüksek dozlarda alınması durumunda mide 
rahatsızlıklarına, ishale ve kramplara yol açabilmektedir. 
GİNSENG (PANAX GİNSENG): Bazı ginseng preparatlarında östrojenik 
maddeler olduğu için meme ve rahim kanserli hastalar bu preparatları 
kullanmamalıdırlar. 
Ginseng bazı ilaçların kan düzeyini azaltabilmekte bazılarını 
arttırabilmektedir. Iressa, tarceva, irinotecan, topotecan, siklofosfamid, 
etoposide, teniposide, taxol, docetaxel, vincristine, vinblastin alanlar 
özellikle uzak durmalıdır. 
SAW PALMETTO (CÜCE PALMİYE, SERENOA REPENS): İçerdiği 
hormonal maddeler sebebi ile meme, rahim kanserli hastalarca 
tüketilmemesi gerekir. Tedavi için hormonal preparatlar alan meme 
kanserli hastalar da bu üründen uzak durmalıdır. Tedavi etkileşimi olabilir. 
ST JOHNS' WORT (HİPERİCUM PERFORATUM, BİNBİRDELİK OTU): 
İlaç etkileşimleri sebebi ile kanser hastalarında riskler oluşturabilir. Örneğin 
irinotekan adlı kanser ilacının kan seviyelerini ve etkisini azaltmaktadır. 
Bunun dışında birçok ilacın etkisini azaltma ya da arttırma yönünde tesirleri 
vardır. Kemoterapi alan hastalar bu ürünü kesinlikle kullanmamalıdır. 
VALERİAN (VALLERİANA OFFİCİNALİS, KEDİ OTU): Tamoksifen 
kullananlar ve siklofosfamid, etoposide, teniposide alanlar kullanmamalıdır. 
EVENING PRIMROSE (OENOTHERA BİENNİS, EZAN ÇİÇEĞİ, GECE 
MUMU YAĞI): Serum proteinlerine bağlandığı için ilaç etkinliğini 
değiştirebilir bu yüzden kemoterapi ile birlikte kullanılması önerilmez. 
KAVA (PİPER METHYSTİCUM, KAYA KORUĞU): Bazı kanser tedavisinde 
kullanılan ilaçların etkinliğini azaltır. Kemoterapi ile alınmamalıdır (özellikle 
karaciğer toksisitesini arttırabilir). Karaciğer sorunu olanlar kullanmama-
lıdır. 
BILBERRY (VACCİNİUM MYRTİLLUS, YABAN MERSİNİ): Kanama 
problemi olanlar, trombosit sayısı düşük olanlar ya da düşmesi olası olanlar 
(kemoterapi-radyoterapi alanlar), kumadin kullananlar bu ürünü 
kullanmamalıdır.  
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SİYAH ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ (VİTİS VİNİFERA): Yüksek dozlarda alınması 
durumunda bazı ilaçlarla etkileşebilir. Iressa, tarceva, irinotecan, topotecan 
siklofosfamide, etoposide, teniposide, taxol, docetaxel, vincristine, 
vinblastin ve platin kullanlar özellikle uzak durmalıdır. 
SHARK CARTILAGE (KÖPEKBALIĞI KIKIRDAĞI) VE COW CARTILAGE 
(SIĞIR KIKIRDAĞI): “Köpek balıkları neden kanser olmaz” sloganı ile 
kanser hastalarına pazarlanmaktadır. Oysa bu gerçek değildir-köpek 
balıklarında da kanser tariflenmiştir. Kalsiyum yüksekliğine yol açabilir. 
Özellikle kemik metastazı olan hastalar ya da vit-D, kalsiyum kullanan 
hastalarda sakıncalı olabilir. Bulantı, kusma, mide rahatsızlığı, 
hipotansiyona yol açabilir. Alerjik özellikleri olabilir. 
PC-SPES: 8 farklı bitkinin karışımıdır: Çin takke kökü (Scutellaria 
baicalensis), krizantem (Dendranthema morifolium), ölümsüzlük mantarı 
(Ganoderma lucidum), da qing ye (Isatis indigotica), dong ling cao 
(Rabdosia rubescens), cüce palmiye (Serenoa repens), meyan kökü 
(Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza uralensis), san qi (Panax pseudoginseng). 
İçeriğinde östrojen ve diğer bazı maddelerle kontamine olduğu 
saptanmıştır. Jinekomasti, libido azalması, mide rahatsızlıkları, kramplar, 
damar pıhtılaşması, ishal, kalp problemleri, sıcak basmasına yol açabilir. 
PC-SPES herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. 
ZAKKUM (NERİUM OLEANDER): Ülkemizde bu ürünün Amerika'da kabul 
görüp patent aldığı, başarılı olduğuna dair haberler yayınlanmaktadır. Ürün 
patent almış ama ruhsat alamamıştır. Amerika Cleveland'da insanlarda 
yapılan ve yayınlanan tek Faz 1 çalışmada ilacı kullanan 18 hastadan 
hiçbirinde yanıt görülmemiştir. Mevcut hali ile kanser tedavisinde 
kullanılmamalıdır. 
AKUPUNKTUR: Doğrudan kanser tedavisinde yeri yoktur. Vücuda bir iğne 
girmesi söz konusu olduğu için kan ve pıhtılaşma hücreleri düşük iken 
yapılmamalıdır.  
AROMATERAPİ, MASAJ VE DİĞER YÖNTEMLER (YOGA, 
MEDİTASYON, EGZERSİZ VB.): Kemik metastazı olan hastalarda 
kırıklara yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Kanseri doğrudan tedavi 
etmesi beklenmemelidir. 
 
*Tıbbi Onkoloji Derneği 
(http://www.kanser.org/toplum/index.php?action=sayfa&id=2) ve Ulusal Kanser 
Danışma Kurulu (http://www.ukdk.org/haber3.php) önerileri esas alınarak 
hazırlanmıştır. 
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Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında 
Eğitim Dışındaki Diğer Faaliyetler 
[19.10.2011, SALON A, 15:00-16:30] 
Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Ulusal 
Rehberler ve Reçete İzlem Faaliyetlerinin Katkıları 
Ali Alkan 
Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Mektebi 
Tanı ve tedaviye yönelik güncel ulusal rehberlerin varlığı, hekimlerin akılcı 
ilaç kullanımına (AİK) uygun hareket etmelerini kolaylaştırabilen önemli 
unsurdur. Yazılan reçetelerin format ve içerik yönünden izlenmesi ise 
hekimlerin reçeteleme davranışlarının iyileştirilmesine (sağlık sisteminde 
ilaç kullanımının bir çok ayrıntısını ortaya koyma ve gerekli önlemleri alma 
imkanı vererek) ve AİK’in yaygınlaştırılmasına ciddi ölçüde katkı 
sağlayabilir. ‘Kanıta Dayalı Tıp’ (KDT) kanıt olma vasfı bakımından önceden 
sıralamaya tabi tutularak tasnif edilmiş en uygun güncel bilgilerin tıbbi 
karar verme aşamasında doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi 
rehberi (TTR) ise, özgün bir hastalıkla ilgili olarak, tıbbi karar verme 
sürecinde hekim ve hastaya yardımcı olan, sistematik olarak geliştirilmiş, 
uygun, kabul edilebilir sağlık bakımı yaklaşımlarını içeren bilgi kaynaklarıdır 
ve hazırlanırken ya da güncellenirken mutlaka KDT’den yararlanılır.   
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi 
Müdürlüğü’nün (HMM), bugüne kadar AİK’i ilgilendiren başka birçok alanda 
olduğu gibi bu iki konuda da önemli deneyimleri olmuştur. Bu konuşmada 
her iki konu hakkında genel bilgilendirmede bulunulduktan sonra, HMM’nin 
söz konusu alanlardaki faaliyetlerinin ayrıntısından söz edilecektir. 
Birinci Basamağa Yönelik TTR’ler başta aile hekimleri olmak üzere birinci 
basamakta çalışan hekimler öncelikli düşünülerek hazırlanmıştır ve klinik 
pratikler sırasında yol gösterici niteliğindedir. TTR’ler, ülkemizde en sık 
görülen ve alanda çalışan hekimlerin özellikle tercih ettikleri sağlık sorun-
larını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu rehberlerin oluşturulmasında 
amaç, hasta bakım kalitesinin artması, o alanda çalışan hekimlerin gereksi-
nim duyduğu bilimsel, kanıta dayalı, uygulanabilir ve güncel bir bilgiyi 
kapsayan, yol gösteren kaynaklar geliştirmek olmuştur. Dolayısıyla bu 
sayede AİK’i yaygınlaştırılmasına katkı sunulmaya çalışılmıştır. Konunun 
muhatabı birçok kişi ve kurumun katılımıyla yürütülen hazırlık safhasının 
ardından toplam 39 rehberi içeren “Birinci Basamağa Yönelik TTR’ler” ilk 
olarak 2002 yılında gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında rehber sayısı 69'a 
çıkartılmış, güncellenmiş ve tekrar basımı gerçekleştirilmiştir. Geçen sürede 
güncellenme işlemi kesintiye uğramış olmasına rağmen, bu yönde 
yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup 2010-2011 TTR’leri adı altında web 
üzerinden 10’arlı gruplar halinde yakın zamanda aylık olarak sunumuna 
başlanması planlanmıştır. 
Ayrıca Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi 
Rehberleri'nin 2004 yılında başlayan hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve 
2007 yılında basımı gerçekleştirilmiştir. 
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HMM bünyesinde 2008-2010 yıllarında yürütülen kapsamlı araştırmalarla 
hekimlerin yazmış oldukları reçeteler birinci basamak ve diğer sağlık 
kurumları düzeyinde izleme tabi tutulmuştur. Söz konusu araştırmaların 
raporlanması tamamlanmış olup, yayımlanma aşamasına gelinmiştir. Bu 
konuşmada reçete izlemlerinden elde edilen bulgular ışığında, izlem 
sonuçlarının AİK’in yaygınlaştırılması sürecine olası katkıları üzerinde 
ayrıntılı olarak durulmaya çalışılacaktır. 
 
 
 
 
 

Geri Ödeme Sistemi ve Akılcı İlaç Kullanımı İlişkileri 
Hüseyin Kılıçarslan 
Sosyal Güvenlik Kurumu 

Konuşmacı değişikliği son anda gerçekleştiği için konuşma özeti 
basılamadı. 
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Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik 
Sağlık Bakanlığı Ulusal Programı 
Burçak Deniz Dedeoğlu 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı 
çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmakta ve bununla beraber çeşitli 
çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmaktadır. 1985 yılında 
Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü toplantısında, ilk kez Akılcı İlaç 
Kullanımından bahsedilmiş ve kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve 
kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır. 
Akılcı ilaç kullanımı, ilacın üretiminden imhasına kadar birçok aşamayı 
kapsamaktadır. Bu bakış açısı ile çözüm olabilecek bazı yöntemlerin hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi Tanıtım ve eğitim 
faaliyetleridir. Tanıtım kampanyaları ile, halkın akılcı ilaç kullanımı 
konusunda farkındalığını arttırmak amaçlanmaktadır.  
Kongrelerde Akılcı İlaç Kullanımı konusunda bir oturuma yer verilmesi 
konusunda Beşeri İlaçlar ve Tıbbi Cihazların Tanıtım Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelik kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. 
Eğitim faaliyetleri farkındalık oluşturulmasında büyük öneme sahiptir. 
İlköğretim ders programlarına, tıp fakülteleri ve eczacılık fakültelerinin 
müfredatlarına bu konunun daha ayrıntılı olarak eklenmesine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle hekim, eczacı ve yardımcı sağlık 
personeline yönelik eğitim projeleri planlanmaktadır.  
Hekimlik pratiğine sağlayacağı katkılar göz önünde bulundurulduğunda, 
güncellenmiş tanı ve tedavi rehberinin ulaşımının kolay olması ve sağlık 
personeli tarafından daha fazla faydalanılacağı düşünülerek e-rehbere 
dönüştürülmesi önemli projelerden bir tanesidir. 
Hastanelerde hizmet kalite standartlarına akılcı ilaç kullanımı ile ilgili 
maddeler eklenmesi konusunda çalışmalar yapılmış ve bunun üzerine, 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Akılcı İlaç Kullanımı başlığı altında 
maddelerin eklendiği “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” hazır-
lanmıştır.  
İlaçların kutularına sıcaklık zaman indikatörü yerleştirilmesi düşünülmüş, 
öncelikle soğuk zincir ilaç grubunun bu kapsama alınması planlanmıştır.  Bu 
amaçla Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri ile toplantılar yapılmış ve bir eylem 
planı hazırlanmıştır. 
Ülkelerin ilaç kullanım politikalarının paylaşıldığı ICIUM International 
Conference for Improving Use of Medicines toplantısının üçüncüsü 
Antalya’da düzenlenecektir. Akılcı İlaç Kullanımı uygulamaları adına dünya 
genelinde yapılan uygulamaları ve ülkemizin konumunu değerlendirmek ve 
bir yol çizebilmek açısından önemli bir organizasyon olacaktır. 
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Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamalarıyla İlgili 
Yeni Yapılanma Sürecinde Klinik 
Farmakolojinin Belirleyici Rolü 
[19.10.2011, SALON A, 16:30-17:30] 
Türkiye Klinik Farmakoloji Algısı ve Beklentiler 
Oğuz Kayaalp 
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
Klinik farmakoloji, tedavi alanında karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yanıt 
vereceği umulan kimyasal maddelerin, ilaç olarak geliştirilmesinin çeşitli 
yönleri ile uğraşan bir daldır. Bu uğraşılar içinde araştırma konusu kimyasal 
madde ile, gönüllü hasta veya sağlam kişiler üzerinde, onların insan olarak 
onurlarına, özgür iradelerine ve haklarına azami saygı gösterilmesi, 
yanlılıktan arınmış bir biçimde objektif ölçme yöntemleri ve inandırıcı 
istatistiksel değerlendirme yaklaşımı kullanılarak seçilmiş klinik koşullarda 
randomize ve kontrollü yöntemlerle deneme yapılması esastır. Bu 
değerlendirme yaklaşımlarının klinik denemelere yoğun şekilde girmeye 
başlaması geçen yüzyılın ortalarında olmuş, İkinci Dünya Savaşının 
ardından başlayan ve ilaç devrimi, adı da verilen yoğun yeni ilaç geliştirme 
çabaları klinik farmakolojinin, bir araştırma alanı olarak kimlik ve önem 
kazanmasına yol açmıştır. 
İlaç geliştirilmesi gibi dinamik bir araştırma alanı olan klinik farmakolojiye, 
geliştirilmiş ilaçların tedaviye uyarlanması olan uygulamalı farmakoloji, bu 
ilaçların seçilmiş koşulların ötesinde toplum içinde “gerçek–yaşam” 
koşullarında izlenmesi ve araştırılması ile uğraşan farmakoepidemiyoloji, 
onunla ilişkili olan farmakovijilans etkinlikleri ve nihayet farmakoekonomi 
gibi daha statik araştırma alanları da zamanla eklenmiştir. Türkiye’de 
1933’te “Üniversite devrimi” yapılırken klinik farmakoloji, uygulamalı 
farmakoloji çerçevesi içinde algılanmış ve İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde farmakoloji uzmanlığı eğitimi de veren “Tedavi Kliniği” 
kurulmuştur. 
Klinik farmakolojinin insanı, deneme öznesi olarak kullanması esas 
olduğundan diğer pek çok bilim dalının gelişme koşullarından farklı olarak 
bu dalın Türkiyede geliştirilmesi, diğer ülkelerde de olduğu gibi, insanlar 
üzerindeki araştırmanın etik düzenini ve yasal zeminini belirleyen bir 
altyapının kurulmuş olmasını gerektirmiştir. Türkiyede bu bağlamdaki 
eksikliği algılayan ve düzeltmeye çalışan kuruluş, çeşitli vesilelerle, insanın 
araştırma öznesi olarak istismarı sorunu ile “sataşmaya” maruz kalan 
Sağlık Bakanlığı olmuştur. Bakanlık 1993’den başlayarak İHA Yönetmelik’i, 
daha sonra İKU ve İLU Kılavuzlarını, BY/BE Yönetmeliğini, FVJ Yönetmeliği 
ve Kılavuzunu ve diğer düzenlemeleri yürürlüğe koyarak etik ve yasal 
altyapıyı oluşturmuştur.  
Çağdaş araştırma ve geliştirme etkinliklerinin kendi varlık ve kuruluş 
nedenlerini oluşturduğu akademik çevreler ve bu arada konunun özelliği 
nedeniyle en başta rol alması gereken tıp fakülteleri, onların bağlı olduğu 
üniversite idareleri ve tepe kuruluşlar az sayıdaki istisna dışında algılama 
“zaafiyeti” göstermişlerdir. Akademik camia içindeki bu algılama kusuru, 
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büyük bir üniversitenin rektörünü, Bakanlığın düzenlemelerini iptal ettirmek 
için idari mahkemeye, dolayısıyla Danıştay’a başvurdurtacak kadar ironik 
bir manzara yaratmıştır. 
Türkiye’de KF’nin geliştirilmesi için beklentiler: 1. Sağlık Bakanlığının KF 
uzmanlık eğitim programını kurması, 2. Programın eğitim müfredatının 
tesbiti ve 3. Bu müfredatta aşağıdaki konularda zorunlu ve kısmen seçmeli 
ders olarak öğrenim: Biyoistatistik// Klinik Farmakokinetik// Biyoyararlanım 
ve Biyoeşdeğerlik ve in vitro dissolüsyon testleri// Farmakoepidemiyoloji//  
Farmakoekonomi// Kanıta-dayalı tıp// Akılcı ilaç kullanımı// Farmakovijilans 
etkinliklerinin organizasyonu// İKU’yla ilgili ve// ICH/UUK ile ilgili 
düzenlemeler. Yukarıdaki konular sunum esnasında interaktif olarak 
tartışılacaktır. 
Kaynak: Kayaalp, S.O.: Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel 
Düzenlemeler, 4. Baskı, Pelikan Kitabevi, Ankara, 2008. 
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Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamalarına Yönelik Sağlık 
Otoritesinin Klinik Farmakolojiden Beklentileri 
Hanefi Özbek 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
İlaçların insanlar üzerindeki etkilerini ve güvenliliğini belirlemede anahtar 
rolü oynayan klinik farmakolojinin, günümüzde önemi iyice anlaşılan akılcı 
ilaç kullanımı konusunda da Sağlık Otoritesi’ne büyük katkılar sağlayacağı 
aşikardır. 
Klinik farmakolojinin, farmakoloji eğitiminin ardından bir yan dal olarak ele 
alınması, yapılandırılması ve eğitiminin dünya standartlarında düzenlenip 
uygulanması gereklidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili 
örgütler, üzerlerine düşen vazifeleri birlik ve beraberlik içerisinde 
yapmalıdırlar. 
Klinik farmakolojinin akılcı ilaç kullanımına vereceği desteğin, Sağlık 
Otoritesi’nin ve geri ödeme kurumlarının çalışmalarında kullanacakları çok 
önemli bir madde olacağı aşikardır. Örneğin: 

• Yeni, daha etkin, daha güvenilir ilaçların araştırılması ve 
ruhsatlandırılması, 

• Biyoeşdeğerlik ve Kıyaslanabilirlik çalışmalarının yapılması ve 
yaygınlaştırılması, 

• İlaç üretiminde kalitenin arttırılması, 
• Farmakovijilans faaliyetlerinin ve eğitiminin yaygınlaştırılması, 

gibi faaliyetler için klinik farmakolojinin önemli katkılar sağlayacağı 
şüphesizdir. 
Sağlık Otoritesi’nin, klinik araştırmalar konusunda kanun ve yönetmelik 
dahil tüm düzenlemeleri yapmış olması, klinik araştırmalar, farmakovijilans, 
akılcı ilaç kullanımı konularında yapılan diğer düzenlemeler ve çalışmalar 
otoritenin bu konudaki tutumunun ve bakış açısının son derecede olumlu ve 
net olduğunu açıkça göstermektedir. Klinik farmakoloji konusundaki 
ilgililerin bu hususları da iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. 
Klinik farmakoloji ile ilgili faaliyetleri yapabilmek için bu konuda yetişmiş 
klinik farmakologlara ihtiyaç vardır. Dolayısı ile klinik farmakolojinin 
özendirilmesi, klinik farmakoloji hususunda ilgili tüm tarafların 
farkındalığının arttırılması ve yeterli düzeye getirilmesi bu konuda iyi bir 
başlangıç olacaktır düşüncesindeyiz. 
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Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları ve Klinik 
Farmakoloji İlişkisinin Akademik Düzeyde Birbirine 
Katkıları 
Zafer Güney 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tüm dünya ülkelerinde 
yaygınlaştırılması önerilen Akılcı İlaç Kullanımı ilaçların klinikte kullanımı 
sırasında etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet kriterlerinin dikkate 
alınmasını öngörmektedir. Klinik farmakoloji ise ilaçların geliştirilme 
aşamasında ve klinikte hastalar üzerindeki kullanımları ile ilgilenmektedir. 
Klinik farmakolojinin alt dalları arasında, akılcı ilaç kullanımı, 
farmakoekonomi, farmakovijilans, farmakogenetik, farmakoepidemiyoloji, 
biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik, klinik ilaç araştırmaları, özel hasta 
gruplarında ilaç kullanımı ve terapötik ilaç izlemi sayılabilir.  
Akılcı ilaç kullanımı Klinik Farmakolojinin bir alt dalı olarak algılansa da 
kapsamları itibariyle her iki kavram birbirine önemli katkılar yapmakta ve 
bibirini tamamlamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de Akılcı ilaç Kullanımı 
eğitimleri, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin değişik dönemlerinde 
verilmektedir. Yurt dışında bazı fakültelerde bu eğitim klinik farmakoloji 
bilim dalları tarafından verilmektedir.  
Akılcı ilaç kullanımının eğitiminin en önemli koşullarından biri akademik 
düzeyde elde edilen bilgilerin pratiğe yani hastaların tedavisine doğru 
şekilde yansıtılmasıdır. Bunun gerçekleştirilmesi, klinik farmakolojinin 
değişik alanlarında verilen hizmetlerin kalitesine olumlu şekilde yansıya-
caktır.  
British Pharmacological Society (BPS), American Society of Clinical 
Pharmacology and Therapeutics (ASCPT) gibi uluslar arası saygın kuruluşlar 
Akılcı ilaç kullanımı ve Klinik Farmakoloji arasındaki ilişki konusunda 
uluslararası toplantılar ve konferanslar düzenlemektedir. Konunun önemi 
böylece daha iyi anlaşılmaktadır.  
SONUÇ: Gerek Akılcı İlaç Kullanımı gerekse Klinik Farmakoloji eğitimlerinin 
sadece akademik düzeyde yapılması yeterli olmayıp her iki konu da yaşam 
boyu öğrenim gerektirmektedir. Tıp fakültelerinde Klinik Farmakoloji bilim 
dallarının kurulması ve yaygınlaştırılması bunun ilk ve en somut adımı 
olacaktır. 
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21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 
Erken Oturum 
[20.10.2011, SALON A, 08:30-09:15] 
Yeni İlaç Geliştirmedeki Verimsizliğe, Temel Bilimsel 
Araştırma Yaklaşımları Ne Ölçüde Katkıda Bulunuyor? 
Hakan Gürdal 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
Son on yılı aşan süre içerisinde yeni ilaç keşfi ile ilgili gelişmelere 
bakıldığında önemli buluşların olmadığı görülmektedir. Özellikle bu alanda 
yapılan insan ve mali güç yatırımlarındaki artış ele alındığında yeni ilaç 
gelişiminin oldukça verimsiz olduğunu söylemek mümkün. Son zamanlarda 
ilaç araştırmalarına yapılan yatırımlardaki artış ile yeni ilaç gelişimi arasında 
ters bir korelasyonun görüldüğü ve bu durumun analizleri çeşitli 
makalelerde ele alınmıştır. Bazı otoriteler FDA ve diğer resmi kurumların 
uyguladıkları ağır regülasyonları sorumlu tutmuşlardır. Buna karşılık ,bazı 
FDA uzmanları ilaç geliştirmede firmaların kısa dönemde para kazanmayı 
hedeflemelerinin veya az maliyet ile kolay yoldan ilaç üreterek ilaç 
pazarında yer edinmenin ön planda tutulmasının ilaç keşfindeki verimsizliğe 
neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu faktörlerin önemli olduğu genelde 
kabul görmüştür. Bir diğer taraftan konuyu daha detaylı sorgulayan bazı 
bilim adamları, bu verimsizlikte klinik öncesi araştırma kültürünün rolünü 
sorgulamıştır. Bu kültürde ne tür değişiklikler ve gelişmeler olmuştur? Bu 
değişimler ilaç buluşuyla ilgili gelişmeleri gerçekten de olumsuz yönde 
etkilemiş midir?  
1980’li yıllardan günümüze temel bilimlerdeki en önemli gelişme moleküler 
biyoloji ve biyoteknoloji alanlarında olmuştur. Bu disiplinler temel 
biyomedikal bilimler ile ilgili tüm araştırmaları kaçınılmaz olarak 
etkilemiştir. Özellikle insan gen haritasının aydınlatılmasına yönelik 
çalışmalar ve bu projenin birçok bilinmezi açığa çıkarabileceği beklentisi, 
bazı komplike hastalıkların kolayca anlaşılabileceği ve tedavi edilebileceği 
yanılgısına yol açmıştır. Bu yanılgı, ne yazık ki ilaç keşiflerinde izlenen 
mantıklı stratejilerin, yaratıcılığın, sabrın ve objektivitenin geri plana 
atılmasına neden olmuştur. Moleküler biyoloji ve biyoteknolojinin getirmiş 
olduğu gelişmeler birçok problemin kolayca çözülebileceği, anlaşılabileceği 
yanılgısı ile ilaç keşfini gerçeklikten uzaklaştırmış, ‘turn on computer, turn 
off brain’ (Kubinyi, 2003) deyimiyle karakterize edilebilecek bir yaklaşıma 
teslim etmiştir. 
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Konferans 
[20.10.2011, SALON A, 09:30-10:30] 
Role Of Prokineticins In Cardiovascular System: From 
Genetically Manipulated Animal Models To Drug 
Discovery 
Canan Nebigil-Désaubry 
Université de Strasbourg 
Directrice de Recherches au CNRS, Equipe ATIP PLUS/CNRS "Nouveaux 
RCPG en Cardiobiologie", IREBS FRE3211, CNRS/Université de Strasbourg, 
Fransa 
Prokineticins are small secreted bioactive peptides, comprising two classes: 
prokineticin-1 and prokineticin-2. They exert their biological activity by 
binding to two G-protein-coupled receptors: prokineticin receptor (PKR) 1 
and 2. Recent data have demonstrated that myocardial PKR1 induces 
postnatal neovasculogenesis, whereas myocardial PRK2 signaling confers 
detrimental actions on cardiomyocytes, leading to dilated cardiomyopathy 
and release of an unknown paracrine factor to induce capillary fenestration 
and vascular leakage. Our studies lead to a model in which PKR1 and PKR2 
signaling exert opposing actions in heart physiology and pathophysiology. 
Loss of PKR1 causes structural and functional changes in heart and kidney. 
In isolated epicardin positive progenitor cells from  heart and kidney, PK2 
via PKR1 stimulates differentiation of these progenitor cells into endothelial 
and smooth muscle cells. All together these data showed that PK2/PKR1 is 
involved in postnatal cardiac and renal neovascularization. The knowledge 
gained from these studies should facilitate the discovery of therapeutic 
intervention in heart and kidney diseases, targeting PKR1.  
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Diyabetin Kardiyovasküler Komplikasyonları 
[20.10.2011, SALON A, 11:00-12:30] 
Deneysel Diyabetik Kardiyomiyopatide Ryanodin 
Reseptörlerinin Rolü 
Belma Turan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AbD, Ankara 
GİRİŞ: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) günümüzde morbiditesi ve 
mortalitesi en yüksek hastalıklardan olup görülme oranı diyabette 
artmaktadır. KVH’nin tedavisi kadar bu hastalıklara giden yol/yollar ile ilgili 
hususların iyi bilinmesi de önemlidir. Bu ise KVH ile ilgili temel moleküler 
mekanizmaların iyi anlaşılmasını gerektirmektedir. Temel hücre içi 
habercilerden olan serbest Ca+2‘nun derişimi ([Ca2+]i) kardiyomiyositlerde 
çeşitli mekanizmalarla kontrol edilmektedir. Bu mekanizmalar arasında  
sarkoplazmik retikulumda (SR) bulunan Ca2+ duyarlı ve Ca2+ salan kanalları 
(ryanodin reseptörleri; RyR2) kapsayan makromoleküller kompleksi önemli 
bir gruptur. Diyabetik kardiyomiyopati, iskemik kardiyomiyopatiden farklı 
olup, hem insanlarda hem de deneysel hayvan modellerinde, koroner arter 
hastalıklarından bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. 
GEREÇLER: Çeşitli projeler kapsamında, streptozotosin ile oluşturulmuş 
diyabetli sıçan kalp fonksiyonları, elektrofizyolojik teknikler kullanılarak 
incelenmiş ve gözlenen temel fonksiyonel bozukluk olan kalp kasındaki 
kasılma yetersizliğinin altında yatan moleküler mekanizmalar incelenmiştir.  
Bu amaçla, kasılma fonksiyonu yanında kasılma öncesi süreçler ve özellikle 
RyR2’nin hem fonksiyonu hem de fosforilasyon durumu da incelemelerimize 
katılarak, diyabetli sıçan kalbinin uyarılma-kasılma süreci ayrıntılı bir 
şekilde incelenmiştir.  
BULGULAR: Kalp yetmezliği ve diyabetik kardiyomiyopatide β-adrenerjik 
uyarı gibi etkenlerin cAMP-ilişkili PKA ve/veya Ca2+/CaM-aktive protein 
kinaz II (CaMKII) aktivasyonu ve/veya artmış oksidan-stres kaynaklı 
nedenlere bağlı RyR2’ nin hiperfosforile olabildiğini, RyR2’ lerin koordinas-
yonundan sorumlu FKBP12.6 ekspresyonunun azaldığını, bu değişikliklerin 
SR fonksiyonunun bozulmasına ve sonuç olarak hepsi birlikte kalp 
fonksiyonunun bozulmasına neden olabildiğini işaret etmektedir. Diyabetten 
farklı patolojik durumlarda da kalp fonksiyonunun bozukluğunda RyR2’nin 
(ve ilişkili grup proteinlerinin) yapısal ve fonksiyonel değişimlerinin sorumlu 
olduğunun işaret edilmesi, RyR2’lere yönelmiş yeni hedef ilaçların 
geliştirilmesinin bu tip hastalıkların tedavisindeki önemini vurgulamaktadır.  
SONUÇLAR: Çalışma sonuçlarımız, diyabetik sıçanlarda gelişen 
kardiyomiyopatide artmış olan oksidant stres kaynaklı RyR2 hiperfos-
forilasyonunun, antioksidantlar ve antioksidant-benzeri etki gösterebilen 
çeşitli ajanlar ile kontrol altına alınabildiğini ve böylece diyabet indüklü 
bozulmuş olan kalbin mekanik aktivitesini yüksek kan şekerinden bağımsız 
olarak yerine getirebilmesinin sağlanabileceğini göstermiştir. Bu sonuçlar 
diyabetik bireylerde RyR2’lerin yeni bir tedavi hedefi olabileceğini işaret 
etmektedir. 
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Diyabetik Hastalardaki Kardiyovasküler Etkilenimler 
Rıfat Emral 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AbD, Ankara 
Tüm dünyada diyabet sıklığı pandemik olarak artmaktadır ve yapılan 
projeksiyonlar 2030 yılında dünyadaki diyabetli sayısının 438 milyona 
ulaşacağını göstermektedir. Türkiye’de yapılan iki büyük kesitsel çalışmanın 
sonucuna göre diyabet sıklığı ülkemizde 10 yıl içinde iki misli artmıştır. İlki 
1999’da yapılan TURDEP çalışmasının sonucuna göre erişkin toplumdaki 
diyabetik oranı %7.2 bulunmuşken 2010 yılındaki çalışma sonucu %13.7 
olarak bulunmuştur. Üstelik bu artış toplumun her yaş grubunda ve her iki 
cinsde de benzer bulunmuştur. Bu ülkemizde de ciddi bir sorunla karşı 
karşıya olduğumuzu göstermektedir. Zira diyabet hafif bir hastalık değildir. 
Hem büyük hem de küçük damarları tutan bir vasküler hastalıktır ve buna 
bağlı tüm sistemleri etkileyebilecek vasküler bir hastalıktır. Tip 1 diyabet 
insulin eksikliğine koşul bir durum iken daha sık gördüğümüz tip 2 
diyabetin etyopatogenezi çok daha komplekstir; tip 2 diyabette insulin 
salınım bozukluğu kadar insulinin doku düzeyinde etkisizliği, karaciğerde 
buna bağlı glukoz üretiminin artması, kanda artan glukozun yeterince kas 
ve yağ dokularınca kullanılamaması gibi pek çok patofizyolojik süreç 
meydana gelmektedir. Tip 2 diyabetin doğal seyrinde insulin direnci 
zeminde varken insulin salgılayan pankreas beta hücrelerinin disfonksiyonu 
zamanda ağırlaşarak hiperglisemik süreci de başlatmaktadır. 
Hipergliseminin belirginleşmesine paralel diyabetin mikrovasküler 
komplikasyonları yerleşirken makrovasküler komplikasyonların diyabet 
tanısından çok önce, bugün preklinik diyabet olarak adlandırdığımız glukoz 
entoleransı ve bozulmuş açlık glukozu dönemlerinde bile gelişebildiği pek 
çok bilimsel kanıtla desteklenmiştir. Diyabette kardivasküler mortalitenin 
arttığını gösteren önemli çalışmalardan birisi OASİS çalışmasıdır. Bu 
çalışmanın sonucuna göre bilinen kardiovasküler hastalığı ve diyabeti 
olanlarda mortalite riski kardiyovasküler hastalığı veya diyabeti 
olmayanlara göre 2.8 kat yüksektir. Yalnız kardiyovasküler hastalığı 
olanlarla yalnız diyabeti olanlar arasındaki mortalite oranı ise birbiriyle 
benzerdir. Yine diyabetik vakalarda myokard infarktüsü geçirme riski 
diyabetik olmayanlara göre belirgin yüksek bulunmaktadır. Kardiyovasküler 
hastalıklar neden önemlidir? Çünkü halen tüm dünyada en önemli ölüm 
nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Kardiyovasküler hastalıklar yalnız 
mortaliteyi değil aynı zamanda morbiditeyi de artırırlar. Bu hastalıkların 
başında bilindiği gibi koroner ve serebrovasküler hastalıklar ile periferik 
arter hastalığı gelmektedir. Diyabetik hastaların %80’i kardiyovasküler 
nedenlerle hayatlarını kaybetmektedirler. Öte yandan makrovasküler 
hastalık riski özellikle diybaetik dislipidemisi olanlarda 2-4 kat daha sık 
görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar açısından tek risk faktörü 
hiperglisemi değildir. Özellikle diyabetiklerde sık gözlenen sedanter yaşam 
alışkanlığı, hipertansiyon ve hiperlipidemi bu açıdan önemli risk faktörlerini 
oluşturmaktadır. Yine de diyabet İNTER-HEART çalışmasında kalp krizi 
açısından en önemli düzeltilebilir risk faktörlerinin başında gelmektedir. Zira 
hiperglisemi, diyabetik mikroanjiopatinin ana nedenidir. Diyabetik makro-
anjiopatideki etkisi olayı hızlandırmaktır. Kan şekeri sıkı regülasyonu 
diyabetik makroanjiopati gelişimini durdurmaz (fakat yavaşlatabilir). DCCT, 
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UKPDS, İSKANDİNAVYA KALB, MRFIT Çalışmaları, kan şekeri düzeyi ile KVH 
riskinin pozitif ilişkisini göstermiştir. UKPDS ve DECODE çalışmalarında açlık 
glisemisinden çok post-prandial gliseminin aterojenik olduğu gösterilmiştir. 
UKPDS çalışmasında sıkı kan şekeri düşürülmesi ile HbA1c’de %1 azalma 
sağlanarak makroanjiopatik tüm oluşumlarda %21,  Akut Miykard İn-
farktüsü gelişiminde %18 azalma sağladığı ortaya konulmuştur. Benzer 
şekilde Funagata çalışmasında diyabet ve bozulmuş glukoz toleransının 
kümülatif kardiyovasküler sağkalım üzerinde anlamlı negatif etkisi olduğu 
ortaya konulmuştur. Tip 2 diyabette ilk gelişen patolojik süreç erken faz 
insulin salınımında bozulmadır. Bu yemek sonrası glukoz değerlerinin ani ve 
hızlı yükselmesine ve glukozun akut toksik etki göstermesine yol aç-
maktadır. Devamlı hiperglisemi ise kronik glukoz toksisitesine neden olarak 
hipergliseminin süregen olarak oksidatif stres yaratması sonucunu doğurur. 
Öğün sonrası gelişen hiperglisemi ve hiperlipideminin damar duvarında 
oluşturduğu oksidatif stres damar endoteli üzerindeki bozulmanın da ilk 
aşamasını oluşturur. Endotel sık sık yaşanan bu akut glukoz yükselmeleri 
nedeniyle aterosklerotik proçeslerin gelişimine yatkın hale gelir ve 
ateroskleroz gelişimindeki ilk aşama olan endotel disfonkiyonu bu şekilde 
yerleşir. Diyabet komplikasyonlarının önlenmesi bakımından öncelik elbette 
hiperglisemi ile mücadeledir. Ancak durum yalnız hiperglisemiye bağlı değil 
fakat aynı zamanda insulin direncine bağlı gelişen hiperinsulinemiyle de 
ilişkilidir. Gerek glukoz toksistesi, gerekse hiperinsulinemi geri dönüşümsüz 
doku hasarının tetiğini çekerek diyabetin kronik komplikasyonlarına zemin 
hazırlamaktadır. UKPDS çalışması bize glisemik regülasyonun vasküler 
komplikasyonların önlenmesinde olmazsa olmaz koşul olduğunu göster-
miştir. Glisemi ayarı bozuldukça hem myokard infarktüsü riski artmakta, 
hem de mikrovasküler komplikasyonlar hızlanmaktadır. Sonuçta glisemik 
kontrolun en iyi göstergelerinden olan glikohemoglobin düzeylerinde %1’lik 
bir azaltımın dahi periferik damar hastalığını %43, mikrovasküler 
komplikasyonları %37, myokard infarktüsü gelişme olasılığını %14 azalttığı 
gösterilmiştir. Bu açıdan gereğinde erken dönemde kombine tedavi 
yaklaşımlarını kullanarak sıkı glisemik regülasyon sağlanması da 
konvansiyonel tedavi yaklaşımlarına göre kardiyovasküler hastalık sıklığını 
anlamlı azaltmaktadır. Daha erken iyi glisemik regülasyon sağlanması uzun 
dönemde kardiyovasküler ölüm riskini anlamlı olarak azaltacaktır. 
Kardiyovasküler hastalıklar açısından önemli risk faktörlerinden 
hipertansiyon  ile diybaetin sık birlikteliği söz konusudur. Tüm diyabetlilerin 
%20-60’ı aynı zamanda hipertansiftir. Bu tip 2 diyabette metabolik 
sendromun bir komponenti olarak karşımıza çıkarken tip 2 diyabetiklerde 
gelişen nefropatinin bir sonucudur. Hipertnasiyonun sağaltımı diyabetin 
vasküler komplikasyonlarının engellenmesi açısından da önemli bir 
stratejidir. Nitekim HOT çalışması sonuçları her milimetre civanın önemli 
olduğunu ve diastolik kan basıncının 90 mmHg olmasına göre 80 mmHg 
olması arasında bile kardiyovasküler olay sıklığının %48 azaldığını 
göstermiştir. Dolayısıyla diyabetikler için önerilen kan basıncı sınırları 
130/80 mmHg altı, hatta ciddi proteinürisi olan diyabetiklerde 120/75 
mmHg’nın altı olarak bildirilmektedir.  
Kardiyovasküler hastalıklar açısından bir başka önemli risk faktörü 
hiperlipidemidir. Diyabetik hastalarda sık görülen dislipidemi ön planda 
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aterosklerozdan koruyucu HDL-kolesterol düzeylerinin düşük, trigliserid 
düzeylerinin ise yüksek olduğu bir durumdur. Ateroskleroz açısından en 
önemli kolesterol fraksiyonu olan LDL-kolesterol ise diyabetiklerde sıklıkla 
normal veya hafif yüksek bulunur. Buna karşılık LDL partiküllerinin küçük 
ve yoğun partiküllerden oluşması, bu tip LDL kolesterolün daha aterojen 
olması nedeniyle Kardiyovasküler hastalıklara meyili artırmaktadır. 
Dolayısıyla diyabetik bireylerdeki LDL-kolesterol düzeyleri yanıltıcı olabilir. 
Tip 2 diyabette altta yatan önemli patolojilerden biri olan insulin direnci de 
ateroskleroz açısından hızlandırıcı rol oynamaktadır. San Antonio Kalp 
Çalışması’nda insulin direnç skoru arttıkça kardiyovasküler hastalık gelişme 
olasılığının da arttığı gösterilmiştir. Yine bir çok büyük çalışmanın sonucu 
glisemi kontrolünün hem tip 1 hem de tip 2 diyabette vasküler patolojileri 
düzelttiği veya geciktirdiğini ortaya koymuştur. DCCT ve UKPDS 
çalışmalarının uzun gözlem süreleri sonrası elde edilen verileri hem mikro 
hem de makrovasküler hastalık gelişme oranının iyi glisemik kontrolle 
azaldığını göstermektedir. Son yıllarda yapılan üç ayrı büyük çalışmanın 
sonuçları ise çelişkilidir. Özellikle bunlardan ACCORD çalışmasında sıkı 
glisemik regülasyon yapılan vakalarda mortalitenin arttığının tespit edilmiş 
olması beklenmedik bir sonuçtur. Bununla birlikte çalışmanın ayrıntılı 
incelenmesi sonucunda, özellikle bu çalışmada yer alan vakaların ileri 
yaşta, diyabet yaşları uzun ve bilinen kardiyovasküler hastalığı olan bireyler 
olduğunu göstermiş, dolayısıyla sıkı glisemik regülasyonun bu vakalarda 
hipoglisemi riskini arttırmış olması nedeniyle total mortalitenin artmış 
olabileceği yorumuna sebep olmuştur. Nitekim çalışmalarda sıkı glisemik 
regülasyon grubunda hipoglisemi sıklığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 
Tüm bu çalışmalardan yola çıkılarak yapılan meta-analizler daha sıkı 
glisemik kontrolün ölümcül olmayan miyokard infarktüsü olasılığını 
azalttığını, aynı zamanda koroner kalp hastalığı olasılığının da sıkı glismeik 
kontrolda anlamlı olarak düştüğünü göstermiştir. Bugün diyabet 
tedavisinde insulin yanında pek çok oral antidiyabetik ajan da vardır. 
Bunlar içinde en çok deneyimimizin olduğu metformin diğer tedavi 
ajanlarına göre mikro ve makrovasküler hastalıklar açısından daha emin bir 
ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar metforminin en 
azından sülfonilürelerle kıyaslandığında mikrovasküler komplikasyonları 
önlemede, miyokard infarktüsü ve inme sıklığını azaltmada daha elverişli 
bir ajan olduğunu göstermektedir. Metformin konvansiyonel tedavilere göre 
kardiyak olay ve koroner ölüm insidansını da azaltmaktadır.  
Sonuç olarak diabetes mellitus kardiyovasküler bir hastalıktır. Diyabete sık 
eşlik eden hipertansiyon ve dislipidemi gibi komorbiditeler Kardiyovasküler 
hastalık riskini artırmaktadır. Diyabetiklerde Kardiyovasküler risk azaltımı 
iyi glisemik regülasyonla başlar. Yine hipertansiyon ve dislipidemi tedavileri 
de diyabetiklerde vasküler patolojilerin gelişimini önlemede elzem 
yaklaşımlardır. Diyabetik bireylerde bu açıdan hedef kan basıncı ve lipid 
değerleri de farklılık arz eder. Dolayısıyla diyabetiklerde Kardiyovasküler 
hastalıklardan korunma multifaktöriyel olmalıdır. Diyabetin bir vaskülopati 
olduğu gerçeğinden yola çıkarak, hiç şüphe yok ki, kardiyovasküler 
hastalıklardan korunmada en iyi, en ucuz ve en etkin önlem hiç diyabet 
olmamaktır. 
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Diyabetik Kardiyomiyopati ve Endotel Disfonksiyonu 
A. Tanju Özçelikay 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 
Kısaca Diyabet olarak tanımlanan “Diabetes Mellitus” pankreastan insülin 
salgılanmasının mutlak ya da nispi eksikliği, hedef dokularda insülin 
etkisinin yetersizliği sonucu karbonhidrat, yağ ve protein meta-
bolizmasındaki değişikler ile tanımlanan metabolik bir hastalıktır. Dünyada 
halen 180 milyon olan diyabetli sayısının 2025 yılında 300-380 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. İnsülinin keşfiyle ile birlikte diyabetik koma 
ve ketoasidozisin önlenmesi bu hastalarda ortalama yaşam süresini 
uzatmıştır. Günümüzde ise diyabetiklerdeki morbidite ve mortalitenin 
başlıca nedeni kalp, damar, böbrek, göz ve alt ekstremitelerde ortaya çıkan 
kronik komplikasyonlardır. Bunların içinde kardiyovasküler bozukluklar 
diyabetik ölümlerin yaklaşık %80’nden sorumlu olması nedeniyle özellikle 
önem taşımaktadır. 
Diyabetiklerde sıklıkla görülen koroner damar bozukluğu ve hipertansiyon 
kalp yetmezliğine yol açan önemli faktörlerdir. Bununla birlikte, diyabete 
bağlı kardiyak bozukluklar söz konusu risk faktörleri olmaksızın da 
gelişebilmektedir. Bu durum yaklaşık 40 yıl önce “Diyabetik Kardiyo-
miyopati” olarak adlandırılmıştır. 
Diyabetin her iki tipinde de görülebilen kardiyomiyopatide kalp duvarının 
uyuncu azalmakta ve kalbin kasılma fonksiyonu bozulmaktadır. Başlangıçta 
asemptomatik diyastolik fonksiyon bozukluğu şeklinde ortaya çıkan bu 
rahatsızlık, sistolik disfonksiyonun gelişmesiyle semptomatik kalp yetmez-
liğine kadar ilerleyebilmektedir. Patofizyolojisi tam olarak aydınlatılamamış 
olmasına karşın, kardiyomiyopatinin erken dönemde hiperglisemi ve kalp 
metabolizmasındaki değişikliklerle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu değişik-
likler oksidatif stres ve bazı ikincil ulakların aktivasyonu aracılığıyla 
kardiyak hipertrofi, fibrozis ve hücre ölümüne yol açmaktadır. Kontraktil 
proteinlerin gen ekspresyonları ve hücre içi kalsiyum düzeylerindeki 
değişiklikler uyarı-kasılma kenetini bozmaktadır. Ek olarak, azalmış beta-
adrenerjik yanıtlar, otonomik nöropati ve insülin rezistansı da kalpte 
olumsuz mekanik ve fonksiyonel sonuçlar doğurmaktadır. 
Diyabette kardiyomiyopati kadar önem taşıyan bir başka patoloji de 
mikroanjiyopati ve makroanjiyopati olarak tanımlanan vasküler komplikas-
yonlardır. Mikroanjiyopati sonucu retinopati, nefropati ve nöropati gelişir-
ken, aterosikleroz şeklinde ortaya çıkan makroanjiyopati, kalp ve beyin gibi 
yaşamsal organları etkilemektedir. Diyabetik vasküler bozuklukların 
başlaması ve gelişmesinde rol oynayan en önemli faktör, endotel fonksiyon 
bozukluğudur. Fiziksel ve kimyasal uyaranlara karşı damarın gevşeme 
yeteneğinin azalması şeklinde görülen endotel disfonksiyonu, diyabette 
hiperglisemi ve insülin rezistansının tetiklediği çeşitli mekanizmalar 
aracılığıyla oluşmaktadır. 
Bu sunumda yayımlanmış literatür bilgileri ışığında diyabetik kardi-
yomiyopati ve endotel fonksiyon bozukluğu ile bunlara ilişkin mekanizmalar 
genel olarak değerlendirilecektir. 
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İlaç/Madde Kullanımının Adli Yönleri  
[20.10.2011, SALON B, 11:00-12:30] 
Adli Farmakolojiye Genel Yaklaşım 
Esat Eşkazan 
İstanbul Bilim Üniversitesi Farmakoloji AbD, İstanbul 
Sunumun birinci bölümünde Adli Farmakoloji konusu genel olarak ve 
özellikle de ülkemizdeki uygulamaları dikkate alınarak tartışılmış, ikinci 
bölümde adli farmakoloji ve toksikolojinin tarihsel gelişmesine ait önemli 
bazı örnekler verilmiş ve ilacın kötüye kullanımı ve madde bağımlılığının 
günümüzdeki boyutları ele alınmıştır.  
Adli farmakoloji, “adli bir olayın konusu olmuş ve ilaç yada diğer kimyasal  
maddelerin rolünün tartışıldığı durumların, farmakoloji biliminin ışığında ve 
biyokimya başta olmak üzere, ilgili olabilecek diğer tıbbi dallardan da 
yararlanılarak açıklanmasının yapıldığı bir alt farmakoloji dalı” olarak 
tanımlanabilir. Bu bakımdan, tanım adli toksikolojiyi kapsamakla birlikte, 
ayrıca ilaç ve diğer kimyasalların toksikolojik etkileri dışında kalan klinik 
etkilerinin yer aldığı adli dava konularını da içermektedir. 2659 sayılı 
kanunla değişik 4810 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda Tıbbi Farmakoloji 
uzmanı  kadrolarının (kurul üyesi ve raportör olarak) zorunlu bulunduğu 
kuruluş Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’dur. Ayrıca, Üniversitelere bağlı 
Adli Tıp Enstitüsü ve Adli Tıp Anabilim Dallarında da farmakoloji uzmanı 
görevlendirilebilme olanağı bulunmaktadır.   
Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’na mahkemelerce yollanan ve 
değerlendirip görüş bildirilmesi istenen başlıca dava dosyaları arasında: İlaç 
ve diğer kimyasallara ve besinlere bağlı (ölümcül olsun olmasın) her türlü 
akut yada kronik toksikoloji olguları; ilaç alerjisi olguları; ilaçların, etanol ve 
diğer kimyasalların etkisi ile olabilecek beceri-yetenek bozulması, dikkat-
sizlik, unutkanlık ve savunma azalması gibi psikomotor etkilenmelerin 
tartışıldığı ceza davaları ve hukuki ehliyet olayları; ele geçmiş ve 2313 
sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun kapsamına 
giren maddelerle ilgili konular; bu maddelerin kullanımı ile ilgili olaylar, ilaç 
ve bezeri tıbbi maddelerin üretimi, satılması ve uygulanmasında dava 
konusu olmuş (malpraktis dahil) her türlü meslek sorunlarına ilişkin olgular 
yer almaktadır. Bu olguların ele alınışında sıklıkla, klinik ve deneysel 
farmakoloji yaklaşımlarından farklı olarak, veriler değerlendirilirken, bir 
filmin tersinden kurgulanmasına benzetilebilecek bir yaklaşım algoritması 
izlenmektedir. 
Adli farmakolojinin temelinde yer alan toksikolojinin tarihsel gelişmesine 
bakıldığında bitkisel, hayvansal ve madensel nitelikte doğal kaynaklı 
kimyasalların toksik madde (zehir) olarak belirlenmesinin deneme-yanılma 
yöntemi ile geliştirildiği dikkati çeker. Çeşitli uygarlıkların geçmişinde bu 
maddelerin avlanmada veya savaş zehri olarak, bazen de dini ya da din dışı 
nedenlerle öldürme amaçlı kullanıldıkları görülmektedir. İlk yazılı kay-
naklardan olan eski Mısır uygarlığına ait Ebers papirüsünde (M.Ö. 1500 
dolayları) bir çok bitkisel, hayvansal ve madensel zehir yer almaktadır 
(haşhaş, adamotu, baldıran otu, kurtboğan otu, pelin otu, arsenik, antimon 
vb.). Tarihte zehirlenmekten korunmak amaçlı ilaç (panzehir) hazırlama ilk 



 45 

girişimlerinden olan teriak’ın ve Pontus kralı VI. Mithridates’in (MÖ. 132 
- 63) öyküsü dikkat çekicidir. Toksikolojide temel kavramların başında 
gelen “doz”un önemini tarihte ilk vurgulayan Paraselsus’ (1564) dur. 
Çözümü bilimsel yöntemle sağlanabilişmiş ilk tarihi adli toksikoloji olgusu 
Fransa’da 1840 yılında kocasını arsenik kattığı kekle zehirlediği savı ile 
suçlanan 24 yaşında Marie Lafarge yargılandığı davadır. Bu uygulamada 
Paris Tıp Fakültesi kimya profesörü Dr. Mathieu Orfila arsenik 
aranmasında İngiliz kimyacısı James Marsh’ın 1836 yılında The Edinburgh 
Philosophical Journal’de yayınladığı oldukça duyarlı kalitatif kimyasal 
yöntemi kullanmıştır. J. Marsh’ın yönteminin duyarlılığının Marie Lafarge 
davasında kanıtlanmasının hemen ardından, İngiliz Parlamentosu 1851 
yılında arsenik ile cinayet girişimlerini sınırlamak amacıyla Arsenik yasası’nı 
onaylamıştır. Bu yasaya göre, zehirlerin satışı belli kurallara bağlanmakta, 
perakende arsenik satışı kimyagerler ve eczacılarla sınırlandırılmakta ve 
satışlarının bir zehir defterine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmiştir.  
Günümüzde dünya gelelinde giderek artan ilaç kötüye kullanımı ve madde 
bağımlılığı sorunlarıyla birlikte adli farmakolojinin önemi ve yükü de artmış 
görünmektedir.  
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Adli Olgularda İlaç/Maddelerin Etkilerinin 
Değerlendirilmesi: Davranış, Beceri, Gelişim Üzerine 
Ve Diğer Etkilere Bakış 
Rezzan Gülhan (Aker) 
Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD; Adli Tıp Kurumu 5. 
İhtisas Kurulu; Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi, İstanbul 
Adli farmakoloji, adli olaylarda farmakoloji bilgisi (temel farmakoloji, klinik 
farmakoloji, toksikoloji ana başlıkları altında) yanı sıra konuların hukuki  
boyutu hakkında bilgi sahibi olmayı da gerektiren, dolayısı ile oldukça geniş 
bir alanı kapsayan ve ayrı bir bilgi birikimine ihtiyaç duyulan multidisipliner 
bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bir farmakoloğun farmakokinetiği, 
farmakodinamiği, toksikolojiyi, antemortem ve postmortem ilaç/madde 
analizlerini v.b. farmakoloji bilgisini hukuk bilgisi ile sentezleyerek 
kullanmasını gerektirmektedir. Adli bilirkişi olarak farmakoloğun, bu 
bilgilerin ışığında, ilaçların mutad dozlarda ortaya çıkan istenmeyen 
etkilerinden yüksek dozlarda uygulamalara bağlı toksisite olaylarına, son 
zamanlarda oldukça sık olarak karşımıza çıkan “ilaç aracılı suçlar” olarak da 
adlandırılabilecek hırsızlık, cinsel istismar, yaralama, öldürme olaylarında 
ilaçların rolüne, kişinin ilaç intoksikasyonundan ölüp ölmediği, fetüsün 
oksitosik bir ilaç ile düşürtülüp düşürtülmediği, kanında yüksek düzeyde 
uyuşturucu bulunan şahsın istem dışı asılmış olup olmadığı ya da ilaç 
tedavisine bağlı meslek hatası bulunup bulunmadığı gibi konularda yorum 
yapması gerektirmektedir. Bu konuşmada adli olgu örnekleri ile 
ilaç/maddelerin davranış, beceri, gelişim üzerine etkileri adli farmakoloji 
bakış açısından değerlendirilecektir. 
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Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım 
Serap Annette Akgür 
Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, 
İzmir 
Son yüzyılda kimya endüstrisindeki hızlı gelişme ve kullanılan ilaç/kim-
yasalların sayısının hızla artması ve bu maddelerin koşullara bağlı olarak 
toksik etki oluşturabilmesi gerçeği etken profilinin büyük bir çeşitlilik 
göstermesini kaçınılmaz yapmıştır. Bu çeşitlilik yanında ayrıca bazı 
maddelerin, özelliklerine bağlı olarak kötüye kullanılabilirliğinin de artması 
ilaç/madde kullanımında adli/analitik yaklaşımlarında yeni gelişmelere yol 
açmıştır.  
Günümüzde zehirlenme tanısının konması aşamasında kişinin kullandığı 
ve/veya maruz kaldığı maddenin tanımlanması, tanısı konulanlarda ise 
uygulanan tedavinin belirlenmesi, tedavi aşamasında madde düzeyinin 
izlemi, kontrolü ve prognoz izlemi amacıyla ilaç/madde düzeyi belirlenmesi 
işlemleri yapılmaktadır. Her zehirlenme olgusunun her an adli bir boyuta 
taşınabileceği olasılığı dışında, saptanacak maddenin yasadışı bir madde 
olması durumunda olay doğrudan adli bir boyut kazanmaktadır. Bu kişilere 
uygulanacak her türlü farmakolojik yaklaşımda sağlık personeline önemli 
adli sorumluluklar yüklemektedir.  
Kötüye kullanımı olabilen yasal /yasadışı ilaç/maddelerinin işyerlerinde 
(İşyeri Madde Testi-Workplace Drug Testing-WDTS), trafikte kullanımı 
(ilaç/madde etkisinde trafikte araç kullanımı- Driving Under the Influence of 
Drugs DUID) adli farmakolojik / toksikolojik bir yaklaşım gerektirmektedir. 
Bu olgularda uygulanması gereken emniyet/gözetim zinciri, biyolojik 
materyalin ve analitik yöntemin seçimi, uygulanması, sonucun yorumlan-
ması ve raporlandırılması işlemleri standardize edilmelidir.  
Sonuç olarak, ilaç/madde çeşitliliğindeki ve kullanımındaki artış, olguların 
sosyal hakları, ülkemizde iş kanunu ve karayolları trafik uygulamaları 
konusundaki hukuksal gelişmeler, ve gelişen hızlı teknolojik ilerlemeler 
doğrultusunda, güncelleştirilmiş prosedürlerin ve bilimsel farkındalığı 
yüksek elemanların yetiştirilmesi ile uygulanacak adli farmakolojik/tok-
sikolojik yaklaşımların kaliteli ve adaletli olması sağlanabilecektir.  
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Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik 
Yaklaşım 
A. Pınar Yamantürk Çelik 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültasi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
Fizyolojik özelliklerin kabul edilebilir ölçüde sürdüğü ölüm sonrası dönemde 
elde edilen otopsi materyalleri, günümüzde bilime önemli katkılar sağla-
maktadır. Öte yandan, farmakolojinin adli amaçlarla kullanımı sırasında da 
bu döneme ait bilgilerden yararlanılmaktadır. Zira, bu süreçten ilaç/mad-
deler ciddi olarak etkilenmektedir. 
Ölüm sonrası, bedende makro ve mikro düzeyde gerçekleşen hızlı 
değişiklikler zamana ve koşullara bağlı olarak farklılaşır. Farklılıklara göre 
de kişinin almış olduğu ilaç/maddeler üzerindeki etkiler değişmektedir. 
Farmakolojiyi ilgilendiren ölümle sonuçlanmış adli olgularda temel konu, 
ölüme neden olma ya da ölüme katkıda ilaç/maddelerin sorumluluğunun 
araştırılmasıdır. İlk adım, olası ilaç/maddelerin biyolojik materyallerde 
aranarak, varlıkları halinde miktarının öğrenilmesidir. Buna, farklı duyar-
lılıkta çeşitli analitik yöntemler hizmet etmektedir. Analizin, kalite güvence 
ve kalite kontrol gözetiminin gereği açıktır. Analiz sonucu elde edilen 
değerler, “normal değerler” ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada, yaş, 
genetik gibi bireysel farklılıklar, ölen kişinin fizyopatolojik özellikleri, ölçüm 
yönteminin özellikleri gibi noktalar iyi değerlendirilmelidir. Bazen ilgili 
ilaç/madde için normal değerlerin tanımlanmamış ve daha önemlisi iyi 
tanımlanmamış olduğu görülür. Tüm literatür bilgisi bu açıdan incelen-
melidir. Elde edilen sonuçların yorumlanması, biyolojik örneğin türüne göre 
taşınma/saklanma koşulları, aranan ilaç/maddenin özellikleri ve maruziyet 
koşullarının da iyi değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ek olarak, 
ilaç/maddelerle ilgili etkileşimler, bağımlılık ya da tolerans ve yoksunluk 
gibi özellikler sorgulanmalıdır. Bu arada, ilaç/madde maruziyetinin varlığı, 
maruziyet süreci ve toksisitesini değerlendirirken, ilaç/madde meta-
bolitlerinin önemli yeri olduğu unutulmamalıdır. Beklenmeyen kaynaklardan 
karışması sonucu saptanan ilaç/maddeler gerekçelendirilerek olgudan 
dışlanmalıdır.     
Ölen kişinin var olan bir hastalığı söz konusu ilaç/maddeden etkilenme 
derecesini değiştirebilir. Hastalığı nedeni ile ani ölüm riski yüksek has-
talarda ölüm nedenini araştırmak daha karmaşık bir durum oluştur-
maktadır.  
Otopside incelenecek biyolojik örneklerin seçiminin olgunun özelliklerine 
göre yapılması son derece önemlidir. Ölüm sonrası örnek kalitesi iyi 
olmayabilir. Bu açıdan ölümden hemen önce alınmış bir kan örneğinin 
incelenmesi değerli olur. Ancak, ilaç infüzyonu yapılan damardan alınan 
kanda yüksek değerler elde edileceği anımsanmalıdır. Kararlı bir doku 
olmamakla birlikte kan en önemli biyolojik materyaldir. Kolay toplanması 
ve daha homojen olması nedeni ile genellikle tam kan alınır. Sıklıkla, kan, 
idrar ve karaciğer örneğinin alınması gereklidir. Ancak, olgunun, maruziyet 
olasılığı yüksek ilaç/maddenin türü, ilaç/maddeye maruziyet şekli ve süresi 
öyküsüne göre bazen mide içeriği, safra, akciğer sıvısı, saç ya da vitröz 
humör gibi farklı materyaller birincil önem kazanmaktadır. Cesette çürüme 
varlığı halinde biyolojik örnek almak ve elde edilen analitik sonuçların 
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değerlendirilmesi daha güçleşmektedir. Çürüyen bedenlerde, kişi alkol al-
madığı halde alkolün endojen oluşumu ve immünoesey yöntem ile analizde 
amfetamin yanlış pozitifliği ileri analitik araştırma gerektirmektedir.     
Bazı ilaç/maddeler, ölüm sonrası yeniden dağılıma uğramaktadır. 
Nekrokinetik olarak adlandırılan bu süreçte, kan örneğinin alınma yeri 
saptanan düzeyin değerlendirilmesinde önemlidir. Lipofilik, zayıf bazik ve 
göreceli olarak geniş dağılım hacmi olan ilaç/maddeler ölüm sonrası yeni-
den dağılıma uğramaktadır ve miyokarda bağlanmaları yüksek olur. Söz 
konusu ilaç/maddeler, mide, karaciğer, akciğer, kalp hatta trakeadan 
komşu dokulara difüze olmaktadır. Bağlanmış femoral ven gibi bir periferik 
ven bu açıdan güvenilir sonuç verebilir.  
İlaç/maddenin damar içi hızlı uygulanması gibi durumlar ise tamam-
lanmamış dağılıma ve kalp gibi biyolojik örneklerde periferik venden daha 
düşük konsantrasyon saptanmasına yol açmaktadır. 
Özetle, ilaç/maddenin analiz sonucu saptanmaması ya da saptanması ve 
saptanan düzeyi doğrudan sonuca ulaşmada tek başına yeterli değildir. 
Ölüme yol açacak etkinin varlığını araştırmak, farmakokinetik ve farmako-
dinamik tüm parametrelerin geriye dönük ayrıntılı değerlendirilmesini 
gerektirmektedir.  
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Nöronal Plastisite 
[20.10.2011, SALON A, 14:30-16:00] 
Kemirgenlerin Primer Duyu Korteksindeki Plastik 
Değişiklikler 
Emel Ulupınar 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AbD, Eskişehir 
Deneysel çalışmalarda sıklıkla kullanılan kemirgenlerin primer duyu 
korteksi; nöronal plastisite mekanizmalarının incelenmesinde en ideal 
anatomik bölgelerden birisidir. Çünkü; kemirgenlerin bıyıkları aracılığıyla 
periferden edindikleri duyusal bilgileri taşıyan duyu nöronlarının aksonları  
kortekste sonlanırken, son derece tipik ve organize bir somatotopik harita 
oluşturmaktadır. Bu haritada, fıçı şekline benzemesinden ötürü “barrel” 
olarak adlandırılan talamo-kortikal akson kümelerinin sayısı ve topoğrafik 
organizasyonu; yanak bölgesinde bulunan bıyıkların sayısı, şekli ve dizilimi 
ile bire-bir örtüşmektedir. Bu nedenle barrel kortekste plastisite, tek bir 
bıyıktan gelen duyusal bilginin deprivasyonu ile dahi oluşturulabilmektedir. 
Doğumdan sonraki ilk birkaç günlük kritik periyot esnasında, periferden ve 
subkortikal duyusal merkezlerden kaynaklanan nöronal aktivitenin bloke 
edilmesi durumunda kortikal haritaların oluşumu önlenebilmektedir. Bu 
evrede aksonal ve dendritik kompleksitedeki dramatik artışa paralel olarak, 
sinaps sayılarında da belirgin bir artış meydana gelmektedir. Daha sonraki 
evrelerde ise; filopodia ve dikensi çıkıntı sayılarındaki azalmayla birlikte 
plastisite düzeyi de azalmaktadır. Bununla birlikte, özellikle intrakortikal 
bağlantılar düzeyinde, daha hassas yapısal ve fonksiyonel değişiklikler oluş-
maya devam etmektedir.  
Bu konuşmada, yaşamın 3 farklı evresi olan; erken postnatal gelişim, 
adolesan ve erişkin dönemlerinde meydana gelen plastik değişikliklerin 
oluşmasında rol oynayan farklı moleküller ve mekanizmalar, barrel korteks-
te yapılan çalışmalar esas alınarak gözden geçirilecektir.  
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Epigenetik ve Nöroplastisite 
Ersin O. Koylu 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD, İzmir 
İlk kez bin dokuz yüz kırklı yıllarda kullanılmaya başlayan ve eş genotip-
lerden pek çok farklı fenotipin ortaya çıkışını tanımlayan epigenetik terimi, 
bugün kabul edilen anlamı ile DNA zincirinde bir değişikliğe neden 
olmaksızın, gen ekspresyonunda ortaya çıkan ve kalıtımsal olarak da 
aktarılabilen değişiklikler için kullanılmaktadır. Epigenetik değişikliklerin 
temelinde, DNA zincirinin çevresinde bulunan kromatinin dinamik düzenlen-
mesinin bulunduğuna inanılmaktadır. Bu sayede transkripsiyon, replikasyon 
ve onarım gibi hücre çekirdeği ile ilişkili pek çok işlev düzenlenebilmektedir. 
Yeniden modellenme olarak da adlandırılan kromatin düzenlenmesinde 
histonun asetilasyon, fosforilasyon veya metilasyon gibi süreçlere bağlı 
modifikasyonları önemli rol oynamaktadır.  
Yakın zamana kadar kanser araştırmaları ve konjenital hastalıklarla ilgili 
çalışmalar kapsamında üzerinde durulan histon modifikasyonu ve kromatin 
düzenlenmesindeki değişiklikler, son yıllarda özellikle sinir sisteminde, 
başta bağımlılık ve bazı nörodejeneratif hastalıklar olmak üzere, pek çok 
farklı durum ya da hastalık açısından da incelenmeye başlanmıştır. 
Örneğin, epileptogenezde metilasyonun önemli bir rolü olduğu ve nöbet-
lerin doğrudan kromatin modifikasyonuna yol açarak epileptik aktiviteyi 
etkileyebildiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bunun dışında, genel 
anlamda sinir sistemi gelişimi ve işlevleri, daha özgül olarak da nöronal 
fonksiyonun düzenlenmesinde epigenetik etkilerin rolü giderek daha fazla 
araştırmaya konu olmaktadır. Bunlar arasında, nöronal plastisiteyi ilgilen-
diren süreçler ile bunların altında yatan epigenetik düzenlemeler dikkat 
çekicidir. Özellikle, uzun dönem bellek oluşum mekanizmaları ile sinaptik 
aktivitedeki düzenlemeler gibi plastik değişikliklerin temelinde epigenetik 
süreçlerin yattığı bilinmektedir.  
Bu konuşmada, epigenetik mekanizmalar ve bu mekanizmaların nöronal 
plastisite ile ilişkisinden genel olarak söz edilecek, bağımlılık yapıcı bir ajan 
olan nikotinin belirli beyin bölgelerinde ortaya çıkardığı etkiler, elde edilen 
bulgular eşliğinde tartışılacaktır.  
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Kindling Süreci ile İndüklenen Nöronal Ateşleme 
Değişiklikleri: Talamo-Kortikal Senkronizasyon 
Nihan Çarçak 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
İlk kez Graham Goddard tarafından 1967 yılında tanımlanan bir sinaptik 
plastisite formu olan kindling, epileptogenez ve nörogenez süreçlerinin 
incelenmesine olanak sağlayan deneysel temporal lob epilepsi modelidir 
(Goddard 1967, McIntyre 2009). Bu modelde amigdala, hipokampus, 
entorinal korteks gibi limbik gibi yapılara art deşarj oluşturacak eşik 
şiddetinde tekrarlayan elektriksel ya da kimyasal uyarıların elektro-
ensefalogramda (EEG) progresif olarak yayılan ve büyüyen deşarjlara yol 
açtığı ve bununla beraber davranışsal olarak konvülsif motor nöbetin 
tetiklendiği izlenir. Temporal lob epilepsisinin absans epilepsisi ile birlikte 
görülmesi hem insanlarda hem de hayvan modellerinde oldukça az 
rastlanan bir durumdur (Koutroumanidis ve ark. 1999; Nanobashvili ve ark. 
2003; Nicholson ve ark. 2004). Absans epilepsisini karakterize eden diken-
ve-yavaş-dalga deşarjların (DDD) ortaya çıkışında ve sürdürülmesinde 
talamus ve korteks arasındaki senkronizasyon kritik rol oynar (Avoli ve 
Gloor, 1982; Danober ve ark. 1998; Blumenfeld 2005). Absans epilep-
sisinin deneysel hayvan modellerinden biri olan Strazburg kökenli genetik 
absans epilepsili sıçanlar (GAERS), epileptik olmayan kontrol (NEK) 
sıçanlarla karşılaştırıldığında, amigdala kindling ile indüklenen nöbetin 
sekonder jeneralizasyonuna karşı direnç gösterirler (Eşkazan ve ark. 2002; 
Onat ve ark. 2007). Amigdala kindling süreci sonrasında hem NEK hem de 
GAERS sıçanlarda meydana gelen nöronal ateşleme değişiklikleri in-vivo 
koşullarda hücre dışı elektrofizyolojik kayıt yöntemi kullanılarak ince-
lendiğinde, kindling sürecininin her iki grupta da korteks, hipokampus ve 
talamusta ateşleme değişikliklerine neden olduğu gösterilmiştir. Ancak NEK 
gurubunda kindling uyarıları özellikle talamusta düşük frekanslı, patlama 
tarzında epileptiform nöronal ateşlemelere neden olmuştur. GAERS suşu 
sıçanlarda ise kindling süreci sonrasında talamusta epileptiform ateşleme 
değişiklikleri gözlenmemiştir. Bu durum GAERS suşu sıçanlarda talamustaki 
hücresel ve döngüsel farklılıkların kindling gelişimi ile indüklenen nöronal 
ateşleme değişikliklerinin oluşumunu engelleyici yönde etki ettiğini 
düşündürmektedir. Kindling süreci sonrasında her iki grup arasında 
talamusta görülen ateşleme değişikliği farklılığı, GAERS suşu sıçanlarda 
bulununan T-tipi kalsiyum kanalını (Cav3.2) kodlayan gendeki mutasyonun 
(Powell ve ark. 2009), kindling sürecinde temporal lobdan kaynaklanan 
nöbetin sekonder jeneralizasyonunda rol oynayabileceğini ortaya koy-
maktadır. Bu hipotezi test etmek üzere GAERS suşu sıçanlardaki mutasyon 
silinerek, kindling süreci sonrasında nöronal ateşleme değişiklikleri kendi 
kontrol GAERS grubuyla karşılaştırıldığında, talamusta NEK grubunda 
görülen tarzda epileptiform ateşleme değişikleri gözlenmiştir. Sonuç olarak, 
tekrarlayan kindling uyarılarının talamusta epileptiform nöronal ateşleme 
değişikliklerine neden olması ve Cav3.2 kanal mutasyonu ile ilişkili nöronal 
ateşleme değişiklikleri senkronize talamokortikal ateşlemelerin limbik 
nöbetin sekonder jeneralizasyonunda mekanistik bir rol oynadığını 
düşündürmektedir. 
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Hastane İlaç Yönetimi ve Monitorizasyon 
[20.10.2011, SALON B, 14:30-16:00] 
Hastane İlaç Yönetimi 
Sinan Çavun 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Bursa 
Hasta güvenlik hedeflerinin tam anlamıyla uygulanabilir olmasının en 
önemli bileşenlerinden biri etkin bir Hastane İlaç Yönetim sisteminin 
bulunmasıdır. İlaç yönetim sisteminin hastane genelinde ilacın temin 
edilmesinden, ilacın hastaya uygulanması ve sonrasında etkilerinin gözlem-
lenmesi dahil tüm süreç bazında kurgulanması, hasta güvenliğini tehdit 
eden bütün unsurları ortadan kaldırmak bakımından son derece önemlidir. 
Bu sistemin etkin ve bilimsel olarak kontrol edilmesinde de 
Farmakologların rolü yadsınamaz bir gerçek ve gerekliliktir. 
Sistemin oluşturulması aşamasında, öncelikli olarak içerisinde Farmako-
logların yer aldığı Hastane İlaç Yönetimi ile ilgili bir ekibin oluşturulması 
gereklidir. Bu ekibin oluşturulmasını takiben de ilacın hastane eczanesine 
alınmasından, stok kontrolüne, hekim tarafından hastaya order yazılma-
sından, ilacın kliniğe ulaşmasına, klinikte ilacın uygun şartlarda 
saklanmasından, hastaya uygulandığı ve sonrasında etkilerin gözlendiği ana 
dek tüm süreç yeniden planlanmalıdır. İlaç yönetim sistemi, İlaç 
Uygulama Hata Bildirimleri ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İstekleri ile 
takip edilerek mevcut aksaklıklar tespit edilmelidir. Bu analizler sonrasında 
riske açık alanlar değerlendirilerek sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hekim orderlerinin okunaksız 
olması, ilaçların toplu olarak ve güvensiz bir şekilde katlara ulaştırılması, 
ilaç uygulamaların düzgün kayıt altına alınmaması, kontrole tabi ilaçların 
kontrol edilememesi, ilaç uygulama sonrası etkilerinin etkin bir şekilde 
takip edilememesi sık görülen problemlerin başında gelmektedir. Tüm 
bunların toplamında hastane genelinde de ilaç uygulama hatalarına 
fırsat veren bir sistemin varlığı yadsınamaz bir gerçek ve hasta 
güvenliği bakımından ciddi bir sıkıntıdır.   
Mevcut sorunların kaldırılması amacıyla ilk olarak yapılması gereken işlem, 
tüm süreçlerin talimat ve prosedürler şeklinde yazılı hale 
getirilmesidir. Dokümantasyon aşamasını takiben, oluşturulan bu talimat 
ve prosedürler yapılan eğitimlerle tüm kurumla paylaşılarak çalışanlar 
bilgilendirilerek, farkındalığın artırılması sağlanmalıdır. Eğitimlerin 
ardından saha çalışmaları yapılarak sistemin tüm basamaklarda etkin bir 
şekilde yürütülmesi gerçekleştirilmelidir. 
Uluslararası Hasta Güvenlik Hedefleri doğrultusunda Hastane İlaç 
Yönetim Sistemlerinin doğru kurgulanması tartışılmaz bir 
zorunluluk ve gereksinimdir. Bu doğrultuda güvenilir bir ilaç yönetim 
sistemi oluşturulması ve hastaya ulaşabilecek tüm hata risklerinin en aza 
indirilmesinde ilaçla ilgili hemen tüm süreçlere hakim olan 
farmakologların hastanelerde etkin bir rol alması, son derece 
önemli ve gerekli bir yapılanma modelidir.    
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İlaç Stok Yönetimi 
Gülizar Yıldız 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara 
Bir hastane eczanesi; ilaç ve serumların alındığı, depolandığı ve bunların 
servis ve hasta bazında dağıtıldığı, bu işlemlerle ilgili envanter işlerinin 
yürütüldüğü bir yerdir.  
Hastane eczanesinde çalışan eczacılar, ihale listelerinin oluşturulmasında, 
ihale satın alma ve muayene komisyonlarında, enfeksiyon ve kalite 
yönetimine ait komisyonlarda görev almaktadırlar. 
Hastaların ihtiyacı olan ilaç ve serumların alımı, servis birim sorumlu 
doktorları (yada bölüm başkanları) tarafından ihtiyaç duyulan ilaç ve serum 
taleplerinin, eczane bünyesinde toplanarak hastanemiz kapasite, tüketim 
ve önceki yıllara ait istatistikler eşliğinde değerlendirilmesi yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. 
İhtiyaç listesi belirlendikten sonra, önceden ilan edilen zamanlarda ihaleler 
(kapalı teklif usulü) açılarak ilaç ve serum temini yapılmaktadır. Toplu 
alımlar haricinde her zaman tercih edilmemekle birlikte gerekli ilaç 
gereksinimi doğrudan temin (22 F) yoluyla da karşılanabilmektedir.  
Temini yapılan ilaç ve serumlar ısı ve nem kontrolleri yapılan  eczane 
depolarına yerleştirildikten sonra takibi de çok önemlidir. 
Bir hastane eczanesinde, ilaç stok yönetimi açısından, çeşitli durum ve 
koşullar göz önüne alınarak, dikkat edilmesi gereken en önemli husus acil 
durumda gerekli olacak her türlü ilacı eczanede bulundurmaktır. 
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Yataklı Sağlık Kuruluşlarındaki Klinik Toksikoloji 
Uygulamalarında Farmakologların Rolü 
Şule Kalkan 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
Toksikoloji, kimyasalların canlı organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini 
inceleyen bir bilim dalıdır. Toksikoloji alt dallarından biri olan “Klinik 
Toksikoloji” ise, tedavide kullanılan ilaçlar ile işyeri ve yaşadığımız 
ortamdaki kimyasallar ve biyolojik etkenlere kaza ile ya da kasıtlı olarak 
maruz kalım sonucu ortaya çıkan zehirlenmelerin önlenmesi, izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve tedavisini kapsayan bir bilim dalıdır. Türkiye’de Klinik 
Toksikoloji alanındaki gelişmeler, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığına bağlı Zehir Danışma Merkezinin 1989 yılında kurulmasıyla 
başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalına 
bağlı olarak 1993 yılında ikinci Zehir Danışma Merkezi kuruldu. Türkiye’de 
“Klinik Toksikoloji” bilim dalı ilk olarak anabilim dalımız içinde kuruldu. 
1993 yılından bu yana telefonla danışmanlık ve üniversite hastanemize 
gelen zehirlenme olgularına konsültasyon hizmeti veren İlaç ve Zehir Da-
nışma Merkezimiz “Klinik Toksikoloji” alanındaki çalışmalarımıza öncülük 
etmiştir. Türk Farmakoloji Derneği içinde “Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu” 
kurulmuş ve bilimsel aktivitelerini 2004’den bu yana sürdürmektedir. 
Yataklı Sağlık Kuruluşlarında çalışan farmakologlar klinik toksikoloji 
uygulamalarında özellikle hizmet alanında önemli sorumluluklar 
üstlenmektedirler. Üniversite hastanelerinin Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dallarının yanı sıra Eğitim ve Araştırma hastanelerinde çalışan 
farmakologlar ilaç ile ilgili danışma başvurularını yanıtlamaktadır. Tüm 
sağlık çalışanların ilaç tedavisinin uygunluğu hakkında bilgi edinmesi, 
advers etkileri ve ilaç etkileşimlerini ortaya koymak bakımından önemlidir. 
Yataklı Sağlık Kuruluşlarındaki farmakologlar zehirlenmeler ile ilgili 
danışmanlık hizmeti vererek zehirlenmelerin önlenmesi, morbidite, 
mortalite ve tedavi maliyetlerinin azaltmasında önemli rol oynarlar. 
Toksisite ve tedavisi ile ilgili olarak doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı 
bilgilendirme yapılması önemlidir. Zehirlenen hastanın tanısı ve tedavisi için 
gerekli zamanın kısalmasını ve acil servislerin gereksiz yere uzun süreli 
işgal edilmemesini sağlarlar. Danışmanlık hizmeti yanında zehirlenmeler ile 
ilgili yıllık verilerin analizi ve ulusal zehirlenme epidemiyolojisi raporlarının 
hazırlanmasında da rol oynarlar. Zehirlenmeler ile ilgili yıllık ulusal 
istatistiklerin çıkarılarak rapor hazırlanması, zehirlenmelerden korunma 
önlemlerinin alınması, tedavi protokollerin hazırlanması ve bu konuda 
devlet politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezine (DEÜTF-ZDM) 
bildirilen olgular veri kayıt sistemleri kaydedilerek yıllık zehirlenme 
analizleri yapılmaktadır. İlişkili veriler panelde ayrıntılı olarak verilecektir.  
İlaç/zehir danışma hizmeti dışında önemli bir danışmanlık alanı gebelikte 
güvenli ilaç kullanımıdır. Her yıl ilaç endüstrisinin embriyo ve fetus üzerine 
etkisi bilinmeyen ve gebelik sırasında kullanımı önerilmeyen çok sayıda ilacı 
piyasaya sürdüğü gözönüne alındığında da bu bilgi açığının derecesi 
öngörülebilmektedir. Ülkemizde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda kurulan Teratojenite Bilgi Servisleri 
(TBS) bu konuda danışmanlık hizmeti yaparak ilaçların teratojenik etki 
riskini değerlendirmektedir. TBS ve burada görev alan farmakologların 
ülkemize sağlayacağı katkı toplum sağlığı ve bilime katkı olarak iki grupta 
sınıflandırılabilir. Toplum sağlığına katkı: Gebelik sırasında ilaçlar ve diğer 
teratojenik etkenlere maruz kalımda risk değerlendirmenin kanıta dayalı ve 
doğru olarak yapılması anne-çocuk sağlığını geliştirmesi yanı sıra topluma 
sağlıklı bireyler kazandıracaktır. Ayrıca konjenital anomali riski olduğu 
düşüncesiyle çok sayıda gebeliğin gereksiz olarak sonlandırılmasını 
engelleyecektir. Halk eğitimi sempozyumları ile de halkın, özellikle de 
kadınların bilinçlenmesi de sağlanacaktır. Bilime katkı: Çok merkezli ve 
multidisipliner olarak yürütülecek proje sırasında hem verilerin analizi hem 
de prospektif kohort yöntemiyle gebelikte teratojenik etkiye ilişkin bilimsel 
araştırmalar ile dünya literatürüne katkı sağlanacaktır.   
Yataklı tedavi kurumlarında çalışan farmakologların önemli hizmet 
alanlarından diğeri terapötik ilaç düzeyi izlemi (TİDİ)/toksikolojik analizdir. 
TİDİ klinik farmakoloji bakış açısı ile hastanın klinik izlemi ve tedavi 
etkinliği açısından, klinik toksikoloji bakış açısıyla zehirlenen hastanın 
tanısı, uygulanacak tedavi protokolleri ve hastanın prognozunun izlemi 
açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Akut zehirlenmelerde 
toksikolojik analiz yerinde ve doğru kullanıldığında tanının konulması ve 
tedavinin yönlendirilmesinde değerlidir. Toksikolojik analiz sonuçları klinik 
bulgularla birlikte değerlendirilmelidir. Aşağıda belirtilen durumlarda 
zehirlenen bir hastada toksikoloji laboratuvarı önem kazanmaktadır.  

•  Bilinci kapalı ve zehirlenmeden kuşkulanılan hastada zehirlenme 
tanısının konması ve etkenin(etkenlerin) belirlenmesi (Toksikolojik tarama),  
•  Öykü güvenilir değilse, ilaç ya da diğer toksik etkenlerle özkıyım 
girişiminde tanı konulması, 
•  Toksik maddenin kan düzeyi ile toksik etkiler arasında korelasyonun 
olduğu durumlar (nomogramlar),  
•  Zehirlenme tedavisinde antidot kullanma endikasyonunun belirlenmesi, 
•  Zehirlenme tedavisinde ekstrakorporeal yöntemlerin kullanımının 
yönlendirilmesi, 
Toksikolojik analiz ilaç dışı bağımlılık yapan yada kötüye kullanılan yasa dışı 
maddelerin analizi için de yapılabilir. Yataklı tedavi kurumlarında Türk Ceza 
kanunun 191. maddesi gereğince madde kullanımına bağlı denetimde 
serbestlik uygulaması kapsamında madde testi yapılmaktadır.  
Hasta bakımı ve güvenliğini artırmak, ilaçların yarar, zarar, etkililik ve risk 
değerlendirmesine katkıda bulunmak, ilaçların güvenli, akılcı ve maliyet 
etkili kullanımını sağlamak için yataklı sağlık kurumlarında çalışan 
farmakologlara önemli görev düşmektedir. Türkiye’de 1985 yılında Türk 
İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi (TADMER) 
kurularak, 1987 yılında DSÖ İlaç İzleme İşbirliği Merkezi’ne 27. üye olarak 
kabul edildi. Ocak 2005’de Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü 
(İEGM) bünyesinde TÜFAM (Türkiye Farmakovijilans Merkezi) kuruldu. 
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında 
Yönetmeliğin 9. Maddesine göre Üniversite hastaneleri, diğer eğitim ve 
araştırma hastaneleri ile 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de 
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yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde belirtilen A-1 Grubu Özel 
Hastaneler, ürün advers etkilerinin en doğru şekilde ve en kısa zamanda 
Bakanlığa bildirilmesini sağlamak amacıyla, kuruluş içi farmakovijilans 
sistemini kurar ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösterirler; bunun ile ilgili 
standart farmakovijilans çalışma yöntemlerini hazırlarlar ve uygulamaya 
koyarlar. Sağlık mesleği mensupları, ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve 
ürüne bağlı olabileceği düşünülen ciddi ve beklenmeyen advers etkileri, 
doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans 
irtibat noktası aracılığı ile onbeş gün içinde TÜFAM’a bildirirler. Yataklı 
sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans irtibat noktasında görev alan 
farmakologlar advers etkilerin bildirilmesinin teşvik edilmesinden, 
farmakovijilans verilerini toplanarak TÜFAM’ne iletilmesinden, gerektiğinde 
eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasından sorumludur. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde advers etki bildirimleri DEÜTF-ZDM aracılığıyla 
yapılmaktadır. 

Toplumumuzun yaklaşık olarak yarısı etkin biçimde çalışma yaşamının 
içinde yer almaktadır. Çalışan birey günlük yaşamının 1/3’ünü çalışma 
ortamında geçirir. Çalışma yaşamında kullanılan kimyasal maddelerin 
50.000’den fazla olduğu ve her yıl yaklaşık 500 yeni kimyasalın kullanıma 
girdiği düşünülmektedir. Çok sayıda kimyasal etmenin yer aldığı çalışma 
yaşamında, sağlığın korunması ile yükümlü kişi ve ekiplerin bütün 
etmenlerin etkilerini ve periyodik izlemde takip edilmesi gereken 
parametreleri bilmeleri olası değildir. Yataklı sağlık kuruluşlarında çalışan 
klinik toksikoloji eğitimi almış olan farmakologlar iş yeri ve çevresel 
maruziyette risk değerlendirme ve periyodik izlem için danışmanlık 
yapılabilecek önemli ağlardan biridir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
hastanesinde, 2004 yılından itibaren Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik 
Toksikoloji Bilim Dalının, Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Dahiliye Anabilim 
Dalı ile birlikte yürüttüğü protokol kapsamında tekel işcilerinin periyodik 
izlemleri yapılmaktadır. Fosfin ve pestiside maruz kalan yaklaşık 40 tekel 
işcisinin 6 aylık periyodlarla yapılan rutin takiplerinde etkilenim olup 
olmadığı değerlendirilmektedir.  
Yataklı tedavi kurumlarında görev alan farmakologların klinik toksikoloji 
alanındaki bu hizmetlerde etkin bir şekilde görev alması klinik hizmetin 
kalitesinin artırılması, yan etki olasılığının düşürülmesi ve gereksiz bazı 
işlemlerin engellenerek hasta maliyetinin azaltılması açısından çok 
önemlidir. Ancak bu hizmetlerin “Bütçe Uygulama / Sağlık Uygulama 
Talimatı” (BUT/SUT) içinde karşılığının yer almaması ve karşılığının Sosyal 
Güvenlik Kurumundan talep edilememesi sıkıntı yaratmaktadır. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda verilen bu 
hizmetler konsültasyon girişi yapılarak yürütülmektedir. Yataklı tedavi 
kurumlarında çalışan tüm farmakologlar, bu hizmetlerin sayısını ve 
kalitesini artırmak için gösterdikleri çaba ile farmakologların eğitim-
araştırma faaliyetleri yanı sıra hizmet alanında da önemli roller üstlendiğini 
gösterecektir. Hizmet kalitesinin artırılması “Klinik Toksikoloji” alanında 
donanımlı farmakologların yetiştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle 
mezuniyet sonrası eğitim programları mutlaka gözden geçirilmelidir. 
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İlaç Yönetim Sürecinde Klinik Farmakolojinin Katkıları 
Ahmet Akıcı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
Hastaneler, üst düzey sağlık hizmeti sunma konumunda olan kurumlardır. 
Bu hizmetin başlıca tüketim aracı olan ilaç(lar)ı hastalarına sunarken, 
olanakları dahilinde en rasyonel yaklaşımı sergilemek zorundadırlar. İlacın 
bulundurulmasından dağıtımına, seçiminden hastaya tatbikine, risk-yarar 
analizinden kriz yönetimine, kullanım sürecinin takibinden imhasına, 
kullanılan ilacın düzeyinin tayininden ekonomik değerlendirmesine kadar 
daha birçok boyutu, ilacın hastanelerde kullanım sürecinin doğru yönetimini 
zorunlu kılmaktadır. Her biri başlı başına uzmanlık gerektiren bu 
faaliyetlerin hayata geçirilmesinde ve sürdürülebilir kılınmasında çeşitli 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Klinik farmakoloji (KF) ile uğraşanlar bu 
sürecin işletilmesinde önemli görevler üstlenebilirler.  
Son yıllarda ilaç kullanımı konusunda çıtanın yükselmesine paralel olarak 
artan beklentiler, diğer pek çok alanda olduğu gibi, KF’nin ilaç yönetiminde 
de daha fazla rol almasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde KF’nin gelişimi ile 
ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşılsa da, ilaçlar konusunda yaşanan gelişmeler, 
arayışlar ve talepler KF’nin yakın gelecekte Türkiye’de arzu edilen düzeyde 
faaliyetlerini yaygınlaştıracağına işaret etmektedir. Şüphesiz bu gelişmeden 
en kazançlı çıkacak oluşumlardan birinin hastane ilaç yönetimleri olacağı 
söylenebilir. KF’nin bu yönde sunabileceği katkılar “ilaç ve tedavi 
komisyonlarında görev alma, eski/yeni tedavilere ait kritik ilaç değerlen-
dirmesinde bulunma, ilaç bilgi sistemlerini çalıştırma, farmakovijilans 
hizmetlerini sağlama, ilaçla ilgili sürekli tıp eğitimi sağlama, ilaç/bağımlılık 
yapan madde düzeyi izlemi ve farmakogenetik hizmetlerinde bulunma, 
doğrudan hasta hizmetlerinde KF desteğinde bulunma, elektronik farma-
kolojik hizmet sağlama, ilaç kullanımı, farmakoekonomi ve farmako-
epidemiyolojik alanlarda hizmet sağlama, ilaç depolama ve dağıtımı 
hizmetleri sağlama, denetim ve imha hizmetlerine yardımcı olma” başlıkları 
altında özetlenebilir. Hastane ilaç yönetim sistemlerinin işlevselliğinin 
artırılmasında KF’nin sayılan bu katkılarından gereği gibi yararlanılmalıdır.  
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Erken oturum 
[21.10.2011, SALON A, 08:30-09:15] 
Biyobenzer Ürünler 
Alper İskit 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 
Biyoteknolojik ilaçlar kimyasal bileşimler yerine biyolojik yöntemlerle, 
organizmalardan ve canlı sistemlerden üretilen ürünlerdir. Bu tanım çeşitli 
immunolojik ürünleri, kan ürünlerini, rekombinant DNA teknolojisi ile elde 
edilen ürünleri, monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen ürünleri ve 
ileri tıbbi tedavi ürünlerini kapsar. Biyobenzer ürünler ise  orijinal (referans) 
biyoteknolojik ürünlerin patent süresi dolduktan sonra üretilen 
versiyonlarıdır.  
Biyobenzerler jenerik ürün olarak kabul edilemezler. Eşdeğer (jenerik) 
ilaçlar kimyasal sentezle üretilmiş küçük moleküllerdir ve bunlar genellikle 
kimyasal olarak sabit yapıda maddelerdir. Biyobenzerler ise biyoteknolojik 
ürünler olup canlı organizmalar tarafından üretilmektedir ve kimyasal ilaçlar 
gibi öngörülebilir olmamaktadır. Molekül yapıları çok büyük ve karmaşıktır.  
Biyobenzer ilaç üretmek için o ürünün klinik araştırmaları dahil tüm 
araştırmalarının yapılması gereklidir. Bu ürünlerin referans ürün ile kalite, 
güvenlik ve etkinlik bakımından benzer özellikler gösterdiği kanıtlanmalıdır. 
Biyoteknoloji ürünlerinin ölümcül allerjik reaksiyonlara neden olduğu iyi 
bilinmektedir. Ayrıca bazı biyobenzer ürünlerin referanslarıyla aynı yan 
etkileri göstermediği saptanmıştır. Üretim prosesinde üç boyutlu yapı, asit-
baz varyantların miktarı, glikolizasyon profili gibi translasyon sonrası 
modifikasyonlar minör olarak kabul edilebilecek değişiklerdir ancak son 
ürünün etkisinde önemli farklılıklara neden olabilmektedir. 
Avrupa’da orijinal ilaçların patent sürelerinin dolmasından sonra ilk beş 
biyobenzer ilaç, 2006 ve 2007 yıllarında ruhsat almıştır. Avrupa İlaç Ajansı 
(EMA) gerekli yasal düzenlemeleri, yayımladığı ürüne özel kılavuzlar ile 
yapmış ve devamında ilk ruhsatlarını vermeye başlamıştır. Ülkemizde 
yaklaşık 60 adet biyofarmasötik ilaç bulunmaktadır ve bunların tümü 
ithaldir. Önümüzdeki yıllarda dünyada biyoteknolojik ilaç pazarının her yıl 
%12–15 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.  
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Konferans 
[21.10.2011, SALON A, 09:30-10:30] 
Calcium Signaling in Functional Regulation of the 
Heart 
Martin Morad 
Cardiac Signaling Center of USC, MUSC, and Clemson Universities, 
Charleston, SC, 29401, USA 
The human Heart beats some 2 billion beats in a lifetime producing each 
day work equivalent to pushing one ton the length of the football field. This 
enormous work requires efficient delivery of energy coupled to mechanisms 
that regulate Ca2+ signaling. It has been already established that Ca2+ 
enters the heart through protein/channels (DHP-receptors) that opens on 
depolarization of membrane allowing Ca2+ to enter the cell to trigger the 
release of larger amounts of Ca2+ from Ryanodine receptors (RyR) of 
sarcoplasmic reticulum (SR), a process known as Ca2+-induced Ca2+ release 
(CICR). The released Ca2+ then activates the myofilaments to contract 
before being sequestered by the SR SERCA 2a (Ca2+ ATP-ase) and stored 
bound to calsequestrin (CSQ). Ca2+ is also extruded from the cytosol by 
Na+- Ca2+ exchanger (NCX) to balance the entry of Ca2+through the DHP 
receptors with each action potential (beat). Although CICR is the dominant 
Ca2+ release mechanism, it is by no means the exclusive Ca2+ signaling 
mechanism in the heart. More recent data suggests significant 
contributions to Ca2+ metabolism from IP3-gated pathway, particularly 
during development and cardiac hypertrophy and failure, and from 
mitochondria, gated either by mechanical or oxidative stimuli. Even though 
these pathways function independently, there appears to be significant 
cross-talk between them especially during development, and 
pathophysiological and oxidative stress conditions. 
 Molecular and genetic manipulations of Ca2+ signaling proteins in vitro 
(direct adenoviral transfection in isolated myocytes) or in vivo (creating 
transgenic mice with overexpression or deletion of one of the Ca2+ signaling 
proteins) have yielded significant insights into the regulatory roles of these 
proteins in pathophysiology of the heart. In this respect a central role has 
emerged for down regulation of SERCA 2a, and leaky RyRs, combined with 
overexpression of NCX for instance, in heart failure and the accompanying 
increased proclivity to arrhythmogenesis. Interestingly overexpression of 
CSQ gene also appears to produce marked cardiac hypertrophy and failure 
accompanied by arrhythmogenesis, secondary to overexpression of NCX 
activity. Although there is little evidence for overexpression of CSQ in 
human cardiac hypertrophy and failure, there is clinical evidence that 
patients with CSQ mutations express arrhythmia. The picture that emerges 
is that defects in kinetics of Ca2+ release lead to cardiac arrhythmogenesis. 
In this respect, mutations in RyR in either FKBP 12.6 binding domains, PKA  
(serine 2030) and CaMKII (serine 2809) phosphorylation sites produce 
aberrant Ca2+ release kinetics and arrhythmias. Consistent with this idea 
mutation in RyR’s calmodulin binding domain that increases the mean open 
time of RyRs and produces prolonged Ca2+ sparks also lead to marked 
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cardiac hypertrophy and arrhythmogenesis, leading to the death of the 
animal within the first 2 weeks of life. Even more compelling for this 
pathophysiological scheme are recent experiments in human cardiac 
myocytes generated from fibroblasts of patients with RyR mutations 
(F2483I) causing arrhythmia, using inducible pluripotent stem cell (IPSC) 
technology. These myocytes show robust Ica and CICR, but appear to have 
prolonged Ca2+ sparks that leads to continued Ca2+ release even after the 
termination of depolarizing pulse. This RyR mutation also showed aberrant 
adrenergic responses, leading to increased diastolic rise in Ca2+ and 
depletion of SR calcium content, consistent with leaky RyRs. 
Recent advances in molecular, genetics, and biophysics of cardiac muscle 
has made it possible to investigate the role of Ca2+ signaling in the 
pathophysiology of many cardiac diseases.  IPSC technology using 
individual patient’s cardiac myocytes derived from skin fibroblasts not only 
opens the road to individualized medicine, but also appears to be poised to 
provide significant insights into human cardiac Ca2+ signaling pathologies 
and their pharmacotherapy.  
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Pulmoner Farmakoloji 
[21.10.2011, SALON A, 11:00-12:30] 
Akut Akciğer Hasarı Deneysel Modelleri 
Emine Yılmaz Sipahi 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, 
Zonguldak 
Akut akciğer hasarı (ALI) ve onun ağır formu olan akut solunum sıkıntısı 
sendromu (ARDS), tanımlanmasından bugüne üç dekat geçmiş olmasına ve 
teknolojinin getirdiği yeni tedavi olanaklarına karşın, yüksek mortalite oranı 
ile halen yoğun bakım ünitelerinin en ölümcül seyreden hastalıkları 
arasında ilk sırada yer almaktadır. ALI ve ARDS, permeabilite artışına ikincil 
gelişen bir non-kardiyojenik pulmoner ödemdir. ALI/ARDS’nda biriken 
alveolar ödem, esas olarak alveolo (epitel)-kapiller (endotel) bariyerdeki 
permeabilite artışına bağlıdır. Amerika-Avrupa konsensus toplantısında 
ALI/ARDS, inflamasyon ve artmış permabilite sendromu olarak tanımlanmış 
ve alveolo-kapiller ünit’de hasarın agresif inflamatuvar reaksiyonlar sonucu 
oluştuğu ileri sürülmüştür (1).  
Bu tip pulmoner ödem, endoteldeki hasarlanmaya bağlı olarak membran-
dan aşırı miktarda sıvı ve protein geçmesi sonucu gelişmektedir. Birçok 
nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ve her yaşta görülen, mortalitesi 
yüksek, pulmoner kapiller geçirgenliğin artması sonucu oluşan akciğer 
ödemi ile karakterizedir. Sonuçta, non-kardiyojenik pulmoner ödemde 
major patofizyolojik olay, alveolo (epitelyum)-kapiller (endotel) bariyerde 
permeabilite artışıyla birlikte alveoler alanda proteince zengin sıvı 
toplanmasıdır. Zamanla alveoller içinde fibrin ve diğer proteinlerden oluşan 
hyalen membranlar oluşur. Bu patolojik süreç, hem alveol içinde mevcut 
olan sürfaktanın fonksiyonunu bozar hem de Tip 2 pnömositlerde hasara 
yol açarak yeni sürfaktan üretimini önler. Böylece alveol içinde yüzey 
gerilimi düşürülemediği için alveolar kollapsa neden olur. Sonuçta, 
pulmoner komplians azalır, solunum yükü artar ve bunu oksijenasyonda 
bozulmaya bağlı solunum sıkıntısı takip eder. Bu patofizyolojik sürecin son 
aşaması ağır solunum yetmezliğidir (1). 
ALI ve ARDS’nun en yaygın nedenleri arasında sepsis, pnömoni, aspirasyon 
ve travma sayılabilir. Pnömoni, gastrik içeriğin aspirasyonu, toksin 
inhalasyonu (ozon, sigara, nitrojen), yağ embolisi, suda boğulma, 
radyasyon gibi direkt nedenlere ya da sepsis, şok, multipl transfüzyon, 
damar içi intravasküler koagülasyon gibi indirekt nedenlere bağlı olabilir. 
Ayrıca yüksek rakım, nörojenik, narkotik aşırı doz, eklampsi, kardiyo-
versiyon sonrası, operasyon sonrası, anestezi sonrası gibi sebebi tam 
olarak belirlenemeyen nedenlerden dolayı da gelişebilmektedir (2). 
Akut akciğer hasarında gelişen karmaşık süreçler, tetik çeken bir olayı 
takiben birtakım hücresel ve kimyasal mediyatörlerin aktif hale geçmesiyle 
başlar (3-6). Bu mediyatörler, hücreler tarafından özellikle de nötrofillerden 
salınan doku için toksik enzimlerin ve serbest oksijen ürünlerinin ortaya 
çıkmasına neden olur. Sonuçta da alveol ve kapiller hasarla giden bir dizi 
olaylar zinciri başlar. ARDS patogenezinde inflamasyon, apoptozis ve 
trombozis gibi çok değişik biyolojik süreçler rol oynamaktadır. 
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Akut akciğer hasarına neden olan faktörlerin tetiklediği mekanizmalar 
sonucunda, alveolo-kapiller bariyer özelliğini kaybeder. Olayı başlatan 
durum ne olursa olsun patolojik değişikliklerin farklı olmaması dikkat 
çekicidir. ALI patogenezinde gelişen olaylarda, birçok hücresel ve 
biyokimyasal mediyatörün rol oynadığı düşünülmektedir. Kompleman aracılı 
nötrofillerin uyarılmasıyla aktive olan sitokinlerin major rol oynadığı 
bilinmektedir. Proinflamatuvar sitokinler, akciğerde inflamatuvar hücre-
lerden, akciğerin epitelyum hücrelerinden ve fibroblastlar tarafından 
üretilebilirler. Tümör nekrozis faktör-α (TNF-α), interlökin-1beta (IL-1β), 
interlökin-6 (IL-6), interlökin-8 (IL-8) gibi proinflamatuvar sitokinler çeşitli 
uyaranlarla salınırlar. Aktive olan araşidonik asit metabolitleri,  trombosit 
aktive edici faktör, tromboksan-A2 (TXA2), lökotrien-B4 (LTB4) per-
meabilitede artışa ve hücresel hasara neden olmaktadır. Hasar esnasında 
birçok hücre tarafından üretilen nitrik oksit ise yine permeabilite artışında 
ve reaktif oksijen radikalleriyle birleşerek alveolo-kapiller hasar gelişiminde 
rol oynamaktadır (3-5). Nötrofillere benzer şekilde, akciğer dokusundaki 
alveoler ve interstisyel makrofajlardan da proteolitik enzimler ve reaktif 
oksijen ürünleri salınmakta ve doku hasarına neden olmaktadır. Oluşan 
hasar sonucu protein, vasküler alandan ozmotik gradientle sıvıyla birlikte 
kaçar. Bu interstisyumun ve lenfatiklerin drene edebileceği kapasiteyi de 
aşar. Hava boşlukları proteinli ödem sıvısıyla ve dejenere olan hücrelerin 
kalıntılarıyla dolar. Fonksiyonel sürfaktan kaybedilir ve sonuçta alveolar 
kollaps gelişir (7). 
ALI/ARDS akut hipoksik solunum yetmezliği, bilateral ödemle uyumlu 
pulmoner infiltrasyon ve normal kardiyak dolum basıncı olması ile 
tanımlanır. Uzun yıllar boyunca araştırılmış olmasına rağmen, akciğer 
hasarını başlatan ve artıran nedenler tam olarak ortaya konulamamıştır. 
İnsan çalışmaları, akciğerdeki fizyolojik ve inflamatuvar değişikliklerin 
başlangıç ve gelişimi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgiler, 
hasar mekanizmaları hakkında hipotezler üretilmesini sağlamaktadır fakat 
durumu kritik olan hastalarda kontrol edilmesi zor olan pek çok klinik 
değişkenin varlığı, bu hipotezleri insanlarda denemenin çok zor olduğunu 
göstermiştir. Hayvan modelleri, hastalarla laboratuvar verileri arasındaki 
köprüyü oluşturmaktadır (2).   
İnsandaki ALI ve ARDS’nun 3 anahtar patolojik özelliği vardır. Bu patolojik 
üçlünün bileşenleri; nötrofilik bir alveolit, hyalin membran birikimi ve 
mikrotrombüs formasyonudur. İdeal bir “ALI/ARDS hayvan modeli” bu 
patolojik üçlünün oluşturulduğu bir modeldir. Ancak bu özelliklerin hepsinin 
bir arada bulunduğu, insandaki patolojiyi tam olarak taklit eden ideal bir 
model yoktur. Bu faktörlerden birinin olmaması da bu modelin bir akut 
akciğer hasarı formu olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, deneysel 
çalışmalarda hangi faktörlerin etkisini incelemek istiyorsak, o faktörlerin 
aktive olduğu modeli seçmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Hayvanlarda, insan ALI özelliklerini oluşturmaya yönelik olarak çok sayıda 
farklı model stratejileri geliştirilmiştir (2). Bu modellerin başlıca tipleri:  
Zararlı bir stimulusla akciğerin direkt olarak hasarlandığı modeller: Bu 
grupta; intratrakeal veya intranazal olarak bakteri veya lipopolisakkarid 
(LPS) gibi bakteriyel bir ürünün verilmesi; aspirasyon oluşturmak üzere 
hidroklorik asit (HCl) gibi bir asitin veya gastrik partiküllerin verilmesi; 
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oksijenin yüksek inspirasyon fraksiyonunda verilmesi; % 0.9 sodyum klorür 
(NaCl) ile seri lavajlar yapılarak sürfaktanın tüketilmesi, hilusun klempe 
edilerek iskemi/reperfüzyon oluşturulması veya yüksek tidal volümlerde 
mekanik ventilasyon kullanarak mekanik germeye maruziyet sayılabilir. 
Akciğerin indirekt olarak hasarlandığı modeller: Bu kategori genelde sepsis 
oluşturma temeline dayanan modelleri içerir. Bunlar arasında çekal 
bağlama ve delme, intravenöz olarak bakteri veya LPS verilmesi ve 
mezenterik iskemi/reperfüzyon sayılabilir. ANTU ile oluşturulan akut akciğer 
hasarı da indirekt modele uygun bir yöntemdir. Bu kategori aynı zamanda 
oleik asit modelini de içerir ki bu model multipl kemik kırıklı hastalarda 
kemik iliğinden oleik asit serbestleşmesini oluşturma girişimine dayanır.  
Kombinasyon modelleri: İnsan ALI/ARDS hastalığına daha benzer bir model 
yaratmak için farklı hasarlanma stratejileri kombine edilebilmektedir, 
bunların içinde en sık yer alanlar; % 0.9 NaCl lavajını takiben mekanik 
ventilasyon veya çekal bağlama ve delme işlemini takiben hemoraji 
oluşturma yaklaşımlarıdır.  
Seçilecek hayvan modeli, insandaki ALI’nin fizyolojik ve patolojik 
değişikliklerini içeren mekanizma ve sonuçları taklit edebilmelidir. 
İnsandakine benzer şekilde, epitel ve endotel bariyerlerinde akut hasar ve 
hava yollarında akut inflamatuvar reaksiyon oluşmalıdır. Akciğerin hasara 
cevabı zaman içinde değişiklik gösterdiği için, modeldeki hasar ve onarım 
gelişiminin de benzer seyir izlemesi gerekmektedir. İdeali hayvanların uzun 
dönemde desteklenerek, hasar gelişiminin zaman içindeki gelişiminin 
izlenmesidir. Önerilen modelde akciğer hasarının gerçekten oluştuğunu 
gösteren ölçümlerin yapılması önemlidir. Diğer yandan sitokinlerin ya da 
benzer moleküllerin belirli oranlarda yükselmesi akciğer hasarı için kesin bir 
gösterge değildir çünkü bu tür farklılıklar belirgin histopatolojik değişiklikler 
olmadan da oluşabilmektedir. Tek başına fizyolojik değişiklikler (hipoksemi 
gibi) ALI için yeterli bir gösterge değildir çünkü bu tür değişiklikler akciğer 
hasarı oluşmadan gelişen kardiyojenik ödemde de görülebilmektedir. Bir 
hayvan deneyinde ALI oluşup oluşmadığının en iyi kanıtı, hücresel yanıtın 
(BAL’da nötrofil sayısı) ve alveolo kapiller bariyer bütünlüğünün 
ölçülmesinden (yüksek molekül ağırlıklı proteinlerin serumdan hava 
boşluklarına geçişi gibi) ve akciğer hasarını gösteren histolojik görüntü-
lerden sağlanır (2). 
İnsandaki ALI/ARDS histopatolojik bileşenlerinin tümünü sergileyen tek bir 
hayvan modeli yoktur, modellerin çoğu insandaki patolojinin sınırlı 
yönlerine uygunluk göstermektedir. Bununla birlikte, hayvan modeli özel-
likleri iyi anlaşılırsa, deney sonuçları model sınırları içinde yorumlanabilir ve 
bu deneyler, insandaki akciğer hasarında kullanılabilecek testleri bulmaya 
olanak sağlayabilirler. Bu yüzden bir hayvan modeli seçerken, çalışmanın 
hipotezi ile test edilecek olan ALI/ARDS temel özelliklerini dikkate almak ve 
sonra o özellikleri sergileyebilecek bir model seçmek önemlidir. Örneğin; 
araştırıcı akciğerlere nötrofil akışı kontrol mekanizmaları ile ilgileniyorsa 
LPS verilmesi gibi primer olarak alveolar nötrofili ile karakterize bir model 
seçmelidir. Tersine araştırıcı epiteliyal hasar mekanizmaları ile ilgilenecekse 
akciğerin iskemi reperfüzyonu ya da asit uygulaması gibi belirgin hyalin 
membran gelişimi ile karakterize bir modeli tercih etmelidir. 
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ALI deney modeli seçiminde düşünülmesi gereken önemli bir faktör de 
hayvan türüdür. Hayvan türlerinin deney modeline verdiği cevaplar 
arasında özellikle mikrobiyal uyaranlarda olduğu gibi çok önemli farklılıklar 
bulunabilmektedir. Örneğin, Toll-like reseptör 4 (TLR4)’ün insan ve faredeki 
formları farklı lipopolisakkarit yapılarını tanımaktadırlar, farklı türlerin 
enfeksiyona cevabında makrofaj nitrik oksit üretim miktarları farklıdır, ALI 
patogenezinde önemli rol oynayan potent nötrofil kemotaktik faktör CXCL8 
(IL-8) geni fare ve sıçanda yoktur (2).  
Hayvan büyüklüğü de ALI deney modeli seçiminde önemlidir. Fizyolojik 
parametrelerin tekrarlayan ölçümlerinin yapılacağı deney modellerinde 
küçük hayvan kullanımı uygun değildir. Domuz ve tavşan gibi daha büyük 
hayvanlar kompleks fizyolojik ölçümler için idealdirler, ancak bu 
hayvanlarda çalışmak zor ve pahalıdır. Fare deneylerinin önemli bir 
avantajı, çok sayıda genetiği değiştirilmiş türlerinin olması nedeniyle 
mekanizma çalışmalarına imkan vermesidir.  
Sonuç olarak, çok sayıda deneysel akut akciğer hasarı modeli mevcuttur, 
ancak bunların hiçbirisi insan ALI/ARDS’nun bütün özelliklerini tam olarak 
gösterememektedir. İnsandaki hastalıkta alveoler nötrofili (inflamasyonu 
göstermektedir), hyalin membran birikimi (alveoler/kapiller bariyerin 
harabiyetini gösterir) ve mikrotrombüs (endoteliyal yaralanmayı gösterir) 
bulgularının tümü baskın olarak izlenmektedir. Tersine ALI deneysel 
modellerinin pek çoğunda bu bulgulardan sadece biri daha baskındır; LPS 
modelinde alveoler nötrofili ve asit aspirasyon modelinde epiteliyal 
yaralanma gibi. Bu yüzden akciğer hasarı için en iyi modeldir diyebile-
ceğimiz tek bir model yoktur. En iyi model; araştırıcının hipotezini test 
edecek özellikleri en iyi ortaya çıkaracak modeldir. 
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Pulmoner Hipertansiyonda Farmakolojik 
Yaklaşımların Bugünü ve Yarını 
Hüseyin Yıldırım 
Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir 
Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), pek çok farklı hastalığın pulmoner 
arteriyel yatağı etkilemesi ile ortaya çıkan, pulmoner arteriyel basınçta artış 
ve endoteliyal yatakta yeniden yapılanma (remodeling) ile karakterize nadir 
görülen bir hastalıktır. Pulmoner arter damar yatağında meydana gelen bu 
değişiklikler genellikle sağ ventrikül yetmezliği ve ölümle sonuçlanır. Hemo-
dinamik olarak PAH, sağ kalp kateterizasyon ölçümlerinde istirahatte or-
talama pulmoner arter basıncının 25 mm Hg üzerinde olması ve eş zamanlı 
pulmoner arter uç basıncının 15 mm Hg altında olması olarak tanımlanır.  
PAH’nun oluşumu ve progresyonunda çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüş 
ancak hiçbirisinin tek başına ortaya çıkan patofizyolojik değişikliklerden 
sorumlu olduğu gösterilememiştir.  
Pulmoner arteriyel hipertansiyonda güncel tedavi yaklaşımları 
Günümüzde pulmoner hipertansiyon tedavisi genel önlemler, destek 
tedavileri ve spesifik ilaç tedavilerinden oluşur. 
Genel Önlemler; ağır egzersizlerden kaçınma, oksijen desteği, gebeliğin 
önlenmesi, 
Destek Tedavisi; 

• Oral antikoagulanlar 
• Diüretikler 
• Oksijen 
• Digoksin 

Spesifik İlaç Tedavileri;  
• Kalsiyum kanal blokerleri;  
• Prostonoidler;  

 Epoprostenol 
 Iloprost 
 Treprostinil 
 Beraprost  

• Endotelin reseptör antagonistleri;    
 Bosentan 
 Sitaxentan 
 Ambrisentan  

• Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri: 
 Sildenafil  
 Tadalafil  

• Kombinasyon tedavisi: 
PAH spesifik ilaç gruplarından birden fazlasının aynı anada kullanılması 
olarak kabul edilir.  

• Deneysel bileşikler ve alternatif tıbbi stratejiler;    
PAH tedavisindeki tüm ilerlemelere rağmen bu hastaların fonksiyonel 
sınıflamaları ve yaşam süreleri üzerine ilaçların etkisi tatmin edici düzeyde 
değildir. Bu nedenle çeşitli patobiyolojik değişiklikleri hedefleyen yeni 
tedavi stratejileri araştırılmaktadır. 



 68 

Deneysel Pulmoner Hipertansiyonda Antiremodeling 
Yaklaşım Sonuçları 
Başar Sırmagül 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, 
Eskişehir 
Temel anlamda vasküler damar yatağı için “remodeling’’, yeniden 
yapılanma sürecinde yapısal değişimlerin tümünü kapsayan bir 
tanımlamadır.  
Son zamanlarda özellikle pulmoner damar yatağı için antiremodeling tedavi 
yaklaşımı yanında revers-remodeling diye adlandırılan fizyopatolojik 
değişimlerin geri dönüşebileceğine ilişkin yaklaşımlar da ortaya 
konmaktadır. Özellikle pulmoner hipertansiyon gibi vasküler yatak için 
basınç artışının ön planda olduğu durumlarda primer tedavi yaklaşımlarının 
yanında orta ve uzun vadeli vasküler yapı değişimlerini düzenleyecek 
stratejilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Tedavi stratejileri açısından klasik 
vazodilatör yaklaşımlara ek olarak, remodeling için başlatıcı ve stimüle edici 
faktörlerden monosit/makrofaj kökenli sitokrom p450 ürünleri ve reaktif 
oksijen türevleri ayrıca antiinflamatuar konsept açısından T lenfositleri ve 
immünomodülasyon, medial düz kas hücre fonksiyonları ve büyümesi, 
TGF/BMP sinyal yolağı (Smad fosforilasyonu, DNA ya bağlanması ve gen 
regülasyonu) ve düz kas hücrelerinde farklılaşma sürecinde epigenetik 
düzenlemeler gibi güncel hedefler ortaya konmaktadır. Klasik tedavi 
yaklaşımlarından fosfodiesteraz inhibitörlerinin reverse-remodeling etkin-
likleri de geniş çaplı araştırma konusu olmuştur.  
Son zamanlarda tirozin kinaz inhibitörlerinin platelet kökenli büyüme 
faktörlerini inhibe ederek klinik iyileşme sağlayacaklarına yönelik 
yaklaşımlar da mevcuttur. PH’da klasik tedavi seçeneklerinden guanilat 
siklaz yolağının antiremodeling tedavi stratejileri açısından da yeni bir alan 
olduğunu görmekteyiz. Konnektif doku hastalıkları, HIV kökenli 
sendromlarda pulmoner hipertansiyonun eşlik etmesi inflamasyon, büyüme 
faktörleri, sitokinlerden transkripsiyon faktörlerini de içine alan 
patogenezlere ilgiyi artırmaktadır. Sonuçta pulmoner endotel ve medial kas 
tabakası hedef olmanın yanında sonuç oluşturma açısından hümoral bir çok 
faktörle ilişki içinde olduğunu düşündürmektedir (1). 
Endotelyal hücreler, fibroblastlar ve düz kas hücreleri gibi damar 
hücrelerinin hipertrofisi ve hiperplazisini kapsayan remodeling, damar 
duvarının tüm tabakalarında oluşmakta ve sıklıkla vasküler yapıda lümen 
obstrüksiyonu ile seyretmektedir (2, 3, 4, 5, 6,7). Buna ek olarak, kolajen, 
elastin ve fibronektin gibi konnektif doku matriks bileşenlerinin artışı söz 
konusudur (2, 3, 5, 6,8). 
Remodeling sürecinde mekanik stres ve sürtünme stresi gibi fiziksel 
faktörler yanında kimyasal stimülanlar, hipoksi, viral enfeksiyon, vazoaktif 
mediyatörler ve büyüme faktörleri de etkili olmaktadır. Yetersiz apoptozis 
ve antiproliferatif faktörler remodelingin etiyolojisinde rol oynamaktadır (2, 
3). Pulmoner vasküler remodeling intimal proliferasyonu, medial 
hipertrofiyi ve adventisiyal kalınlaşmayı kapsamaktadır (2, 6, 8, 9).  
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Resim 1. Remodeling sürecinde İnflamasyonun etkisi 
İntimal vasküler lezyonların patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu 
lezyonların endotel hasarını takiben düz kas hücre migrasyonunun 
aktivasyonu, ekstraselüler birikimler ve endotel hücre proliferasyonundan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. İntimal lezyonlar küçük pulmoner arter-
lerin luminal alanının azalmasıyla oluşur ve pulmoner damar direncini 
büyük ölçüde etkiler. İntimal lezyonlar dış intimanın kalınlaşmasıyla 
pleksiform ve fibrotik şekillerde oluşmaktadır (3, 10, 11).  
Medial düz kas hücre hipertrofisi, PH’ nun karakteristik patolojik özelliği 
olup öncelikli olarak musküler arterler ile prekapiller damarları 
kapsamaktadır. PH’ daki pulmoner arterlerin tunika mediasının genişlemesi, 
hipertrofi ve hiperplazinin kombinasyonu şeklindedir. Ekstraselüler matriks 
birikimi ile birlikte düz kas hücre hipertrofisi, daha kalın elastik laminayı da 
kapsayan PH’ daki medial kalınlaşmanın sebebini oluşturmaktadır (3,11).  
Adventisiya çoğunlukla fibroblastlardan oluşmaktadır (3). Adventisiyal 
fibroblastlar düz kas hücrelerine farklılaşmalarının yanında remodelinge 
uğramış mediaya göç etmekte, büyüme faktörleri salgılatarak düz kas 
hücre proliferasyonunu tetiklemekte, kemik iliği progenitor hücrelerinin ve 
inflamatuar hücrelerin toplanmasına izin vermekte ve yeni oluşan 
damarların yayılması için anjiojenik ve vaskülojenik kısım oluşturmaktadır 
(11).  
Everolimus, immunsüpresan ve antiproliferatif bir madde olan rapamisinin 
oral yolla kullanılan bir türevidir (12). Rapamisin ve everolimus, 
hematopoietik ve düz kas hücreleri gibi hematopoietik olmayan hücrelerde 
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büyüme faktörleri ile indüklenen proliferasyonu inhibe etmektedir (12, 13). 
Özellikle damar düz kas hücreleri ve fibroblastlar gibi diğer hücreler 
üzerindeki antiproliferatif etkisi ile ilgili olarak hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Everolimus kronik allograft disfonksiyonunda gözlenen 
vaskülopatinin engellenmesi amacı ile de kullanılmaktadır (13, 14). 
Everolimus düz kas hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ederken neointimal 
yapılanmayı da engeller ve vasküler yapılardaki çeşitli lümen obstrüksi-
yonlarına karşı koruyucu etkilidir (koroner stentlerdeki uygulama). Hayvan 
modellerinde soğuk iskemiyle indüklenen vasküler remodelingi doza bağlı 
olarak azaltmıştır (15). Ayrıca pnömonektomize sıçanlarda pulmoner 
arteriyal hipertansiyon ve neointimal oluşumu azalttığı gösterilmiştir (16).  
Çalışmamızın ilk bölümünde, sildenafil tedavisine eklenen everolimus 
kombinasyonunun monokrotalin ile indüklenen sıçan pulmoner 
hipertansiyon modelinde tedavideki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Direkt vazodilatör tedavinin bu patolojinin sağaltımında yeterli olmadığı, 
gelişen vasküler hipertrofinin de kontrol edilmesi gerektiği bilinmektedir. 
Pulmoner hipertansiyonda, pulmoner arterlerde meydana gelen 
remodelingin yansıması olan fonksiyonel ve yapısal parametreleri, 
sildenafil+everolimus kombinasyonunun salt sildenafil tedavisine oranla ne 
ölçüde geriletebileceği karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, 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. 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 daha ön plana çıkmıştır.  
Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde sildenafil+everolimus kombinasyo-
nunun kardiyovasküler toksik etki oluşturmaksızın remodeling sürecinde 
salt sildenafil tedavisine oranla daha etkili olduğu söylenebilir. 
Çalışmamızın ikinci kısmında, PH patogenezinde vasküler remodeling 
gelişiminde büyüme faktörlerinin önemli rolü olduğu düşünülmektedir (17, 
18). PH oluşturulan sıçanlarda İloprost, Bosentan ve Sildenafil tedavileri 
sonrasında serum ve pulmoner arter örneklerinde vasküler endoteliyal 
büyüme faktörü (VEGF) düzeylerindeki değişiklikler incelenmiştir. Sağ 
ventrikül basınçları ve sağ ventrikül/vücut ağırlığı oranları kontrol 
gruplarına göre tedavisiz MCT gruplarında anlamlı derecede yüksek 
gözlenmiş; tedavili MCT gruplarında ise tedavisiz MCT gruplarına göre 
anlamlı bir düşüklük gözlenmiştir. Serum VEGF (sVEGF) ve pulmoner arter 
VEGF düzeyleri (paVEGF); kontrol gruplarına göre tedavisiz MCT 
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gruplarında anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur. Tedavili MCT 
gruplarında ise sVEGF ve paVEGF düzeyleri tedavisiz MCT gruplarına göre, 
İloprost grubunda ise ayrıca kontrol gruplarına göre de istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Pulmoner arter homojenatı 
örneklerinde ölçülen TGF-β düzeyleri (paTGF), kontrollere göre tedavisiz 
MCT gruplarında anlamlı derecede artarken tedavili MCT gruplarında 
tedavisiz MCT gruplarına göre anlamlı derecede azalmıştır. Tedavili MCT 
gruplarındaki paTGF düzeyleri kendi aralarında ve kontrol grupları ile 
anlamlı bir fark göstermemiştir. Sonuç olarak prognostik açıdan PH 
hemodinamisinin büyüme faktörleri ile gerek patogenez gerekse tedavi 
süreçlerinde yakın ilişkisi olabileceğini düşünmekteyiz. 
Ayrıca AGE inhibitörleri ve çapraz bağ kırıcılarının vasküler yeni 
yapılanmada etkili olup diyabette, damar kalınlaşması, sol ventrikül 
yetmezliği ve sistolik hipertansiyonda vasküloprotektif etkiler oluşturduğu 
gözlenmiştir (19, 20, 21). Glikoz-aminoasit çapraz köprülerinin oluşumu 
kardiyovasküler patolojilerde yer aldığından bu köprüleri kırarak düzeltici 
etkileri beklenen ilaçlardan olan alagebrium’un potansiyel olarak endotel 
disfonksiyonunu, sol ventrikül ve arteriyal kalınlaşma ve vasküler yeniden 
yapılanmayı iyileştirici etkileri çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (22, 23). 
Çalışmamızın üçüncü bölümünde, vasküler yeni yapılanmada etkili AGE 
inhibitörlerinin diyabette, sistolik hipertansiyonda yüz güldürücü 
vasküloprotektif etkilerinin daha şiddetli pulmoner hipertansiyonda ek 
üstünlükleri de araştırmaya değer görünmektedir. Bu nedenle çalışmamızda 
AGE inhibitörlerinden Alagebrium’un PH’da antiremodeling etkileri olup 
olmadığı incelenmiştir.  
Bilindiği üzere tedavi stratejilerine yapısal değişimleri kararlı hale getirmeye 
yönelik ajanların eklenmesi geri dönüşümsüz birçok patolojiyi de sınırlayıcı 
olabilecektir. Bu amaçla yapılan öncü çalışmalarda, fonksiyonel yanıtlara ek 
farklı enzim sistemleri, yapısal doku değişimleri ve bunları tetikleyen çok 
sayıda humoral faktörler tanımlanmaya başlanmıştır. Bu faktörlerden MMP 
enzim ailesi son zamanlarda önemli bir hedef gibi durmaktadır (24, 25, 
26). MMP ailesi, ECM’ in turnover’ı, doku yeniden yapılanması, anjiyojenez 
ve morfojenezde önemli görevlere sahip olan ekstrasellüler proteinazların 
önemli bir üyesidir. MMP’lerin etkinliğinin artışının; kardiyovasküler birçok 
patolojide (hipertansiyon, ateroskleroz, anevrizmalar gibi) etkili olduğunu 
gösteren çalışmalar yayınlanmaktadır (27, 26, 27, 28). Vasküler yapıda 
gelişen sekonder yeniden yapılanma parametreleri üzerine MMP 
aktivitesindeki değişimlerin önemli katkısının olduğuna dair ön çalışmalar 
söz konusu olup vasküler yatakta özellikle pulmoner yatakta MMP ailesinin 
basınç artımı sonrası aktivite değişimlerinin net olarak ortaya konması bu 
alanda klinik açıdan bir tedavi alanı oluşturabilecektir. Çalışmamızın halen 
devam eden dördüncü bölümünde ise yapısal doku değişimlerini önemli 
ölçüde etkileyen MMP enzim ailesinin PH patogenezindeki yerini 
aydınlatmak ve sildenafil, everolimus ve alagebrium’un etkilerini 
oluştururken MMP enzim sistemini kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için 
ELISA, aktivite testleri ve jelatin zimografi yöntemi ile enzim etkinlikleri 
incelenmektedir. 
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Pulmoner İskemi-Reperfüzyon Hasarının Tedavisinde 
Önkoşullamanın Yeri 
Nilüfer Turan 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, Ankara 
Kardiyopulmoner bypass, organ transplantasyonu gibi çok sayıda klinik 
durum akciğerlerde iskemi-reperfüzyon hasarına neden olur. Organ iskemi 
veya hipoperfüzyonu mitokondride ATP tükenmesine, hücre membran 
permeabilitesinde ve intraselüler osmolalitede değişime, mitokondrial 
hasara hatta apoptozis veya nekroza neden olur. İskemiden sonra oluşan 
reperfüzyon ise nötrofil ve endoteliyal hücrelerin fonksiyonlarının 
bozulması, serbest radikal oluşumunun artması, koagülasyon veya 
inflamatuvar hücrelerin adezyonu nedeniyle hasarı daha da kötüleştirir. 
Böylesine ciddi bir klinik tabloda kullanılmak üzere çeşitli tedavi yöntemleri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bunlardan biri önkoşullamadır. Önkoşul-
lamada amaç, sublethal uyaranlara maruz bırakılan hücre veya dokularda 
daha sonra ortaya çıkacak lethal strese karşı hücre toleransını artırmak ve 
ölümcül doku hasarını azaltmak ve/veya önlemektir.  
Farmakolojik ajanlar, iskemi, hipoksi veya termal yöntemler gibi 
önkoşullama teknikleri akciğerde farklı patolojilere bağlı iskemi-reperfüzyon 
hasarını azaltmaktadır. Önkoşullama yapmak için kullanılan yöntemler 
önkoşullamanın koruyucu mekanizmalarının ortaya konulması açısından 
önemlidir. İskemik önkoşullamada koruma, çoklu mekanizmaların devreye 
girmesi ile olmaktadır. Koruma bir yandan iskemi-reperfüzyon hasarına 
bağlı olarak meydana gelen TNFα, IL-6 ve IL-8 gibi inflamatuvar 
sitokinlerin, lipid peroksidasyonun, apoptozisin ve serbest radikal 
üretiminin azaltılması diğer yandan dokuyu güçlendirecek membran 
reseptörlerinin (adenozin, alfa-adrenerjik, bradikinin ve opioid reseptörler), 
endojen tetikleyicilerin (serbest radikaller, nitrik oksit, kalsiyum), 
intraselüler sinyal yolağının (PKC, TK ve MAP kinaz yolağı) ve KATP 
kanallarının aktivasyonu üzerinden olmaktadır. 
Akciğerlerde önkoşullama, arteriyel oksijen miktarını yükselterek, pulmoner 
arteriyel basıncı ve vasküler direnci düşürerek pulmoner fonksiyonları 
korur. Pulmoner ventilasyonun veya kan akışının kesilmesi ile oluşturulan 
iskemik önkoşullama, sonradan maruz kalınan uzun süreli iskemi-
reperfüzyona bağlı olarak gelişen pulmoner disfonksiyonu azaltmaktadır. 
Ancak, akciğerler de etkin bir önkoşullama için önkoşullamanın özellikle 
iskemi-reperfüzyon indeksinden hemen önce yapılması gerekir. Ayrıca, 
önkoşullama siklusunun sayısı ve süresi de etkin koruma oluşturmada 
önemlidir. Genel yaklaşım, 10-15 dakika süren ve tekrarlanan iskemik 
önkoşullamanın kısa veya bir kez yapılana göre daha fazla koruma 
oluşturduğudur. Önkoşullayıcı olarak kullanılan bir diğer yöntem hiper-
termidir ve organ transplantasyonu, pulmoner emboli, hemorajik şok veya 
abdominal cerrahi gibi klinik durumların taklit edildiği farklı hayvan 
modellerinde pulmoner disfonksiyonu düzelttiği gösterilmiştir. Deneysel ve 
klinik amaçlı olarak farklı farmakolojik ajanlar da önkoşullayıcı olarak 
kullanılmaktadır. Günümüzde dimetilmaleat, 3-nitropropionat, N-asetil-L-
sistein, nitrik oksit, peroksinitrit farmakolojik önkoşullayıcı olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca, önkoşullayıcı olarak  kullanılan kronik hipoksik 
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önkoşullama yöntemi ile de dokulara oksijen taşınması ve kan hemoglobin 
konsantrasyonunda artış gibi lokal veya sistemik adaptif mekanizmalar 
harekete geçirilir. Klinikde önkoşullama, majör akciğer eksizyonuna gerek 
duyulan veya metastatik sarkomalı hastalarda pulmoner hilus’un kısa süreli 
klemplenmesi (iskemi-reperfüzyon) şeklinde yapılmaktadır. Önkoşullamaya 
farklı bir yaklaşım da uzak organ önkoşullamasıdır. Bu yöntem ile çeşitli 
patolojik durumları taklit etmek için yapılan kalp, karaciğer ve bacak 
iskemi-reperfüzyonunda bozulan pulmoner disfonksiyonların düzeltilebildiği 
gösterilmiştir.  
Günümüzde klinikte iskemi-reperfüzyon hasarını azaltmak için kullanıl-
makta olan yöntemler sorunları gidermekte yeterli olamamaktadır. 
Önkoşullamadan sağlanan faydanın kullanılan iskemi-reperfüzyon veya 
önkoşullama yönteminin farklılığına bağlı olarak değişebildiği bilinmektedir. 
Araştırmalardan çıkan sonuç, geliştirilmeye çalışılan farklı önkoşullama 
yöntemlerinin gelecekte yaygın, etkin ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak 
kullanılabileceğidir.  
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Kronofarmakokinetik 
[21.10.2011, SALON B, 11:00-12:30] 
Kronofarmakolojiden Kronotedaviye 
Hakan Zengil 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
Memeli organizmasında birçok biyolojik fonksiyon düzenli olarak 
tekrarlayan zaman bağımlı düzenlemeler içermektedir. Biyolojik ritimler 
olarak adlandırılan bu öngörülebilen düzenli değişikliklerden dolayı 
organizma günün veya yılın farklı zamanlarında farklı fonksiyonel 
durumlarda bulunmaktadır. Bu zaman bağımlı farklılığın sonucu olarak; 
bazı hastalıklarda semptomlar günün belirli zamanlarında daha sık veya 
daha şiddetli olarak ortaya çıkmakta, sabit şiddetteki uyaranlara farklı 
zamanlarda değişen yanıtlar verilebilmekte (kronestezi) ve de ilaçların 
farmakokinetik özellikleri uygulama zamanına bağlı olarak değişebil-
mektedir (kronokinetik).  
Biyolojik ritimler tanısal testler açısından da önemlidir. Örneğin, kortisol ve 
diğer birçok hormonun kan konsantrasyonları büyük genlikli güniçi ritmisite 
gösterir. İlgili değerlerin tanı testlerinde kullanılmaları durumunda kan 
örneğinin elde edildiği zaman önemli olacaktır. Bazı durumlarda ritim 
karakterlerinin farklılaşması diagnostik açıdan kullanılabilir. 24 saat ve daha 
uzun sürelerle kan basıncının izlenmesini sağlayan ambulatuar kan basınç 
monitörlerinin kullanılmasıyla nokturnal hipertansiyon, maskelenmiş 
hipertansiyon ve beyaz önlük hipertansiyonu gibi klinik durumların ayırt 
edilmesi mümkün olmuştur.  
İlgili fizyolojik fonksiyonlardaki biyolojik ritimlerin oluşturduğu zaman-
bağımlı değişkenliğin sonucu bronşiyal astım ve duodenal ülser krizleri 
daha çok nokturnal bir karakter göstermektedir. Miyokard infarktusu, ani 
kardiyak ölüm ve hemorajik strok gibi kardiyovasküler olaylar ile serebral 
infarkt ve serebral kanama gibi serebrovasküler olaylar daha çok sabah 
erken saatlerde ortaya çıkarlar. Allerjik rinit ve romatoid artrit semptomları 
sabah erken saatlerde, osteoartrit semptomları ise akşam saatlerinde daha 
şiddetlidir. Yapılan çalışmalar safra koliği, migren, doğum ağrısı ve 
nöropatik ağrıda da semptom zamanlamasının önemli olabileceğini 
göstermektedir.  
İlaçların uygulama zamanına bağlı olarak gözlenen kronokinetik 
değişiklikler esas olarak absorbsiyon, dağılım ve eliminasyonu etkileyen 
biyolojik ritimlerden kaynaklanmaktadır. Mide asit sekresyonu, midenin 
barsağa boşalma hızı, gastrointestinal motilite ve kan akımı güniçi 
(sirkadian) ritmik özellikler içerirler. Buna bağlı olarak,  lorazepam, 
propranolol, nifedipine, isosorbid-5-mononitrat, ketoprofen ve teofilin gibi 
lipofilik ilaçlar sabah saatlerinde uygulandıklarında günün diğer 
saatlerindeki uygulamalara nazaran daha hızlı ve daha fazla absorbe 
edilirler. Benzer şekilde; kan ve doku protein konsantrasyonlarında ve doku 
kan akımında gözlenen güniçi değişiklikler ilaç dağılımını etkileye-
bilmektedir. İlaç bağlanma oranının güniçinde değişiklik göstermesi ilacın 
serbest konsantrasyonunun, doku kan akımının değişmesi ise ilaçların ilgili 
dokuya ulaşmasının farklılaşmasına neden olacaktır. Karaciğer kan 
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akımında ve 2A4, 2A5, 2C22, 2E1, 3A gibi CYP450 enzimlerinin 
aktivitesindeki güniçi ritmisite; ilgili ilaçların hepatik ekstraksiyonu ve 
biyotransformasyonunun ilaç uygulama zamanına göre değişmesine neden 
olmaktadır. Renal kan akımı, glomerüler filtrasyon hızı, idrar pH’sı ve 
tübüler reabsorbsiyonda da belirgin güniçi ritimler vardır. İdrar pH’sının 
geceleyin uyku sırasında en düşük düzeylerde olup öğlen saatlerinde en 
yüksek alkali değerlere ulaşması hidroklorotiazid, penisilin ve fenobarbital 
gibi ilaçların ıtrahını ve vücutta kalma sürelerini etkileyecektir. Klasik 
farmakokinetik bilgiye göre sabit hızda devamlı intravenöz infüzyonla 
uygulanan ilaçların kan konsantrasyonu bir süre sonra bir plato değere 
ulaşır ve infüzyon sürdürüldükçe bu düzeyde devam eder. Oysa, 5-
fluorourasil, heparin, ve ketoprofen gibi ilaçların kan konsantrasyonlarının 
devamlı i.v. infüzyon sırasında sabit olmayıp düzenli tekrarlayan güniçi 
fluktuasyonlar gösterdiği bildirilmiştir.  
İlaç farmakokinetiğindeki değişiklikler eşzamanlı duyarlılık farklılığıyla 
beraber değerlendirildiğinde etki profilinin ilaç uygulama zamanına göre 
şekillenmesi (kronerji) de söz konusudur. Bu durum; ilacın etki yerindeki 
konsantrasyonu ile etkisi arasındaki ilişkinin beklenenden farklı olmasıyla 
sonuçlanabilmektedir. Kortikosteroid tedavisinin zamanlamasına bağlı 
olarak adrenokortikal aktiviteyi baskılamamak mümkündür. Benzer şekilde 
heparin infüzyonu sırasında koagülasyonda güniçi değişimler görüle-
bilmektedir. Nokturnal hipertansiyonda ilaç uygulama zamanının akşam 
saatlerine kaydırılması yararlı olmaktadır. Günümüzde; kanser, astım, 
hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve hiperkolesterolemi gibi durumlarda 
kronotedavi yaklaşımları giderek yaygınlaşmaktadır. 
Son Söz: Sağlık ve hastalıkta biyolojik ritimlerin rollerinin daha iyi 
anlaşılmasıyla gelecekte çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinin insan 
yararına olarak daha da iyileştirilmesi olasıdır. 
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Taşıyıcı Proteinlerin Sirkadien Ritmleri 
Alper Okyar 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, İstanbul 
İlaç taşıyıcı proteinler, hücre membranında lokalize olan, organizmada ilaç 
ve ilaç metabolitlerinin taşınmasından sorumlu proteinlerdir. Bunların, 
bağırsak segmentleri, karaciğer, böbrek gibi ilaç emilimi, metabolizması ve 
atılımından sorumlu organlardaki ekspresyonları bilinmektedir. İlaç taşın-
ması yönünden, ABC (ATP-binding Casette) ve SLC (solute carrier) üst 
familyaları önemlidir. Bu üst familyalar içinde sınıflandırılan birçok taşıyıcı 
protein ilaç farmakokinetiğinde ve ilaç toksisitesinde önemli rol oynar. ABC 
üst familyasında bulunan P-glikoprotein (P-gp; insanda ABCB1; kemirgende 
abcb1a/1b ve abcb4), çoklu ilaç rezistans bağlantılı proteinler (MRP-1; 
insanda ABCC1; kemirgende abcc1 ve MRP-2; insanda ABCC2; kemirgende 
abcc2) ve meme kanseri rezistans proteini (insanda BCRP; kemirgende 
bcrp1) sağlıklı dokularda ilaçların genelde hücre içinden uzaklaştırılması 
fonksiyonuna sahiptirler. Bunlar, bağırsakta intestinal sekresyona, 
karaciğerde ilaçların safraya atılmasında ve böbrekte ilaçların tübüler 
lümene atılmasında görevlidir. SLC üst familyasında ise asidik ve bazik 
karakterdeki bazı ilaçların emilmesinden sorumlu organik anyon/katyon 
taşıyıcı (insanda OAT/OCT; kemirgende oat/oct), organik anyon taşıyıcı 
polipeptid (insanda OATP; kemirgende oatp), peptid yapılı ilaçların 
taşınmasından sorumlu peptid taşıyıcı (insanda PEPT; kemirgende pept), 
karboksilik asid türevi ilaçların taşınmasından sorumlu monokarboksilat 
taşıyıcı (insanda MCT; kemirgende mct) önemli taşıyıcılar arasında 
sınıflandırılmaktadır (Klaassen ve Aleksunes, 2010). 
İlaçların farmakokinetiği temel olarak ilacın fizikokimyasal özellikleri ve 
dozaj formuna bağlı olmasının yanında ilaçların özellikle emildiği ve 
eliminasyona uğradığı sistem ve organların fizyolojik özellikleri ile de 
yakından ilişkilidir. Bu sistem ve organların 24 saat boyunca gösterdiği 
fonksiyonel değişimler ilacın farmakokinetiğine direkt olarak etki eder. 
Mide-bağırsak, kalp-damar, karaciğer ve böbrek fonksiyonları gibi 
vücudumuzdaki birçok fizyolojik olay gün içinde zamana bağlı olarak 
değişiklik (sirkadiyan değişim) göstermektedir. Bu fizyolojik faktörlerin gün 
içindeki değişimi organizmaya alınan ilaçların farmakokinetiğinde 
değişikliklere neden olmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle 
ilaçların detoksifikasyonunda rol oynayan enzimlerin yanı sıra, ABC ve SLC 
üst familyasına ait taşıyıcı proteinlerinin absorpsiyon ve eliminasyon 
organlarındaki ekspresyonlarının, beynin hipotalamus bölgesinde bulunan 
biyolojik saat tarafından yönetildiği bildirilmektedir (Panda ve ark., 2002; 
Gachon ve ark., 2006; Claudel ve ark., 2007; Levi ve ark., 2010).  Saat 
genleri silinmiş farelerde (örn. Clock knock-out fareler)  P-gp (abcb1a) 
mRNA sirkadiyan ritminin bozulduğu gösterilmiştir (Murakami ve ark., 
2008).  
İlaçların ilk-geçiş etkisinden sorumlu olan taşıyıcı proteinlerin aktiviteleri 
ilaçların oral emilimini etkileyen faktörler arasında önemli bir yere sahiptir 
(Schinkel ve Jonker, 2003).  Bağırsakta gerek kılcal damardan lümene 
(efluks), gerek ise lümenden kılcal damarlara (influks) taşıma yapan 
taşıyıcı proteinlerin ekspresyonlarındaki sirkadiyan değişikler ilacın 
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uygulama zamanına bağlı olarak ilaçların emilimini değiştirebilir. Hem 
emilimden hem de intestinal sekresyondan sorumlu bu taşıyıcıların mRNA 
ekspresyonlarında bir sirkadiyan ritim bulunduğu birçok çalışma ile tesbit 
edilmiştir (bkz. Tablo 1). Buna karşılık bu taşıyıcı proteinlerin fonksiyonel 
aktivitelerinde meydana gelen sirkadiyan ritimlerin araştırıldığı çalışmalar 
son derece kısıtlıdır. Saf P-gp substratları olan digoksin ve talinolol 
kullanılarak kemirgenlerde yapılmış kronofarmakokinetik çalışmalarda ise, 
talinolol ve digoksinin veriliş saatine göre değişen bir farmakokinetik profil 
gösterdiği ortaya konmuştur. Bu değişkenlikte P-gp’nin absorpsiyon ve 
eliminasyon organlarındaki sirkadiyan değişimlerin rol oynadığı bildirilmiştir 
(Hayashi ve ark., 2010; Okyar ve ark., 2008). 
Sonuç olarak, organizmada önemli işlevlere sahip taşıyıcı proteinler, 
ilaçların absorpsiyonu, metabolizması ve atılımında rol oynayan doku ve 
organlarda aktivite göstermekte ve ilacın farmakolojik etkisini / toksisitesini 
değiştirebilmektedir. Santral sinir sisteminde ve periferde yerleşmiş 
bulunan moleküler saatler, taşıyıcı proteinlerin ritimlerini, dolayısıyla ilaç 
farmakokinetiğini etkilemektedir. Taşıyıcıların aktivitesinde meydana gelen 
sirkadiyan değişimler ilacın farmakokinetiğini değiştirebilir ve ilacın 
organizmada göstereceği etkiler ilacın uygulama zamanına göre farklılık 
gösterebilir. Bu durumun ABC ve SLC taşıyıcıları için substrat olan, emniyet 
marjı düşük ve sağlıklı hücrelere toksik etki yapan antineoplastik ilaçlar için 
özel önem arz edebileceği akılda tutulmalıdır. 
 
 
Tablo 1. Kemirgenlerde bazı taşıyıcıların çeşitli doku ve organlardaki 
protein ve mRNA ritimleri. 

Taşıyıcı Para-
metre 

Organ Tür Soy Cinsiyet Pik 
zamanı 

Çukur 
zamanı 

Kay-
nak 

abcb1a Karaciğer C57BL/6J ZT_16 ZT_0 1 

abcb1a İleal 
mukoza 

B6D2F1 ZT_16 ZT_20 9 

abcc2 

mRNA 
İleal 

mukoza 

Fare 

B6D2F1 

Erkek 

ZT_12 ZT_0 8 

P-gp Protein Karaciğer Fare C57BL/6J Erkek ZT_8 ZT_0 1 

pept1 Protein Duodenal 
mukoza 

Sıçan Wistar Erkek ZT_12 ZT_20 10 

sglt1 Protein Duodenal 
mukoza 

Sıçan Wistar Erkek ZT_12 ZT_0 10 

oatp1a1 mRNA Karaciğer Fare C57BL/6J Erkek ZT_9 ZT_17 14 

bcrp1 mRNA Jejunal 
mukoza 

Sıçan Sprague 
Dawley 

Erkek ZT_3 ZT_15 13 

abcb1a mRNA Karaciğer Fare B6D2F1 Dişi ZT_9 ZT_21 * 

*Okyar ve ark. (yayınlanmamış veri) 
ZT (Zeitgeber Time; Aydınlık periyodunu takip eden zaman- saat olarak-). 
ZT için HALO (Hours After Light Onset) de kullanılabilir. 
sglt1: Kemirgende glukoz taşıyıcı (sodium-glucose transporter; slc5a). 
Glukoz, sodyum iyonu ile beraber hücre içine taşınır (simport). 
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From Circadian Control on Anticancer Drug 
Disposition to Circadian Delivery of Cancer 
Treatments 
Francis Levi 
Laboratory “Rythmes Biologiques et Cancers”, UMRS776 INSERM and Paris 
Sud 11 University, Paul Brousse hospital, Villejuif, France 
Chronotherapeutics aim at the adjustment of treatments to the ~24h 
rhythms, which result from the moderation of most biological functions by 
the circadian timing system (CTS). Thus, a new paradigm in drug delivery 
should now integrate circadian mechanisms at cellular, tissue and whole 
organism levels and involve dedicated technologies, within a systems 
chronopharmacology approach. Indeed, circadian changes characterize 
both drug pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD), as a result 
of clock-controlled Phase I, II and III drug metabolism and molecular 
targets. The circadian rhythms are generated within each cell by robust 
molecular clocks and coordinated by a hypothalamic pacemaker. Thus 
circadian timing of anticancer medications predictably modifies tolerability 
and/or efficacy up to several-fold in rodents as well as in cancer patients. 
Recent in vitro and in silico circadian PK-PD data, as well as results from 
Phase III clinical trials of cancer chronotherapeutics provide mechanistic 
insights into the effective translation of the chronotherapeutic delivery 
paradigm.  The integration of CTS-related knowledge in drug delivery 
concepts challenges most current views, where steady-state constant 
circulating or tissue drug levels are believed to help enhance tolerability 
and efficacy, through continuous low dose exposure of pharmacologic 
targets. In contrast, programmable-in-time electronic drug delivery 
systems are already used for improving health in patients with cancer. 
Current research aims at the optimization of circadian amplitude and phase 
of drug delivery according to CTS biomarkers.  
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Bazal Ön-Uyaran Aracılı İnhibisyonun Dürtüsellik ve 
Fensiklidine Yanıtlardaki Rolü 
Hakan Kayır 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
GİRİŞ 
Şizofreni, bilişsel, duygulanım, algı ve davranış alanlarının tümünde birden 
gözlenen bozuklukla seyreden kronik bir beyin hastalığıdır. Şizofreni 
belirtileri klinikte pozitif, negatif ve bilişsel semptomlar olmak üzere üç 
grup altında değerlendirilir. Günümüzde şizofreni tedavisinde kullanılan 
gerek tipik gerekse atipik antipsikotik ilaçlar pozitif semptomlar, algısal, 
duygulanım ve davranış üzerine etki etmesine rağmen bilişsel bozuklukları 
düzeltme konusunda yetersiz kalmakta, hatta ters etki yaratmaktadır.  
Özellikle son 10 yılda şizofrenide gözlenen bilişsel fonksiyon bozukluklarını 
düzeltmeye yönelik girişimler artmış, öncellikle de bilişsel bozukluğun tam 
olarak tanımlanmasına çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucu ilk ortaya konan 
bulgulardan biri bilişsel bozukluğun tek bir semptom değil, bir semptomlar 
kümesi olarak değerlendirilmesi gerekliliğidir. İşte MATRICS (Measurement 
and Treatment Reaserch to Improve Cognition in Schizophrenia – 
Şizofrenide Bilişsel İyileşme İçin Ölçme ve Tedavi Araştırması) Bilişsel Test 
Bataryası bu ihtiyacı karşılamak üzere standart bir ölçüm aracı olarak 
ortaya konmuştur (Nuechterlein ve diğ., 2004). Öte yandan Amerikan FDA 
(İlaç ve Gıda Kurulu) şizofreni için yeni ilaç başvurusu yapanlara bilişsel 
alana etkilerini araştırmalarını tavsiye etmiş, ruhsatlandırma sürecinde bu 
etkilerin önemli olacağını bildirmiştir. 
MATRICS test bataryası bilişsel bozuklukları 1) İşlem hızı, 2) Dikkat ve 
tetikte olma hali, 3) Sözel olmayan çalışma belleği, 4) Sözel çalışma 
belleği, 5) Sözel öğrenme ve hafıza, 6) Görsel öğrenme ve hafıza, 7) 
Problem çözme, 8) Sosyal bilinç olmak üzere sekiz alt gruba ayırmaktadır 
(Nuechterlein ve diğ., 2004). Bu ayrımın önemi her bir alt başlığın beyinde 
farklı mekanizmalarla yönetilmesi, dolayısıyla ölçüm, deney hayvanı modeli 
ve tedavi yöntemlerinin farklı olmasıdır.  
Bu alt gruplardan ilk ikisi, işlem hızı ve dikkat, insanlarda “sürekli 
performans testi” ile, deney hayvanlarında ise “5’den seçmeli seri yanıt 
süresi testi” (5-CSRTT) ile değerlendirilebilmektedir (Robbins, 2002). Bu 
testte başarılı olabilmek için sıçanlar farklı yerlerden gelen çeşitli türden 
(görsel, sesli vb.) uyarıları devamlı surette izlemek zorundadır. Bu testin 
şizofrenide oluşan bilişsel bozukluklarda model olarak kullanılabileceği 
çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Şizofrenide gözlenen prefrontal kortekste 
glutamaterjik aktivite eksikliği fensiklidin gibi NMDA reseptör 
antagonistlerinin sistemik ya da doğrudan frontal kortekse kronik 
enjeksiyonu ile taklit edildiğinde dikkat ve dürtüsellik ile ilgili 5-CSRTT 
parametreleri bozulmaktadır (Murphy ve diğ., 2005). Haloperidol tedavisi 
ise fensiklidinle oluşan bozuklukları geri çevirir (Baviera ve diğ., 2008). 
Fensiklidin ve ketamin gibi NMDA antagonistlerinin sağlıklı bireylere 
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verildiğinde şizofreni benzeri semptomlar oluşturması (Malhotra ve diğ., 
1996; Newcomer ve diğ., 1999), şizofrenili bireylerde ise var olan 
semptomları şiddetlendirmesi (Malhotra ve diğ., 1997) bu modelin en 
önemli dayanağıdır. 
Şizofrenide bozulduğu bilinen bir başka mekanizma ise duyusal-motor 
süzme işlevidir. Bu işlev dışarıdan gelen uyarıların işlenerek uygun bir 
motor cevaba dönüştürülmesi sürecinde rol oynayan filtre edici zihinsel 
fonksiyonların işlevselliğini yansıtır (Geyer ve diğ. 2001). Hem insanlarda 
hem de deney hayvanlarında “irkilme refleksinin zayıf bir ön uyaran 
aracılığı ile inhibisyonu” (ÖUAI) (Prepulse inhibition of the startle reflex -
PPI) refleksi ile test edilir. ÖUAI bozulması başta şizofreninin pozitif 
semptomları ve bipolar bozukluğun mani dönemi olmak üzere çeşitli 
psikiyatrik hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Şizofreni hastalarının sağlıklı 
aile bireyleri normal populasyona nazaran daha düşük ÖUAI değerlerine 
sahiptir. Düşük ÖUAİ’un şizofrenide endofenotip belirteçlerden biri 
olabileceği düşünülmektedir (Gould ve Gottesman 2006). Ayrıca şizotipal 
kişilik bozukluğu ile psikoza yatkınlığın bir göstergesi olduğu da öne 
sürülmüştür (Cadenhead ve diğ. 1993).  
Önceki çalışmalarda bazal ÖUAİ değerlerinin apomorfin, MK-801, 
haloperidol ve klozapinin bazal OUAİ değeri düşük ya da yüksek sıçanlarda 
farklı etkiler yaptığı (Kayır ve diğ., 2009, Sezgin ve diğ., 2011), gene 
sosyal etkileşim testinde (Kayır ve diğ., basımda), nikotine duyarlılaşma 
gelişmesi (Kayır ve diğ., 2011) ile alkol yoksunluğu (Kayır ve diğ. 2010) 
modellerinde farklı yanıtlar ortaya çıktığı gösterilmişti. 
Bu çalışma ile olarak duyusal-motor süzme işlevi ile bilişsel fonksiyonlardan 
dikkat ve işlem hızı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Daha 
sonra aynı deney düzeneği üzerinde NMDA reseptör antagonisti 
fensiklidinin etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla bir grup sıçan bazal ÖUAİ 
değerlerine göre düşük ve yüksek iki gruba ayrılmış, bu sıçanlar haftada 5 
gün olmak üzere 5 hafta boyunca 5-CSRTT düzeneğinde eğitilmiş, daha 
sonra 24 saat ara ile iki kere fensiklidin uygulaması yapılmıştır.   
GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu çalışmada kullanılan yöntemler Helsinki Deklerasyonuna uygundur. 
Çalışmada denek olarak 36 adet yetişkin (200-225 g) erkek Wistar sıçanlar 
(Charles River Laboratories, Wilmington, MA) kullanılmış, deney boyunca 
ısısı ve nemi kontrollü (22±2 ◦C ve %60±5), 12 saat aydınlık-karanlık 
periyodu ters uygulanan (07:00-19:00 karanlık) bir laboratuvarda ikili ya 
da üçlü gruplar halinde tutulmuştur. Tüm sıçanlara deneyler başlamadan 
önce 3 gün boyunca araştırmacıya alıştırılmıştır. 
Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon: Ölçümler irkilme refleksi ölçüm cihazı (SR-
Lab, San Diego Ins., CA) ile yapılmıştır. Sıçanlar ölçümden 24 saat önce 10 
dk süre ile ölçüm kafeslerine alıştırılmıştır. Ölçümler esnasında sürekli 70 
dB arka plan gürültüsü uygulanmıştır. Ölçüm prosedürü sıçanların kafeslere 
alınmasıyla başlar. Öncelikle 5 dk alışma dönemi uygulanır. Daha sonra 
aralarında 10 – 30 saniye (her uygulamada gelişi güzel değişen) aralıklar 
bulunan beş adet irkilme uyaranı verilir. Takiben 10 uyaran bloğu arka 
arkaya tekrarlanır. Bu blokların her birinde, gene sıralaması her 
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uygulamada gelişi güzel seçilen dört farklı sesli uyaran bulunmaktadır. 
Bunlar: 

1. Sadece irkilme uyaranı, 

2. 73 dB ön-uyaran+ irkilme uyaranı 

3. 76 dB ön-uyaran+ irkilme uyaranı 

4. 82 dB ön-uyaran+ irkilme uyaranı 

İrkilme uyaranları 40 ms süreli 120 dB şiddetinde sesli uyaranlar 
şeklindedir. Ön-uyaranlar 20 ms sürer ve irkilme uyaranından 100 ms önce 
uygulanırlar. Ayrıca her hangi iki uygulamanın ortasında sesli uyaran 
verilmediği, sadece 70 dB arka plan sesinin olduğu ölçümler yapılmıştır. 
Her irkilme uyaranı verilmesi ile sıçanların içinde bulunduğu kafese bağlı 
bulunan ivme ölçerlerden 100 ms boyunca ölçüm alınmıştır. Son olarak 
ölçümün başında verilen 5 adet irkilme uyarısı gene gelişigüzel aralıklarla 
(10-30 sn) uygulanır ve irkilme yanıtı değerlendirilir. Denemelerin sonunda, 
3 farklı ön-uyaranı her biri için irkilme şiddetindeki yüzde azalma (% ÖUAİ) 
şu formülle hesaplanmıştır:  

% ÖUAI= 1 - (ön uyaranlı denemelerdeki irkilme / ön uyaransız 
denemelerdeki irkilme) x 100 

Beşten Seçmeli Seri Yanıt Süresi: Bu test beş adet yan yana dizilmiş delik, 
her deliğin içinde de bir uyarı ışığı, karşı duvarda ise yem alma bölmesi 
bulunan kafesler kullanılarak yapılır. Sıçanlar üç gün boyunca 30 dk süre ile 
kafeslerde tutularak genel bir alıştırma yapılır. Bu süre içerisinde beş 
delikte de yem bulunmaktadır. Sonraki eğitimde beş uyarı ışığından biri her 
20 sn’de bir ratsgele yanar, sıçanın bu uyarıyı takip ederek altındaki deliğe 
burnunu sokması ve düşen yemi yemesi beklenir. Sonraki aşamada beş 
delikten rastgele bir tanesinin ışığı yanıp söner. Sıçan bu deliğe belirli bir 
süre içinde burnunu sokarsa yem ile ödüllendirilir. Yanlış deliğe burnunu 
sokması ya da belirlenen süre içinde tepki vermemesi 5 sn bekleme ile 
cezalandırılır. Uyarı olmadan yapılan her burun sokma hareketi için 5 sn 
bekleme ceza verilir. Başlangıçta uyarı ışığının yanma süresi 30 sn, yem 
alma süresi ise 60 sn’dir. Eğitim devam ettikçe ışık yanma süresi 1 sn, yem 
alma süresi ise 5 sn’ye çekilir. Her oturum 30 dk ya da 100 pellet alana 
kadar devam eder. Her oturumda açık kalacak beş delik değiştirilir. Doğru 
uyaran-delik eşleştirmesi %70 ve boş geçirilen tur sayısı yirmiden az olana 
dek eğitime devam edilir. Bu testte uyarı gelmediği halde deliğe burnunu 
sokma sayısı (prematüre) baskılayıcı kontrolün azaldığını, sıçanın dürtüsel 
davrandığını göstermektedir. Doğru yanıtların toplam yanıtlara oranı ise 
dikkat hakkında bilgi verir. Doğru yanıt vermek için geçen süre ise zihinsel 
işlem hızını gösterir. Bu testte sıçanların devamlı sabit tepki verene kadar 
(arka arkaya 5 ölçüm boyunca ölçümlerde %10’dan daha az varyasyon 
görülmesi) eğitimleri devam etmiştir (5 hafta).  

İlaç: D-fensiklidin hidroklorid Amerikan Ulusal Madde Bağımlılığı 
Enstitüsü’den (NIDA, Bethesda, MD, USA) temin edilmiştir. Bu madde 
%0.9’luk serum fizyolojikte çözünmüş 2 ml/kg hacimde, cilt altına enjekte 
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edilmiştir. Enjeksiyonlar 24 saat ara ile iki kere tekrarlanmıştır. Testler 
enjeksiyonlardan 30 dk sonra yapılmıştır. 

İstatistiksel Analiz: 5-CSRTT parametrelerine karşılık gelen değerler haftalık 
değerlerinin ortalaması alınarak karışık ölçümler için iki yönlü varyans 
analizi (mixed-design two-way ANOVA) ile karşılaştırıldı (grup x ön uyaran 
şiddeti ya da ilaç). Post hoc analiz olarak Student’in t testi, bazal değere 
göre yapılan karşılaştırmalarda ise eşli örnekler için Student’in t testi 
kullanıldı. Elde edilen p değerler üzerine Bonferroni düzeltmesi uygulandı. 
İstatistiksel anlamlılık için p< 0.05 değeri kabul edildi. 

SONUÇLAR 
Sıçanlar (n = 36), irkilme refleksi ölçüm cihazına alıştırma yapıldıktan 24 
saat sonra yapılan ölçümde 82 dB şiddetinde elde edilen ÖUAİ değerine 
göre düşükten yükseğe doğru sıralandı. En düşük değere sahip 9 adet 
(%25) sıçan düşük-ÖUAİ ve en yüksek değere sahip 9 adet (%25) sıçan ise 
yüksek-ÖUAİ olmak üzere ayrıldı.  
Sonraki beş hafta boyunca 5-CSRTT eğitimleri devam eden sıçanların bazal 
ÖUAİ seviyelerine göre çeşitli parametrelerde farklılık oluştuğu gözlendi. 
Dürtüselliğin bir göstergesi olan prematüre yanıtlar açısından ilk üç hafta 
boyunca düşük-ÖUAİ ve yüksek-ÖUAİ sıçanlar arasında istatistiksel olarak 
fark olmamasına rağmen dördüncü haftada düşük-ÖUAİ sıçanlar yüksek-
ÖUAİ gruba göre daha fazla prematüre yanıt verdi (p< 0.05). Zihinsel işlem 
hızını gösteren doğru yanıt verme süresi ise daima düşük-ÖUAİ sıçanlarda 
daha kısa idi (tüm haftalar için p değerleri< 0.05). Bunun yanında bilişsel 
esnekliği yansıtan zaman aşımı (time-out), motivasyonu yansıtan ihmal 
(omission), dikkat seviyesini yansıtan doğru yanıt verme oranı (%) ile 
hatasızlık (accuracy) değerleri tüm eğitim süreci boyunca iki grupta benzer 
seviyedeydi. 
Beşinci haftanın sonunda fensiklidin uygulanması sonucu  5-CSRTT ile 
değerlendirilen parametreler farklı yönde etkilendi. Prematüre yanıtlar 
fensiklidin uygulaması sonucu, önceki eğitimde oluşan durumun tam 
tersine, yüksek-ÖUAİ sıçanlarda artarken düşük-ÖUAİ sıçanlarda azaldı, 
dolayısıyla dördüncü haftada anlamlı düzeye ulaşan etki tersine döndü. 
Doğru yanıt verme süresi eğitim süresince daha kısa olan düşük-ÖUAİ 
grupta fensiklidin uygulaması ile uzarken yüksek-ÖUAİ grubunda 
etkilenmedi, dolayısı ile aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız düzeye 
geldi. Öte yandan doğru yanıt verme oranı fensiklidin uygulaması 
sonrasında düşük-ÖUAİ grubunda anlamlı ölçüde düştü, ihmal oranı ise 
yüksek-ÖUAİ grupta anlamlı ölçüde arttı. Diğer parametrelerde (zaman 
aşımı ve hatasızlık) ise yüksek-ÖUAİ ve düşük-ÖUAİ grupları arasında 
anlamlı bir değişiklik oluşmadı. 
TARTIŞMA 
Bu çalışmanın sonuçları, şizofreni hastalarında bozulduğu bilinen duyusal-
motor süzme işlevi ile bilişsel fonksiyonların bir kısmının ilişkili olduğuna 
işaret etmektedir. Özellikle dürtüsellik (artmış prematüre yanıt) ve işlem 
hızı bazal ÖUAİ değerlerine göre değişkenlik göstermektedir. ÖUAİ değeri 
düşük olan sıçanlar daha dürtüsel davranmakta, iki grup arasındaki fark 
eğitim sürecinde görev zorlaştıkça gittikçe artmaktadır. İlginç olarak farkın 
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artması sadece yüksek-ÖUAİ grubundaki sıçanların giderek düşen 
prematüre yanıtlarına değil düşük-ÖUAİ’lu sıçanların zamanla daha dürtüsel 
yanıt vermesine de bağlıdır.  
Bu çalışmada bilişsel fonksiyonların dikkat ve işlem hızı alt grubunu 
değerlendirmek için kullanılan 5-CSRTT testi aslında dikkat eksikliği-
hiperaktivite bozukluğu (ADHD) hayvan modellerinde dürtüselliğin üç alt 
tipinden biri olan “dürtüsel hareket”i modellemek için kullanılmaktadır 
(Evenden, 1999; Dalley ve diğ. 2011). Bu modelde dürtüsel davranışı 
prematüre yanıtlardaki artış yansıtır. Öte taraftan bu testte fensiklidin gibi 
NMDA reseptör antagonistleri kullanılarak ile elde edilen bozulmaların 
şizofrenideki bilişsel bozulmaları yansıttığı ve bir hayvan modeli olarak 
kullanılabileceği de gösterilmiştir (Amitai ve Markou, 2010). NMDA 
antagonistleri 5-CSRTT testinde hatasızlık oranını azaltır, dikkati bozar, 
zaman aşımı (bilişsel esneklik) ve prematüre yanıtlarda (dürtüsellik) artış 
oluşturur (Amitai ve diğ., 2007; Le Pen ve diğ., 2003). Bizim çalışmamızın 
ilk bölümünde şizofreni benzeri değişiklikler oluşturmak için kimyasal bir 
ajan kullanmak yerine sıçanlar, şizofreni için bir biyolojik belirteç kabul 
edilen, ÖUAİ değerlerine göre düşük ve yüksek olmak üzere sınıflandılar. 
Bu sınıflama sonucunda düşük-ÖUAİ grubunda NMDA antagonisti 
uygulaması ile sağlanan bozukluklara benzer şekilde dürtüsel yanıtlarda 
artış gözlendi.  Beşinci haftada fensiklidin uygulaması ile dürtüsel yanıtlarda 
düşük ve yüksek-ÖUAİ gruplarda farklı yönde değişim oldu. Bu durum her 
iki bozukluğun benzer biyolojik temellere dayandığına ve özellikle NMDA 
reseptörlerinde azalmış fonksiyonel yanıtlarla ilişkili olduğuna işaret 
etmektedir. Dolayısıyla her iki bozukluk benzer tedavilerden fayda görebilir.  
Dürtüsellik haricindeki parametrelerden doğru yanıt verme oranı ve ihmal 
oranı 5-CSRTT eğitim sürecinde düşük ve yüksek-ÖUAİ gruplarında benzer 
iken fensiklidin uygulaması gene bazal-ÖUAİ değerine göre farklı etki 
oluşturdu. Bu durum, sırasıyla dikkat ve motivasyona karşılık gelen bu 
parametrelerin de bazal-ÖUAİ değeri ile ilişkili olduğuna ancak bu ilişkinin 
dürtüsel yanıtlara göre daha zayıf olduğunu ve ancak NMDA reseptör 
antagonize edildiğinde belirgin olduğuna işaret etmektedir. 
Daha önceki çalışmalarımızda düşük bazal-ÖUAİ değerlerinin şizofrenide 
artan alkol (Kayir ve diğ., 2010) ve nikotin (Kayir ve diğ., 2011) bağımlılığı 
yatkınlığı ile ve negatif semptomların bir göstergesi olan sosyal etkileşimde 
bozulma (Kayir ve diğ., basımda) ile ilgili olduğunu göstermiştik. Bu 
çalışma ile bazal-ÖUAİ’nun şizofrenide gözlenen bazı bilişsel bozukluklarla 
da ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma bazal ÖUAİ değerine düşük ve 
yüksek gruplara ayırma yönteminin şizofreninin klinikte gözlenen üç 
semptom kümesinin de özellikleri hakkında bilgi veren, yeni ilaç çalışmaları 
için değerli bir araştırma aracı olduğunu göstermektedir.  



 87 

Destek 
Bu çalışma TUBITAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 105S387, SBAG-
3194 ve 2219-Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu). 
Teşekkür 
Bu çalışmaya katkılarından dolayı Prof.Dr. Mark Geyer, Prof.Dr. Athina 
Markou,  Dr. Svetlana Semenova ve Lab.Tek. Kimberly Edwards’a teşekkür 
ederim. 
 
Kaynaklar 
1. Amitai N, Markou A. Disruption of performance in the five-choice serial 

reaction time task induced by administration of N-methyl-D-aspartate 
receptor antagonists: relevance to cognitive dysfunction in 
schizophrenia. Biol Psychiatry. 2010;68:5-16. 

2. Amitai N, Semenova S, Markou A. Cognitive-disruptive effects of the 
psychotomimetic phencyclidine and attenuation by atypical 
antipsychotic medications in rats. Psychopharmacology (Berl) 
2007;193:521–537. 

3. Baviera M, Invernizzi RW, Carli M. Haloperidol and clozapine have 
dissociable effects in a model of attentional performance deficits 
induced by blockade of NMDA receptors in the mPFC. 
Psychopharmacology (Berl) 2008;196:269-280. 

4. Cadenhead KS, Geyer MA, Braff DL. Impaired startle prepulse 
inhibition and habituation in patients with schizotypal personality 
disorder. Am J Psychiatry.1993;150:1862-1867. 

5. Dalley JW, Everitt BJ, Robbins TW. Impulsivity, compulsivity, and top-
down cognitive control. Neuron. 2011;69:680-694. 

6. Evenden JL. Varieties of impulsivity. Psychopharmacology (Berl) 
1999;146:348–361. 

7. Geyer MA, Krebs-Thomson K, Braff DL, Swerdlow NR. Pharmacological 
studies of prepulse inhibition models of sensorimotor gating deficits in 
schizophrenia: a decade in review. Psychopharmacology (Berl). 
2001;156:117-154. 

8. Gould TD, Gottesman II. Psychiatric endophenotypes and the 
development of valid animal models. Genes Brain Behav. 2006;5:113-
119. 

9. Kayır H, Ulusoy G, Goktalay G, Uzbay TI. Social interaction is reduced 
in rats with low prepulse inhibition. Güncel Psikiyatri ve 
Psikonörofarmakoloji, basımda. 

10. Kayir H, Yavuz O, Goktalay G, Yildirim M, Uzbay T. The relationship 
between baseline prepulse inhibition levels and ethanol withdrawal 
severity in rats, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 
2010;34:1507-1514. 

11. Kayir H, Goktalay G, Yavuz O, Uzbay TI. Impact of baseline prepulse 
inhibition on nicotine-induced locomotor sensitization in rats, Behav 
Brain Res. 2011;216:275-280. 



 88 

12. Kayir H, Göktalay G, Yavuz O, Yıldırım M, Uzbay TI. Ön uyaran aracılı 
inhibisyon değerlerine gore sınıflanmış sıçanlar dopaminerjik ilaçlara 
farklı davranışsal yanıtlar veriyor. 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 
Özet Kitabı, 2009, s.309. 

13. Le Pen G, Grottick AJ, Higgins GA, Moreau J. Phencyclidine exacerbates 
attentional deficits in a neurodevelopmental rat model of 
schizophrenia. Neuropsychopharmacology. 2003;28:1799–1809. 

14. Malhotra AK, Pinals DA, Adler CM, Elman I, Clifton A, Pickar D, et al. 
Ketamine-induced exacerbation of psychotic symptoms and cognitive 
impairment in neuroleptic-free schizophrenics. 
Neuropsychopharmacology. 1997;17:141–150. 

15. Malhotra AK, Pinals DA, Weingartner H, Sirocco K, Missar CD, Pickar D, 
et al. NMDA receptor function and human cognition: the effects of 
ketamine in healthy volunteers. Neuropsychopharmacology. 
1996;14:301–307 

16. Murphy ER, Dalley JW, Robbins TW. Local glutamate receptor 
antagonism in the rat prefrontal cortex disrupts response inhibition in 
a visuospatial attentional task. Psychopharmacology (Berl) 2005: 
179:99-107. 

17. Newcomer JW, Farber NB, Jevtovic-Todorovic V, Selke G, Melson AK, 
Hershey T, et al. Ketamine-induced NMDA receptor hypofunction as a 
model of memory impairment and psychosis. 
Neuropsychopharmacology. 1999;20:106–118 

18. Nuechterlein KH, Barch DM, Gold JM, Goldberg TE, Green MF, Heaton 
RK. Identification of separable cognitive factors in schizophrenia. 
Schizophr Res. 2004;72:29–39 

19. Robbins TW. The 5-choice serial reaction time task: behavioural 
pharmacology and functional neurochemistry. Psychopharmacology 
(Berl) 2002;163:362–380.  

20. Sezgin, EA, Taşdemir S, Yavuzlar H, Savcı V, Göktalay G., 2011.  
Behavioral responses to clozapine treatment in the rats grouped by 
baseline prepulse inhibition values, 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Özet 
Kitabı, s.178. 
 



 89 

Deneysel Septik Şok Modellerinde Antioksidan 
Tedaviler 
Zekai Halıcı 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Erzurum 
Sepsis, ateş veya hipotermi, taşipne, taşikardi, çok lökositoz ve pulmoner 
ödem gibi semptomları kapsayan akut inflamasyon ile ortaya çıkan 
enfeksiyona karşı oluşan aşırı ve düzensiz bir yanıttır. Hayatı tehdit eden 
bir enfeksiyondur ve Yoğun Bakım Ünitelerinde ölümlerin en önemli 
nedenidir. Sepsisin seyri çok çeşitlidir, çoğu zaman tahmin edilemez. 
Enfeksiyona karşı olan inflamatuvar cevap, endotel hücrelerde ve immün 
hücrelerde toll-benzeri ve diğer tanımlayıcı reseptörlere bakteri hücre duvar 
komponenti olan lipopolisakkarit (LPS) (Gram negatif) ve peptidoglikan 
(Gram positif) gibi mikrobiyal ürünlerin bağlanmasıyla başlar. Bu olayın 
hemen sonrasında nükleer faktör betanın çekirdeğe translokasyonu ile 
aktivasyonu, tümör nekröz faktör alfa ve interlökin 1 gibi proinflamatuvar 
sitokinlerin seviyesinin artmasına neden olur. Yolakların aktivasyonuyla 
beraber, bu proinflamatuvar sitokinler pro-pıhtılaştırıcı durumu stimüle 
ederler. Dolaşıcı ve yerleşik immün hücreler ile endotelyal ve bazı epitel 
hücrelerdeki sitokin stimülasyonu, süperoksit ve nitrik oksit gibi reaktif 
oksijen türlerinin artan üretimiyle sonlanır. Bu yüzden LPS’ye gelişecek olan 
normalden daha şiddetli bir reaksiyon sepsis, septik şok, sistemik 
inflamatuvar cevap sendromu ve çoklu organ yetmezliği sendromuna neden 
olabilir.  
Sepsis süresince, kompleman sistemi, platelet aktive edici sistem, 
araşidonik asit metabolitleri, serbest oksijen radikalleri ve nitrik oksit gibi 
çok geniş yelpazedeki kompleks sistemler de ikincil olarak stimüle 
edilmektedir. Sözü geçen olayların sonucunda,  şiddetli inflamasyon ve 
kaogülasyon, iskemi, hücre hasarı ve son olarak da organ disfonksiyonu ve 
ölüm görülür. Sepsisli hastalarda şiddetli oksidatif hasarın varlığı ile alakalı 
inandırıcı deliller bulunmaktadır.  Başka bir deyişle; aktive edilmiş immün 
sistem hücreleri tarafından aşırı miktarda üretilen serbest oksijen 
radikallerinin (SOR) neden olduğu oksidatif hasarın sepsis patogenezinde 
önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Sepsis düzensiz bir şekilde serbest 
radikal oluşumunu indüklemekte, bu yüzden şiddetli oksidatif hasara neden 
olmakta ve daha ileri düzeyde de organ perfüzyonunu bozmaktadır. 
Etiopatogenezi bu kadar karmaşık olan birçok organın hasarlandığı ve/veya 
tehdit altında olduğu vücudun topyekün savaş halinde olduğu bu sistemik 
inflamatuvar yanıtta elbette tedavi de oldukça karmaşık olmalıdır. ‘Erken 
hedefe yönelik tedavi’ olarak adlandırılan hemodinamik destek tedavisinin 
sepsisin ilk 6 saati içerisinde uygulanması; uygun antimikrobiyal tedaviyle 
birlikte mortaliteyi azaltıcı ve prognozu iyileştirici en önemli tedavi 
yaklaşımıdır. Bunların dışında sepsiste büyük oranda iyileşme sağlayacak 
bir tedavi seçeneği henüz bulunmamaktadır. Son zamanlarda nitrik oksit ve 
serbest oksijen radikallerinin sepsisteki önemi daha iyi belirlenmiş ve 
antioksidanların etkin bir tedavi seçeneği olabilecekleri üzerinde 
durulmuştur. Sepsisin erken fazında aktive fagositler tarafından büyük 
miktarda granüler enzimler salgılanır ve kontrolsüz olarak SOR üretilir. Çok 
güçlü antioksidanlar olan Vitamin C, Vitamin E ve N-Asetil Sistein (NAC) tek 
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başlarına veya kombine olarak kullanıldıklarında çeşitli hastalıklarda 
oksidatif hasara karşı koruyucu etkileri birçok deneysel ve klinik çalışmada 
gösterilen antioksidanlardır. Sepsisin hayvan modellerinde ölüm oranını ve 
organ yetmezliği gelişimini azaltmaktadır. Antioksidan bir eser element olan 
selenyum eklenmesinin ağır sepsis hastalarında mortaliteyi azalttığı 
gösterilmiştir. Sepsiste eser elementlerin özellikle yara iyileşmesinde ve 
immün cevabın düzeltilmesinde rolü olabilir. Sepsiste selenyum düzeyinin 
düştüğü görülmüştür. Glutamin de sepsiste klinik yararı olabileceği 
düşünülen antioksidanlardan biridir. Vücutta en bol bulunan aminoasittir ve 
glutatyonun önemli bir prekürsörüdür. Enteral veya parenteral yoldan 
verilecek glutamin GSH’ın seviyesini yüksek tutacak ve oksidatif stres 
hasarına karşı koruma sağlayacaktır. Günde 20-25 mg verilen glutaminin 
sepsisli hastalarda sağkalımı artırdığı gösterilmiştir. Melatonin pineal 
bezdeki triptofan amino asidinin bir ürünüdür ve güçlü antioksidan 
özellikleri bilinmektedir. Deneysel çalışmalar melatoninin membran 
lipitlerini, sitozoldeki proteinleri, çekirdekteki DNA’yı ve mitokondriyi 
hidroksil radikalleri, peroksil radikalleri, eşlenmemiş oksijen, nitrik oksit ve 
peroksinitrit anyonu gibi serbest radikallerin hasarından korur. Bu 
antioksidanlardan ayrı olarak şu anda deneysel olarak sepsis ve sepsise 
bağlı gelişebilecek komplikasyonların önlenmesinde antioksidan özelliği 
bulunan birçok madde, ilaç, bitki deneysel olarak çalışılmakta olup çok 
önemli umut verici bulgular elde edilmektedir. 
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Hücre Ölümü- Apoptozun STAMP Gen Ailesi İle Negatif 
Regülasyonu 
Ceren Gönen Korkmaz 
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Prostat kanseri günümüzde Batı dünyasında en sık olarak tedavi edilen ve 
erkek nüfusun kansere bağımlı ölümlerine ikinci öncelik eden sebeptir. 
Hastalığın başlangıç döneminde tümör büyümesi androjene bağımlı olarak 
ortaya çıkar ve halen kullanılmakta olan androjen ablasyon tedavisinin 
temelini oluşturur (Huggins, 1941). Bununla birlikte, birçok vakada prostat 
kanseri androjene bağımsız bir fenotiple geri döner (rekurans) ve bilinen 
başarılı bir tedavisi yoktur (Crawford ED,1999). Kanser biyolojisi alanında 
çalışan araştırmacılar, prostatın tümörleşme yönündeki büyümesinde temel 
olarak normal homeostatik kontrol mekanizmalarının kaybının etkili 
olduğunu düşündüklerinden prostat kanseri hücrelerinin apoptotik 
profilinin, tümörün patolojisinde önemli olabileceği kanısındadırlar. 
Apoptotik profil; tedaviyi, tedaviye verilecek yanıtı ve hastalığın seyrini 
belirlemekte oldukça kritiktir ve önemli araştırmalara konu olmaktadır 
(Bruckheimer & Kyprianou, 2000).   
Androjenler, erkek üreme sisteminin gelişme ve idamesinde önemli role 
sahiptirler ve hem normal hem de patolojik tablolarda yer alırlar. Prostat 
kanserinin ölüm oranının yüksekliği androjene bağımlı büyüme 
davranışından sonra (genellikle anti-androjen tedavisi sonucunda) 
androjenden bağımsız büyüme davranışına çevrilmesiyle kemik veya lenf 
nodlarına ya da diğer hayati organlara metastaz yapmasından 
kaynaklanmaktadır. Böyle durumlarda tümör, androjen yoksunluğu 
tedavisine de dirençli hale geldiği için hastanın ömrünü uzatacak etkili 
tedavi olasılığı neredeyse tamamı ile ortadan kalkmaktadır (Hsing AW., 
2007). Başlangıçta androjenlere bağımlı çoğalan prostat kanseri hücreleri 
anti-androjen tedavisine apoptoza girerek cevap verirlerken (Bruckheimer 
& Kyprianou, 2000), daha sonrasında tümör hormona bağımsız bir hale 
gelmekte ve sonrasındaki tedavilerde başarsız olunmaktadır.  
Androjenlerin etkisine androjen reseptörü (AR) aracılık eder. Bu nedenle 
çalışmalar AR ile regüle olan ve prostata özgül genler tanımlanmasını 
amaçlamaktadır. İlginç bir örnek olarak, STAMP gen ailesinden 
STAMP1/STEAP2 (Korkmaz KS., 2002) ve STAMP2/STEAP4 (Korkmaz CG., 
2005) genleri sadece AR pozitif hücrelerde eksprese olurlar, AR’ ın STAMP 
gen ailesinin ekspresyonundaki rolü incelenmelidir, ancak son dönem 
yayınlarından birinde STAMP2 geninin promotör bölgesi incelenmiş ve CpG 
adacıklarının DU145 hücre hattında metilasyon ile kapandığı gösterilmiştir, 
STAMP2/STEAP4 hakkında yayınlanan ilk epigenetik regülasyon çalışmasıdır 
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(Tamura T., 2009). Epigenetik regülasyonun gösterilmesi STAMP gen 
ailesinin diğer üyeleri için de böyle bir regülasyonun incelenme gerekliliğini 
oluşturmuştur, bu yaklaşımı içeren projeler oluşturulmuştur. 
ATP-bağlayıcı kaset (ATP-binding casette: ABC) taşıyıcıları ve çoklu ilaç 
direnç (multidrug resistance MDR) proteinleri gibi altı transmembran 
domain içeren proteinler, çok farklı ve önemli fizyolojik yolaklarda kritik 
rollere sahiptirler (Tusnady GE., 1997). ABC taşıyıcılarının Tangier 
hastalığındaki (Ordovas JM., 2000) ve MDR proteinlerinin çeşitli kanser 
tedavileri ile etkileşmesi  (Haass C., 1996) gibi örneklerle; altı 
transmembranlı proteinlerin hastalık durumlarındaki rolleri gösterilmiştir. 
Metastatik prostat kanser örneklerinde yüksek oranda eksprese olan  
STEAP (six transmembrane epithelial antigen of prostate) (Hubert RS., 
1999), C-terminalinde altı transmembran domain içeren ailenin ilk örneği 
olarak literatüre girmiş ve daha sonra tanımlanan genler de NCBI 
tarafından  STEAP olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle STAMP1 ve STAMP2 
sırasıyla NCBI tarafından STEAP2 ve STEAP4 olarak numaralandırılmışlardır.  
Bu ailenin diğer üyeleri olarak adiposit farklılaşmasında rol alan bir fare 
proteini olan TIARP (tumor necrosis factor α-induced adipose-related 
protein) (Moldes M., 2001); ekspresyonunun artışıyla prostat kanser 
hücrelerinde kaspaz-3 aracılıklı apoptoza yol açan bir sıçan proteini olan 
pHyde (Steiner MS., 2000) ve onun insan homoloğu olan TSAP6/STEAP3 
(Passer BJ., 2003) sıralanabilir. Önemli bir farklılık olarak, STEAP, N-
terminalinde kendinden sonra tanımlanan genlerin aksine oldukça kısa bir 
sekansa sahiptir ve diğer üyelerde bulunan oksidoredüktaz ve dehidrojenaz 
aktivite için bir gösterge olan Rossmann motifini içermez (Eventoff W. & 
Rossmann MG., 1975) . 
Apoptoz yolağında yer alan tümör baskılayıcı bir gen olan p53 molekülünün 
(Passer BJ., 2003; Korkmaz CG., yayınlanmamış analiz) putatif cevap 
elementlerinin varlığı STAMP/STEAP gen ailesinin promotör bölgelerinde 
saptanmıştır. STAMP/STEAP gen ailesi olarak tanımladığımız prostata özgül 
bu genlerin  prostat kanserinin ileri fazındaki bazı örneklerde 
ekspresyonununda artış ve STAMP2’nin ektopik ekspresyonu ile hücre 
büyümesi ve koloni formasyonunda artış gösterilmiştir (Korkmaz KS., 
2002, Korkmaz CG., 2005). Fakat, prostat kanser hücrelerindeki apoptoz 
aracılıklı yolaklar, moleküler dinamiklerin çalışılmamış olması nedeniyle 
yüksek düzeyde benzerlik gösterseler bile N-terminallerinde gösterdikleri 
farklılıklardan dolayı, bu proteinlerin oksidatif stres karşısında vereceği 
cevap profilinin de değişebileceği öngörülmüştür ve STAMP proteinlerinin 
antioksidan kapasitesi sorgulanmıştır, bu amaçla bu tür bir cevabın 
görülebilmesi için apoptoz uyarılmış ve 500 mikromolar/ml hidojen peroksit 
2 saat süre ile uygulanmış ve hücrelerin üzerindeki ortam alınarak total 
antioksidan kapasite kit ile saptanmıştır (Biovision). Sonuç olarak, HisMax-
vektör ile olan hücrelerde H2O2 indüksiyonu ile belirgin bir oksidasyon 
görülürken (p<0.0001), HisMax-STAMP1 ve HisMax-STAMP2 transfekte 
hücreler H2O2 karşısında antioksidan cevap göstermişlerdir. 
TSAP6/STEAP3, bir proapoptotik protein olan Nix ile etkileşir ve apoptozda 
rol alır. G2/M tranzisyonunu da modüle eder ve bunu p34cdk2 ve Myt1 in 
fosforilasyon seviyesini düzenleyerek Myt1 aktivitesini arttırarak 
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gerçekleştirir. TSAP6, p53 yolağında apoptoz ve hücre döngüsünün 
düzenlenmesinde rol alır (Passer BJ., 2003). Bu verilere dayanılarak 
değişken p53 ekspresyonu gösteren (mutant p53-LNCaP, mutant p53 
DU145 ve p53 ekspresyonu olmayan PC3) farklı prostat kanser hücre 
hatlarındaki p53 etkileşimi değişecektir ve apoptotik cevap gen 
ekspresyonları da farklılık göstermiştir. STAMP1 ve STAMP2’yi susturmak 
amaçlı siRNA teknolojisinin kullanımı ile karşılaştırmalı olarak ve takibinde 
apoptotik etkinlikleri ve proapoptotik ve/veya anti-apoptotik moleküller ile 
etkileşimleri sunum sırasında listesi verilecek olan gen dizileri kapsamında 
incelenmiştir.  
STAMP1-siRNA uygulanması ile BCL2L1 amplifikasyonunda 2.8 katlık bir 
artış, p53’te de 3.6 katlık bir yükselme sağlamıştır. P53, hücre çekirdeğinde 
pro-apoptotik genleri regüle ederken, sitoplazmik p53, proapaptotik BCL2 
proteinlerini direkt olarak aktive eder ve mitokondri permeabilizasyonuna 
neden olur ve apoptozu başlatır. Benzer şekilde başlatıcı kaspaz 9 ve 
ilerletici kaspazlardan kaspaz 7’de sırasıyla 3.48 ve 2.86 katlık bir yükselme 
görülmüştür. Sonuç olarak, STAMP1’in bu proteinler üzerinde göreceli 
baskılayıcı bir etki oluşturduğunu söyleyebiliriz (Gönen-Korkmaz C., Sept. 
2011 Submitted)  
Bu çalışma ile prostat dokusunun neoplastik dönüşümünde STAMP gen 
ailesinin olası rolünün moleküler biyolojik açıdan anlaşılması hedeflenmiş ve 
p53 yolağını zıt yönde etkiledikleri saptanmıştır. Prostata özgü yeni 
transmembran gen ailesi ve etkilediği ana hücresel yolaklar karak-
terizasyonu başlamıştır ve terapötik ilaç geliştirmeye olası ilk bilgiler - aday 
molekül olarak STAMP1’in baskılanması ile apoptoz cevabının artışı 
gösterilerek  sağlanmıştır ve de STAMP2-siRNA uygulaması ile cevap 
değişikliği görülmemesine rağmen sentetik androjen-R1881 uygulanması 
ile proapoptotik ve apoptotik gen ekspresyonlarında azalma yaratmış ve 
destekleyici biçimde p53-inhibitörü MDM2’de yükselme cevabı 
oluşturmuştur ve STAMP1 ile aynı yönde eğilim göstermektedir. Bu noktada 
STAMP2’nin androjen regülasyonu önemli rol oynamaktadır ve STAMP2 
indüksiyonunun androjen varlığında gerçekleştirilmesi prostat kanserinde 
ablasyon terapisi- ameliyat olasılığı olmayan hastalar için ümit vadedici bir 
seçenek olarak sunulmaktadır. 
Özetle, STAMP genlerinin anti-apoptotik özellikte olduğunu ve bu etkiyi 
anti-oksidan kapasitedeki artış ile oluşturduğunu, apoptotik p53 üzerinde  
baskı oluşturduğunu ve bu baskının oluşmasında MDM2 ile aynı yönde 
çalıştığını ve anti-apoptotik NFkB ile bu etkinin artıyor olduğunu 
söyleyebiliriz. 
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Sözlü Sunular (Sözlü bildiriler arasından seçilenler) 
[21.10.2011, SALON B, 14:30-16:00] 
Uzun Süreli Resveratrol Uygulamasının Yaşlı 
Sıçanlardan İzole Edilen Mezenterik Arter 
Disfonksiyonu Üzerine Etkisi 
Göçmez SS1, Whidden M3, Erdos B4, Kirichenko N4, Sakarya Y2, Tümer N5  
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Resveratrol, üzüm ve kırmızı şarap içinde bulunan, vazodilatör, 
antitrombosit, antioksidan, anti-aging ve antiinflamatuvar aktiviteye sahip 
olan polifenol yapılı doğal bir maddedir. Bu çalışmanın amacı resveratrolün 
yaşa bağlı olarak değişen sıçan mezenterik arter yanıtlarına etkisini 
incelemektir. 
Yöntem: Bu amaçla erkek F-344xBN sıçanlar 4 gruba ayrıldı: genç-kontrol 
(GK- 6 ay), genç-resveratrol (GR-6 ay), yaşlı-kontrol (YK-24 ay) ve yaşlı-
resveratrol (YR-24 ay). Resveratol (15 mg/kg) GR ve YR gruplarına 14 gün 
süreyle içme sularına katılarak oral yoldan uygulandı. 14 günlük sürenin 
ardından izole edilen mezenterik arterlerin miyograf sistemine 
yerleştirilerek resveratrol (10-8-10-4 M) ve asetilkolin (10-9-10-5 M) kümülatif 
konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edildi. GK ve YK gruplarında asetilkolin 
yanıtları 20 µM resveratrol ile preinkübasyonun ardından tekrarlandı. 
Bulgular: Resveratrol konsantrasyon-yanıt eğrisinin GK grubuyla 
kıyaslandığında YK grubunda anlamlı olarak sağa kaydığı saptandı 
(p<0.05). Asetilkolin gevşeme yanıtlarının GK grubuna kıyasla YK grubunda 
anlamlı olarak azaldığı bulundu (p<0.05). Kronik resveratrol uygulamasının 
ve in vitro resveratrol inkübasyonunun ise azalan asetilkolin yanıtlarını 
kontrollerine geri döndürdüğü gösterildi. 
Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar resveratrol uygulamasının mezenterik 
arterlerde yaşa bağlı olarak gerçekleşen endotele-bağımlı vazo-
dilatasyondaki fonksiyon bozukluğunu geri çevirebildiğini göstermektedir. 
Resveratrolün yaşlanmayla gelişen kardiyovasküler hastalıkların 
tedavisinde potansiyel bir role sahip olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: RESVERATROL, MEZENTERIK ARTER, YAŞLANMA  
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Resveratrolün Yaşa-Bağlı Adrenomedüller 
Katekolamin Biyosentezindeki Değişimler Üzerine 
Etkileri 
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Tümer N3  
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Resveratrol antiinflamatuvar, antioksidan, anti-aging ve vazoprotektif 
etkiler gibi birçok yararlı etkiye sahip olan doğal bir maddedir. Bu 
çalışmada resveratrolün adrenal medullada yaşa bağlı olarak gerçekleşen 
katekolamin enzim düzey değişiklikleri üzerine etkilerinin araştırılması 
amaçlandı. 
Yöntem: Bu amaçla erkek F-344xBN sıçanlar 4 gruba ayrıldı: genç-kontrol 
(GK- 6 ay), genç-resveratrol (GR-6 ay), yaşlı-kontrol (YK-24 ay) ve yaşlı-
resveratrol (YR-24 ay). Resveratol (15 mg/kg) GR ve YR gruplarına 14 gün 
süreyle içme sularına katılarak oral yoldan uygulandı. 14 günlük sürenin 
ardından adrenomeduller tirozin hidroksilaz (TH) ve dopa-β-hidroksilaz 
(DBH) protein düzeyleri Western-Blot tekniği ile nöropeptid Y (NPY) mRNA 
düzeyleri semi-kantitatif RT-PCR metodu ile belirlendi. 
Bulgular: TH ve DBH protein düzeyleri YK grubunda GK grubuna kıyasla 
anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Resveratrol uygulamasının YR 
grubunda yaşa bağlı olarak artan enzim düzeylerini GK grubunun 
değerlerine geri döndürdüğü tespit edildi. Adrenalmedulladan 
katekolaminlerle birlikte salınan ve TH ve DBH sentezini stimüle eden NPY 
düzeyi de YK grubunda anlamlı olarak arttı(P<0.05). Yaşa bağlı olarak 
artan NPY düzeyi resveratrol uygulamasıyla YR grubunda GK grubunun 
değerlerine geri döndü. 
Sonuç: Yaşlanmayla birlikte adrenolmedullada değişen katekolamin 
biyosentezi resvretarol uygulaması ile geri dönmektedir. Bu bulgular 
resveratrolün anti-aging amacıyla kullanımını desteklemektedir. 
Anahtar Kelimeler: RESVERATROL, YAŞLANMA, ADRENOMEDULLER 
KATEKOLAMINLER  
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Granisetronun Antiemetik Etkililiği İle Çoklu İlaç 
Direnci Geni MDR1 (ABCB1) Genetik Polimorfizmleri 
Arasındaki İlişki 
Zoto T1, Kılıçkap S2, Yaşar Ü1, Yardımcı Y1, Çelik İ2, Bozkurt A1, Babaoğlu MÖ1  
1Hacettepe Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Ankara; 2Hacettepe Ü. Tıp Fak., Medikal 
Onkoloji Ünitesi, İç Hastalıkları AbD, Ankara 
Serotonin tip 3 reseptör (5-HT3) antagonistleri kanser hastalarında 
kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde kullanılan etkili ve 
güvenli ilaçlardır. Ancak, kanser hastalarının bir kısmında antiemetik tedavi 
yanıtı yeterli değildir. Antiemetik yanıtı etkileyebilecek etkenlerden biri, 
ilaçların vücuttaki dağılımını değiştiren taşıyıcı proteinlerdeki genetik 
varyasyonlar olabilir. Bu çalışmanın amacı, çoklu ilaç direncinden sorumlu 
P-glikoproteini (P-gp, ABCB1) kodlayan MDR1 (multi-drug resistance) 
genindeki polimorfizmler ile granisetronun antiemetik etkililiği arasındaki 
ilişkinin incelenmesidir. 
Yöntem: Bu çalışmaya orta veya yüksek derecede emetojenik kemoterapi 
alan ve antiemetik olarak granisetron kullanan 155 kanser hastası dahil 
edildi. Akut (0-24 saat) ve gecikmiş (24-120 saat) dönemlerdeki bulantı ve 
kusmanın şiddeti günlük kişisel geri bildirim formları ile değerlendirildi. 
MDR1 üzerindeki C3435T, G2677T/A, C1236T polimorfizmleri polimeraz 
zincir reaksiyon (PCR) ve restriksiyon analizi ile belirlendi. 
Bulgular: Kemoterapinin ilk 24 saati içinde, 3435TT veya 1236TT 
genotiplerini ve 3435TT-1236TT- 2677TT genotip kombinasyonunu taşıyan 
hastalarda total antiemetik kontrol oranı diğer genotiplere göre anlamlı 
olarak daha yüksekti (3435TT’de %64,7 iken diğer genotiplerde %42,1, 
p=0,020; 1236TT’de %66,7 iken diğer genotiplerde %43,0, p=0,025; TT-
TT-TT genotipinde %68,4 iken diğer genotiplerde %44,1, p=0,047). 
Kemoterapiden sonra 2.-5. günler arasında genotipler arasında antiemetik 
yanıt açısından bir fark saptanmadı. 
Sonuç: Kemoterapi alan kanser hastalarında, MDR1 genetik varyasyonları 
granisetrona ilk 24 saat içinde verilen antiemetik yanıtı değiştirmektedir. 
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Erken Dönem Aterosklerozda eNOS Regülasyonu 
Arun M1, Sevin G1, Öktem G2, Üstünes L1, Anacak G1  
1Ege Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD; 2Ege Ü. Tıp Fak., Embriyoloji ve Histoloji 
AbD 
Uzun yıllardır ileri aterosklerozda endotelyal nitrik oksit sentaz’ın (eNOS) 
ekspresyonlarının azaldığına ve eNOS gen trasferinin aterosklerozu 
gerilettiğine inanılmaktadır. Son yıllardaki çalışmalarsa aterosklerozda 
eNOS düzeylerinin değişmediği veya arttığını göstermektedir. Ancak eNOS 
aktivitesinin regülasyonunda eNOS kadar, etkileşim içinde bulunduğu 
proteinler de son derece önemlidir. Öte yandan fenilefrin sonrası verilen 
asetilkolin gevşeme yanıtlarının endotelden kaynaklanan gevşetici 
faktörün(EDRF) yanısıra endotelden kaynaklanan hiperpolarizan 
faktörü(EDHF) de içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle çalışmamızda erken 
dönem aterosklerozda salt olarak EDRF’den kaynaklanan gevşeme 
yanıtlarının yanısıra eNOS aktivitesini inhibe eden kaveolin ve aktive eden 
hsp90 düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Yeni Zelenda tipi tavşanların sol karotid arterlerine silikon yaka 
uygulanırken, sağ karotid arter control olarak kullanıldı. 14 gün sonra izole 
edilen karotid arterlerden alınan kesitlerde intimal kalınlaşma 
hemotoksilen-eosin boyamaları ile, Hsp90, eNOS ve kaveolin düzeyleri ise 
immunohistokimyasal olarak belirlendi. Endotele bağlı gevşeme yanıtları 
(EDRF+EDHF) için fenilefrin sonrası asetilkoline, EDRF yanıtları içinse KCl 
sonrası asetilkoline verilen maksimum gevşeme yanıtları indometazinli 
ortamda değerlendirildi. 
Bulgular: Karotid arterlere yaka uygulaması erken dönem 
aterosklerozdakine benzer şekilde intimal kalınlaşma ve indeks 
değerlerinde anlamlı bir artışa neden olmuştur. Yaka arterlerde, kaveolin 
anlamlı düzeyde artmasına karşılık eNOS ve aktivatörü hsp90 düzeylerinin 
ve eNOS aktivasyon indeksinin [eNOS/(kaveolin/hsp90)] arttığı 
gösterilmiştir.Yaka arterlerde fenilefrin-ACh gevşeme yanıtlarının 
(EDHF+EDRF) azalmasına karşın, (55,060± 7,991 ile 31,030± 2,473, 
kontrol ile yaka n=4, p<0.05), KCl-ACh yanıtlarının (EDRF) (14,260 ± 
6,043 ile 34,030 ± 11,693, kontrol ile yaka n=5, p<0.01) artması eNOS 
aktivitesinin arttığını desteklemektedir. 
Sonuç: Bu bulgular erken dönem aterosklerozda azalan EDHF yanıtlarını ve 
artan kaveolin düzeylerini kompanse etmek amacıyla eNOS ve hsp90 
düzeylerinin arttığını düşündürmektedir. 
Not: Bu çalışma TUBA GEBİP 2010 (proje yürütücüsü GY Anacak) projesi 
ile desteklenmiştir. 
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Fluvastatin Erken Dönem Aterosklerozda Kaveolin 
Düzeylerindeki Artışı Engeller 
Sevin G1, Arun M1, Öktem G2, Üstünes L1, Anacak G1  
1Ege Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD; 2Ege Ü. Tıp Fak., Embriyoloji ve Histoloji 
AbD 
Statinlerin antiaterosklerotik etkilerinde kolesterol düşürücü ve eNOS 
düzeylerini artırıcı etkilerinin [1] katkısının olabileceği ileri sürülmüştür. 
Ancak aterosklerozda in vivo uygulanan statinlerin eNOS üzerindeki etkileri 
bildiğimiz kadarıyla sadece hiperkolesterolemik farelerin aterosklerotik 
aortasında gösterilmiştir [2]. Bu nedenle çalışmamızda amaç 
normokolesterolemik, erken dönem aterosklerozda düşük dozda uygulanan 
Fluvastatinin eNOS ve onun aktivitesini inhibe eden kaveolin ve aktive eden 
hsp90 düzeyleri üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. 
Yöntem: Tavşanlar kontrol ve fluvastatin grubu (8 mg/kg, p.o) olmak 
üzere iki gruba ayrıldı. Erken ateroskleroz oluşturmak amacıyla Yeni 
Zelenda tipi erkek tavşanların sol karotid arterlerine silikon yaka 
uygulanırken, sağ karotid arter kontrol olarak kullanıldı. 14 gün sonra izole 
edilen karotid arterlerden alınan kesitlerde intimal kalınlaşma 
hemotoksilen-eosin boyamaları ile, Hsp90, eNOS ve kaveolin düzeyleri ise 
immunohistokimyasal olarak belirlendi. İstatistiksel analizler Two-way 
ANOVA yardımıyla yapıldı. 
Bulgular: Karotid arterlere yaka uygulamasına bağlı oluşan intimal 
kalınlaşma fluvastatin uygulamasıyla anlamlı olarak inhibe oldu (intimal 
alan 0,1923±0,0323 ve 0,0686± 0,01890 yaka arterlerde kontrol ile 
fluvastatin p<0.05, n=9-6). Fluvastatin uygulaması bir yandan eNOS’un 
düzeyini artırırken öte yandan eNOS’u inhibe eden kaveolindeki artışı 
normalize edip, eNOSu aktive eden hsp90’ın düzeyini de artırarak çok yönlü 
biçimde eNOS aktivasyonunu artıracak modülasyonlara neden oldu. 
p<0.001, Two-way Anova, n=4 
Sonuç: İlginç olarak erken aterosklerozda hem eNOS hem hsp90 
düzeylerinin artmış olması, kaveolin düzeylerinin artmasını kompanse 
etmek üzere gelişen bir mekanizma olarak görünmeketdir. Çalışmamızda 
fluvastatin uygulamasının gösterdiği antiaterosklerotik etkinin, fluvastatinin 
erken dönem aterosklerozda kaveolin düzeylerindeki artışı engellemesinden 
kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. 
 
Kaynaklar 
1. Yamanouchi, D. ve ark; Journal of Vascular Surgery, 2005, 42(4): 
p.757-764. 
2. Nachtigal, P. ve ark. J Atheroscler Thromb, 2009,16(3): p.265-74. 
Anahtar Kelimeler: FLUVASTATİN, HSP90,ENOS, KAVEOLİN, EDRF,ERKEN 
ATEROSKLEROZ  
Not: Bu çalışma TUBA GEBİP 2010 (proje yürütücüsü GY Anacak) projesi 
ile desteklenmiştir. 
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Erken Oturum 
[22.10.2011, SALON A, 08:30-09:15] 
Synthesis And Bioactivity of Flavaglines: A New Class 
of Anticancer Natural Products 
Laurent Désaubry 
Laboratory of Therapeutic Innovation (UMR 7200, CNRS-UdS), Strasbourg 
Faculty of Pharmacy, France 
Flavaglines constitute a family of natural products that display potent 
cytostatic effects on cancerous cell lines by an unknown mechanism [1]. 
They are also highly specific for malignant cells, while normal and 
premalignant cells are 1,000-fold less sensitive. Surprisingly, these 
compounds have been shown to display potent neuroprotective activity, 
both in vitro and in vivo. 
We identified the first synthetic flavaglines that inhibits cell proliferation 
and viability (IC50≈1 nM) at lower doses than did the parent natural 
compounds [2,3]. These synthetic flavaglines retain their potency against 
multiresistant cell lines and induce apoptosis independently of “classical” 
apoptosis pathways by triggering the translocation of Apoptosis Inducing 
Factor (AIF) and caspase-12 to the nucleus, suggesting that these 
compounds would retain their activity in cancers refractory to caspase 
activation [2]. These compounds enhance the cytotoxicity of anthracyclines 
in cancers cells. 
Using a fluorescent probe, we demonstrated that the molecular target of 
flavaglines is located in the endoplasmic reticulum [2]. These data suggest 
that the binding to the molecular target of flavaglines (MTF) located in the 
ER triggers a cascade of events that lead to translocation of AIF and 
caspase-12 to induce apoptosis of cancer cells. The recent discovery of 
original derivatives with enhanced anticancer properties, will be also 
presented. 
Anthracyclines are among the most effective anticancer drugs available 
with antitumor activity against both hematopoietic and solid tumors. 
However, their clinical utility is markedly hampered by a major risk of 
cardiotoxicity that may lead to dilated cardiomyopathy and congestive 
heart failure. Prevention of this cardiotoxicity remains a critical issue in 
clinical oncology. Based on their neuroprotective activities, we 
hypothesized that flavaglines, may also alleviate anthracyclines-induced 
cardiotoxicity. 
Our in vitro data established that a pretreatment with flavaglines 
significantly increased viability of doxorubicin-injured H9c2 cardiomyocytes 
as demonstrated by annexin V, TUNEL and active caspase-3 assays [4]. We 
demonstrated also that phosphorylation of the small heat shock protein 
Hsp27 is involved in the mechanism by which flavaglines display their 
cardioprotective effect. Furthermore, knocking-down Hsp27 in H9c2 
cardiomyocytes completely reversed this cardioprotection. Administration 
of our lead compound (FL3) to mice attenuated cardiomyocyte apoptosis 
and cardiac fibrosis, as reflected by a 50 % decrease of mortality. 
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Proposed model 
for apoptosis 
induced by FL3 in 
cancer cells (MTF: 
molecular target 
of flavaglines). 

 

 

 

 
Kaplan-Meier survival 
curves for mice treated 
with either doxorubicin 
or doxorubicin + 5 
injections of FL3. 

These results suggest for the first time that flavaglines may 
increase the efficacy of anthracyclines for the treatment of tumours 
and alleviate in the same time their cardiotoxicity. 
 
References:  
1. Ribeiro N., Thuaud F., Nebigil C., Désaubry L. Recent advances in the 

biology and chemistry of the flavaglines. Bioorg. Med. Chem. Lett., 
2011, 21, in press. 

2. Thuaud F., Bernard Y.,Türkeri G., Dirr R, Aubert G., Cresteil T., Baguet 
A., Tomasetto C., Svitkin Y, Sonenberg N., Nebigil C., Désaubry L. 
Synthetic analogue of rocaglaol displays a potent and selective 
cytotoxicity in cancer cells: involvement of apoptosis inducing factor 
and caspase-12. J. Med. Chem. 52: 5176–5187 (2009). 

3. Thuaud F., Ribeiro N., Gaiddon C., Cresteil T., Désaubry L. Novel 
flavaglines displaying improved cytotoxicity. J. Med. Chem. 54: 411–
415 (2010). 

4. Bernard Y., Ribeiro N., Thuaud F., Türkeri G., Dirr R, Boulberdaa M., 
Nebigil C., Désaubry L. Flavaglines alleviate doxorubicin cardiotoxicity: 
implication of Hsp27. Plos One 2011, 6, in press. 
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Konferans 
[22.10.2011, SALON A, 09:30-10:30] 
Uncoupling of eNOS in vascular disease and 
mechanisms of action of compounds preventing 
uncoupling 
Ullrich Förstermann 
Department of Pharmacology, Johannes Gutenberg University Medical 
Center, 55101 Mainz, Germany 
Nitric oxide (NO) produced by the endothelium is an important protective 
molecule in the vasculature. It is generated by the enzyme endothelial NO 
synthase (eNOS). Similar to all NOS isoforms, a functional eNOS transfers 
electrons from NADPH, via the flavins FAD and FMN in the carboxy-terminal 
reductase domain, to the heme in the amino-terminal oxygenase domain.  
Here the substrate L-arginine is oxidized to L-citrulline and NO. 
Cardiovascular risk factors such as diabetes mellitus, hypertension, 
hypercholesterolemia, or cigarette smoking reduce bioactive NO. These risk 
factors lead to an enhanced production of reactive oxygen species (ROS) in 
the vessel wall. NADPH oxidases represent major sources of this ROS and 
have been found upregulated in the presence of cardiovascular risk factors. 
NADPH-oxidase-derived superoxide avidly reacts with eNOS-derived NO to 
form peroxynitrite (ONOO-). The essential NOS cofactor (6R-)5,6,7,8-
tetrahydrobiopterin (BH4) is highly sensitive to oxidation by this ONOO-. In 
BH4 deficiency, oxygen reduction uncouples from NO synthesis, thereby 
converting NOS to a superoxide-producing enzyme. Other mechanisms 
probably implicated in eNOS uncoupling include depletion of L-arginine, 
accumulation of endogenous methylarginines, and S-glutathionylation of 
eNOS.  Among conventional drugs, compounds interfering with the renin-
angiotensin-aldosterone system and statins can reduce vascular oxidative 
stress and increase bioactive NO.  In recent years we have identified a 
number of small molecules that have the potential to prevent eNOS 
uncoupling and, at the same time, enhance eNOS expression. These 
include the protein kinase C inhibitor midostaurin, the pentacyclic 
triterpenoids ursolic acid and betulinic acid, the eNOS enhancing 
compounds AVE9488 and AVE3085, and the polyphenolic phytoalexin 
trans-resveratrol. Such compounds enhance NO production from eNOS also 
under pathophysiological conditions and may thus have therapeutic 
potential.  
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Sözlü Bildiriler 
Kardiyovasküler Farmakoloji 
20.10.2011 Salon A, 16:30-18:00; S-1/S-6 
[S-1] 

SIÇAN MEZENTER ARTERİNDE İZOMETRİK KASILMALARLA SALIVE-
RİLEN REZİDÜEL NİTRİK OKSİDİN DAMAR TONUSU VE MEMBRAN 
POTANSİYELİ ÜZERİNDE MODÜLATÖR ROLÜ. 
Kıroğlu OE2, Seçilmiş MA2, Emre M1, Bayel İ2, Özü ÖY2, Şingirik E2  
1Çukurova Ü. Biyofizik AbD, Adana; 2Çukurova Ü. Farmakoloji AbD, Adana 
Mezenterik arterin izometrik kasılmasında, endotelyal nitrik oksid sentaz 
(eNOS) enziminin hücre içi kalsiyum artışına bağlı olmaksızın aktive olduğu 
ve nitrik oksid (NO) sentez ve salınımını uyardığı bilinmektedir. 
Çalışmamızda, NOS inhibitörü varlığında, izometrik kasılmayla, salınan 
rezidüel NO’nun mezenterik arterin tonusu ve membran potansiyeli 
üzerindeki olası etkisi araştırıldı. 
Yöntem: a) Fonksiyonel çalışmalar; Wistar albino sıçanların süperior 
mezenterik arterleri, ringler halinde indometazin (1 µM) içeren Krebs 
solüsyonu varlığında organ banyosuna izometrik olarak 350 mg gerim 
altında asıldı. Dokulara NOS inhibitörü L-nitroarginin (L-NA, 100 µM), NO 
yıkıcısı hidroksokobalamin, kalmodulin inhibitörü kalmidazolyum (KAL;1 
µM) ve tirozin kinaz inhibitörü erbstatin A varlığında fenilefrin (0.01-100 
µM) uygulandı. 
b) Elektrofizyolojik çalışmalar: sıçan mezenterik arterleri şeritler 
halinde, organ banyosunda sirküler yönde iğneyle gerilerek mikroelektrod 
kayıt tekniğiyle düz kas membran potansiyelleri L-NA, hidroksokobalamin, 
KAL ve erbstatin- A varlığında kaydedildi. 
Bulgular: Fonksiyonel çalışmalarda, mezenterik damarlardan elde edilen 
fenilefrin kasılmaları L-NA’lı ortamda artarken, ortama eklenen 
hidroksokobalaminle bu artış güçlendi. L-NA ve hidroksokobalaminle 
güçlenen kasılmalar KAL varlığında değişmezken, Erbstatin varlığında 
azaldı. Elektrofizyolojik çalışmalarda, fenilefrin uygulamasıyla oluşan 
depolarizasyon L-NA ve hidroksokobalamin varlığında artarken, KAL 
varlığında değişmedi, Erbstatin varlığında ise anlamlı şekilde azaldı. 
Sonuç: Bu bulgular, izole sıçan mezenterik damarlarında izometrik 
kasılmalarla kalsiyumdan bağımsız sentezlenip, salınan nitrik oksidin ve 
onun NOS inhibitörlerine dirençli komponentinin varlığını, protein kinaz 
inhibisyonuna duyarlı bu komponentin damar düz kas tonusu ve membran 
potansiyeli üzerinde modülatör bir role sahip olduğunu ve EDHF aktivitesine 
katkıda bulunabileceğini telkin etmektedir. 
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[S-2] 

İN-VİVO SIÇAN ZEHİRLENME MODELİNDE SİTALOPRAM İLE 
OLUŞTURULAN KARDİYOVASKÜLER TOKSİK ETKİLERİN GERİ 
DÖNDÜRÜLMESİNDE ADENOZİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN 
ETKİSİ 
Büyükdeligöz M, Hocaoğlu N, Oransay K, Tunçok Y, Kalkan Ş  
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Sitaloprama bağlı kardiyovasküler toksisitenin geri döndürülmesinde 
selektif adenozin reseptör antagonistlerinin etkisinin araştırılmasıdır. 
Yöntem: Sıçanlara 20 mg/kg intravenöz sodyum kromoglikatın (A3 
reseptör antagonisti) ardından 4 mg/kg/dk sitalopram infüze edildi. 
Sitalopram infüzyonundan sonra sıçanlara %5 dekstroz veya DPCPX (8-
Cyclopentyl-1,3-Dipropylxanthine; selektif adenozin A1 reseptör 
antagonisti, 20 μg/kg/dk) veya CSC [8-(3-chlorostyryl) caffeine; selektif 
adenozin A2a reseptör antagonisti, 24 μg/kg/dk] (n=7’şer) 60 dakika 
infüzyonla verildi. Ortalama arteriyel basınç (OAB), kalp atım hızı (KAH), 
QRS ve QT süreleri kaydedildi. İstatistiksel analizde ANOVA’yı takiben 
Tukey-Kramer testi kullanıldı. 
Bulgular: Sitalopram tüm gruplarda OAB ve KAH’de azalma (p<0.001), QT 
uzaması (sırasıyla p<0.001, p<0.01 ve p<0.001) oluşturdu. %5 dekstroz 
OAB’de 10., 20., 30., 40., 50. ve 60. dakikalarda (sırasıyla p<0.05, 
p<0.01, p<0.05, p<0.01, p<0.05 ve p<0.05) ve KAH’de tüm dakikalarda 
artma oluşturdu (p<0.001). DPCPX; OAB ve KAH’de 10. dakikadan itibaren 
artma oluşturdu (OAB için p<0.01, p<0.001, p<0.001, p<0.01, p<0.01 ve 
p<0.01 ve KAH için p<0.01, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001 ve 
p<0.001 sırasıyla 10., 20., 30., 40., 50. ve 60. dakikalar), QT süresini 30., 
40., 50. ve 60. dakikalarda kısalttı (sırasıyla, p<0.05, p<0.05, p<0.05 ve 
p<0.001). CSC; QT süresini yalnızca 60. dakikada kısalttı (p<0.05). DPCPX 
%5 dekstroza göre, QT uzamasını 40. (p<0.01), 50. (p<0.01) ve 60. 
(p<0.001) dakikalarda kısalttı. CSC %5 dekstroza göre, QT uzamasını 60. 
dakikada kısalttı (p<0.05). 
Sonuç: Selektif adenozin A1 reseptör antagonisti DPCPX, sıçanlarda 
sitaloprama bağlı ortalama arteriyel basınç ile kalp atım hızındaki azalmayı 
ve QT uzamasını geri çevirdi. Dekstroz grubu ile karşılaştırıldığında 
DPCPX’in etkileri fizyolojik veya farmakolojik antagonizma ile açıklanabilir. 
DPCPX, QT uzamasını geri çevirdi. 
Anahtar Kelimeler: ADENOZİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ, 
SİTALOPRAM ZEHİRLENMESİ, KARDİYOVASKÜLER TOKSİSİTE  
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[S-3] 

SIÇANLARDA OLUŞTURULAN PERİFERİK İSKEMİ/REPERFÜZYONA 
BAĞLI HEDEF ORGAN GASTROKNEMİUS KASI VE UZAK ORGAN 
BÖBREK ZEDELENMESİNE RHOA/RHO-KİNAZ/ERK1/2/INOS/NADPH 
OKSİDAZ YOLUNUN KATKISI 
Sarı AN1, Kaçan M1, Gilik D1, Şahanfırat S1, Buharalıoğlu CK1, Vezir Ö2, Korkmaz B1, 
Cüez T1, Sucu N2, Tunçtan B1  
1Mersin Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD; 2Mersin Ü. Tıp Fak. Kalp ve Damar 
Cerrahisi AbD 
Bu çalışmada, seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin sıçanlarda 
oluşturulan periferik iskemi/reperfüzyon (İ/R) sonrasında hedef organ 
gastroknemius kasında ve uzak organ böbrekte gelişebilecek zedelenme 
üzerindeki etkisinin mekanizması araştırılmıştır. 
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 4 saat süreyle turnike uygulanarak 
iskemi oluşturulmasının ardından, turnikeler açılmış ve 4 saat süreyle 
reperfüze olması sağlanmıştır. Deneylerden sonra sıçanlardan izole edilen 
gastroknemius kası ve böbrekte RhoA, miyozin bağlayıcı hedef alt birim 1 
(MYPT1), mitojen ile etkileştirilen protein kinaz kinaz 1 (MEK1), 
ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz 1/2 (ERK1/2), indüklenebilir nitrik 
oksit sentaz (iNOS), NADPH oksidazın alt birimlerinden gp91phox ve p47phox 
ile nitrotirozin protein ekspresyonları, Rho-kinaz, MEK1, ERK1/2 ve NOS 
etkinlikleri ile nitrit ve nitrotirozin düzeyleri ölçülmüştür. 
Bulgular: Miyozin fosfatazın miyozin bağlayan alt birimi (MBS)'nin 
fosforilasyonu üzerinden ölçülen Rho-kinaz etkinliği İ/R grubundaki 
sıçanların gastroknemius kasında azalmış, böbreğinde ise artmıştır. Öte 
yandan, İ/R grubundaki sıçanların gastroknemius kası ve böbreğinde MEK1, 
ERK1/2 ve MYPT1 protein ekspresyonları ile fosforile MEK1 düzeyi 
değişmezken, RhoA, iNOS, gp91phox, p47phox ve nitrotirozin protein ekspres-
yonları, fosforile ERK1/2 düzeyi, NOS etkinliği ile nitrit ve nitrotirozin 
düzeyleri artmıştır. İ/R grubunda oluşan değişikliklerden fosforile MEK1 
düzeyi dışındakiler Y-27632 ile önlenmiştir. İncelenen parametreler 
üzerinde Y-27632 tek başına herhangi bir değişiklik oluşturmamıştır. 
Sonuç: Bulgularımız, seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin sıçanlarda 
oluşturulan periferik İ/R sonrasında gastroknemius kası ve böbrek 
zedelenmesine neden olabilecek olayları artmış olan RhoA/Rho-
kinaz/ERK1/2/iNOS/NADPH oksidaz yolu etkinliğini 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), Novartis Türkiye ve TÜBİTAK (SBAG-
109S121)'tan alınan desteklerden yararlanılarak yapılmıştır.] 
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[S-4] 

SIÇAN VE FARELERDE OLUŞTURULAN DENEYSEL SEPTİK ŞOK 
MODELİNDE 20-HETE ANALOĞU 5,14-HEDGE’NİN HİPOTANSİYONU 
VE MORTALİTEYİ ÖNLEYİCİ ETKİSİNE iNOS, COX-2, CYP4A1 VE 
NADPH OKSİDAZIN KATKISI 
Tunçtan B4, Korkmaz B4, Cüez T4, Sarı AN4, Kaçan M4, Gilik D4, Buharalıoğlu CK4, 
Şahanfırat S4, Schunck WH3, Serin MS5, Falck JR1, Malık KU2  
1Department Of Bıochemıstry, Unıversıty Of Texas Southwestern Medıcal Center, 
Dallas, Texas, AbD; 2Department Of Pharmacology, College Of Medıcıne, The 
Unıversıty Of Tennessee, Center For Health Scıences, Memphıs, Tennessee, AbD; 
3Max Delbrueck Center For Molecular Medıcıne, Berlın, Almanya; 4Mersin Ü. Eczacılık 
Fak., Farmakoloji AbD, Mersin, Türkiye; 5Mersin Ü. Eczacılık Fak., Farmasötik 
Mikrobiyoloji AbD, Mersin, Türkiye 
Daha önce yaptığımız çalışmaların bulguları, endotoksemi sırasında aşırı 
düzeyde NO ve/veya vazodilatör prostaglandinlerin oluşumu 
engellendiğinde ya da yapay bir 20-HETE analoğu olan 5,14-HEDGE 
uygulandığında vasküler hiporeaktivite ve hipotansiyonun önlenebildiğini 
göstermiştir. Bu çalışmada ise, sıçan ve farelerde oluşturulan deneysel 
septik şok modelinde, 5,14-HEDGE'nin, endotoksinin neden olduğu 
hipotansiyon ve mortaliteye karşı koruyucu etkisine iNOS, COX-2, CYP4A1 
ve NADPH oksidaz ekspresyon ve/veya etkinliğindeki değişikliklerin 
katkısının daha ayrıntılı olarak araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Deneylerde kontrol grubu olarak serum fizyolojik (4 ml/kg, i.p.) 
ve septik şok grubu olarak endotoksin (10 mg/kg, i.p.), deney grubu olarak 
da tek başına veya endotoksin ile birlikte 5,14-HEDGE (30 mg/kg, s.c.) 
ve/veya 20-HETE'nin vazokonstriktör etkilerinin antagonisti 20-HEDE (30 
mg/kg, s.c.) uygulanan erkek Wistar sıçanlar ve erkek Balb/c fareler 
kullanılmıştır. Deney grubundaki maddeler, hayvanlara serum fizyolojik 
veya endotoksin enjeksiyonundan 1 saat sonra uygulanmıştır. Sıçanlara 
serum fizyolojik veya endotoksin enjeksiyonundan önce ve 4 saat sonra 
kuyruktan kan basıncı ve kalp hızı kayıtları alınmıştır. Deneyler sonunda, 
öldürülen sıçanlardan alınan kanlardan hazırlanan serum örnekleri ile 
böbrek, kalp, torasik aort ve süperiyor mezenterik arterlerinde iNOS, COX-
2, CYP4A1 ve NADPH oksidaz protein ekspresyonları ve/veya etkinlikleri 
ölçülmüştür. 
Bulgular: Endotoksin uygulanan sıçanların kan basıncı 28 mmHg kadar 
azalmış, kalp hızı 47 atım/dakika kadar artmıştır. Endotoksin uygulanan 
sıçanların renal, kardiyak ve vasküler dokularında iNOS protein 
ekspresyonu ve iNOS-hsp90 kompleks oluşumu, fosforile VASP, hsp90, 
p47phox, gp91phox, nitrotirozin ve COX-2 protein ekspresyonlarında artma, 
CYP4A1 protein ekspresyonunda azalma ile birlikte olduğu görülmüştür. 
Endotoksemik sıçanların serum ve dokularında ölçülen iNOS etkinliği ile 
siklik GMP, 6-keto-PGF1a, PGE2 ve nitrotirozin düzeyleri artmış, PGF2a ve 20-
HETE düzeyleri azalmıştır. Ayrıca, renal mikrozomlarda 19-HETE ve 20-
HETE oluşumu üzerinden ölçülen arakidonik asit hidroksilaz etkinliği 
azalmıştır. Endotoksinin neden olduğu bütün bu değişiklikler 5,14-HEDGE 
ile önlenmiştir. Farelere endotoksin enjeksiyonundan 1 saat sonra 
uygulanan 5,14-HEDGE yaşam süresini %84'ten %98'e uzatmıştır. 20-
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HEDE ise 5,14-HEDGE'nin iNOS-hsp90 kompleks oluşumu üzerindeki etkisi 
dışındaki tüm etkilerini tersine çevirmiştir. 
Sonuç: Bulgularımız, 5,14-HEDGE'nin endotoksemi sırasında hipotansiyon 
ve mortaliteye neden olabilecek iNOS, COX-2, CYP4A1 ve NADPH oksidaz 
ekspresyon ve/veya etkinliğindeki değişiklikleri önleyebileceğini ve böylece 
septik şok tedavisinde yararlı olabileceğini göstermektedir. [Bu çalışma 
TÜBİTAK (SBAG-109S121), NIH (HLBI-19134-34A1 ve GM31278) ve The 
Robert A. Welch Foundation'dan alınan desteklerden yararlanılarak 
yapılmıştır.] 
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[S-5] 
SİMVASTATİN VE MEVASTATİN’İN ANJİOGENEZ ÜZERİNE OLAN 
ETKİLERİNİN KORYOALLANTOİK MEMBRAN MODELİNDE ARAŞTI-
RILMASI 
Ödemiş Z, Kaya T, Altun A, Balcı E, Parlak M  
Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Statinler 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-KoA) redüktaz enzimini 
inhibe ederek lipit profilini düzeltmek için kullanılan etkili ilaçlardır. Lipit 
düşürücü etkilerinin yanında antiinflamatuar, antioksidan, antitrombotik ve 
hatta antitümöral etkilerinin de olabileceği bildirilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı klinik tedavide sık olarak kullanılan statinlerden simvastatin ve 
mevastatinin anjiogenez üzerindeki etkilerini döllenmiş tavuk yumurtaları 
üzerinde, koryoallontoik membran modelini (CAM modeli) kullanarak 
değerlendirmek ve kıyaslamaktır. 
Yöntem: Çalışmada Ross 308 cinsi döllenmiş tavuk yumurtaları kullanıldı. 
Döllenmiş tavuk yumurtaları 37,5 °C’de %80 rölatif nemli ortamda 
horizontal pozisyonda inkübe edildi. Kuluçkanın beşinci gününde 
yumurtanın künt tarafından enjektör yardımıyla 5-10 ml albumin alınmış ve 
yumurtanın diğer ucundan 2-3 cm çapında kabuk kesilerek çıkarıldı. 
Kabuktaki bu açıklık laboratuvar filmi ile kapatılarak 72 saat daha inkübe 
edildi. KAM yaklaşık 2 cm çapa ulaştığında her bir yumurtaya bir pellet 
olacak şekilde koryoallantoik membran üzerine etken madde içeren 
pelletler yerleştirildi. İlaç uygulamasından sonra 24 saatlik ek inkübasyon 
süresi tanındı. Stereoskopik mikroskop altında Bürgermeister ve ark.nın 
skorlama sistemi kullanılarak pellet uygulama bölgesindeki damar yapısı 
değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmamızda negatif kontrol olarak sadece agar içeren diskler 
kullanıldı. Negatif kontrol yumurtalarının hiç birinde anjiogenez 
engellenmedi ve anti-anjiogenetik etki puanı “0” olarak bulundu. Pozitif 
kontrol olarak bevacizumab kullanıldı. Bevacizumabın 10-4 M, 10-5 M ve 
10-6 M konsantrasyonlarıdaki antianjiogenetik skor değerleri sırasıyla 1,58; 
1,55 ve 1,00 olarak bulundu. Simvastatinin ve mevastatinin 10-4 M, 10-5 
M ve 10-6 M konsantrasyonları için antianjiyogenik ortalama skor değerleri 
sırası ile 0.93, 0.66, 0.53 ve 1.0, 0.80, 0.66 olarak bulundu. Hem 
simvastatinin hem de mevastatinin her üç konsantrasyonunun da anti 
anjiogenik etkiye sahip olduğu saptandı. Bu iki ilacın 10-4 M 
konsantrasyonlarının meydana getirmiş olduğu anti anjiogenik etki gücü 
arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak azalan konsantrasyonlar 
birbirleri ile karşılaştırıldığında mevastatinin 10-5 M ve 10-6 M 
konsantrasyonlarda simvastatine göre daha anlamlı bir anti anjiogenik etki 
meydana getirdiği saptandı. 
Sonuç: Sonuç olarak simvastatin ve mevastatin CAM modelinde 
antiantiogenik etkinlik gösteren statinlerdir. Statinlerin lipid düşürücü 
etkileri yanında, anjiogenez inhibisyonu sağlanarak; plak içi antianjiogenik 
etkiyle, plak rüptürü ve buna bağlı ciddi komplikasyonlardan korunulmak 
istendiğinde bu iki ajan umut vaat edici seçenekler olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: SIMVASTATIN, MEVASTATIN, CAM, ANJIOGENEZ 
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[S-6] 

FARELERDE KAROTİD ARTER LİGASYONU İLE OLUŞAN İNTİMAL KA-
LINLAŞMADA DİSKOİDİN DOMAİN RESEPTÖR SİNYALİZASYONU-
NUN ROLÜ VE ALENDRONATIN ETKİSİ 
Reel B4, Özbal S2, Ergür BU2, Yılmaz O3, Keleş D1, Oktay G1, Sevin G4, Kerry Z4  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., Biyokimya AbD, 35340, İnciraltı, İzmir; 2Dokuz Eylül Ü. Tıp 
Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD, 35340, İnciraltı, İzmir; 3Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., 
Laboratuar Hayvanları Bilimi AbD, 35340, İnciraltı, İzmir; 4 Ege Ü. Eczacılık Fak., 
Farmakoloji AbD, 35100, Bornova, İzmir 
İntimal kalınlaşma aterosklerozdan önceki erken ve temel aşamadır. 
MMP’ler (Matriks Metaloproteinazlar) ekstraselüler matriks bileşenlerini 
parçalayarak aterosklerozda temel rol oynar. Kollajen matriks vasküler 
hasara yanıt gelişiminde önemli role sahiptir. DDR1 ve DDR2 (Discoidin 
Domain Reseptörleri) kollajenin aktive ettiği yeni kollajen reseptör ailesidir. 
DDR’lerin MMP’leri uyararak kollajen yıkımını indükledikleri ve intimal 
kalınlaşmaya katkıda bulundukları gösterilmiştir. Çalışmamızda farelerde 
karotid arter ligasyonunun oluşturduğu intimal kalınlaşmada DDR 
sinyalizasyonunun rolü, MMP inhibitörü olan alendronatın intimal 
kalınlaşma, DDR’ler ve MMP’ler üzerindeki etkisinin araştırılması 
hedeflenmiştir. 
Yöntem: İki cinsten 8-10 haftalık (20-25g) C57BL/6 fareler (n=28) 
plasebo (n=14) ve ilaç (n=14) olarak gruplandırılmış ve bu gruplar 
histolojik (n=7) ve biyokimyasal (n=7) incelemeler için 2 alt gruba 
ayrılmıştır. Plasebo grubuna 4 hafta boyunca haftada 2 kez %0.9 
NaCl/i.m., ilaç grubuna ise alendronat (0.1mg/kg/i.m.) uygulanmıştır. 
Farelerin sol karotid arterleri ipek iplikle ligate edilerek tamamen 
kapatılmış, sağ karotid arterleri ise kontrol olarak bırakılmıştır. Parafinize 
ligate ve kontrol arter kesitleri morfometrik olarak, ayrıca DDR1,2, T1P 
(Tip1 prokollajen) ve MMP-2,-9 ekspresyonları immünohistokimyasal olarak 
incelenmiş, skorlanarak değerlendirilmiştir. Ayrıca doku ekstraktlarında 
MMP-2,-9 aktiviteleri zimografi ile belirlenmiştir. 
Bulgular: Plasebo grubunda ligasyon intimal kalınlaşma oluşturmuş 
(p<0.01), alendronat tedavisi intimal kalınlaşmayı inhibe etmiştir (p<0.05). 
Plasebo grubunda ligate arterlerde DDR1,2 ve T1P ekspresyonları MMP-2,-9 
aktivite ve ekspresyonlarına paralel olarak artmıştır (p<0.05). Alendronat 
tedavisi DDR, T1P ekspresyonları ile MMP-2,-9 ekspresyon ve aktivitelerini 
inhibe etmiştir (p<0.05). 
Sonuç: Karotid arter ligasyonunun oluşturduğu intimal kalınlaşmada DDR 
sinyalizasyonunun rolü olabilir. Alendronat DDR sinyalizasyonunu ve MMP 
aktivitesini inhibe ettiğinden ateroskleroz tedavisi için umut vericidir. 
*Bu çalışma Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nce (B.REEL, 06/ECZ/011) 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İNTIMAL KALINLAŞMA, DİSKOİDİN DOMAİN 
RESEPTÖRLERİ (DDR’LER), MATRİKS METALLOPROTEİNAZLAR (MMP’LER), 
ALENDRONAT, FARE, LİGASYON  
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Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 
20.10.2011 Salon B, 16:30-18:00; S-7/S-12 
[S-7] 

SIÇAN BEYNİ KORTİKAL DİLİMLERİNDEN İSKEMİ VE REOKSİJE-
NİZASYONUN NEDEN OLDUĞU PROTEİN S100B SALIVERİLMESİ: 
GLUTAMATIN KORUYUCU ETKİSİNİN MEKANİZMASI 
Demircan C, Büyükuysal RL  
Uludağ Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Beyin dilimlerinden S100B salıverildiği ve bunun in vitro iskemi ve 
reoksijenizasyona (REO) oldukça duyarlı olduğu önceki çalışmalarımızda 
gösterilmişti. Bu çalışma, iskemi ve REO’nun neden olduğu S100B 
salıverilmesi üzerine koruyucu etkisini gösterdiğimiz yüksek 
konsantrasyondaki glutamatın etki mekanizmasının aydınlatılması amacı ile 
yapılmıştır. 
Yöntem: Sıçan beyninden hazırlanan kortikal dilimler (0.3 mm), 
preinkübasyon dönemi sonrası 60 dk iskemik ortamda (oksijen ve glukoz 
yok) inkübasyona bırakıldı. Ardından bütün dilimler oksijen ve glukoz içeren 
ortamda 60 dk daha inkübe edildi (REO). Her iki dönem sonunda toplanan 
örnekler dilimlerden salıverilen S100B ve LDH ölçümü için kullanıldı. 
Bulgular: İskemi ve REO, S100B salıverilmesini sırası ile %81 ve %244 
oranında arttırdı. REO ise LDH çıkışında %192 oranında artışa neden oldu. 
Enerji substratı ve serbest oksijen radikal tutucu etkileri olan alfa-
ketoglutarat ve laktat glutamat benzeri azaltıcı etki gösterirlerken, sadece 
oksijen radikali tutucu etkisi olan 2-ketobutirat ile de benzer etki gözlendi. 
Piruvat anlamlı bir etki göstermezken, sudaki çözeltisinin daha stabil olduğu 
etil piruvat da glutamat benzeri etki gösterdi. Dilimlerin hücrede serbest 
oksijen radikali oluşturan menadion ile inkübe edilmeleri, S100B ve LDH 
salıverilmelerinde artışa neden olurken, glutamat ve çalışmada kullanılan 
diğer maddeler iskemi ve REO döneminde gözlendiği şekilde etkiler gösterdi 
(Tablo 1). 
Sonuç: Glutamat dışındaki diğer maddeler ve menadion ile elde edilen 
bulgular, glutamatın söz konusu etkisinin, TCA siklusu içinde meydana 
gelen alfa-keto glutaratın serbest oksijen radikali tutucu etkisine bağlı 
olduğunu düşündürmektedir. 
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Tablo 1: Sıçan kortikal dilimlerinden S100B ve LDH salıverilmesi üzerine 
menadionun neden olduğu artış üzerine glutamat ve α-keto asitlerin 
etkileri. 
 
Gruplar 

S100B (ng/ml/mg 
protein/saat) 

(Ortalama ± SH) 

LDH (DmOD/mg 
protein/saat) 

(Ortalama ± SH) 
Kontrol 1.44 ± 0.18*** 118.3 ± 11.0*** 
Menadion 5.87 ± 0.43 280.2 ± 40.4 
Menadion + Glutamat 1.27 ± 0.23*** 98.7 ± 8.5*** 
Menadion +  
a-ketoglutarat 

1.60 ± 0.19*** 107.7 ± 6.4*** 

Menadion +  
2-ketobutirat 

2.05 ± 0.34*** 129.8 ± 9.2*** 

Menadion + Laktat 1.37 ± 0.14*** 121.3 ± 8.5*** 
Menadion + Piruvat 4.72 ± 0.47 232.0 ± 4.7 
Menadion + Etil piruvat 1.90 ± 0.20*** 110.8 ± 5.4*** 
***; p<0.001 menadion grubuna göre anlamlı farklıdır. 
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[S-8] 

STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA SEF-
TRİAKSONUN ANTİ-ALLODİNİK VE ANTİ-HİPERALJEZİK ETKİLERİ 
Gündüz Ö, Oltulu Ç, Buldum D, Güven R, Ulugöl A  
Trakya Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Son senelerde beta-laktam antibiyotiklerin glutamat uptake’ini artırarak 
nöroprotektif etki gösterdikleri belirlenmiştir. Seftriaksonun glutamat 
transporter tip 1 (GLT-1)’i aktive ederek belirtilen etkiyi ortaya çıkarttığı ve 
bunun sonucunda nöropatik ağrı belirtilerine karşı etkili olduğu yakın 
zamanda sıçanlarda siyatik sinir zedelenmesi modelinde saptanmıştır. Sinir 
zedelenmesi belirtilerine çok benzer belirtiler diyabetik nöropatide de 
görüldüğü için, çalışmamızda diyabetik sıçanlarda da ortaya çıkan 
nöropatinin önemli belirtilerinden olan mekanik allodini ve mekanik 
hiperaljezi üzerine seftriaksonun etkinliğini araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Streptozotosin (50 mg/kg, i.p.) injeksiyonundan 1 hafta sonra 
kuyruk veninden kan alınmış ve kan glukoz düzeyleri tespit edilerek diyabet 
oluşumu konfirme edilmiştir. Mekanik allodini ölçümleri Dynamic Plantar 
Aesthesiometer cihazı ile, mekanik hiperaljezi ölçümleri ise Randall-Selitto 
testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm deneklere 1 ay boyunca haftada 
1 kez mekanik allodini ve mekanik hiperaljezi ölçümleri yapılmıştır. 
Bulgular: Streptozotosin uygulamasından sonraki 3 ve 4. haftalar 
arasındaki 7 gün boyunca farklı dozlarda uygulanan seftriakson (50, 100, 
200 mg/kg, i.p.), yüksek dozlarında (100, 200 mg/kg) mekanik allodini ve 
mekanik hiperaljezi oluşumunu azalttı. Selektif GLT-1 inhibitörü olan 
dihidrokainik asit (10 mg/kg, i.p.), tek başına etkili olmadığı dozlarında, 
seftriaksonun anti-allodinik ve anti-hiperaljezik etkisini tersine çevirdi. 
Sonuç: Araştırmamızın sonuçları seftriaksonun streptozotosin ile diyabet 
oluşturulmuş sıçanlarda nöropati belirtileri olan allodini ve hiperaljezi 
oluşumunu azalttığını göstermektedir. Beta-laktam antibiyotiklerin neden 
olduğu GLT-1 aktivasyonunun nöropatik ağrı farmakoterapisi için ümit 
verici bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: SEFTRİAKSON, NÖROPATİ, ALLODİNİ, HİPERALJEZİ, 
DİYABET  
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[S-9] 

SIÇAN NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE SEFTİOFURUN HİPERALJEZİ 
VE ALLODİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BU ETKİDE İMMUN SÜREÇLERİN 
ROLÜ 
Önal A, Coşkunsever D, Çelenk FG, Ülker S  
Ege Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmır 
NA (Nöropatik ağrı) patogenezinde inflamatuar ve immun mekanizmalar ve 
NO (nitrik oksit) rol oynamaktadır. Seftiofur, üçüncü-kuşak sefalosporin 
grubundan, anti-inflamatuar etkili bir antibiyotiktir; TNF-α (tümör nekrozis 
faktör-alfa), NF-κB (nükleer faktör-kappa-B) ve MAPK (mitojen-aktive edici 
protein kinaz) sinyalini inhibe ettiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, sıçan NA 
modelinde uzun süreli seftiofur uygulanmasının hiperaljezi ve allodini 
üzerine etkisinin ve bu etkide immun mekanizmalar ve NO oluşumunun 
olası aracılığının araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Sıçanların sağ siyatik sinirleri bağlanarak NA modeli oluşturuldu. 
Analjezimetre ile mekanik hiperaljezi, dinamik plantar esteziometre ile 
allodini ölçüldü. Operasyonu izleyen 14 gün boyunca intraperitoneal (i.p.) 
10 ve 20 mg/kg/gün dozlarda seftiofur uygulandı. Tedavisiz gruba 1 ml/kg 
i.p. fizyolojik serum verildi. Tüm gruplarda preoperatif ve postoperatif  
3.,7.,10.,14. günlerde ağrı eşikleri kaydedildi. 14. gün anestezi altında 
çıkarılan L3-4 lomber omurilik dokusunda Western blot yöntemiyle TNF-α, 
p65NF-κB, p38MAPK ve iNOS protein ekspresyonları değerlendirildi. 
Bulgular: NA’lı sıçanlarda analjezimetre ve esteziometrede ağrı eşikleri 
düştü. Seftiofur, 20 mg/kg/gün dozda sağ ve sol pençede hiperaljezi eşiğini 
tedavisiz sıçanlara kıyasla anlamlı olarak artırırken 10 mg/kg/gün dozda bir 
değişiklik oluşturmadı. Sağ ve sol pençe allodini eşiklerindeyse iki dozda da 
anlamlı değişiklik olmadı. NA’lı sıçanlarda yükselmiş olan iNOS doku 
seviyelerini her iki dozda, p38MAPK seviyelerini 20 mg/kg/gün dozda 
azalttı. TNF-α, ve p65NF-κB ekspresyonu gruplar arasında anlamlı farklılık 
göstermedi. 
Sonuçlar: NA’da uzun süreli uygulanan seftiofur, antihiperaljezik etki 
göstermektedir. Seftiofurun omurilik lomber segmentte iNOS ve p38MAPK 
seviyelerini azaltmasının bu etkide rol oynayabileceği düşünülmüştür. 
Bu çalışma Ege Üniversitesi Areaştırma Fonu tarafından (2010-TIP-082) 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: ALLODİNİ, HİPERALJEZİ, NÖROPATİK AĞRI, 
SEFTİOFUR, SIÇAN 
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[S-10] 

SIÇAN NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE MORFİNİN 
ANTİHİPERALJEZİK ETKİSİ GLYCYL-L-GLUTAMİN TARAFINDAN 
POTANSİYE EDİLMEKTEDİR; METABOTROPİK GLUTAMAT 
RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 
Gürün MS4, Bağdaş D3, Özbölük HY4, Sonat FA5, Ünal C. B2, Millington WR1  
1Albany College Of Pharmacy And Health Sciences, Department Of Pharmaceutical 
Sciences, Albany, Ny, Usa; 2Ion Technologies Inc. , Winston-Salem, Nc, Usa; 3Uludağ 
Ü. Tıp Fak. Deney Hayvanları Araştırma Merkezi, Bursa; 4 Uludağ Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD, Bursa; 5Uludağ Ü. Veterinerlik Fak. Fizyoloji AbD, Bursa 
Glycyl-L-glutamine (Gly-Gln; beta-endorfin 30-31), beta-endorfin 1-31’den 
sentezlenen endojen bir dipeptiddir ve yapılan çalışmalarda morfinin neden 
olduğu kardiyorespiratuvar depresyon, şartlandırılmış yer tercihi, tolerans 
ve bağımlılık yapıcı etkilerini önlerken analjezik etkisini değiştirmemiştir. Bu 
çalışmada sıçanlarda siyatik sinir ligasyonunun neden olduğu nöropatik 
ağrıda morfinin antihiperaljezik etkisi üzerine Gly-Gln’nin etkisi ve etkinin 
mekanizması araştırılacaktır. 
Yöntem: Çalışmada 200-250g ağırlığında Sprague-Dawley türü erkek 
sıçanlar kullanıldı. Nöropatik ağrı, sıçanların sol siyatik sinirlerinin 
bağlanması ile (Bennett modeli) 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. Deney öncesinde kontrol pençe çekme eşikleri ölçülen 
sıçanlara morfin (0.1, 0.5, 2.5 mg/kg, ip) veya tuzlu su (1 ml/kg, ip) 
uygulanmasını takiben Gly-Gln (100 nmol/10 µl) intraserebroventriküler 
(isv) yolla uygulandı. Antagonist kullanılan çalışmalarda LY341495 [Grup 
III metabotropik glutamat reseptör antagonisti-(mGluR); 3 mg/kg] morfin 
uygulamasından 15 dakika önce ip yolla uygulandı. İlaç uygulamalarını 
takiben 120 dakika boyunca mekanik pençe çekme eşikleri değerlendirildi. 
Bulgular: Morfin, nörpatili sıçanlarda pençe çekme eşiğini doz ve zamanla 
ilişkili olacak şekilde arttırırken tek başına uygulanan Gly-Gln pençe çekme 
eşik değerlerini değiştirmedi fakat morfinin antihiperaljezik etkisini arttırdı. 
LY341495 ön tedavisi bu etkiyi ortadan kaldırdı. 
Sonuç: Nöropatik ağrı modelinde Gly-Gln’nin morfinin antihiperaljezik 
etkisini potansiye ettiği ilk defa gösterilmiştir. Bu etkiye metabotropik 
glutamat resptörlerinin aracılık ettiği düşünülmektedir. 
Çalışma U.Ü.-BAP Komisyonu tarafından desteklenmiştir. [T(U)2009/9]. 
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[S-11] 

SIÇANDA STREPTOZOTOSİN İLE OLUŞTURULAN DİYABETİK 
NÖROPATİDE, OKSİTOSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN 
DAVRANIŞSAL VE ELEKTROFİZYOLOJİK (EMG) YÖNTEMLERLE 
GÖSTERİLMESİ 
Erbaş O, Demirgören S, Peker G  
Ege Ü. Tıp Fak. Fizyoloji AbD 
Streptozotosin(STZ) ile oluşturulmuş sıçan diyabet modelinde periferik 
nöropati gelişimi doğrulanmış; nöropatiye bağlı sinir iletimindeki yavaşlama 
ve hipoaljezi, oksitosin ile geri döndürülmeye çalışılmıştır. 
Yöntem: Altı-sekiz haftalık,erkek 30 adet Sprague Dawley sıçanlar 
kullanılmış, 24 adet sıçana deneysel diyabet,60 mg/kg STZ tek doz 
i.p.uygulanarak oluşturulmuştur.6 sıçan normal kontrol olarak alınmıştır. 
STZ uygulanan sıçanlarda kırksekiz saat sonra kuyruk veni kanında glukoz 
düzeyi ölçülüp, 250 mg/dL ve üzerinde olan sıçanlar diyabetik sayılıp, 
çalışmaya alınmıştır. Diyabetik nöropati gelişmesi için 21 gün beklenen 
sıçanlara davranış testleri ve EMG yapılmıştır. EMG ile motor sinir ileti hızı 
hesaplanmıştır.Deney sürecinde sıçanlara insulin verilmemiştir. Daha sonra 
4 gruba ayrılan diyabetik nöropatili (n=6) sıçanlara sırasıyla 20, 40, 80 
Ü/Kg oksitosin ve izotonik NaCl 28 gün süre ile uygulanmıştır. 30.günde 
davranış testleri ve EMG tekrar değerlendirilmiştir.Davranış testlerinde güç 
testi için eğimli tabla kullanılıp maksimum tırmanabilme açısı tesbit 
edilmiştir. Ağrı eşiği için 48 °C su içinde tail-immersion test uygulanmış ve 
sıcak sudaki kuyruk çekme latansı ölçülmüştür. 
Bulgular: Sinir ileti hızı;diyabetik nöropatili sıçanlarda (36.57±3.2 m/sn), 
diyabetik olmayan normal sıçanlara (50.12±1.36 m/sn) göre ortalama % 
25 lik anlamlı azalma göstermiştir. Motor güç, diyabetik nöropatili 
sıçanlarda (69.75±2.55 derece), diyabetik olmayan normal sıçanlara 
(75.25±2.37 derece) göre anlamlı azalma(p<0.0005) göstermiştir. Tail-
immersion test latansı, diyabetik nöropatili sıçanlarda (11.66±0.81 saniye), 
diyabetik olmayan normal sıçanlara (7.83±0.75 saniye) göre anlamlı 
artma(p<0.0001) göstermiştir. Oksitosin alan sıçanlarda dozla artan ve 80 
Ü/Kg dozunda maksimuma ulaşan (47.7±2.7 m/sn) izotonik NaCl 
uygulanan gruba göre (36.8±5.58 ) anlamlı sinir ileti hızı artışı (p<0.0001) 
izlenmiştir. Oksitosin alan sıçanlarda 80 Ü/Kg dozunda(73±2 derece), 
izotonik NaCl uygulanan gruba göre (67.50±2.5 derece) anlamlı tırmanma 
açısında artış(p<0.005) izlenmiştir. Oksitosin alan sıçanlarda dozla artan ve 
80 Ü/Kg dozunda maksimuma ulaşan (8.2±0.83 saniye) izotonik NaCl 
uygulanan gruba göre (11.5±1.04 derece) anlamlı tail immersion 
latansında kısalma (p<0.0001) izlenmiştir. 
Sonuç: Oksitosin,diyabetik nöropatili sıçanlarda motor sinir ileti 
hızında,motor güçte ve hipoaljezide düzelme oluşturup, nöroprotektif etki 
göstermiştir. Devam eden çalışmamızda oksitosinin etkileri moleküler ve 
histopatolojik bağlamda gösterilmeye çalışılacaktır. 
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[S-12] 

SIÇANLARDA, ROTENON İLE OLUŞTURULAN PARKİNSON 
MODELİNDE, OKSİTOSİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN 
DAVRANIŞSAL VE STRİATUMDAN YAZDIRILAN EEG İLE 
GÖSTERİLMESİ 
Erbaş O, Taşkıran D  
Ege Ü. Tıp Fak. Fizyoloji AbD 
Oksitosinin bilinen endokrin etkileri dışındaki etkileri güncel araştırma 
konusudur. Oksitosinin farklı hasar modellerindeki sitoprotektif etkileri 
invivo ve invitro gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada rotenon ile 
oluşturulan Parkinson modelinde oksitosinin olası nöroprotektif etkileri 
davranışsal ve striatumdan yazdırılan EEG ile değerlendirilmiştir. 
Yöntem: Çalışmada etik onay alınan 18 adet Sprague-Dawley tipi erişkin 
erkek sıçanlar kullanıldı. Rotenon, DMSO(Dimetil sülfoksit) içinde çözülerek 
3 µgr/ml dozunda hazırlandı. İntraperitoneal (İ.P) ketamin(40 mg/kg) ve 
ksilazin(4 mg/kg) ile anesteziye edilen 12 adet sıçana, rotenon+DMSO 
sterotaksik olarak sol substatia nigra kompakt parçasına (koordinatlar AP: -
5.0 mm, L:2.0 mm, DV:8 mm) ve ventral tegmental sahaya (AP:-5.0 mm, 
L:+1.0, DV:7.8 mm) kraniuma açılan pencere ve mikroenjektör yardımı ile 
1 µl dozunda enjekte edildi. 6 sıçana sadece DMSO sterotaksik olarak 
uygulandı. Daha sonra kranium derisi dikilerek, proflaktik Penisilin G 
uygulandı. 10 gün beklenen sıçanlara apomorfin (2 mg/kg) İ.P verilerek 
dönme testi uygulandı. Apomorfin ile induklenen dönme testinde aynı 
yönde sürekli dönme gösteren sıçanlar Parkinson kabul edilip 2 gruba 
ayrıldı. 1. Grup(n=6) sıçanlara 20 gün 80 Ü/Kg oksitosin , 2. Grup 
sıçanlara(n=6) izotonik NaCl (İ.P) verildi. 24. günde apomorfin uygulanıp 
10 dakikalık dönme sayıları kaydedildi. 28. günde sıçanların tümüne üst 
kısımları yalıtılmış bipolar EEG elektrodları, sol striatuma (AP:0 mm, L:3.4, 
DV:5.2 mm) anestezi altında sterotaksik olarak yerleştirildi ve dental tamir 
malzemesi ile kraniuma sabitlendi. 2 gün sonra EEG kaydı alındı. EEG 
kayıtları, 1-60 Hz bant aralığında, 10.000 amplifikasyonla Biopac MP30 
sistemiyle 20 dakika alındı. Kayıtlar, FFT(Fast Fourier Transform) ve 
PSA(Power Spectral Analyse) yöntemleriyle değerlendirildi. 1-4Hz Delta, 4-
8Hz Teta, 8-12Hz Alfa, 12-20 Hz Beta olarak kabul edilip EEG deki 
dalgaların yüzdeleri hesaplandı. 
Bulgular: DMSO verilen sıçanlarda apomorfin dönme testinde Parkinson 
gelişmediği, DMSO içinde çözülerek rotenon uygulanan sıçanlarda ise 
apomorfin dönme testinde Parkinson geliştiği gözlenmiştir. Apomorfin 
dönme testinde oksitosin tedavisi alan Parkinsonlu sıçanlarda 10 dakikalık 
dönme sayısı (180 ± 70.3), izotonik alan Parkinsonlu sıçanlara göre (56 ± 
32.8) anlamlı (p<0.05) azalmıştır. Striatum EEG analizinde izotonik tedavisi 
alan Parkinsonlu sıçanlarda teta+alfa+beta toplam frekanslarında (% 16.8 
± 1.64), Parkinson olmayan sıçanlara göre (% 8.6 ± 1.67) anlamlı (p< 
0.001) artma izlenmiştir. Parkinsonlu sıçanlardaki striatal EEG’ deki frekans 
artımı, dopaminerjik nöron kaybına bağlı gelişen kolinerjik etkinin 
artmasına bağlanmıştır. Striatum EEG analizinde oksitosin tedavisi alan 
Parkinsonlu sıçanlarda teta+alfa+beta toplam frekanslarında (% 8.25 ± 
0.9), izotonik tedavisi alan Parkinsonlu sıçanlara (% 16.8 ± 1.64) göre 
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anlamlı (p< 0.001) azalma izlenmiştir. Oksitosin tedavisi uygulanan 
sıçanların striatum EEG'sinin frekans analizi, Parkinsonlu olmayan sıçanlarla 
eşdeğer hale gelmiştir. 
Sonuç: Oksitosin Parkinson modelinde geri döndürücü (Nöroprotektif) 
etkiler göstermiştir. Bu açıdan dejeneratif nörolojik hastalıkların tedavisinde 
yeni bir ajan adayı olabilir. 
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Genitoüriner (Renal) Sistem Farmakolojisi / Farmakoloji 
Eğitimi 
20.10.2011 Salon C, 16:30-18:00; S-13/S-18 
[S-13] 

PPAR-GAMA AGONİSTİ PİOGLİTAZONUN SIÇANLARDA RENAL 
İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Reel B3, Güzeloğlu M2, Atmaca S1, Bağrıyanık A1, Hazan E2  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD, 35340, İnciraltı, İzmir; 2Dokuz 
Eylül Ü. Tıp Fak., Kalp ve Damar Cerrahisi AbD, 35340, İnciraltı, İzmir; 3Ege Ü. 
Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, 35100, Bornova, İzmir 
Renal İ-R (İskemi-Reperfüzyon) hasarına bağlı iskemik akut renal 
yetmezlik, kardiovasküler cerrahide önemli bir klinik komplikasyondur. 
Renal İ-R hasarının patofizyolojisinde reaktif oksijen türleri ve inflamasyon 
oluşumu temel rol oynar. MMP’ler (Matriks metalloproteinazlar), 
inflamasyonda önemli rol oynayan ve ekstraselüler matriks yıkımına yol 
açan enzimlerdir. PPAR-γ agonistlerinin antienflamatuvar ve antioksidan 
etkileri bilinmektedir. Bu çalışmada sentetik bir PPAR-γ agonisti olan 
pioglitazonun sıçanlarda renal İ-R hasar modelinde MMP’ler ve oksidatif 
stres üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Erkek Wistar-albino sıçanlar (250-300g, n=21) kontrol (n=7), 
plasebo (n=7; saline/p.o.) ve pioglitazon (n=7; 5mg/kg/gün/p.o.) olarak 
üç gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunda sağ nefrektomi gerçekleştirilmiş, 
iskemi oluşturulmamıştır. Plasebo ve pioglitazon gruplarında tedaviye 
operasyondan üç gün önce başlanarak sağ nefrektomi sonrası sol renal 
artere 1’er saat İ-R uygulanmıştır. Ardından H&E ile boyanan renal 
kesitlerde nekroz ve inflamasyon skorlanarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 
MMP-2,-9, TIMP-2 (MMP Doku İnhibitörü-2), SOD1 (Cu-Zn-Süperoksit 
Dismutaz) ve oksidatif stresten sorumlu NADPH oksidazın alt üniteleri p47-
phox ve p67-phox’un ekspresyonları immünohistokimyasal boyama ve 
skorlama ile belirlenmiştir. 
Bulgular: Plasebo grubunda İ-R hasarı diffüz tübüler nekroz ve yoğun akut 
inflamasyona yol açmış (p<0.001), pioglitazon tedavisi bu etkiyi inhibe 
etmiştir (sırasıyla p<.0.001, p<0.05). Plasebo grubunda MMP-2,-9 ve 
TIMP-2 ekspresyonları artmış (sırasıyla p<0.01, p<0.01, p<0.05), 
pioglitazon grubunda ise MMP-2,-9 ekspresyonları azalırken (p<0.05), 
TIMP-2 ekspresyonu değişmemiştir. Oksidatif stresin değerlendirilmesi için 
incelenen p47-phox ve p67-phox ekspresyonları plasebo grubunda artmış 
(sırasıyla p<0.001, p<0.01), SOD1 ekspresyonu ise değişmemiştir. 
Pioglitazon tedavisi p47-phox ve p67-phox ekspresyonlarını azaltırken 
SOD1 ekspresyonunu artırmıştır (sırasıyla p<0.01, p<0.05, p<0.05). 
Sonuç: Pioglitazon antienflamatuvar ve antioksidan etkileriyle renal İ-R 
hasarının azaltılmasında yararlı olabilir. 
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[S-14] 

PROTEİN KİNAZ A ARACILI FOSFORİLASYON: NÖRONAL NİTRİK 
OKSİT SENTAZ BAĞIMLI EREKTİL FONKSİYONUN 
REGÜLASYONUNDA YENİ BİR MEKANİZMA 
Sezen S, Hurt J, Musicki B, Lagoda G, Synder S, Burnett A  
Johns Hopkins Tıp Fak. 
Erektil fonksiyon (EF), nöronal (n) ve endotelyal (e) nitrik oksit sentaz 
(NOS) tarafından salınan nitrik oksitin (NO) regüle ettiği nörovasküler bir 
olaydır. Önceki çalışmalarımızda, korporal kan akımı artışının protein kinaz 
(PK)B/Akt aracılığıyla eNOS fosforilasyonuna ve aktivasyonuna neden 
olduğunu göstermiştik. Bu çalışma nNOS fosforilasyonun EF’deki rolünü 
incelemektedir. 
Yöntem: Çalışmada erkek sıçan (300-325g), nNOS geni ‘knockout’ edilmiş 
(nNOS KO) ve yabanıl tip (YT) fareler (8-10 haftalık) kullanıldı. EF 
intrakavernöz basınç (IKB) ölçülerek değerlendirildi. Elektriksel indüklenen 
EF modelinde, kavernoz sinir (KS) ve major pelvik gangliyon (MPG) farklı 
süre ve parametrelerde uyarıldı. nNOS fosforilasyonunun inhibisyonu, Akt 
inhibitörleri [LY294002 (LY, 50µM); wortmannin (WT, 1µM)] ve PKA 
inhibitörlerinin [H-89 (30µM); PKA inhibitör peptid (PKA-I, 60µM)] 
perigangliyonik enjeksiyonundan sonra incelendi. Farmakolojik indüksiyon 
modelinde, papaverin (1.5mg), forskolin (FSK, 0.25-5µg) veya deoksi-FSK 
(dFSK, 0.25-5µg) intrakavernöz (ic) veya perigangliyonik enjekte edildi. 
Diğer bir grup farede, FSK’den önce NOS inhibitörü, L-NAME (100mg/kg) 
uygulandı. Deneylerin sonunda, MPG ve penis dokularında fosfo(P)-protein 
ekspresyonu incelendi. 
Bulgular: KS 4-6 volt elektriksel stimulasyonu sıçan MPG P-nNOS serin 
1412 (S1412) ekspresyonunda 5-10 kat artışa neden oldu (p<0.05). 
Papaverin ic enjeksiyonu penis P-eNOS-S1177 artışa neden olurken P-
nNOS-S1412 değişmedi. FSK perigangliyonik enjeksiyonu P-nNOS-S1412 
ekspresyonunda artışa neden olurken, WT and LY etki göstermedi. YT 
farelerde FSK doza bağımlıolarak IKB artışına neden olurken (p<0.05) dFSK 
etki göstermedi. L-NAME öntedavisi FSK etkilerini inhibe etti. nNOS KO 
farelerde FSK’ye bağlı IKB artışı YT deki cevabın %30-50 oranında oldu. 
Sonuç: Bu çalışma nNOS’un PKA-bağımlı fosforilasyonla aktivasyonunu 
göstermektedir. eNOS ve nNOS farklı mekanizmalarla aktive edilerek EF 
regulasyonunda rol oynamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: FORSKOLIN, INTRAKAVERNÖZ BASINÇ, NITRIK 
OKSIT  
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[S-15] 

FARE KORPUS KAVERNOZUM DOKUSUNDA BİR NİTRİK OKSİD 
DONÖRÜ OLAN SPERMİNE NONOate’IN ETKİLERİ 
Ertuğ FP2, Şingirik E2, Büyüknacar HS1, Göçmen C2, Kumcu E2, Karataş Y2  
1Çukurova Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Adana; 2Çukurova Ü. Tıp 
Fak. Farmakoloji AbD, Adana 
Bu çalışmada yeni bir nitrik oksid donörü olan spermine NONOate’ın (S-
NONOate) fare penis kavernoz dokusunun tonusu ve nitrerjik gevşemeleri 
üzerindeki etkilerine bakıldı ve bilinen bir başka nitrik oksid donörü olan 
sodyum nitroprussiyat’ın (SNP) etkileri ile karşılaştırıldı. 
Yöntem: Çalışmada 25-30 gram ağırlığında erkek fareler kullanıldı. 
Servikal dislokasyon ile öldürülen farelerin kavernoz dokuları çıkarılarak 
strip halinde izole organ banyolarına asılarak bu dokuların gevşeme ve 
kasılma fonksiyonları üzerinde S-NONOate etkisine bakıldı. 
Bulgular: S-NONOate fenilefrin ile kastırılmış dokuda doza bağımlı 
nispeten yavaş gelişen reverzibl ve tekrarlayıcı nitelikte gevşemeler 
oluşturdu. L-nitroarginin ve pyrogallol, S-NONOate ve SNP ile oluşturulan 
gevşeme cevaplarını etkilemezken 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-
1-one (ODQ) ve diethyldithiocarbamate varlığında bu gevşemeler anlamlı 
olarak azaldı. S-NONOate varlığında fenilefrin ile kastırılmış dokuda 
elektriksel saha stimülasyonu (ESS) ile oluşturulan gevşeme cevapları 
kontrole göre anlamlı bir değişiklik göstermedi. S-NONOate ve SNP 
kavernoz dokuda L-NOARG varlığında oluşturulan ESS kasılma cevaplarını 
anlamlı olarak azalttı. Diğer yandan oral sildenafil verilmiş farelerden elde 
edilen dokularda S-NONOate ile oluşturulan gevşeme cevaplarının kontrole 
göre anlamlı olarak arttığı görüldü. 
Sonuç: Sonuç olarak, S-NONOate penis kavernoz dokusunda gevşeme 
cevapları oluşturmakta ve bu gevşemelerden nitrik oksid-guanilat siklaz-
cGMP yolağının sorumlu olduğu görülmektedir. S-NONOate erektil 
disfonksiyon tedavisinde kullanılacak bir ajan olarak düşünülebilir. 
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PERMEABİLİZE SIÇAN DETRUSOR DÜZ KASINDA KARBAKOL İLE 
İNDÜKLENEN KASILMA YANITLARININ SİKLOFOSFAMİD İLE 
OLUŞTURULAN KRONİK SİSTİT MODELİNDE İNCELENMESİ 
Kandilci NT, Denizaltı M, Bozkurt TE, Erdemli İ  
Hacettepe Ü. 
İnterstisyel sistit, aşırı aktif detrusor ve mesanenin kronik inflamasyonu ile 
karakterize bir sendromdur. Sistit mesane detrusor düz kasının kasılma 
fonksiyonunu değiştirebilmektedir1,2. Bu çalışmanın amacı, kronik sistit 
oluşturulmuş sıçanların detrusor düz kasında karbakol ile indüklenen 
kasılma yanıtlarında hücre içi depolardan kalsiyum salıverilmesi ve 
kalsiyum sensitizasyonunun rolünün incelenmesidir. 
Yöntem: Kronik sistit modeli siklofosfamid (150 mg/kg i.p.; 3 gün ara ile 3 
kez) ile oluşturuldu. Kontrol grubuna ise serum fizyolojik (%0.9 NaCl) 
verildi. 150-250 µm çapında ve 3-4 mm uzunluğunda mesane detrusor 
preparatları hazırlandı ve 1 ml hacimli modifiye Krebs’ içeren banyolara 
yerleştirildi. Kimyasal permeabilizasyon deneyleri için preparatlar 40 µM b-
eskin ile 30 dakika inkübe edildi. Kasılma yanıtları hassas transdusırlar 
kullanılarak kaydedildi. 
Bulgular: Siklofosfamid grubunda detrusorda karbakol ile elde edilen 
kasılma yanıtları (%116.6±2.9) kontrole (%119.9±4.2) göre değişmedi 
(n=5, P>0.05), ancak permeabilizasyon sonrasında alınan karbakol 
kasılmaları anlamlı olarak arttı (kontrol %21.2±1.6, siklofosfamid 
%47.2±4.6, n=5, P<0.05). Ayrıca, sarkoplazmik retikulum kalsiyum-ATPaz 
pompası inhibitörü siklopiazonik asit ve mitokondri proton pompası blokörü 
karbonil siyanid p-triflorometoksifenilhidrazon (FCCP) varlığında elde edilen 
karbakol ile indüklenmiş kalsiyum sensitizasyonu kasılma yanıtları da 
siklofosfamid grubunda arttı (kontrol %15.2±1.9, siklofosfamid 
%25.4±3.9, n=4-5, P<0.05). 
Sonuç: Kronik sistit, mesane detrusor düz kasında hücre içi depolardan 
karbakol aracılı kalsiyum salıverilmesini artırmaktadır. Aynı şekilde 
detrusorun kalsiyum sensitizasyonu yanıtlarının da artması bu kasılma 
yanıtlarından sorumlu olduğu bilinen Rho kinaz ve/veya protein kinaz C 
yolaklarının3 da sistitte aktive olabileceğini düşündürmektedir. 
1Toxicol. Appl. Pharmacol. 2005;208:163-169 
2J. Auton. Nerv. Syst. 2000;80(3):130-136 
3Physiol. Rev. 2003;83:1325-1358 
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PENİL DOKUDA NİTRİK OKSİT (NO) YOLAĞINI KONTROL EDEN 
YENİ BİR PROTEİN-PROTEİN ETKİLEŞİMİ: HSP90-eNOS VE 
FİZYOLOJİK ÖNEMİ* 
Anacak G1, Ertuna E2, Sozer G2, Gözen O3, Ün İ4, Koylu E3, Sevin G3, Buyukafşar K4  
1Ege Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD; 2Ege Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD 
*Araştırmacılar Eşit Olarak Katkıda Bulunmuştur; 3Ege Ü. Tıp Fak. Fizyoloji AbD; 4 

Mersin Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Erektil fonksiyonu sağlayan en önemli mediyatörlerden biri nitrik oksittir 
(NO). Hsp90’ın endotel hücre kültüründe eNOS’un aktivitesini artırdığı 
gösterilmiştir. Ancak eNOS’a yönelik protein-protein etkileşimlerinin dokuya 
bağlı farklılık gösterebildiği ve serebral arterlerde hsp90’ın eNOSla ko-
lokalizasyonunun fizyolojik olarak önemli olmadığı gösterilmiştir. Penil 
dokuda ise Hsp90-eNOS etkileşimi ve fizyolojik önemi henüz 
çalışılmamıştır. Çalışmamzıda penil dokuda NO yolağını kontrol eden yeni 
bir protein-protein etkileşimini (eNOS-hsp90 etkileşmesi) açığa çıkarmak ve 
bu etkileşimin erektil fonksiyondaki fizyolojik önemini göstermek 
hedeflenmiştir. 
Yöntem: Fare penil dokuları izole edildi, parafine gömülen kesitlerde, 
hücre çekirdeklerinin boyanması için DAPI, ko-lokalizasyon varlığını 
göstermek için eNOS+hsp90 ile çift immunofloresans boyamaya tabi 
tutuldular. Hsp90-eNOS etkileşiminin penil dokuda fonksiyonel önemini 
göstermek amacıyla izole edilen korpus kavernosum şeritleri plasebo 
(DMSO) veya farklı hsp90 inhibitörleri ile (radicicol 10 µg/ml, 17-AAG 
400nM) 1 ve/veya 15 saat inkübasyona bırakıldıktan sonra şerit miyografa 
takıldı. Fenilefrin önkastırması sonrası asetilkolin, papaverin ve 
nitrogliserine (1nM-100 µM) karşı gevşeme yanıtları alındı. 
Bulgular: Fare penil dokusu kesitlerinde bazı hücreler sadece eNOS 
bazıları sadece hsp90la boyandı. Bazı hücrelerde hsp90 ve eNOS ko-
lokalize durumdaydı ve hem eNOS hem hsp90la boyandı. Her iki hsp90 
inhibitörü, ACh’a bağlı maksimum gevşeme yanıtlarında anlamlı bir 
azalmaya neden olurken (Kontrol ile radicicol:%53.51±4.67 ile 
%70.78±3.54; p<0.01, n=7) (17-AAG ile kontrol: %69.16±9.4 ile 
%42.85±7.82; p<0.01, n=8) papaverin ve nitrogliserine bağlı maksimum 
gevşeme yanıtlarını etkilemedi. 
Sonuç: Yapıca farklı iki hsp90 inhibitörünün de penil dokuda ACh’a bağlı 
gevşemeleri inhibe ederken düz kasa veya sGC’ye bağlı gevşeme yanıtlarını 
etkilememesi, hsp90 inhibisyonunun spesifik olarak endotele bağlı gevşeme 
yanıtlarını bozduğunu ve penil dokuda eNOS kaynaklı gevşeme yanıtları için 
hsp90’ın fizyolojik bir önemi olduğunu göstermektedir. 
Not: Bu çalışma TUBA GEBİP 2010 (proje yürütücüsü G.Y.Anacak ) ve 
TÜBİTAK 109s453 projeleri ile desteklenmiştir. 
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AKILCI İLAÇ TEDAVİ STAJINDA İLK YILIMIZ 
Nacitarhan C, Özbey G, Taşatargil A, Usta C, Özdem SS  
Akdeniz Ü. Tıp Fak. T. Farmakoloji AbD 
Bu çalışmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk defa 
uygulanan Akılcı İlaç Tedavisi Stajı’na öğrencilerin bakışını belirlemektir. 
Yöntem: Bu çalışma tıp fakültesi dönem 5 öğrencileri üzerinde anket 
yöntemi kullanılarak yapılmış, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Staj sonunda 
165 öğrenciye uygulanan ankette stajı 1-5 puan arasında (kötüden-iyiye) 
değerlendirmeleri istendi. 
Bulgular: Ankette sorulan sorulara öğrencilerin verdiği puanların 
ortalaması şu şekildedir: Stajın başında genel amaç ve hedefler anlaşılır bir 
şekilde açıklandı:4,3. Staj için ayrılan süre:3,6. Staj boyunca sunumlar ve 
uygulamalar için fiziki altyapı yeterliliği:4,6. Stajın başında geçme-kalma 
kriterleri anlaşılır şekilde açıklandı:3,8. Öğretim üyelerinin öğrencilere 
davranışları:4,9. Öğretim üyeleri konularını anlaşılır bir şekilde anlattı:4,6. 
Öğretim üyelerine sunumlar dışında da kolayca ulaşabildim:4,9. Staj içinde 
yapılan sunumlar, staj uygulamaları için gerekli ve uygulamalarla 
uyumluydu:4,7. Stajda yeni ve mesleğim açısından önemli bilgi ve beceriler 
edindim:4,9. Staj amaç ve hedeflerime uygun olarak gerçekleşti:4,7. 
Sınavlar stajın amaç ve hedeflerine uygundu:4,7 şeklinde puanlanmıştır. 
Stajın aldığı not ortalaması:4,5 olmuştur. 
Sonuç: Ankette staj programı iki başlıkta düşük puan almıştır. İlki olan staj 
süresinde ne yazık ki uzatma yapılamamıştır. Düşük puan alan diğer başlık 
olan genel amaç ve hedeflerin ise staj içinde daha geniş bir şekilde 
anlatılmasına karar verilmiştir. Bunların dışında fiziki ortam, olanaklar, 
öğretim üyelerinin yaklaşımı, hedeflere ulaşmak konularında stajı başarılı 
bulmuşlardır. Fakültemizde ilk defa uygulanan bu staj ile ilgili anket 
sonuçları öğrencilerimizin Akılcı İlaç Tedavisi Stajı’nın hekimlik hayatları için 
yararlı olacağını düşündüklerini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI, AKILCI ILAÇ 
KULLANIMI  
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UZUN ETKİ SÜRELİ İNSÜLİNLER GLARJİN VE DETEMİR’İN İNSAN 
MEME KANSERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN GERÇEK ZAMANLI 
HÜCRE ANALİZ SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kılıçlı F2, Altun A1, Polat Z3, Dökmetaş S2, Kaya T1  
1Cumhuriyet Ü. Farmakoloji AbD; 2Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları Endokrinoloji 
Bilim Dalı; 3Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Parazitoloji AbD 
İnsülin bilinen en önemli anabolik hormonlardan biridir. İnsülinin, İnsülin 
Benzeri Büyüme Faktörü 1 (ILGF-1) üzerinden hücre proliferasyonunu 
artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı uzun etki süreli yapay insülinler 
olan insülin glarjin ve insülin detemirin insan meme kanseri hücrelerinin 
proliferasyonu üzerine olan etkisini gerçek zamanlı hücre analiz sistemi 
(Xcelligence) ile değerlendirmek ve proliferasyon üzerindeki bu etkiyi insan 
insülini olan NPH ile karşılaştırmaktır. 
Yöntem: Bu çalışmada meme kanseri hücre hattı MCF7 hücreleri kullanıldı. 
Hücreler, içerisinde uygun besi yeri olan (DMEM - Dulbecco's Modified Eagle 
Medium+%10 Fetal bovine serum+%1 Penisilin-Streptomisin) flasklarda, 
%5 karbondioksit ve 37 oC ısı ortamı sağlayabilen karbondioksitli inkübatör 
içerisinde inkübe edildiler. Çoğalan hücreler flasklardan tripsinizasyon 
yoluyla ile toplanarak “E-plate 16” platelerine kuyucuk başına 20.000 hücre 
olacak şekilde ekildiler. Hücreler 24 saat boyunca kuyucuklarında prolifere 
olurlarken, gerçek zamanlı hücre analiz sistemi ile saatlik ölçümler 
yapılarak hücre sayıları takip edildi. Bu inkübasyon peryodunun ardından 
kuyucuklara her bir ajan için 1 IU, 0.5 IU, 0.25 IU/kuyucuk ilaç eklendi. 
İnsülinlerin MCF7 hücrelerinin proliferasyonları üzerindeki etkisi 90-110 
saat boyunca saatlik ölçümlerle takip edildi. 
Bulgular: Çalışmamızda insülin glarjin ve insülin detemir 75. saate kadar 
kontrole benzer bir proliferasyon oranı oluştururken, 75-90. saatler arası 
konsantrasyona bağımlı şekilde bir proliferasyon artışı meydana getirdiler. 
NPH’ın tüm zaman noktalarında kontrole benzer bir proliferasyon 
oluşturduğu gözlendi. Her üç insülin uygulanan hücreler de konfliense 
ulaştıktan sonra ölmeye başladılar. Fakat ölüm oranlarının her üç insülin 
için de kontrolden anlamlı şekilde daha yavaş olduğu gözlendi. 
Sonuç: Bu bulgular insülin glarjin ve insülin detemirin meme kanserinde 
başlatıcı faktör olmasa bile, agreve edici bir faktör olarak hücre 
proliferasyonunu artırarak prognozu kötü yönde etkileyebileceklerini 
göstermektedir. Meme kanseri tespit edilen Tip I diyabet hastalarında uzun 
etki süreli insülinlerin bırakılıp doğal insülinlere geçilmesi uygun bir seçim 
gibi görünmektedir. 
Anahtar Kelimeler: XCELLIGENCE SISTEM, MCF7, GLARJIN, DETEMIR, 
NPH  
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ÜROTENSİN-II RESEPTÖR ANTAGONİSTİ PALOSURANIN 
DİYABETİK SIÇAN KORPUS KAVERNOSUMUNA ETKİSİ 
Olukman M, Çoşkunsever D, Çelenk FG, Can C, Göksel S  
Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD.  
Diyabetes mellitusun komplikasyonlarından birisi nöropati ve 
mikroanjiopatiyle ilişkili erektil disfonksiyondur (ED). Diyabetik ED’da çeşitli 
mekanizmalar aracıdır. Ürotensin II (UT-II) çeşitli patolojik durumlarla 
ilişkili olduğu gösterilen, güçlü vazokonstriktör bir peptiddir. UT-II 
reseptörünün (UTR) insan korpus kavernosumda eksprese edildiği, sıçan 
korpus kavernosumunda UT-II’nin endoteliyal nitrik oksid aracılı gevşeme 
yaptığı bildirilmiştir. Nonpeptid UTR antagonistlerinden birisi olan 
palosuranın diyabetik sıçanlarda renal ve pankreatik fonksiyonları düzelttiği 
gösterilmiştir. Bu projede, UT-II’nin diyabetik sıçanda gelişen ED’un 
patogenezinde olası aracılığının belirlenmesi, UTR antagonisti palosuranla 
tedavinin sıçanda diyabetik ED’daki etkisinin ve olası etki mekanizmalarının 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Streptozotosinle diyabet oluşturulan, 6 hafta 300 mg/kg/gün 
palosuranla tedavi edilen sıçanların korpus kavernozum şeritlerinde KCl, 
fenilefrin ve L-NAME kasıcı yanıtları ile nonadrenerjik-nonkolinerjik 
elektriksel alan uyarısı (EFS), endotel aracılı/aracısız uyaranlar, Rho kinaz 
inhibitörü Y-27632 ile elde edilen gevşeme yanıtları incelendi. Korpus 
kavernozumda SDS-PAGE elektroforezi ve Western blotting yöntemiyle NO 
sentazlar, NADPH oksidaz, süperoksid dismutaz, katalaz, glutatyon 
peroksidaz, nitrotirozin, Rho kinaz ve NF-κb’nin protein ekspresyonu ve RT-
PCR tekniğiyle UTR’nin mRNA ekspresyonu değerlendirildi. 
Bulgular: Palosuran diyabetik korpus kavernozumda azalmış olan kasılma 
yanıtlarını değiştirmedi. Azalmış olan EFS gevşemesini daha da azalttı, 
ancak NOS’ların ekspresyonunu etkilemedi. Diyabetik dokularda sodyum 
nitroprusid gevşemesindeki azalmayı, Y-27632 gevşemesindeki artmayı ve 
RhoA protein ekspresyonundaki azalmayı düzeltti; NF-κb ekspresyonunu 
artırdı. Süperoksid dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz ve nitrotirozin 
protein ekspresyonunu, UTR mRNA ekspresyonunu etkilemedi. 
Sonuç: Palosuran, diyabetik sıçan korpus kavernozumunda EFS ile elde 
edilen gevşeme yanıtlarını azaltmaktadır; ancak penis ereksiyonunun 
devamlılığı için önemli olan NO/sGC/cGMP yolağı ve Rho kinaz inhibisyonu 
ile elde edilen gevşeme yanıtlarına yaptığı katkı bu ajanın diyabetik ED’da 
uzun süreli kullanımının faydalı olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: DENEYSEL DIYABETES MELLITUS; DIYABETIK 
KOMPLIKASYONLAR; EREKTIL DISFONKSIYON, NADPH OKSIDAZ; NITRIK 
OKSID SENTAZ; OKSIDATIF STRES; PALOSURAN; ÜROTENSIN-II  
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DENEYSEL DİYABETİN SIÇAN HİPOKAMPÜS, SİYATİK SİNİR VE 
GANGLİYONLARINDA C/EBP PROTEİNLERİ ÜZERİNE OLAN 
ETKİLERİ 
Kazkayası İ, Burul Bozkurt N, Kelicenuğur P, Pekiner C  
Hacettepe Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD 
Diyabet uzun dönemde periferik nöropati ve kognitif fonksiyon bozuklukları 
gibi nörodejeneratif komplikasyonlara neden olmaktadır. C/EBP 
(CCAAT/enhancer bağlayan protein) transkripsiyon faktörlerinin 
metabolizma, inflamasyon, hücre farklılaşması ve proliferasyonu ile ilgili 
çeşitli rolleri olduğu bilinmektedir (1). Bu çalışmanın amacı deneysel 
diyabetin sıçan hipokampüs, siyatik sinir ve gangliyonunda C/EBP üzerine 
olan etkilerinin araştırılmasıdır. 
Yöntem: Deneysel diyabet sıçanlara streptozotosin enjeksiyonu ile 
oluşturulmuştur. Enjeksiyondan bir hafta sonra sıçanların siyatik sinirleri 
4/0 ameliyat ipliği ile hasara uğratılmıştır. Bir grup diyabetli hayvana 
insülin tedavisi uygulanmıştır. 4. ve 12. haftaların sonunda öldürülen 
sıçanların hipokampüs, siyatik sinir ve gangliyon dokuları izole edilerek 
doku homojenatları hazırlanmıştır. Dokularda C/EBP α ve β 
immunoreaktiviteleri western blot yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar 
kontrole göre ortalama yoğunluk±standart hata olarak verilmiştir. 
Bulgular: Hipokampüs dokusunda C/EBP α immunoreaktivitesi 4 hafta 
diyabetten etkilenmezken, 12 haftada azalmıştır (%75.83±4.81,n=4). 
C/EBP β immunoreaktivitesi ise 4 haftada değişmezken, 12 haftada 
artmıştır (%132.2±7.4,n=4). Siyatik sinir ve gangliyon dokularında 4 ve 12 
hafta diyabette C/EBP α immunoreaktivitesi azalmıştır (siyatik sinir 
%72.80±9.28, n=4, %75.84±7.48, n=3; gangliyon %81.39±1.98, n=5, 
%59.61±7.35, n=5). Gangliyonda C/EBP β immunoreaktivitesi diyabetten 
etkilenmemiştir. Siyatik sinirde ise C/EBP β hem 4 hem 12 hafta diyabette 
azalmıştır (%73.32±7.63; %69.91±7.02, n=4) . İnsülin tedavisi diyabette 
gözlenen değişiklikleri engellemiştir. 
Sonuç: Nörodejenerasyon patogenezinde lipid metabolizması, hücre 
farklılaşması-proliferasyonunda meydana gelen değişikliklerin ve 
inflamasyonun rolü olduğu ileri sürülmektedir (1). Çalışmamızda deneysel 
diyabetin C/EBP α ve β immunoreaktivitesini değiştirdiği gösterilmiştir. 
Bulgularımız doğrultusunda diyabetin neden olduğu nörodejenerasyonda 
C/EBP immunoreaktivitesinde meydana gelen değişikliklerin rol oynadığı 
ileri sürülebilir. 1.Lekstrom-Himes, J. et.al.(1998) J.Biol.Chem, 273(44), 
28545-28548 H.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi (Proje No:010D03301002) 
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SFİNGOZİN KİNAZIN GASTROİNTESTİNAL DÜZ KAS KASILMA 
YANITLARI ÜZERİNDEKİ MODÜLATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Karaca RÖ, Göktaş MT, Çekiç EG, Soydan G  
Hacettepe Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Ankara 
Sfingozin kinaz sfingozini fosforilleyerek sfingozin-1-fosfat (S1P) 
oluşumunu sağlayan sitozolik bir enzimdir. Sfingozin kinazın sfingozin 
kinaz-1 ve sfingozin kinaz-2 olmak üzere iki farklı formu vardır. Yapılan 
çalışmalarda sfingozin kinazın sıçan karaciğerinde, insan trombositlerinde, 
gastrointestinal düz kaslarda, endotel hücre ve vasküler düz kas 
hücrelerinde eksprese edildiği ve serebral damarlar ve bronşial dokulardaki 
düz kaslarda kasılma yanıtlarını modüle ettiği gösterilmiştir. Bu çalışmada 
sfingozin kinaz enziminin sıçan gastrointesitinal sistemde düz kas kasılma 
yanıtları üzerine modülatör etkisi araştırıldı. 
Yöntem: Sprague-Dawley sıçanlardan (250-300g) izole edilen mide 
fundusu ve ileum preparatlarında konsantrasyona bağlı asetilkolin (ACh) ve 
serotonin (5-HT) kasılma yanıtları nonselektif sfingozin kinaz inhibitörü 
dimetilsfingozin (DMS) ve selektif sfingozin kinaz-II inhibitörü (SKI-II) 
varlığında ve yokluğunda poligrafta kaydedildi. 
Bulgular: İzole sıçan fundus striplerinde, DMS ve çözücüsü (etanol) 
varlığında kaydedilen ile SKI-II ve çözücüsü (DMSO) varlığında kaydedilen 
ACh ve 5-HT kasılma yanıtları arasında anlamlı bir fark görülmedi. İzole 
sıçan ileum preparatlarında DMS ve çözücüsü varlığında ve SKI-II ve 
çözücüsü varlığında kaydedilen ACh kasılma yanıtları arasında anlamlı bir 
fark gözlenmedi. 
Sonuç: Sfingozin kinaz inhibitörleri gastrointestinal düz kaslarda oluşan 
ACh ve 5-HT kasılma yanıtlarında anlamlı bir değişiklik oluşturmamıştır. 
Çalışmanın devamında gastrointestinal sistemde S1P-aracılı cevaplar 
üzerine sfingozin kinaz inhibitörlerinin etkileri incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: SFINGOZIN, SFINGOZIN KINAZ, DIMETILSFINGOZIN, 
GASTROINTESTINAL SISTEM  
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[S-23] 

MONTELUKASTIN ANTİ-ÜLSEROJENİK ETKİSİNİN İNDOMETAZİN 
İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL ÜLSER MODELİNDE HİSTOPATOLOJİK 
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
Özbakışdengiz G3, Çadırcı E1, Yurdakan G2  
1Atatürk Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, Erzurum; 2Karaelmas Ü. Tıp Fak., 
Patoloji AbD, Zonguldak; 3Karaelmas Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Zonguldak 
Antiülserojenik ilaçların etkileri mide mukozasında prostoglandin (PG) 
üretiminin artışına ve lökotrien (LT) üretiminin azalmasına bağlıdır. 
Montelukast selektif reversibil sisteinil LTD4 reseptör antagonisti 
antiastmatik bir ilaçtır. Bu çalışmada, montelukastın antiülserojenik etkisi 
ve bu etkisinin polimorfnükleer lökosit (PMNL) infiltrasyonu ile ilişkisi 
araştırılmıştır. 
Yöntem: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar beş gruba ayrıldı. Gruplara distile 
su (kontrol grubu), famotidin (40 mg/kg) ve montelukast (5- 10 ve 20 
mg/kg) ağız yoluyla verildi. 30 dakika sonra bütün gruplara yine ağız 
yoluyla indomethazin (25 mg/kg) uygulandı. 6 saat sonra, denekler 
öldürüldü. Her mide için ülser indeksleri ve her grup için ülser inhibisyon 
oranları ölçüldü, daha sonra mide dokuları histopatolojik olarak (PMNL 
infiltrasyonu) değerlendirildi. 
Bulgular: Ülser inhibisyon oranları, kontrol grubuna göre, famotidin için % 
96.14, montelukast 5-10 ve 20 mg/kg dozları için sırasıyla % 59.96, 72.65 
ve 76.97 olarak bulundu (p=0.000). Histopatolojik değerlendirmede, 
kontrol grubuna kıyasla montelukastın 10 ve 20 mg/kg dozlarının famotidin 
gibi mide dokularında PMNL infiltrasyonunu azalttıkları (p<0.05) gözlendi. 
Sonuç: Bu çalışmada, montelukastın antiülserojenik etkisi ile mide 
mukozasındaki PMNL infiltrasyonu arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
ve montelukast hem makroskopik hem de mikroskopik olarak 
antiülserojenik bir ilaç gibi davranmıştır. 
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[S-24] 

SAFRA KANALI LİGASYONU İLE OLUŞTURULAN HEPATİT 
MODELİNDE SPİRONOLAKTONUN ANTİİNFLAMATUVAR ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 
Şehirli AÖ2, Çetinel Ş1, Tetik Ş2, Kökeş A2, Şener E1, Dülger G2  
1Marmara Ü. Tıp Fak.; 2Marmara Ü. Eczacılık Fak. 
İnflamatuvar karaciğer hastalıklarında hepatosit membranındaki transport 
proteinlerinin ekspresyonunda değişme olduğu ve sonuçta safra salgısının 
engellenmesi ile inflamasyonun şiddetlendiği bilinmektedir. 
Nukleer hormon reseptörlerinden pregnan X reseptörünü (PXR’ı) aktive 
eden bileşikler safra asiti sentezinde regülatör rolü olan, ayrıca 
ksenobiyotiklerin detoksifikasyonunda rol oynayarak kolestasisi engelleyen 
CYP3A4’ü de indüklemektedirler. Bu bileşiklerin safra asitlerine bağlı 
hepatotoksisiteyi önlediği bildirilmiştir. Biz de güçlü enzim indüksiyonu 
yaptığı bilinen spironolaktonun safra kanalı ligasyonu sonucu gelişen 
hepatotoksik etkiye karşı tedavi edici etkisi olup olmadığını incelemeyi 
amaçladık. 
Yöntem: Çalışma M.Ü. Hayvan Etik komisyonunun onayı ile erkek Wistar 
Albino (250-300 g) sıçanlarda yapılmış, anestezi altında safra kanalı 
ligasyonu (SKL) yapılarak karaciğerde inflamasyon gelişmesi sağlanmıştır. 
Kontrol grubunda ise yalancı işlem yapılmıştır. SKL grubu 3 alt gruba 
ayrılmıştır, 1) tedavisiz grup, 2) SPL1grubu: operasyon günü başlamak 
üzere 3 gün spironolakton (SPL) (200 Mmol/kg oral) verildi, 3) SPL2 grubu: 
inflamasyon geliştikten sonra başlanan tedavinin etkisini incelemek üzere 
SKL’nin 4. gününde başlanarak üç gün oral yoldan aynı dozda SPL verildi. 
Son ilaç dozundan 18 saat sonra sıçanlardan biyokimyasal analizler için kan 
örnekleri toplandı. Dekapitasyonu takiben doku örnekleri alındı ve formolde 
veya -80˚C‘de saklandı. 
Bulgular: Serumda K.C. fonksiyon testi olarak ALT, AST, ALP düzeyleri, 
total ve direkt bilirubin, ayrıca inflamasyon göstergeleri olan NF-kB ve IL-6 
değerlendirilmiştir. Her iki tedavi de biyokimyasal parametrelerin çoğunda 
ve histolojik yapıda anlamlı düzelme meydana getirmiştir (Tablo 1). 
Sonuç: Bulgularımıza göre SPL tedavisi, muhtemelen PXR ve transport 
proteinlerinin ekspresyonunu artırarak SKL’a bağlı karaciğer hasarının 
tedavisinde yararlı olabilmektedir. 
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Tablo 1. Sıçanlarda safra kanalı bağlanarak (SKL) oluşturulan siroz 
modelinde, tüm gruplara ait serum NF-kB, IL-6, AST, ALT VE ALP, total ve 
direct Bilirubin (mg/dl)değerleri. 

 Kontrol SKL 
NF-kB (pg/ml) 19.71 ± 6.75 52.14 ± 2.58 **  
IL-6 (pg/ml) 372 ± 67 657 ± 59 * 
AST (U/L) 31.60 ± 2.66 1221 ± 105 ***  
ALT (U/L) 36.60 ± 2.32 510 ± 70 ***  
ALP (U/L) 89.2 ± 5.7 586 ± 97 ***  
Total Bilirubin (mg/dl) 0.28 ± 0.06 15.15 ± 1.03 **  
Direkt Bilirubin (mg/dl) 0.48 ± 0.12 19.23 ± 2.82 ***  
 SPL1 SPL2 
NF-kB (pg/ml) 19.22 ± 6.99 ++ 41.54 ± 5.96  
IL-6 (pg/ml) 631 ± 56  550 ± 69  
AST (U/L) 733 ± 86 ***, ++ 612 ± 105 **, +++ 
ALT (U/L) 325 ± 42 **, + 163 ± 29 ++ 
ALP (U/L) 411 ± 46 ** 140 ± 15 +++ 
Total Bilirubin (mg/dl) 12.58 ± 1.04 * 16.33 ± 5.19 ** 
Direkt Bilirubin (mg/dl) 9.47 ± 0.75 *, ++ 5.16 ± 1.62 +++ 

Ortalama değer ± standart hata 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 kontrol grubuna göre, 
+ p<0.05, ++ p<0.01, +++ p<0.001 SKL grubuna göre karşılaştırmalar. 
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Kardiyovasküler Farmakoloji 
21.10.2011 Salon A, 16:30-18:00; S-25/S-30 
[S-25] 

TESTOSTERON İZOLE İNSAN SPERMATİK VENİNDE POTASYUM 
KANALI AÇICI ETKİSİYLE GEVŞEME OLUŞTURMAKTADIR 
Seyrek M1, Yıldız O1, Vural İM1, Irkılata HC2, Yıldırım İ2, Dayanç M2  
1GATA Askeri Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD; 2GATA Askeri Tıp Fak., Üroloji AbD 
Varikosel, erkek populasyonun %15’inde görülen ve bunların %40’ında 
infertiliteye neden olan, ağrıyla seyreden bir venöz genişleme problemidir. 
Özellikle puberteye girişle birlikte prevalansındaki ani artışın nedeni tam 
olarak açıklanamaktadır. Bugüne kadar birçok insan ve hayvan damarında 
testosteronun vazodilatör etkilerine yönelik çalışmalar yapılmıştır ancak 
insan spermatik veninde (ISV) bu konudaki araştırmalar sınırlıdır. Biz bu 
çalışmamızda izole ISV’de testosteronun oluşturduğu gevşemelerin 
mekanizmalarını ortaya koymayı amaçladık. 
Yöntem: Varikoselektomi cerrahisi uygulanan hastalardan elde edilen ISV 
izole organ banyo setine ait transdüsırlarla izometrik olarak ölçülmüş ve 
analiz edilmiştir. ISV üzerinde KCl (45 mM) ile ön-kasılma oluşturulduktan 
sonra kümülatif konsantrasyonlarda testosteron (0,1 - 300 μM) organ 
banyolarına verilmiştir. Testosteronun indüklediği gevşemeler; nonselektif 
büyük kondüktanslı kalsiyumla aktive olan K+ kanalı (BKCa) ve voltaj duyarlı 
K+ kanalı (Kv) inhibitörü olan tetraetilamonyum (TEA, 1mM), ATP duyarlı 
K+ kanalı (KATP) inhibitörü olan glibenklamid (GLI, 10 μM), voltaj bağımlı 
içe-yönelik doğrultucu K+ kanalı (KIR) inhibitörü olan baryum klorür (BaCl2, 
30 μM), voltaj duyarlı K+ kanalı (KV) inhibitörü olan 4-aminopiridin (4-AP, 
1mM) varlığında ve yokluğunda test edilmiştir. 
Bulgular: Testosteron, K+ kanalı inhibitörlerin kullanılmadığı ortamda 
damarlarda gevşeme oluşturmuştur (Emaks; KCl kasılmasının %53,88 ± 
6,72, n=24). Vehikül (etil alkol) ve zamanın damar tonusu üzerinde anlamlı 
bir etkisi olmamıştır. Kullanılan inhibitörlerden TEA, 4-AP ve BaCl2, 
testosteronun oluşturduğu gevşemelerde bir değişiklik yapmazken; sadece 
GLI bu gevşeme yanıtlarını inhibe etmiştir. 
Sonuç: Testosteron, ISV’de endotelden bağımsız gevşeme oluşturmaktadır. 
GLI’nin testosteronun bu gevşetici etkisini inhibe ediyor olması, gözlenen 
vazodilatör etkinin mekanizmasının kısmen KATP aracılığı ile oluşabileceği 
sonucu ortaya çıkarmaktadır. 
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[S-26] 

PPAR-GAMA RESEPTÖR AGONİSTİ VE ANJİOTENSİN RESEPTÖR 
BLOKÖRLERİNİN İZOLE SIÇAN AORTASINDA ALFA-1 VE ALFA-2 
ADRENOSEPTÖR AGONİST CEVAPLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ 
Tuğrul İ, Demir Ö, Gökalp F, Öz Ö, Girit N, Dost T, Birincioğlu M  
Adnan Menderes Ü. Tıp Fak. Tıbbı Farmakoloji AbD, Aydın.  
Hipertansiyon ve diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, PPAR-gama agonisti 
tiazolidindiyonlardan pioglitazon’un ve anjiotensin reseptör blokörlerinden 
losartan’ın tek veya kombine olarak, in vitro izole sıçan aortasında alfa-1 
adrenoseptör agonisti fenilefrin ve alfa-2 adrenoseptör agonisti klonidin 
cevapları üzerine olan etkileri araştırıldı. 
Yöntem: Erkek Wistar sıçanlar, kontrol, diyabetik, hipertansif, 
hipertansif+diyabetik grup olarak ayrıldı. Diyabetik grubunda i.p. tek doz 
50 mg/kg streptozotosin (STZ) enjeksiyonu ile diyabet oluşturuldu. 
Hipertansif grubuna üç hafta içme suyuna nitrik oksid sentaz inhibitörü L-
NAME (50mg/kg) katılarak hipertansiyon oluşturuldu. Hipertansif+diabetik 
grupta, i.p. tek doz 50 mg/kg STZ enjeksiyonuyla ve üç hafta içme suyuna 
L-NAME (50mg/kg) katılarak hem hipertansiyon hem de diyabet 
oluşturuldu. İn vitro deneyler öncesinde tail-cuff metodu ile sıçanların 
sistolik kan basıncı kaydedildi ve kan glukoz konsantrasyonu ölçüldü. Üç 
hafta sonra izole organ banyosunda, endotelli torasik aorta halkalarında, 
fenilefrin (10-9-10-5M) ve klonidin (10-9-10-5M) konsantrasyon cevap eğrileri 
oluşturuldu. 10µM pioglitazon, 10µM losartan ve pioglitazon +losartan 
varlığında fenilefrin ve klonidin cevaplarına tekrar bakıldı. 
Bulgular: Tüm gruplarda pioglitazon, losartan ve pioglitazon+losartan 
varlığında fenilefrin maksimum kasılma cevapları değişmedi ancak 
konsantrasyon cevap eğrileri sağa kaydı. Kontrol ve hipertansiyon 
grubunda pioglitazon, losartan ve pioglitazon+losartan varlığında klonidin 
maksimum kasılma cevapları azaldı. Diyabet grubunda ise 
pioglitazon+losartan varlığında klonidin maksimum kasılma cevapları 
azaldı. 
Sonuç: Pioglitazon ve losartanın, diyabet ve hipertansiyonda vasküler 
kontraktilite ile ilişkili olarak; alfa-1 adrenoseptör kasılma cevaplarını 
etkilemediği ancak duyarlılığı azalttığı, alfa-2 adrenoseptör aracılı kasılma 
cevaplarını ise azalttığı gösterilmiştir. Diyabet ve hipertansiyon tedavisinde 
kullanılan PPAR-gama agonisti tiazolidindiyonlar ve anjiotensin reseptör 
blokörlerinin birlikte kullanımı vasküler yanıtlar yönünden daha etkili 
olabilir. 
Anahtar Kelimeler: DIYABET, HIPERTANSIYON, PIOGLITAZON, 
LOSARTAN, KLONIDIN, FENILEFRIN.  
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[S-27] 

RETİNAL GEVŞETİCİ FAKTÖRÜN ETKİSİNDE KALSİYUM DUYARLI-
LAŞMA MEKANİZMALARININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ 
Takır S, Uydeş Doğan BS, Özdemir O  
İstanbul Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD 
Çeşitli agonistlerin damar düz kasında hücre içi kalsiyum düzeyinden 
bağımsız olarak güçlü kasılmalara neden olduğu bilinmektedir. Bu noktadan 
hareketle çalışmamızda retinal gevşetici faktörün (RRF) etkisinde kalsiyum 
duyarlılaşma mekanizmalarının rolünü incelemeyi amaçladık. 
Yöntem: Yeni kesilmiş sığırların gözlerinden izole edilen merkezi retinal 
arter myograf sistemine yerleştirilmiştir. Retinaya bağlı yanıtlar, kalsiyumlu 
ve kalsiyumsuz ortamda PGF2α (3x10-5M) veya CaCl2 (10-2M) ile 
prekontrakte edilen arterlerin üzerine retina dokusunun yerleştirilmesiyle 
incelenmiştir. RRF’in etkisinde kalsiyum duyarlılaşma mekanizmalarının rolü 
Rho kinaz inhibitörü Y-27632 (10-6M), myozin fosfataz inhibitörü calyculin A 
(10-7M), miyozin hafif zincir kinaz inhibitörü ML-7 (10-5M) varlığında 
incelenmiştir. 
Bulgular: Kalsiyumsuz ortamda izole retinal arterleri üzerine kümülatif 
CaCl2 (10-7-10-2M) ilavesi konsantrasyon-bağımlı kasılma oluştururken 
CaCl2 (10-2M) ile prekontrakte damarlar üzerine retina dokusunun 
yerleştirilmesi hızla oluşan tam ve bifazik gevşemeye neden olmuştur (ilk 
faz: %43.39±10.23, ikinci faz: %39.13±12.02 ve Emaks: %84.30±6.03% 
n=7). Benzer gevşeme cevabı kalsiyumsuz ortamda PGF2α (3x10-5M) ile 
prekontrakte retinal arterlerde de elde edilmiş ve kalsiyum varlığında elde 
edilen gevşeme cevaplarından farklılık göstermemiştir. PGF2α (3x10-5M) ile 
prekontrakte izole retinal arterleri üzerine kümülatif Rho kinaz inhibitörü Y-
27632 (10-8-10-4M) ilavesi konsantrasyon-bağımlı gevşeme oluşturmuştur 
(Emaks: % 98.78±4,56, pEC50: 5.99±0.10; n=8). Bununla birlikte RRF 
cevabı Y-27632 (10-6M, 30 dak.) ve ML-7 (10-5M, 30dak.) varlığında 
değişmemiştir (Emaks: %95.80±5.38 , n=6 ve %92.93±1.50, n=5 
sırasıyla, p>0.05). Ancak retinaya bağlı gevşeme cevabı calyculin A (10-
7M, 30 dak.) varlığında inhibe olmuştur (Emaks: %4.618±2.618, n=6, 
p<0.0001). 
Sonuç: Sonuçlarımız göstermektedir ki retinaya bağlı gevşeme cevabında 
Rho kinaz yolağından farklı bir mekanizmayla damar düz kasının kontraktil 
proteinlerinin kalsiyuma duyarlılaşmasında azalmanın rolünün olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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[S-28] 

FOSFODİESTERAZ AKTİVİTESİNDEKİ FARKLILIKLAR NİTRİK 
OKSİTİN KALP ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİ DEĞİŞTİRMEKTEDİR 
Özcan G, Cenik B, Derici K, Demirel Yılmaz E  
Ankara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
Nitrik oksit’in (NO) kalp işlevleri üzerine etkisi farklı tür, preparat, deneysel 
model ve kullanılan NO vericisine göre değişiklik göstermektedir. Ancak bu 
farklılıklardan sorumlu mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Bu 
çalışmada, NO’in kalbin farklı anatomik bölgelerinin işlevleri üzerine olan 
etkisinin; fosfodiesteraz enzimlerinin (PDE) inhibisyonundan nasıl 
etkilendiği incelenmiştir. 
Yöntem: Her iki cinsten Wistar sıçanların sağ atrium ve sol papiller kasları 
izole edilmiş; organ banyosundaki cevapları ve doku cAMP/cGMP düzeyleri 
üzerine NO vericisi DEA/NO’in ve PDE1, 2, 3, 4, 5 inhibitörlerinin etkileri 
gözlemlenmiştir. İstatiksel çözümleme, “Student’s t-test” ile yapılmıştır. 
Bulgular: DEA/NO sağ atriumda kasılma cevapları ve sinüs hızını 
baskılamıştır. DEA/NO ile baskılanan atrium kasılmaları, PDE1,2,3,4 
inbibisyonundan etkilenirken; PDE1 ve PDE4 inhibisyonu DEA/NO’in kalp 
hızı üzerine olan etkisini ortadan kaldırmıştır. DEA/NO, sağ atriumda hem 
cGMP hem de cAMP düzeylerinde artışa neden olmuş; ancak yalnızca PDE4 
inhibisyonu doku siklik nucleotid düzeyini değiştirmiştir. Papiller kas 
kasılmaları DEA/NO ile değişmemiş, fakat öncesinde PDE1,3,4 
inhibitörlerinin uygulanması sonucu, kasılmalar azalmıştır. DEA/NO papiller 
kasta yalnızca doku cGMP düzeyinde artışa neden olmuştur. Papiller kasta 
DEA/NO ile değişmeyen doku cAMP düzeyi, öncesinde uygulanan PDE1 ve 
PDE3 inhibitörleri ile azalmıştır. 
Sonuç: Bulgular, kalpte NO etkisinin anatomik bölgeye göre değişmesine, 
farklı bölgelerdeki farklı tip PDE aktivitesinin, katkıda bulunabileceğini; 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: NİTRİK OKSİT, FOSFODİESTERAZLAR, KALP  
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[S-29] 

MEMELİ KARDIYOMİYOSİTLERİNDE SODYUM-HİDROJEN DEĞİŞ-
TOKUŞCUSUNUN HİPOKSİYE OLAN DUYARLILIĞI: MİKRORNALARIN 
ROLÜNÜN İNCELENMESİ 
Yıldırım SS, Kandilci HB, Zeydanlı EN, Turan B  
Ankara Ü. Tıp Fak. Biyofizik AbD. 
Memeli kardiyomiyositlerinde (HL-1), hücre dışına H+ atılmasından sorumlu 
ana sarkolemmal protein Na+/H+ değiş-tokuşcusudur (NHE-1). Kalpte iş 
yükünün artması, iskemi veya hipoksi gibi durumlarda NHE-1’in 
aktivitesinin değişmesi hücrede Ca+2 sinyalini etkilemekte ve sonrasında 
kalp fonksiyonunu bozabilmektedir. MikroRNA’lar (miRNA) yaklaşık 20 
nükleotid uzunluğunda protein kodlamayan RNA molekülleridir. miRNA’ların 
mRNA’ları hedef alarak protein sentezini kontrol edebilme potansiyeli 
olduğu öne sürülmüştür. Bu nedenle, bu çalışmada HL-1 hücreleri 
kullanılarak NHE-1 aktivitesinin hipoksiye olan duyarlılığı ile bu duyarlılıkta 
rol oynayabileceği öngörülen bazı miRNA’lar incelenmiştir. 
Yöntem: HL-1 kültür hücreleri, hipoksik bir ortama (PO2: 4-5 mmHg) 48 
saat süre maruz bırakılmıştır. HL-1 hücrelerinden hücre içi pH (pHi) ölçümü 
BCECF-AM boyası ile mikrospektroflorimetre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
NHE-1 aracılı H+ akısı (JNHE) amonyum ön işlemi sonrasında asitten 
kurtulmanın zamansal değişimi şeklinde sunulmuştur. Bu hücrelerde miRNA 
ekspresyon ve NHE-1 gen ekspresyon ölçümleri için çeşitli kitler 
kullanılmıştır. HL-1 homojenatlarında ilgilenilen protein miktarları Western 
blot yöntemi ile incelenmiştir. NHE-1 mRNA’sının 3’UTR bölgesini hedef alan 
miRNA’lar biyoinformatik araçlar kullanılarak belirlenmiştir. 
Bulgular: HL-1’lerde 48 saat hipoksi sonrasında NHE-1 aracılı asit akısının 
pHi duyarlılığının sola kaydığı gözlenmiştir (p<0.05, n=7-10). Hipoksi 
sonucunda, NHE-1 mRNA ekspresyon oranının ve protein seviyesinin 
normoksik hücrelere göre sırasıyla %27 ve %64 azaldığı gözlenmiştir 
(p<0.05, n=6). Daha önceden biyoinformatik araçlarla tespit edilen NHE-1 
mRNA’sını hedef alan bazı miRNA’ların ekspresyon oranları ise artış gösterdi 
(~10 kat, n=6). 
Sonuç: Bu bulgular, hipoksik koşullarda memeli HL-1 hücrelerinde NHE-1 
protein ekspresyonunun bazı miRNA’lar tarafından kontrol edilebileceğini 
düşündürmektedir. 
Bu çalışma TÜBİTAK SBAG-109S267 ve Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi 11B3330004 numaralı projeler tarafından 
desteklenmektedir. 
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OKSİDATİF STRES ALTINDAKİ KALPTE TAURİNİN JELATİNAZLAR 
ÜZERİNDEKİ DÜZENLEYİCİ ROLÜ 
Sevin G2, Sözer G2, Keleş D1, Gökçe G2, Reel B2, Oktay G1, Kerry Z2  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD; 2Ege Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD 
Matriks metalloproteinazların (MMP’ler) kardiyovasküler hastalıklar, kanser 
ve inflamasyonun dahil olduğu pek çok patolojik ve fizyolojik süreçlerde rol 
oynadığı bildirilmektedir. Oksidatif stres MMP’lerin aktivasyonunun 
düzenlenmesinde önemlidir. Çalışmamızda oksidatif stres altındaki kalp 
dokularında taurinin (semi-esansiyel amino asit 2-aminoatan sülfonik asit) 
jelatinazlar (MMP-2 ve MMP-9) üzerindeki rolünü araştırdık. 
Yöntem: Oksidatif stres, glutatyon sentezinin spesifik bir inhibitörü olan 
bütionin sülfoksimin (BSO, 75 mg/kg/s.k.) ile oluşturuldu (BSO Grubu). 
BSO uygulanan (BSO+Taurin Grubu) ya da uygulanmayan (Taurin Grubu) 
tavşanlar 15 gün boyunca içme sularına %1 taurin ilave edilerek işlem 
gördüler. Kontrol grubuna saline/s.k. verildi. Deney süresi sonunda kalp 
dokularında jelatinaz düzey ve aktiviteleri zimografi, TIMP-1 ve MT1-MMP 
düzeyleri ELISA yöntemiyle incelendi. Glutatyon (GSH) ve malondialdehit 
(MDA) düzeyleri HPLC ile ölçüldü. Jelatinaz ve TipI prokollajen 
ekspresyonları immunohistokimyasal olarak incelendi. Ayrıca kollajen 
düzeyleri masson trikrom boyama ile gösterildi. 
Bulgular: BSO uygulaması MDA düzeylerini artırırken, GSH düzeylerini 
azalttı. Taurin GSH tüketimini anlamlı düzeyde inhibe ederek yükselen MDA 
düzeylerini normalize etti (P <0.001, n=5). Zimogramlarda tüm gruplarda 
hem aktif hem de proMMP-9 bandları görülmezken, sadece proMMP-2 
bandları görüldü. BSO, MMP-2 ekspresyonunu anlamlı düzeyde artırken, 
taurin tedavisi bu ekspresyonu azalttı (P <0.05, n=5). TIMP-1 ve MT1-MMP 
sırasıyla MMP-9’un inhibitörü ve aktivatörü olarak ELISA ile incelendi ve 
gruplar arasında anlamlı bir değişiklik saptanmadı. İmmunohistokimyasal 
çalışmalarda jelatinazlardan yalnızca MMP-2 varlığı gösterildi. MMP-2 
ekspresyonu BSO varlığında artarken taurin tedavisi ile azaldı (P <0.05). 
TipI prokollajen, masson trikrom boyamalar için gruplar arasında farklılık 
bulunmadı. 
Sonuç: Çalışmamız taurinin, kalp hastalıklarının tedavisinde MMP-2 
ekspresyonu ve aktivasyonunun düzenlenmesinde terapötik önemi 
olabileceğini düşündürmektedir. 
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Diğer Konular 
21.10.2011 Salon B, 16:30-18:00; S-31/S-36 
[S-31] 

TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ E7080 VE NİTRİK OKSİT SENTETAZ 
İNHİBİTÖRÜ (iNOS) SMT’NİN KOLON KANSERİ ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNİN TEK BAŞINA VE KOMBİNE OLARAK DEĞERLEN-
DİRİLMESİ 
Altun A1, Kaya T1, Balcı E1, Polat Z3, Turan M2  
1Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Genel Cerrahi 
AbD; 3Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Parazitoloji AbD 
Bu çalışmanın amacı tirozin kinaz ve vasküler endotelyal büyüme faktör 
reseptör (VEGFR) inhibitörü olan E7080 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz 
(iNOS) inhibitörü olan S-methylisothiourea (SMT)’nin HT29 kolon kanser 
hücrelerinin proliferasyonları üzerindeki etkilerini tek başlarına ve kombine 
olarak incelemektir. 
Yöntem: Çalışmada Şap Enstitüsünden temin edilen HT29 insan kolon 
kanseri hücreleri kullanıldı. Hücreler, içerisinde uygun besi yeri olan (DMEM 
- Dulbecco's Modified Eagle Medium+%10 Fetal bovine serum+%1 
Penisilin-Streptomisin) T75 flasklarda, %5 karbondioksit ve 37 oC ısı ortamı 
sağlayabilen karbondioksitli inkübatör içerisinde inkübe edildiler. Çalışmada 
üç metot kullanıldı. Ajanların hücre proliferasyonu üzerine antitümör 
etkinliklerini değerlendirmek amacıyla gerçek zamanlı hücre analiz sistemi 
(Xcelligence Sistem) kullanıldı. Anjiogenez üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek amacıyla, döllenmiş tavuk yumurtalarında koryoallantoyik 
membran modeli (CAM) kullanıldı. Programlı hücre ölümü üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek için de Flow Sitometri cihazında Annexin V FITC 
boyama tekniği kullanıldı. Her üç yöntem için de ajanlar değişen 
konsantrasyonlarda hem tek başına hem de kombine olarak uygulandı. 
Bulgular: Xcelligence Sistem’de E7080 ve SMT 100, 50, 25, 12.5 ve 6.25 
nM konsantrasyonlarda uygulandı. E7080’nin 100 nM konsantrasyonu 
hücrelerin tamamını öldürürken 50 nM konsantrasyonu %50’lik kısmi bir 
antitümör etkinlik gösterdi. SMT’nin hiçbir konsantrasyonu hücre 
proliferasyonu üzerinde etki göstermedi. E7080 ve SMT kombine 
edildiğinde SMT’nin etkisiz olduğu 100 nM konsantrasyonu, E7080’in 
kısmen etkili olduğu 50 nM konsantrasyondaki antiproliferatif etkisini 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde artırdı ve hücrelerin tamamını 
öldürmesini sağladı. CAM modelinde ise E7080 ve SMT 100, 10 ve 1 nM 
konsantrasyonlarda uygulandı. E7080’in her üç konsantrasyonunun da 
antianjiogenik etkinlik gösterdiği, SMT’nin ise hiçbir konsantrasyonunun 
antianjiogenik etkinlik göstermediği gözlendi. Ayrıca E7080’in SMT ile 
kombinasyonunun E7080’in antianjiogenik etkisine bir katkısı olmadı. 
Annexin V FITC boyama çalışmasında E7080’in konsantrasyona bağımlı 
şekilde anlamlı bir apopitotik etki meydana getirdiği saptandı. Tek başına 
SMT uygulaması ise herhangi bir apopitotik etki meydana getirmedi. 
E7080’in SMT ile kombinasyonu sonucu, SMT’nin E7080’in apopitotik 
etkisini istatistiksel olarak anlamlı şekilde artırdığı gözlendi. 
Sonuç: E7080 HT29 kolon kanseri hücreleri üzerinde hem antiproliferatif, 
hem antianjiogenik hem de apopitotik etkinlik gösteren bir ajandır. Bu 
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özellikleriyle kolon kanseri tedavisinde umut vaat eden bir ajan olabilir. 
Ayrıca E7080’in etkinliği tek başına etkinlik göstermeyen SMT ile artırılarak 
olası yan etkilerden de kaçınılabilir. 
Anahtar Kelimeler: E7080, SMT, KOLON KANSERI, ANJIOGENEZ, 
APOPITOZIS  
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BEYİNE VE KARACİĞERE METASTAZ YAPMIŞ MEME KANSERİ 
HÜCRELERİN İN-VİVO VE İN-VİTRO ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİL-
MESİ: METASTATİK İNDEKSTEKİ VE MIP-2 SEKRESYONUNDAKİ 
DEĞİŞİKLİKLER 
Erin N1, Tanrıöver G2, Kale Ş3, Duymuş Ö4, Yavaş A3  
1Akdeniz Ü. Tıp Fak, Farmakoloji; 2Akdeniz Ü. Tıp Fak, Histoloji; 3Akdeniz Ü. Tıp Fak, 
Farmakoloji; 4 Akdeniz Ü. Tıp Fak, Sbaum 
Yapılan çalışmalar kanser dokusunun metastatik potansiyeli birbirinden 
farklı olan heterojen hücre gruplarından oluştuğunu göstermektedir. Uzak 
metastaz oluşturan hücrelerin yapısal ve fonksiyonel farklarının 
belirlenmesi etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesini sağlayacaktır. 
Daha önceki çalışmalarımızda 4THM fare meme kanseri hücrelerinin meme 
dokusuna injeksiyonundan sonra karaciğere metaztaz yapan hücreler izole 
edilmiş ve 4TLM olarak isimlendirilmişti. Bu çalışmada 4THM hücrelerinin 
makroskopik beyin metastazı da yaptığı gözlenmiş ve beyin metastazları 
hücre kültürüne alınıp çoğaltılarak 4TBM hücreleri yapılmıştır. Bu 
çalışmanın amacı karaciğere metastaz yapan hücrelerle beyine metastaz 
yapan hücrelerin birbirleriyle karşılaştırılmasıdır. Spesifik olarak 4TLM ve 
4TBM hücrelerininin-vivo metastaz oluşturma potansiyelleri ile metastazda 
rol oynayan MIP-2 sekresyonunun in-vitro nasıl değiştiğinin belirlenmesi 
hedeflenmiştir. 
Yöntem: 4TLM, 4TBM ve 4THM hücreleri (100000 hücre / fare) 8-10 
haftalık dişi Balb-c farelerin sağ üst meme dokusuna injekte edilmiştir. 
Tümör hücrelerinin injeksiyonundan 25-27 gün sonra dokular çıkartılıp 
mikroskopik inceleme için formaline alınmıştır. Ayrıca makroskopik 
lezyonlar Bouin’s fiksatifine konulan akciğerde ve çıkarıldığı anda karaciğer 
dokusunda sayılmıştır. MIP-2 sekresyonundaki farklılıkları görmek için 
hücreler değişik konsantrasyonlarda 24 kuyucuklu playtlere ekilerek 
medyuma salınan MIP-2 düzeyi değişik zaman aralıklarında ölçülmüştür. 
Bulgular: Karaciğere metastaz yapmış olan hücreler (4TLM) beyine 
metastaz yapan hücrelerden anlamlı derece de hem mikroskopik (%12.75 
±4.26 karşılık %3.17±1,1 ortalama metastazla kaplanan alan) hem de 
makroskopik (52.2± 8.5 akciğer nodülüne karşılık 16.3±2.84 nodül). 
Benzer şekilde makroskopik karaciğer metastazı da 4TLM grubunda anlamlı 
derecede yüksek bulundu (7,3 ±1,23 karşılık 3.4± 0,6 nodül). MIP-2 
sekresyonunun ise 4TBM hücrelerinde 4THM ye göre daha fazla olduğu 
gözlendi. Diğer taraftan 4TLM hücrelerinin in-vitro şartlarda ölçülebilir 
düzeyde MIP-2 salğılamadığı bulunmuştur. 
Sonuç: Bu sonuçlar tümör hücrelerinin heterojen yapısın bir kere daha 
ortaya koymaktadır. Ayrıca karaciğere metastaz yapan hücrelerin daha 
agresif olduğunu, metastaz oluşturabilmek için MIP-2’ye gereksinim 
duymadıklarını ve MIP-2 yi hedef alacak tedavilere dirençli olabileceklerini 
göstermektedir. Diğer taraftan hem ana hücre hattı (4THM) hem de beyin 
metastazlarından elde edilen hücreler yüksek miktarda MIP-2 
salgılamaktadırlar. MIP-2 (insandaki IL-8’in fare eşdeğeri) anjiogenezi, 
inflamasyonu indükleyen ve lokal büyüme faktörü gibi etki eden bir 
kemokindir. IL-8 antagonistlerinin kanser tedavisinde kullanımı ile ilgili 
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çalışmalar devam etmektedir. Bizim sonuçlarımız beyin metastatik 
hücrelerini bu tedavilerden yarar görebileceğini göstermektedir. Bu konuda 
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma TÜBİTAK SBAG tarafından 
desteklenmektedir (TÜBİTAK Proje no:109S449). 
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ANJİYOTENSİN II’NİN VE NF-KAPPA B İNHBİSYONUNUN MCF-7 
İNSAN MEME ADENOKANSER HÜCRE HATTINDA PROLİFERASYONA 
ETKİSİ 
Özünal ZG, Bayram R, Yavuz MZ, Ucbek A, Aydogar A, Uzun Ö, Gepdiremen A 
1Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fak. Tıbbı Farmakoloji Ad 
Son yıllarda AngII’nin solid organ kanserlerinin büyümesini uyardığı ve 
Anjiyotensin reseptör blokörlerinin bu büyümeyi azalttığını gösteren in-vitro 
çalışmalar dikkat çekmektedir. Diğer taraftan anjiyotensin reseptör 
blokörlerinin kanser riskini arttırdığını saptayan bir de meta-analiz çalışması 
bulunmaktadır. AngII’nin söz konusu etkinliğinde Nükleer Faktör-Kappa 
B’nin (NFκB) rolü olabileceği düşünülmektedir. Bu verilere dayanarak 
planladığımız çalışmamızda  AngII’nin ve NFκB inhibitörü piritionun meme 
kanser hücrelerinin proliferasyonu üzerine etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
İnsan meme kanseri hücre dizisinde (MCF-7) %10 serumlu, %1 
antibiyotikli DMEM ortamında çoğaltılmış, %1,5 tripsin ile pasajlanmıştır. 
Hücreler, 24 kuyucuklu haznelere 150000 hücre olacak şekilde ekilmiştir. 
AngII 10µM ve NFκB inhibitörü pirition sodyum 0,1-100µM ardışık 
konsantrasyonlarda ve kombinasyonlarında uygulanmış; 24 ve 48 saat 
sonra invert mikroskop ile görüntülenmiştir. İlaç uygulanan hücreler 24 
saat sonra hemositometre ile sayılmıştır, 48 saat sonra ise WST-1 ile 
değerlendirilmiş, etidyum bromür ile boyanmış ve floresan ataçmanlı 
mikroskop ile görüntülenmiştir. Çalışma kısmen 2011.08.03.383 no’lu 
AİBÜBAP projesi tarafından desteklenmiştir. 
AngII uygulanan grupta kontrol grubuna göre hücre sayısında artış 
saptanmıştır. Ancak bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Piritionun 
10 ve 100 µM konsantrasyonlarında hücre sayısında azalma belirlenmiştir. 
Kombinasyon gruplarında ise yalnız NFκB inhibitörü uygulanan gruplarla 
benzer sonuç alınmıştır. WST-1 sonuçları 24 saat sonra yapılan hücre 
sayımı sonuçları ile paralellik göstermiştir. Etidyum bromür ile boyanan 
hücrelerdeki apopitozis ile ilişkili değişiklikler en belirgin şekliyle 100µM 
pirition uygulanan grupta saptanmıştır.  
Araştırmamızın bu aşamasında NFκB inhibisyonu yapan piritionun 10 ve 
100µM konsantrasyonunda hücre sayısında azalma oluşturduğu 
saptanmıştır. Ancak Renin-Anjiyotensin sisteminin hücre proliferasyonu 
üzerine etkisinde NFκB’nin rolünün aydınlatılabilmesi için AngII'nin farklı 
dozlarının çalışılması  ve olası yolakların moleküler yöntemlerle araştırılması 
yararlı olacaktır. 
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KARACİĞER KANSERİ HÜCRELERİNDE TRPC1 GENİNİN POST-
TRANSKRİPSİYONEL SUSTURULMASININ İŞLEVSEL SONUÇLARI 
Selli Ç2, Eraç Y2, Kosova B3, Erdal ŞE1, Tosun M2  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbı Biyoloji AbD, İzmir; 2Ege Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji 
AbD, İzmir; 3Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbı Biyoloji AbD, İzmir 
Önceki çalışmalarımızda, sıçan aortunda yaşlanma sürecinde, depo-
kontrollü Ca+2 (store-operated Ca+2, SOC) kanalının bileşimine katıldığı 
düşünülen TRPC1 protein düzeyleri azalırken, TRPC6 düzeylerinin arttığı1 ve 
A7r5 sıçan aortik düz kas hücre kültüründe TRPC1 geni post-
transkripsiyonel olarak baskılandığında TRPC6 düzeyleri ve SOC girişinin 
anlamlı düzeyde arttığı2 belirlenmiştir. TRPC6’nın proliferasyon3 ve TRPC1’in 
apoptoz4 ile ilişkili olduğu bildirildiğinden, TRPC proteinlerinin ve SOC 
girişinin kanserleşme sürecindeki işlevinin belirlenmesi ayrımsal ilaç 
hedeflerinin tanımlanmasında önem taşımaktadır. Bu çalışmada TRPC1 
düzeylerinin vektör-aracılı gen susturma yöntemi kullanılarak baskılandığı 
Huh-7 insan karaciğer kanseri hücrelerinde proliferasyon ve migrasyondaki 
değişimlerin gerçek zamanlı izlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Progenitör özellik de taşıdığı bilinen HuH-7 hücreleri %10 FBS 
içeren DMEM/Ham’sF-12 ile kültüre edilmiştir. Susturma vektörü (shTRPC1 
dizisi içeren pSUPERIOR.retro.neo+gfp) hücrelere, FugeneHD transfeksiyon 
ajanı ile transfekte edilmiş ve yeşil fluoresan protein (GFP) ekspresyonu 
izlenerek transfeksiyon etkinliği en az %70 olarak belirlenen hücrelerde 
işlevsel analizler gerçekleştirilmiştir. Hücre proliferasyon ve migrasyonun-
daki gerçek zamanlı değişimler xCELLigence cihazı (sırasıyla Real-time Cel-
lular Analysis, RTCA-MP ve -DP, Roche Applied Science) ile belirlenmiştir. 
Bulgular: Susturma vektörü uygulanan HuH-7 hücrelerinde, TRPC1 mRNA 
ve protein düzeyleri anlamlı olarak (P<0,05, n=4 ve P<0,05, n=3) azalmış 
ve hücre proliferasyonu (P<0,01, n=10) baskılanmıştır. Hücre 
migrasyonunda anlamlı değişiklik belirlenmemiştir. 
Sonuç: Bulgularımız, TRPC1’in karaciğer kanseri hücre proliferasyonunda 
işlevsel olduğunu önermektedir. Proliferasyondaki azalmanın nedeninin 
(hücre döngüsündeki bir duraksama, DNA replikasyonundaki azalma veya 
artmış apoptoz gibi) belirlenmesine yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Söz konusu hücrelerde gerçekleştirilen transkriptom çalışması 
sonucunda 40 farklı geninin ifadesinde değişim belirlenmiştir ve 
proliferasyondaki baskılanma ile ilişkili genlere yönelik yolak analizleri 
devam etmektedir. 
TÜBİTAK (108S072, MT; BİDEB-2211, CS) ve E.Ü. (BAP 08ECZ009, MT) 
tarafından desteklenmiştir. 
1Eraç ve ark. Age. 2010;32(2),223-30. 
2Selli ve ark. Vascul Pharmacol. 2009;51:96-100. 
3Thebault ve ark. Cancer Res. 2006;66:2038-2047. 
4Pani ve ark. Mol Biol Cell. 2006;17:4446-4458. 
Anahtar Kelimeler: GEN SUSTURMA, GERÇEK-ZAMANLI HÜCRE ANALIZI, 
HUH-7, MIGRASYON, PROLIFERASYON.  

 



 144 

[S-35] 

CAMP-ERK SİNYAL YOLUNUN İNCELENMESİNDE BİR ARAÇ OLARAK 
İNTRAMOLEKÜLER FRET YÖNTEMİ 
Özcan G, Uğur Ö, Onaran O  
Ankara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
β2-AR (β2-adrenerjik reseptör) eksprese eden HEK (HEK-β) hücrelerinde β2-
AR ile uyarılan yanıtları değerlendirdiğimiz bir çalışmadaki gözlemlerimizi 
açıklayabilmek için hücre içi cAMP artışı ile uyarılan ERK aktivasyonunun 
hangi sinyal yolu bileşenleri üzerinden ilerlediğinin incelenmesi önem 
taşımaktadır. Literatür bilgisine göre cAMP-ERK sinyal yoluna aracılık etme 
potansiyelleri bulunan proteinler C-Raf, B-Raf, Rap-1 ve Ras’dır. Bu 
çalışmada, bu proteinlerin ve ERK’in aktivasyonunu değerlendirebilmek için, 
intramoleküler FRET (Floresan Rezonans Enerji Transferi) prensibi ile 
çalışan Prin-C-Raf, Prin-B-Raf, Raichu-Rap, Raichu-Ras ve Miu2-ERK 
konstraktlarının, uygun araçlar olup olmadıkları incelenmiştir. 
Yöntem: FRET konstraktları ile transfekte edilen HEK-β hücreleri, konfokal 
mikroskopta uygun lazerle uyarılmış ve iki ayrı dalga boyu penceresinden 
sinyaller kaydedilmiştir. Sinyallerin kaydı için kullanılan program (LAS AF) 
ve geliştirdiğimiz bir algoritma ile olmak üzere iki farklı yöntemle FRET 
oranı hesaplanmıştır. Hedef proteinleri aktive ettiği bilinen FSS (fötal sığır 
serumu) uygulamasıyla FRET yanıtındaki değişim izlenmiştir. 
Bulgular: Prin-B-Raf hariç tüm konstraktlarda FSS uygulaması ortalama 
FRET oranında değişime neden olmuştur. Ancak FRET sinyalindeki değişime 
LAS AF programı ile analiz yöntemindeki bazı kısıtlılıkların neden olduğu 
düşünülmüştür. Verilerden arka plan gürültüsünün temizlenmesinde daha 
hassas olan ve konfokal mikroskop görüntülerinden nokta be nokta FRET 
oranını hesaplayabilen bir algoritma geliştirilmiştir. Veriler bu algoritma ile 
değerlendirildiğinde Raichu-Rap ve Raichu-Ras konstraktlarındaki sinyal 
değişiminin ortadan kalktığı gözlenmiştir. Prin-C-Raf ve Miu2-ERK 
kontraktlarındaki FRET değişiminin ise analiz yöntemine bağlı olmayan 
başka faktörlerden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 
Sonuç: FRET konstraktlarının cAMP-ERK yolunu incelemek için uygun 
araçlar olmadığı anlaşılmıştır. Ancak FRET yönteminde, deney ve analiz 
aşamasında artefakta neden olabilecek faktörlerin incelenmesi bakımından 
çalışma öğretici bilgiler sunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İNTRAMOLEKÜLER FRET, VERİ ANALİZİ, KONFOKAL 
MİKROSKOPİ, HEK-Β  
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[S-36] 

NSAİİ MARUZİYETİ VE ORGAN NAKLİNE GİDEN AKUT KARACİĞER 
YETMEZLİĞİ RİSKİ: 7 ÜLKELİ VAKA-POPÜLASYON ÇALIŞMASI 
SONUÇLARI (SALT) 
Gülmez SE6, Lignot S6, Larrey D11, Devrıes C4, Perez S18, Montastruc JL16, 
Sturkenboom M5, Benichou J1, Velo G17, Caputi A2, Salvo F2, Hamoud F6, Micon S6, 
Lassalle R6, Jove J6, Pageaux GP11, Horsmans Y9, Bernuau J14, Bıssolı F12, Stricker 
B5, Thorburn D15, Gatta A3, Monteiro E8, Vafiadis I10, Mccormick A13, Metselaar H7, 
Sen E7, Nıghtıngale A4, Blin P6, Moore N6  
1Bioistatistik, Chu De Rouen, Inserm U657, Rouen, Fransa; 2Clınıcal & Experımental 
Medıcıne & Pharmacology, Polıclınıco Unıversıtarıo, Messına, İtalya; 3Clınıcal & 
Experımental Medıcıne, Padua Üniversite Hastanesi, Padua, İtalya; 4 Eczacılık ve 
Farmakoloji, Bath Üniversitesi, Bath, Birleşik Krallık; 5Epidemiyoloji, Erasmus 
Unıversıty Mc, Rotterdam, Hollanda; 6Farmakoloji, Unıversıté Bordeaux Segalen, 
Inserm U657, Bordeaux, Fransa; 7 Gastroenteroloji & Hepatoloji, Erasmus Üniversitesi 
Mc, Rotterdam, Hollanda; 8 Gastroenteroloji & Hepatoloji, Santa Marıa Hastanesi, 
Lizbon, Portekiz; 9Gastroenteroloji, Louvaın Katolik Üniversitesi, Louvaın, Belçika; 
10Hepatogastroenterology, Athens Üniversitesi Tıp Fak., Laıko Hastanesi, Atina, 
Yunanistan; 11Hepatogastroenteroloji, Chu Saınt-Eloı Hastanesi, Montpellıer, Fransa; 
12İç Hastalıkları ve Kardiyoloji, Clınıca San Gaudenzıo, Novara, İtalya; 13Karaciğer 
Transplantasyon Ünitesi, St. Vıncent’s Üniversite Hastanesi, Dublın, İrlanda; 14 

Karaciğer Ünitesi, Beaujon Hastanesi, Clıchy, Fransa; 15Karaciğer Ünitesi, Royal Free 
Nhs Trust, Londra, Birleşik Krallık; 16Klinik Farmakoloji, Chu De Toulouse, Inserm 
U1027, Toulouse, Fransa; 17 Polıclınıco Borgo Roma, Verona Üniversitesi, Verona, 
İtalya; 18 Rtı Health Solutıons, Barselona, İspanya 
Nimesulid’e bağlı hepatotoksisite riski olasılığı nedeniyle, Avrupa İlaç 
Kurumu’nun Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (Committee for Human Medicinal 
Products, CHMP), nimesulid ruhsat sahibinden, 7 Avrupa ülkesinde, non-
steroidal antiinflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) maruz kalan ve karaciğer nakline 
giden hastalarda bir çalışma yapılmasını istedi. Bordeaux Segalen 
Üniversitesi’ne de bu çalışmayı yürütme yetkisi verildi. Çalışmanın birincil 
amacı, karaciğer nakli için kaydolmuş NSAİİ’ye maruz kalmış akut 
karaciğer yetmezlikli (AKY) hasta sıklığını saptamak ve farklı NSAİİ 
maruziyetinden sonra popülasyon vaka oranlarını karşılaştırmaktır. 
Yöntem: Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İrlanda İtalya, Portekiz ve 
Yunanistan’da yürütülen, çok-uluslu, çok-merkezli, 3-yıllık dönemi 
kapsayan (01/01/2005-31/12/2007), geriye dönük, vaka-popülasyon 
çalışmasıdır. Vakalar, karaciğer nakil listesine kaydolduğunda ≥18 yaşında 
olan, karaciğer hastalığının ilk semptomlarından (indeks tarihi) 30 gün 
önceki dönemde NSAİİ’ye maruz kalmış AKY hastalardı. Ülke başına NSAİİ-
maruz kalmış nakil için kayıtlı AKY oranı, o ülkedeki AKY hasta sayısının 
popülasyon maruziyetine oranı olarak hesaplandı. Popülasyon maruziyeti, 
tanımlanmış günlük doz, reçete edilmiş günlük doz ve NSAİİ-maruz kalmış 
tahmini yıllık hasta sayısı tanımlarınca, %95 güvenirlik aralıkları (%95GA) 
ile hesaplandı. 
Bulgular: 57 uygun nakil merkezinden 50’si veri katkısında bulundu. Nakil 
listesine kaydolmuş toplam 8824 hastanın 500’ü AKY’di, bunların da 241’i 
indeks tarihinden 30 gün önceki periyotta bir ilaca maruz kalmıştı (34’ü 
NSAİİ, 123’ü NSAİİ dışındaki ilaçlar, 84’ü akut ilaç dozaşımı). 1 000 000 
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tedavi-yılı başına olay oranları şöyleydi: bütün NSAİİ için 4,4 (%95GA 3,0-
6,1), nimesulid için 5,6 (2,4-11,1), ibuprofen için 5,8 (2,8-10,6), diklofenak 
için 4,5 (1,5-10,4), ve ketoprofen için 4,7 (1,0-13,6). 157 dozaşımı 
olmayan AKY vakasının 71’i parasetamol’e maruz kalmıştı (9,8; %95GA 
7,7-12,3). 
Sonuç: NSAİİ’e maruziyetten sonra karaciğer nakli için listeye kaydolmaya 
neden olan AKY, nadir bir olaydır ve farklı NSAİİ arasında fark yoktur. Doz 
aşımı olmayan parasetamol maruziyeti ile ilişkili karaciğer yetmezliği, iki 
kat daha sıktır. 
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Farmakogenetik / Klinik Farmakoloji ve Tedavi / Klinik 
Toksikoloji 
21.10.2011 Salon C, 16:30-18:00; S-37/S-42 
[S-37] 

HİPERTANSİYON HASTALARINDA ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ GENİ MDR1 
GENETİK POLİMORFİZMLERİYLE LOSARTAN YANITI ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
Göktaş MT3, Saingüven G2, Pepedil F5, Karaca Ö1, Çakır B4, Babaoğlu MÖ1, Yaşar Ü1, 
Bozkurt A1  
1Hacettepe Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Hacettepe Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları AbD; 
3Hacettepe Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 4 Hacettepe Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD; 
5Hacettepe Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları AbD 
Selektif anjiyotensin reseptör blokörü olan losartan hipertansiyon 
tedavisinde sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Losartan, çoklu ilaç direncinden 
sorumlu transportör proteini P-glikoproteinin (MDR1, ABCB1) substratıdır. 
MDR1, genetik polimorfizm gösterir. Transportörü kodlayan gene (MDR1) 
ait C3435T ve G2677T/A polimorfik alellerinin bazı ilaçların transportunu 
değiştirdiği ve böylece substratlarının biyoyararlanımlarını ve etkililiğini 
değiştirdiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, losartan ile tedavi 
edilmekte olan yeni tanı almış hipertansiyon hastalarında MDR1 (C3435T ve 
G2677T/A) genetik polimorfizmleri ile tedavi yanıtı arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. 
Yöntem: İlk defa hipertansiyon tanısı almış toplam 74 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Genotipleme, PCR-RFLP yöntemi ile gerçekleştirildi. Hastaların 
ortalama kan basıncı değişimi yüzde (±SD) olarak ifade edildi. Tedaviye 
başlamadan önceki kan basıncı değerleri, tedaviye başladıktan 6 hafta 
sonraki ölçümlerle Student t testi kullanılarak karşılaştırıldı. 
Bulgular: C3435T polimorfizmi incelendiğinde, CT ya da TT genotiplerini 
taşıyan bireylerdeki sistolik kan basıncı düşüşü (n=55; %11,6 ± 9,7 
mmHg), CC genotipini taşıyan bireylerdekinden (n=19; %7,6 ± 9,4 mmHg) 
anlamlı olarak daha fazlaydı(p=0,03). G2677T/A polimorfizmi 
incelendiğinde GT genotipli bireylerdeki ortalama sistolik kan basıncı 
düşüşü (n=32; %11,4 ± 9,1 mmHg), GG bireylerdekine (n=21, %8,3 ± 
9,3 mmHg) oranla daha belirgindi (p=0,04). Ortalama diastolik kan basıncı 
değişimleri genotipler arasında anlamlı bir farklılık göstermedi (p=0,33). 
Sonuç: Bu çalışma hipertansiyon hastalarında losartan tedavi yanıtının 
MDR1 genetik polimorfizmleri tarafından etkilendiğini göstermektedir. 
MDR1 3435T ve 2677T alellerini taşıyan bireyler losartan tedavisine daha 
iyi yanıt vermektedir. Çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Birimi (No:0801101009) tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: FARMAKOGENETIK, P-GLIKOPROTEIN, MDR1 
GENETIK POLIMORFIZMI, HIPERTANSIYON, LOSARTAN  

 



 148 

[S-38] 

ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ GENİNDE (MDR1) C3435T VE G2677T/A 
POLİMORFİZMLERİNİN ÇOCUKLARDA LANSOPRAZOL FARMA-
KOKİNETİĞİNE ETKİSİ 
Karaca RÖ3, Gümüş E2, Göktaş MT3, Babaoğlu MÖ3, Baysoy G1, Balamtekin N1, 
Demir H1, Uslu N1, Bozkurt A3, Yüce A1, Yaşar Ü3  
1Hacettepe Ü. Tıp Fak., Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, 
Çocuk Sağlığı AbD; 2Hacettepe Ü. Tıp Fak., Çocuk Sağlığı AbD; 3Hacettepe Ü. Tıp 
Fak., Farmakoloji AbD 
P-glikoproteini (P-gp) kodlayan çoklu ilaç direnci geninde (MDR1) 
tanımlanmış genetik polimorfizmler transportör aktivitesinde değişmeye 
neden olmaktadır. Proton pompası inhibitörü olan lansoprazol bir P-gp 
substratıdır. MDR1 C3435T varyantının lansoprazol farmakokinetiğini 
etkilediğine yönelik çelişkili yayınlar bulunmaktadır. Lansoprazol, CYP2C19 
tarafından metabolize edilir ve CYP2C19 polimorfizmleri, lansoprazol 
farmakokinetiğini etkiler. Bu çalışmanın amacı, lansoprazol kullanan çocuk 
hastalarda, MDR1 (C3435T ve G2677T/A) genetik polimorfizmlerinin 
plazma ilaç ve metabolit düzeyleri üzerindeki etkisinin tüm hasta grubunda 
ve CYP2C19*1*1 genotipli hastalarda incelenmesidir. 
Yöntem: Lansoprazol kullanan 92 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Tek 
doz oral lansoprazol (30 kg altındaki hastalar 15 mg ve 30 kg üzerindeki 
hastalar 30 mg olacak şekilde) verilmesinin ardından 3. saatte alınan venöz 
kan örneğinden, plazma lansoprazol ve 5-hidroksi lansoprazol düzeyleri 
(ortalama±SH) HPLC yöntemiyle ölçüldü. MDR1 (C3435T ve G2677T/A) ve 
CYP2C19 genotiplemesi PCR-RFLP yöntemiyle yapıldı. Gruplar arası 
karşılaştırmalar student’ın t testi ile yapılmıştır. 
Bulgular: MDR1 3435 TT grubundaki hastaların 5-hidroksi lansoprazol 
düzeylerinin CC ve CT genotip grubundaki hastalardan anlamlı olarak 
yüksek olduğu saptandı (sırasıyla 59.5±11.2 ng/ml, n=22 ve 42.7±3.4 
ng/ml, n=70, p=0.027). Ayrıca CYP2C19 mutasyonu taşıyan bireylerin 
dahil edilmediği CYP2C19*1*1 yabanıl tip alt grubunda (n=40), belirtilen 
MDR1 genotip grupları arasındaki bu farkın daha belirgin olduğu gözlendi 
(sırasıyla 77.4±14.6 ng/ml, n=14 ve 39.3±3.9 ng/ml, n=26, p=0.001). 
MDR1 C3435T polimorfizmi ile lansoprazol plazma düzeyi arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmadı (tüm hastalarda p=0,47 ve CYP2C19*1*1 alt 
grubunda p=0,09). G2677T/A polimorfizminin lansoprazol (p=0.29) ve 5-
hidroksi lansoprazol (p=0.97) düzeylerini etkilemediği gözlendi. 
Sonuç: Bu bulgular, çocuk hastalarda MDR1 genetik polimorfizmlerinin 
lansoprazol farmakokinetiğini etkilediğini göstermektedir. Çalışma 
“Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (No:0801101009) 
tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: FARMAKOGENETIK, P-GLIKOPROTEIN, MDR1, 
CYP2C19, GENETIK POLIMORFIZM, LANSOPRAZOL, 5-HIDROKSI 
LANSOPRAZOL  
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[S-39] 

BEHÇET HASTALARINDA ROCK2 GEN POLİMORFİZMİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Oğuz E4, Alaşehirli B3, Pehlivan Y1, Öztuzcu S2, Özkara E2, Kısacık B1, Onat AM1, 
Demiryürek AT3  
1Gaziantep Ü. Tıp Fak., Romatoloji Bilim Dalı, Gaziantep; 2Gaziantep Ü. Tıp Fak., 
Tıbbı Biyoloji AbD, Gaziantep; 3Gaziantep Ü. Tıp Fak., Tıbbı Farmakoloji AbD, 
Gaziantep; 4 Harran Ü. Tıp Fak., Tıbbı Farmakoloji AbD, Şanlıurfa 
Behçet hastalığı tekrarlayıcı oral aft, genital ülserasyon ve üveit ile birlikte 
üç semptomlu bir kompleks olarak tarif edilmiştir. Hastalığın 
immunopatogenik mekanizması henüz tam olarak bilinmemesine karşın 
multifaktöriyel genetik bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile 
Türk toplumunda ROCK2 gen polimorfizmi ile Behçet hastalığı arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu’nun kriterlerine göre 
Behçet hastalığı tanısı konmuş olan yaş ortalaması 35.7±10.3 olan 188 
hasta (88 kadın, 100 erkek) ve benzer yaş (37.2±16.0) ve cinsiyetteki (98 
kadın, 80 erkek) Behçet hastalığı olmayan 178 sağlıklı gönüllü kontrol 
grubu olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Periferik lökositlerden genomik 
DNA izole edilmiş ve ROCK2 geni tek nükleotid polimorfizmleri Biomark 
(Fludigm, USA) cihazı ile floresan PCR yöntemi kullanılarak Dynamic Array 
96.96 protokolü ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: Behçet hastalarında rs35768389 (Asp601Val) polimorfizmi için 
genotip dağılımı sırasıyla T/T için %42.9, T/A için %31.4 ve A/A için %25.8 
olarak bulunmuştur. Bu dağılımlar kontrol grubuyla karşılaştırıldığında (T/T 
için %69.2, T/A için %9.2 ve A/A için %21.5) anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 
Ayrıca allel frekansları karşılaştırıldığında da anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. rs34945852 (Lys1083Met ) polimorfizminde hastalarda T/A 
genotipi yüksek sıklıkta bulunmaktadır (%15.9 kontrol, %30.4 hasta, 
P=0.0495). rs1515219 polimorfizminde ise hastalarda C/C genotip frekansı 
yüksek iken (%43.2’ye karşı %32.9), C/T genotip sıklığı düşüktür (%33.1’e 
karşı %43.8). Çalışılan diğer polimorfizmler (rs726843, rs2290156, 
rs965665, rs10178332, rs2230774, rs6755196, rs10929732) için anlamlı 
bir ilişki saptanamamıştır. 
Sonuç: Bu çalışmada Behçet hastalığı ile ROCK2 geni arasındaki ilişki ilk 
kez incelenmiş ve rs35768389, rs34945852 ve rs1515219 polimorfizmleri 
ile hastalık arasında anlamlı ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu çalışma, 
Gaziantep Üniversitesi, BAP TF.10.19 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: BEHÇET HASTALIĞI, POLIMORFIZM, RHO-KINAZ, 
ROCK2 GENI  
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[S-40] 

YATAN HASTALAR İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK TEDAVİ TABELA 
SİSTEMİNDE İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ BİLGİLENDİRME VE TAKİP 
MODÜLÜNÜN OLUŞTURULMASI 
Kaplan YC2, Karadaş B2, Özoğul M1, Kitapçıoğlu O3  
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Bilgi İşlem Birimi; 2İzmir 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi; 3Probel 
Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti 
İlaç güvenliği, hasta güvenliğinin en önemli unsurlarından biridir. İlaç-ilaç 
etkileşimleri ise tedavi başarısızlığına ya da advers etkilere neden olabilen 
ve bu unsuru tehdit eden çok önemli bir parametredir. Tüm ilaç 
kombinasyonları arasındaki etkileşimleri bilebilmek neredeyse imkansızdır. 
Türkçe kaynak sayısının yok denecek kadar az olduğu bu alanda, bilgiye 
erişmek ise günlük klinik pratikte ciddi vakit kaybına yol açabilmektedir. Bu 
projenin birincil amacı İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 
hekimlerinin hali hazırda kullandıkları elektronik tedavi tabela sisteminde 
tabela oluştururken, tabela içeriğindeki ilaçlar arasında olası bir ilaç-ilaç 
etkileşimi durumunda uyarılmalarını ve bilgilendirilmelerini sağlayacak bir 
modül geliştirmektir. İkincil amaçları ise aralarında etkileşim olan ilaç 
kombinasyonlarının hastanemizde kullanım oranlarını bilebilmek ve 
izleyebilmektir. 
Yöntem: T.C.S.B. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden güncel ilaç listesi 
alınarak ülkemizde kullanılan ilaçlar (Ticari isimler ve etken maddeler) 
tespit edildi ve Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) sınıflandırma 
sistemine göre sınıflandırıldı. Kitap ve literatür bilgileri temel alınarak ilaç 
etkileşim kategorileri oluşturuldu ve önem dereceleri tanımlandı. Kitap, 
literatür ve bu konuda hazırlanmış elektronik kaynaklardan yararlanılarak 
oluşturulan ilaç-ilaç etkileşim tanımlamalarına bağlı olarak, ATC sınıflaması 
altında tanımlı etken maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin veri 
tabanını oluşturmak amacıyla çeşitli programsal ara yüzler tasarlandı, bunu 
takiben içerikler oluşturuldu. Hastanede hazırlanan tüm elektronik 
elektronik tedavi tabelalarında oluşan etkileşimlerin Klinik Farmakoloji ve 
Toksikoloji Birimi tarafından günü gününe takip edilmesi ve olası bir advers 
etki durumunda değerlendirilebilmesi amacıyla da ayrıca bir izlem ara yüzü 
oluşturuldu. İlk olarak 1. derece ilaç-ilaç etkileşimlerinin tanımlandığı 
modülün uygulanmasına 7.03.2011 tarihinde geçildi. Modül oluşturulduktan 
sonra hastanede elektronik tedavi tabelası sisteminin başladığı 31.03.2008 
tarihinden 18.08.2011 tarihine kadar olan zaman dönemi alınıp geriye 
dönük olarak incelendi. 
Bulgular: 6.520.661 ilaç, 1.122.096 adet elektronik tedavi tabelası ve 
449.829 hasta kaydı analiz edildi. İncelenen hastaların % 43.4‘ü erkek, % 
56.6’sı kadın idi. Hasta başına düşen tabela sayısı 2.5 olarak hesaplandı. 
Tedavi tabelası başına düşen ilaç sayısı 5.8 olarak tespit edildi. Tedavi 
tabelaları içerdikleri ilaç sayısına göre oranlandığında yaklaşık % 90’ının 2 
veya daha fazla ilaç içerdiği tespit edildi.Hastalarda 1. derece ilaç-ilaç 
etkileşimi bulunan kombinasyonlar kullanılma oranı % 1.5 olarak bulundu. 
Modülün uygulamaya geçirildiği 7.03.2011 – 18.08.2011 tarihi arasında 
değerlendirmeye alınan kesitte hekimlerin etkileşim uyarılarını okuduktan 
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sonra tedavi tabelasında etkileşen ilaçları iptal etme oranının % 0.7 olduğu 
görüldü. Etkileşime konu olan ilaçlar ve branşlar ayrıntılı olarak incelendi. 
Sonuç: Yapılan analizde etkileşim riski olan bazı kombinasyonlar için 
etkilenen ilaç açısından gerekli önlemelerin alınmadığı (Örn: Fenitoin ve 
vorikonazolün birlikte kullanıldığı esnada fentoin düzeyinin hiç ölçülmediği) 
tespit edildi. Etkileşime konu olan bazı kombinasyonların akılcı ilaç kullanım 
ilkelerine de uymamasına rağmen çok sık reçete edildiği (aynı tedavi 
tabelasında iki benzer nonsteroid antiinflamatuar ilaç gibi) görüldü. İlaç-ilaç 
etkileşimleri sürekli güncellenen, akılda tutması zor, ciddiyet dereceleri ve 
gerçek anlamda ortaya çıkış sıklıkları konusunda fikir birliği olmayan bir 
konudur. Sonuçlar, hekimlerin klinik pratikte bu konunun yeterince farkında 
olamayarak istemeden de olsa hastaya zarar verebileceğini göstermektedir. 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nde (HBYS) oluşturulacak bu tür karar 
destek sistemleri ile etkileşim sonucu hastanın zarar görmesini 
engellenebilir ya da kombinasyonun mutlaka kullanılmasını gerektiren 
durumlarda hekimi olası bir advers etkiye karşı daha hazır hale getirebilir 
ve hastanın daha yakın gözlenmesini sağlayabilir. Bu tür karar destek 
sistemlerinin "bireysel proje" olmaktan çıkarılıp, sağlık otoritesi tarafından 
hazırlanan, güncellenen ve tüm Türkiye’ye hizmet verebilen sistemler 
haline getirilmesi, hastaya verilen ilaç tedavisini daha güvenli kılabilir. 
Ayrıca, bu tür sistemlerden ülke bazında elde edilecek veriler, reçeteleme 
alışkanlıklarındaki hatalara dair ipuçları taşıyabilir ve ülkemizde akılcı ilaç 
kullanım stratejilerinin belirlenmesine ciddi katkılar yapabilir. 
Anahtar Kelimeler: İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ, ELEKTRONİK TEDAVİ 
TABELASI, HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ, KARAR DESTEK 
SİSTEMLERİ  
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[S-41] 

KANDA HPLC YÖNTEMİYLE ALFA AMANİTİN ANALİZİ 
Kaya E1, Karahan S1, Hancı M1, Bayram S1, Alkoç OA2 
1Düzce Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce 
2Düzce Ü. Tıp Fak. Anatomi AbD. Düzce 
Ölümcül mantar zehirlenmelerinde en sık etken olan toksin alfa amanitindir 
ve en önemli tanı kriteri kanda alfa amanitin varlığının gösterilmesidir. Bu 
çalışmada sıçanların kanında alfa amanitinin HPLC yöntemiyle analizi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Alfa amanitin Amanita phalloides mantarından izole edildikten 
sonra 1mg toksin 10mL saf suda çözüldü. Altı adet Wistar albino erkek 
sıçan deneye alındı. Anestezi altında batın açılarak vena cava inferiora 
ulaşıldı, 2mL kan alındı. Bu kanın yarısı kontrol kanı olarak, diğer yarısı ise 
0,1mL toksin solüsyonu da (10µg toksin) eklendikten sonra ayrıldı. Daha 
sonra 0,1 mg/mL konsantrasyondaki alfa amanitin çözeltisinden 1mL, vena 
cava inferiordan iv. olarak verildi. 5 dakika sonra kalpten 1mL kan alındı. 
Sonuç olarak 1’er mL’lik üç ayrı grup oluşturulmuş oldu. Analiz için alınan 
kan örnekleri 5000rpm'de 5 dakika santrifüj edildi ve 0,5mL serumları 
alındı. Serumlar üzerine 0,5mL asetonitril eklenerek 5 dakika vortekste 
karıştırıldı. Tekrar santrifüj edildi, sıvı kısım alındıktan sonra üzerinde 
3,5mL metilen klorit eklendi, karıştırıldı tekrar santrifüj edildi. Üstte kalan 
sulu faz alınarak, HPLC cihazına 10µL enjekte edildi. Alfa amanitin standart 
kalibrasyon eğrisi 0,2-0,6-2µg olmak üzere üç noktalı olarak hazırlandı. 
HPLC yöntemi olarak 303nm UV dalga boyu, C18-250x4,6mm kolon (5µm 
partikül), 1mL/dakika akış hızı, mobil faz amonyum asetat(50mM)+metanol+asetonitril 
(80+10+10) kullanıldı. DÜ-HADYEK’ndan etik kurul izni alınmıştır. Sonuçlar (Ort±SH) 
olarak verilmiştir. 
Bulgular: Toksin bulunmayan örneklerde analiz sonucunda alfa amanitin 
saptanmadı. 10µg toksin eklenen grupta yapılan ölçümlerde 
9,84(±0,03)µg/mL toksin ölçüldü. Hayvanların kalbinden alınan kan 
örneklerinde ise 4,01(±0,04)µg/mL toksin ölçüldü. 
Sonuç: Uyguladığımız yöntemle kanda alfa amanitin analizi yaklaşık %98 
duyarlıkla yapılabilmiştir. 
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[S-42] 

İNTRATRAKEAL BLEOMİSİN UYGULANAN RATLARDA GELİŞEN 
AKCİĞER FİBROZİSİ ÜZERİNE BORİK ASİT VE KOENZİM Q10 
TEDAVİSİNİN SİTOPROTEKTİF ETKİLERİ 
Oto G3, Ekin S2, Çelikezen FÇ1, Yener Z4, Özdemir H3, Yıldırım S4, Bayramoğlu M2  
1Bitlis Eren Ü. Fen-Edebiyat Fak., Kimya Bölümü, Biyokimya AbD, Bitlis; 2Yüzüncü Yıl 
Ü. Fen Fak., Kimya Bölümü, Biyokimya AbD, Van; 3Yüzüncü Yıl Ü., Tıp Fak., 
Farmakoloji AbD, Van; 4 Yüzüncü Yıl Ü. Veteriner Fak., Patoloji AbD, Van 
Bu çalışmada intratrakeal bleomisin (BLM) uygulanan ratlarda gelişen 
akciğer fibrozisi üzerine borik asit ve koenzim Q10 tedavisinin sitoprotektif 
etkileri araştırıldı. 
Yöntem: Çalışmada 32 adet dişi Wistar albino rat kullanıldı. Ratlar 4 gruba 
ayrıldı (n=8) ve birinci grup ratlar kontrol grubu olarak ayrılarak sadece 
intratrakeal serum fizyolojik; ikinci grup ratlara BLM 7,5 mg/kg canlı ağırlık 
oranında intratrakeal yolla tek doz olarak; üçüncü grup ratlara tek doz 
BLM’ye ilave olarak 10 mg/kg/gün oral yolla borik asit ve dördüncü grub 
ratlara tek doz BLM’ye ilave olarak 10 mg/kg/gün borik asit oral olarak ve 4 
mg/kg/gün koenzim CoQ10 i.p. yolla 30 gün uygulandı. Deneme sonunda 
ratlardan kan ve doku örnekleri alınarak histopatolojik analizler, 
antioksidan enzim aktiviteleri (SOD, GSH-Px), total antioksidan kapasite, iz 
element (Zn, Cu, Fe, Mn, Pb) ve mineral düzeyleri (K ve Mg) araştırıldı. 
Bulgular: Yapılan histopatolojik incelemelerde kontrol grubunda akciğer 
parankiminin normal görünümü izlenirken; sadece BLM uygulanan grupta 
alveoller arası septumlarda belirgin kalınlaşmaların olduğu ve fibrozisin 
şekillendiği görüldü. BLM ile borik asit uygulanan grupta alveoller arası 
septumlardaki kalınlaşmaların daha az belirgin olduğu; BLM ile birlikte borik 
asit ve koenzim Q10 uygulanan grupta ise bulguların 3. gruptakilere benzer 
olduğu belirlendi. Akciğer dokusunda SOD ve GSH-Px aktivitelerinin kontrol 
grubuna göre 2. ve 3. gruplarda anlamlı düzeyde azaldığı; 4. grupta SOD 
aktivitesinin 2. ve 3. gruba göre yükseldiği ve kontrol grubuna yakın 
aktivitelerin olduğu belirlenirken GSH-Px aktivitesinde ise 4. grupta kontrol 
grubuna göre anlamlı düzeyde azaldığı belirlendi. Zn düzeyinde kontrol 
grubunda 2. ve 3. gruba göre anlamlı azalmalar olduğu belirlenirken 4. 
grupta anlam belirlenemedi. Karaciğer dokusunda kontrol grubuna göre 2 
ve 3. gruplarda SOD ve GSH-Px aktivitelerinde anlamlı azalmalar belirlendi. 
Bunun yanında Mg düzeyinde kontrol grubuna göre 2. Grupta anlamlı 
artışlar gözlemlenirken, 3. ve 4. gruplardaki düzeyin kontrol grubuna 
benzer olduğu belirlendi. Böbrek dokusunda kontrol grubuna göre 2. grupta 
SOD aktivitesinde önemli düzeyde azalmalar tesbit edilirken, 3. ve 4. 
gruplardaki aktivitelerin kontrol grubuna benzer olduğu belirlendi. GSH-Px 
düzeyinde ise kontrol grubuna göre 2, 3 ve 4. gruplarda anlamlı 
azalmaların olduğu belirlendi. Fe düzeyi bakımından kontrol grubuna göre 
2. grupta anlamlı artış olduğu; 3. ve 4.gruplarda ise kontrol grubuna yakın 
değerler olduğu gözlemlendi. K düzeyinde ise kontrol grubuna göre 2. 
grupta önemli azalmalar olurken 3. ve 4. gruplarda kontrol grubuna paralel 
artışlar bulundu. Dalak dokusunda SOD ve GSH-Px aktivitelerinde kontrol 
grubuna göre 2. ve 3. gruplarda anlamlı azalmalar tesbit edilirken 4. grupta 
kontrol grubuna paralel artışlar görüldü. Serum analizleri sonucunda total 
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antioksidan kapasitede kontrol grubuna göre 2, 3 ve 4. gruplarda anlamlı 
düşmeler belirlendi. Diğer parametrelerde anlam tesbit edilemedi. 
Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada histopatolojik incelemeler sonucunda 
intratrakeal BLM uygulanan ratlarda akciğer fibrozisinin geliştiği; BLM ile 
birlikte borik asit ve koenzim Q10 uygulanan gruplarda ise fibrozis 
bulgularının daha hafif seyrettiği belirlendi. Ayrıca antioksidan enzim 
aktiviteleri, total antioksidan kapasite, iz element ve mineral analiz 
sonuçları değerlendirildiğinde BLM’in neden olduğu akciğer fibrozisine karşı 
borik asit ve koenzim Q10’in sitoprotektif etkiler oluşturabileceği 
düşünülmektedir. 
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Solunum Sistemi Farmakolojisi / Enflamasyon / Diğer 
Konular 
21.10.2011 Salon D, 16:30-18:00; S-43 /S-48 
[S-43] 

MONOKROTALİN İLE PULMONER HİPERTANSİYON OLUŞTURULAN 
SIÇANLARIN PULMONER ARTERİNDE FOSFODİESTERAZ ENZİM 
İNHİBİTÖRÜ VARDENAFİL ETKİSİ: NİTRİK OKSİD-SİKLİK 
GUANOZİN MONOFOSFAT YOLAĞI VE KALSİYUM-ARACILI 
MEKANİZMALARIN ROLÜ 
Minareci E, Şadan G  
Akdeniz Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Antalya 
Sıçanlarda monokrotalin ile oluşturulan pulmoner hipertansiyon modelinde 
selektif fosfodiesteraz-5 (PDE-5) enzim inhibitörü vardenafil’in sıçan 
pulmoner arterindeki etkisi ve bu etkide nitrik oksid (NO)-siklik guanozin 
monofosfat (sGMP) yolağı ile kalsiyum (Ca+2)-aracılı mekanizmaların 
rollerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Pulmoner hipertansiyon sıçanlara tek doz monokrotalin’in 
(60mg/kg) intraperitoneal uygulanması ile oluşturulmuş, bu durum 21 gün 
sonra Fulton indeksi (sağ ventrikül ağırlığı/sol ventrikül ağırlığı + septum 
ağırlığı) ve histopatolojik değerlendirme ile doğrulanmıştır. Deney 
protokolünün ilk kısmında fenilefrin (10-6M) ile kasılmış pulmoner arter 
halkalarında vardenafil’in (10-10-10-5M) etkisi ve bu etkide nitrik oksid 
sentaz inhibitörü L-NAME (10-4M), guanilat siklaz inhibitörü ODQ (10-5M) 
inkübasyonunun rolü değerlendirilmiştir. Deneyin ikinci bölümünde ise, 
vardenafil (10-7 ve 10-6M) inkübasyonu varlığında ve yokluğunda CaCl2 
(3X10-5-3X10-2M) aracılı kasılma yanıtları karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Kümülatif olarak uygulanan vardenafil (10-10-10-5M) pulmoner 
arter halkalarında kontrol grubunda daha belirgin olmak üzere 
konsantrasyon bağımlı gevşeme yanıtı oluşturmuştur. Dokuların 20 dakika 
süre ile L-NAME ve ODQ ile inkübasyonu vardenafil’in gevşeme yanıtını 
azalmış ancak alınan maksimum gevşeme yanıtında anlamlı bir değişiklik 
olmadığı gözlenmiştir. CaCl2 aracılı kasılma yanıtları ise vardenafil 
inkübasyonunda doz-bağımlı olarak azalmıştır. 
Sonuç: Pulmoner hipertansiyon oluşturulan sıçanların pulmoner arterinde 
vardenafil’in oluşturduğu gevşeme yanıtında NO-sGMP yolağının yanı sıra 
kalsiyum-aracılı mekanizmaların da rol oynadığı sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: PULMONER HIPERTANSIYON, VARDENAFIL, NITRIK 
OKSID, KALSIYUM  
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[S-44] 

AKUT AKCİĞER HASARINDA PERİFERİK BENZODİAZEPİN 
RESEPTÖR AGONİSTİ 4’KLORODİAZEPAM’IN ETKİSİ 
Kaynar G1, Yurdakan G2, Yılmaz Sipahi E3  
1Zonguldak Karaelmas Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji AbD; 2 
Zonguldak Karaelmas Ü. Tıp Fak. Patoloji Ad; 3 Zonguldak Karaelmas Ü. Tıp Fak. 
Tıbbi Farmakoloji AbD 
Benzodiazepinlerin beyinde bulunan santral tipteki reseptörlerinden farklı 
olarak, beyin dışındaki bazı organlarda periferik tipte reseptörlerinin de 
bulunduğu gösterilmiştir. Bu reseptörlerin akciğer hücre hasarı ve 
inflamasyonu üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar ise oldukça kısıtlıdır. 
Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda oluşturulan dört farklı akut akciğer hasarı 
modelinde, selektif periferik benzodiazepin reseptör agonisti 4’-
klorodiazepamın (Ro 5-4864) etkilerini araştırmaktır. 
Yöntem: Sıçanlarda dört farklı metodla akut akciğer hasarı modeli 
oluşturulmuştur ( intraperitoneal alpha-naphthylthiourea (ANTU) ve 
intravenöz lipopolisakkarid (LPS) verilmesi, mezenter iskemi/reperfüzyonu 
(I/R) ve çekal bağlama/delme (ÇBD)). 4’-klorodiazepam hayvanlara farklı 
doz ve yollardan verilmiştir (ANTU grubunda 0.1, 0.5, 2 ve 4 mg/kg i.p., 
LPS grubunda i.p., I/R ve ÇBD gruplarında kuyruk veninden 2 mg/kg). 
Akciğer ağırlığı, efüzyon miktarı ve histopatolojik değişiklikler 
değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 4’klorodiazepam ANTU modelinde, 2 ve 4 mg/kg dozlarında, 
akciğer ağırlığı/vücut ağırlığı oranında anlamlı bir azalma oluşturmuş ve 
kullanılan tüm dozlarında, efüzyon gelişimini istatiksel anlamlı düzeyde 
azaltmıştır. LPS modelinde, 4’klorodiazepam akciğer ağırlığı/vücut ağırlığı 
oranında anlamlı bir azalma oluşturmuş, akciğer dokusundaki hemoraji ve 
inflamasyon skorunda anlamlı azalmaya neden olmuştur. ÇBD modelinde, 
hemoraji ve ödem skorunda anlamlı azalmaya neden olmuş, akciğer 
ağırlığı/vücut ağırlığı oranını etkilememiştir. I/R modelinde ise akciğer 
ağırlığı/vücut ağırlığı oranında anlamlı bir azalma oluşturmuştur. 
Sonuç: Selektif periferik benzodiazepin reseptör agonisti 
4’klorodiazepam’ın, akut akciğer hasarı deneysel modellerinde gösterdiği 
koruyucu etkiler, benzodiazepinlerin, santral sinir sistemindekilerden farklı 
olarak periferde yerleşmiş olan periferik reseptörleri aracılığıyla akciğer 
hasar mekanizmalarını etkileyebileceğini göstermektedir. Periferik 
benzodiazepin reseptörlerinin doku hasarı ve inflamasyon üzerine olan bu 
olumlu ve koruyucu etkileri, onların akciğer hastalıklarında potansiyel bir 
ilaç olarak ele alınmalarına olanak sağlayabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: AKUT AKCIĞER HASARI, PERIFERIK BENZODIAZEPIN 
RESEPTÖRÜ  
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[S-45] 

YANIK HASARI SONRASI SIÇANLARIN BEYİN BÖLGELERİNDE nNOS 
EKSPRESYONU VE ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM (ADE) 
İNHİBİTÖRÜ KAPTOPRİLİN ETKİSİ 
Sağlam E3, Özdamar EN3, Demiralay E1, Sağlam Y2, Şehirli AÖ4, Şener G4  
1Başkent Ü. Tıp Fak., Patoloji AbD, İstanbul; 2Göztepe Medical Park Hastanesi, Tıbbi 
Genetik Laboratuvarı, İstanbul; 3Maltepe Ü. Tıp Fak., Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
AbD, İstanbul; 4 Marmara Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, İstanbul 
Termal hasar, yanık bölgesinin yanı sıra uzak organlarda da patofizyolojik 
değişikliklere yol açmaktadır. Yanık hasarı sonrası beyin dokusunun 
morfolojisinde ve metabolizmasında değişiklikler olduğu bildirilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, yanıkta beyin hasarı üzerine endojen nNOS (nöronal 
nitrik oksid sentaz) un rolünü ve ADE (anjiotensin dönüştürücü enzim) 
inhibitörü kaptoprilin etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: 200-300 gram ağırlığındaki Wistar albino türü sıçanlar eter 
anestezisi altında sırt derileri traş edilerek 900C (yanık grubu) ya da 250C 
(kontrol grubu) suya 10 saniye süreyle tutulmuştur. Tedavi grubu yanık 
hasarından hemen sonra ve 12 saat sonra olmak üzere 10 mg/kg 
intraperitoneal kaptopril ile tedavi edilmiştir.Yanık hasarından 24 saat sonra 
sıçanlar ketamin anestezisi altında dekapite edilip, beyinleri çıkarılmıştır. 
nNOS sıçanların beyin bölgelerinde immunohistokimyasal olarak çalışılmıştır 
Bulgular: Tüm grupların serebellar ve hipotalamik bölgelerindeki nNOS 
ekspresyonu arasında fark bulunmamıştır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 
yanık grubunda frontal korteks, striatum ve orta beyinde nNOS aktivitesi 
artmıştır. Frontal kortekste, ADE inhibitörü tedavisi sonrası nNOS ekspresyonu 
önemli ölçüde azalmıştır (p<0.05). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, 
ADE inhibitörü grubunda striatal nNOS önemli ölçüde artmıştır (p=0.001). 
ADE inhibitörü grubunda sıçanların orta beyninde, nNOS azalmıştır. 
Hipokampal nNOS yanık hasarı sonrası değişmemiş ve ADE inhibitörü 
tedavisiyle önemli ölçüde artmıştır (p<0.05). 
Sonuç: Çalışma bulguları yanık hasarını izleyen patofizyolojik olayların 
frontal korteks, striatum ve orta beyinde nNOS tarafindan modüle edilen 
akut inflamatuar bir reaksiyonla ilişkili olduğunu ve kaptopril tedavisinin 
frontal korteks ve orta beyinde nNOS’u pozitif olarak etkilediğini 
düşündürmektedir. 
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SIÇANLARDA YANIĞIN NEDEN OLDUĞU KARDİYOPULMONER 
HASARA KARŞI KAPTOPRİLİN KORUYUCU ETKİSİ 
Özdamar EN2, Şehirli AÖ3, Sağlam E2, Özsavcı D4, Contuk G5, Çetinel Ş5, 
Süleymanoğlu S1, Şener G3  
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji AbD, İstanbul; 2Maltepe Ü. Tıp Fak., 
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD, İstanbul; 3Marmara Ü. Eczacılık Fak., 
Farmakoloji AbD, İstanbul; 4 Marmara Ü. Eczacılık Fak., Biyokimya AbD, İstanbul; 
5Marmara Ü. Tıp Fak., Histoloji & Embriyoloji AbD, İstanbul 
Yanığın neden olduğu kalp ve akciğer hasarında serbest oksijen radikalleri 
ve proinflamatuvar sitokinler önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada yanık 
oluşturulan hayvanlarda kalp ve akciğer dokularında yanığın neden olduğu 
hasarda angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü kaptoprilin olası 
koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Sırt derileri traş edilen Wistar albino türü sıçanlar, eter anestezisi 
altında 10 saniye süreyle 90°C suya tutularak yanık hasarı oluşturuldu. 
Tedavi grubuna yanık sonrası ve 12 saat sonra olmak üzere i.p. 10 mg/kg 
dozunda kaptopril (Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.) uygulandı. Kontrol 
grubunda ise hayvanların sırt bölgeleri 10 saniye süreyle 25°C suya 
tutuldu. Yanıktan 24 saat sonra ketamin anestezisi altında ekokardiografik 
incelemeleri yapılan hayvanlar dekapite edildi. Kalp ve akciğer örneklerinde 
histolojik analizlerin yanı sıra tümör nekroz faktör-α (TNF-α), 
malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri, caspase-3, 
myeloperoksidaz (MPO) ve Na+, K+-ATPaz aktiviteleri tayin edildi. 
Bulgular: Yanığa bağlı olarak kalp ve akciğer dokularında TNF-α ve MDA 
seviyeleri ile caspase-3 ve MPO aktiviteleri kontrole göre anlamlı derecede 
yüksek (p<0.01-0.01), GSH seviyeleri ile Na+, K+-ATPaz aktivitesi ise 
düşük (p<0.01-0.01) bulunmuştur. Ekokardiografi bulguları yanıklı 
hayvanlarda kardiyak fonksiyonlarda değişimi, histolojik bulgular ise her iki 
dokuda yanığa bağlı olarak gelişen hasarı desteklemektedir. Kaptopril 
uygulanan yanıklı hayvanlarda tüm parametrelerdeki değişim geri çevrilmiş 
(p<0.05-0.01), histolojik gözlemlerde de düzelme saptanmıştır. 
Sonuç: Çalışmamızın bulguları yanıkta görülen kardiyopulmoner hasarda 
serbest radikallerin önemli rol oynadığını ve kaptoprilin antioksidan etkisi 
ile bu hasarda koruyucu rol oynadığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: YANIK, KAPTOPRIL, EKOKARDIOGRAFI, CASPASE-3, 
NA+, K+-ATPAZ  
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ HASTANE ECZANESİ STOK 
TAKİBİ VE İLAÇ TEMİN SÜREÇLERİNE ETKİSİ 
Kunak CS  
Giresun Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Türkiye'de 2003 yılında uygulamaya konan Sağlıkta Dönüşüm Programı 
kapsamında yapılan düzenlemelerin, devlet hastanesi eczanelerinin stok 
takip ve ilaç temin süreçlerine etkileri değerlendirilmiştir. 
Yöntem: Bu çalışma Giresun'da faaliyet gösteren 115 yatak kapasiteli Dr. 
Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin 2010 ve 2011 yılı verileri esas 
alınarak yapılmıştır. Veriler SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Bu analiz 
ile kurumun avantajları, kurumun dezavantajları, çevresel riskler ve 
çevresel olanaklar incelenmiştir. 
Bulgular:  
Kurumun Avantajları :  
-MKYS ile sağlanan avantajlar 
-Tecrübeli personel yapısı 
 Kurumun Dezavantajları:  
-MKYS ile doğan dezavantajlar 
-Özel dal hastanesi olması nedeniyle gelir getirici alanların kısıtlı olması 
-Kural koyucu otorite tarafından bağımsız satınalma eşiğinin altında 
değerlendirilmesi 
Çevresel Riskler: 
-İlde bulunan Merkezi Satınalma Biriminin 2010 ve 2011 yılları için il 
genelinde temini istenen ilaç kalemlerinin ancak yarısını temin edebilmiş 
olması 
-Merkezi Satınalma kaynaklı sorunlar karşısında idari tedbir ve yaptırım 
mekanizmalarının bulunmaması 
-Çerçeve ihaleyi kazan firmaların beklenmedik bir anda ihale yasaklısı hale 
gelmeleri nedeniyle karşılaşılan güçlükler 
Çevresel Olanaklar: 
-Yakın illerdeki ve başta Ankara olmak üzere büyük hastane eczaneleriyle 
sürdürülen olumlu ilişkilerle ödünç ilaç temin imkanı 
Sonuç: Elde edilen sonuçların, küçük ölçekli olarak değerlendirilmesi 
nedeniyle bağımsız satınalma faaliyeti yürütmesi kural koyucu otorite 
tarafından uygun görülmeyerek o ilde bulunan Merkezi Satınalma Birimine 
bağlı olarak işlemlerini sürdüren, Türkiye genelindeki diğer hastanelere de 
yansıtılması mümkündür. Gerek hastane eczaneleri gerek kural koyucu 
otorite tarafından, bu çalışmaya konu edilen öngörülmemiş dezavantajların 
ve olası risklerin gözönüne alınmasının,uygulamada daha işlevsel ve adil 
sonuçlar getireceği değerlendirilmektedir. 
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İN VİTRO KAN-BEYİN BARİYERİ MODELLERİ VE YENİ MODEL 
OLARAK ENDOTELİAL HÜCRE SOYLARI İLE OLUŞTURULAN 
MODELLERİN ARAŞTIRILMASI 
Korkmaz S 
Abdi İbrahim İlaç A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Esenyurt, 34555 İstanbul 
Kan-Beyin Bariyeri (Blood-Brain Barrier, BBB) santral etkili ilaçların 
etkilerini gösterebilmeleri için, geçmeleri gereken önemli bir fizyolojik 
bariyerdir. Günümüzde kullanılan in vitro BBB modelleri, gerçek in vivo BBB 
yapısını yansıtmamakta ve ilaç taşıyıcı sistemlerini içermemekte, ya da 
primer hücre kültürü ve ko-kültür yöntemlerini kapsamakta, bu nedenle 
yüksek verimli tarama (High-throughput screening, HTS) çalışmaları için 
uygun ve valide edilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada, 
günümüzde kullanılan in vitro BBB yöntemlerine göre, in vivo BBB yapısına 
daha yakın olan ve HTS çalışmalarında kullanıma uygun yeni bir hücre 
kültürü modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yöntem: Çalışmada, endotelial kültür olarak, insan beyin mikrovasküler 
endotelial hücre kültürü (HBMVEC), HUVEC-CS (insan vasküler endotelial 
hücreleri) ve EOMA (Fare hemanjiyoendotelyoma) hücre soyları ile nöronal 
hücre olarak N1E-115 (fare nöroblast) ve astrositik hücre olarak C8-S (fare 
astrositik) hücreleri kullanılmıştır. Permeabilitede kullanılan 96 well insert 
plate’lere ekilen hücreler, 14-21 gün bekletilerek, TEER (Transepithelial 
Electrical Resistence) ölçümleri alındı ve in vivo TEER değerleri ile 
karşılaştırıldı. Ko-kültürde kullanılacak olan N1E-115 ve C8-S hücrelerinin 
kültürdeki karakterleri ve ko-kültür için kullanılacak ekstrasellüler matriks 
(ECM) proteinleri belirlendi. 
Bulgular: En yaygın kullanılan in vitro BBB modeli olan sığır beyin 
endotelial (BMVEC) hücrelerinin TEER değerleri 500-550 ohm olarak 
gösterilmektedir. Çalışmada, HBMVEC hücrelerinin ECIS sistem ve TEER 
sonucu 650 ohm, EOMA hücrelerinin ise 685 ohm bulunmuştur. Ortama 
hidrokortizon ilavesi ile, HBMVEC TEER değeri 570 ohm olarak saptanırken, 
EOMA hücrelerinin TEER değeri 1000 ohm’a ulaşmaktadır. 
Sonuçlar: Farklı bilimsel çalışmalarda, in vivo olarak BBB- TEER değeri 
1000- 2000 ohm arası olduğu gösterilmiştir. Bugün kullanılmakta olan ve 
etkin bulunan yöntemler ya primer yöntem olup, HTS çalışmalarına uygun 
bulunmamaktadır ya da damar yapısında olmayan hücreler kullanılmakta 
ve ilaç taşıyıcı sistemler farklılıklar gösterdiği için elde edilen permeabilite 
değeri in vivo ile uyumlu çıkmamaktadır. Bu çalışmada geliştirilen yeni 
yöntem olarak EOMA hücre kültürleri ve ko-kültür modelinin TEER değeri in 
vivo koşullara en yakın, yapısal olarak in vivo BBB yapısını taklit edebilen, 
HTS çalışmalarına uygun ve valide edilebilir bir yöntem olması sebebi ile, 
ilaç araştırmalarında diğer in vitro modellere göre üstünlük gösteren yeni 
bir model olması sebebi ile patent başvurusu yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kan-beyin bariyeri, hücre kültürü, in vitro 
permeabilite 
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Poster Sunuları 
Kardiyovasküler Farmakoloji 
20.10.2011; P-1/P-36 
[P-1] 
SIÇANLARDA, İNSÜLİN İLE OLUŞTURULAN HİPOGLİSEMİ SONUCU 
GELİŞEN UZAMIŞ QTC İNTERVALİ ÜZERİNE METOPROLOL, PİLOKARPİN 
VE DİLTİAZEM ETKİLERİNİN EKG KAYDI İLE ARAŞTIRILMASI 
Erbaş O. Ege Ü. Tıp Fak. Fizyoloji AbD 
Genç Tip I diyabetik hastalarda hipoglisemiye bağlı gece ölümleri, bu 
hastalarda beklenmeyen ani ölümlerin önemli bir sebebidir. Hipoglisemi 
ayrıca koroner arter hastalığı olan kişilerde artmış mortalite sebebidir. 
Hipoglisemiye bağlı ani ölümlerden, uzamış QTc intervali sonucu gelişen 
malign ventriküler aritmiler sorumlu tutulmaktadır. Hipoglisemi sırasında 
ortaya çıkan sempatik yanıt, miyokardiyal aksiyon potansiyeli süresinde ve 
QTc intervalinde uzamaya neden olur. İnsulinin potasyumu hücre içine 
kaydırıcı etkisi sonucu oluşan plazma potasyum düşmesi QTc intervalindeki 
uzamaya katkıda bulunur. Bu çalışmada amaç metoprolol, pilokarpin ve 
diltiazem’in, insulin ile oluşturulan hipoglisemide QT-correct (QTc) intervali 
üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmada 24 adet Sprague-Dawley tipi erişkin erkek sıçan 
kullanıldı. 24 adet normoglisemik sıçana intraperitoneal (İ.P) ketamin(40 
mg/kg) ve ksilazin(4 mg/kg) anestezi altında EKG (Biopac MP 30) çekilerek 
derivasyon(D) I’ de normal QTc intervali saniye(s) belirlendi. QTc 
hesaplanması için Bazett formülü kullanıldı. 24 sıçana hipoglisemi 
induksiyonu için 40 İU/kg kristalize insulin uygulandı. 4 gruba ayrılan 
sıçanlara (n=6) insulin uygulamasından 2,5 saat sonra I.Grup sıçanlara 
izotonik NaCl, II. Grup sıçanlara 1 mg/ Kg metoprolol, III. Grup sıçanlara 
0.8 mg/Kg pilokarpin, IV. Grup sıçanlara 1 mg/Kg diltiazem i.p uygulandı. 
İnsulin uygulanmasından 3 saat sonra, 4 gruptaki sıçanların tümüne 
kuyruktan stick aracılıklı kan şeker ölçümü yapıldı. 40 mg/dl hipoglisemi 
sınırı olarak belirlendi. Bu değerin altındaki hipoglisemik sıçanlara, anestezi 
altında EKG çekilerek derivasyon(D) I’ de QTc intervali hasaplandı ve 
ilaçların QTc üzerine etkileri yorumlandı. 
Bulgular: İzotonik verilen I. Grup hipoglisemik sıçanlarda QTc intervali 
(0.143 ± 0.01 s), normoglisemik sıçanlara göre (0.123 ± 0.009 s) anlamlı 
(p< 0.05) uzamış olarak bulundu. Metoprolol verilen II. Grup hipoglisemik 
sıçanlarda QTc intervali (0.121 ± 0.004 s), pilokarpin verilen III. Grup 
hipoglisemik sıçanlarda QTc intervali (0.116 ± 0.002 s), diltiazem verilen 
IV. Grup hipoglisemik sıçanlarda QTc intervali (0.129 ± 0.001 s) olarak 
bulundu. Metoprolol, pilokarpin ve diltiazem verilen II, III, IV. Gruptaki 
hipoglisemik sıçanların QTc intervalleri, izotonik verilen I. Grup 
hipoglisemik sıçanlara (0.143 ± 0.01 s) göre anlamlı (p<0.05)kısalmıştır. 
Sonuç: İnsulin ile oluşturulan hipoglisemi QTc intervalinde uzama 
oluşturmuktadır. Pilokarpinde en belirgin olmak üzere metoprolol ve 
diltiazem, hipoglisemiye bağlı gelişen QTc intervalindeki uzamayı 
önlemişlerdir. Bu ilaçların profilaktik kullanımı, hipogliseminin tetiklediği 
ventriküler tip aritmilerin önlenmesinde ümit verici olabilir. 
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ALCHEMILLA VULGARIS (ROSACEAE) SIVI EKSTRESİNİN SIÇAN 
MEZENTERİK ARTERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Altun İH2, Takır S2, Süzgeçselçuk S1, Mat A1, Uydeş Doğan BS2  
1İstanbul Ü. Eczacılık Fak. Farmakognozi AbD; 2İstanbul Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji 
AbD 
Alchemilla vulgaris (Rosaceae) halk arasında astrenjan, antiinflamatuvar, ağız 
aftlarında tedavi edici ve yara iyileştirici olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
bu bitkinin yüksek düzeyde polifenolik bileşikler, kersetin, luteolin gibi flavonoidler ve 
tanen içerdiğini ortaya konmuştur. Bu çalışmada Alchemilla vulgaris’in (Rosaceae) sıvı 
ekstresinin izole sıçan mezenterik arteri üzerine etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Sıvı ekstre, bitki materyalinin Soxhlet apareyinde metanol ile 18 saat 
tüketilmesi, ardından rotavoporda yoğunlaştırıldıktan sonra liyofilize edilmesi ile elde 
edilmiştir. Sıvı ekstrenin vasküler etkisini incelemek amacıyla endoteli intakt 
mezenterik arterler myograf sistemine takılmış, ardından Alchemilla vulgaris’in 
(Rosaceae) sıvı ekstresininin (0.01-10 mg/ml) etkisi prostaglandin F2α (PGF2α, 3x10-

5M) veya potasyum klorür (KCI, 40mM) ile kastırılan mezenterik arterleri üzerinde 
kümülatif uygulanarak incelenmiştir. Ayrıca, Alchemilla vulgaris’in (Rosaceae) sıvı 
ekstresi (10 mg/ml , 20 dak.) ile inkübe edilmiş mezenterik arterlerde kastırıcı ajanlara 
karşı reaktivite de araştırılmıştır. 
Bulgular: Alchemilla vulgaris’in (Rosaceae) sıvı ekstresi PGF2α veya KCI ile 
prekontrakte edilen mezenterik arterlerde konsantrasyon bağımlı 
gevşemelere neden olmuştur (Emaks: -89.47±2.26% ve -77.94±1,46% 
n=6, sırasıyla). Alchemilla vulgaris’in sıvı ekstresi ile inkübe edilmiş 
damarlarda ise PGF2α (10-8-10-4M) ve KCI (10-120 mM) ile elde edilen 
maksimum kasılma düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir (PGF2α: Emaks: kontrol: 
3.70±0.39g vs Emaks:+Alchemilla vulgaris: 1.70±0.51g ve KCI: Emaks: 
kontrol: 1.39±0.17g vs Emaks:+Alchemilla vulgaris: 1.16±0.13g, n=6, p< 
0.05) 
Sonuç: Bulgularımız, Alchemilla vulgaris’in (Rosaceae) sıvı ekstresinin izole 
sıçan mezenterik arteri üzerinde konsantrasyon bağımlı gevşetici etkiye 
neden olduğunu ve kastırıcı ajanlara karşı vasküler reaktiviteyi azalttığını 
ortaya koymuştur. Alchemilla vulgaris’in bu etkisinin hipertansiyon gibi kan 
basıncının yükseldiği koşullarda incelenmesinin bitkisel kaynaklı tedavi 
yaklaşımları açısından önemli olacağı düşünülmektedir. 
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SİSPLATİN UYGULANAN SIÇANLARDAN İZOLE EDİLEN 
AORTALARDA KASICI AJANLARA CEVAPLAR VE 
ANTİOKSİDANLARIN ROLÜ 
Nurullahoğluatalık E3, Keleş B6, Uyar Y1, Dündar A4, Öz M2, Esen H5  
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul; 
2Selçuk Ü. Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya; 3Selçuk Ü. Meram 
Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Konya; 4 Selçuk Ü. Meram Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz 
AbD, Konya; 5Selçuk Ü. Meram Tıp Fak. Patoloji AbD, Konya; 6Selçuk Ü. Selçuklu Tıp 
Fak. Kulak Burun Boğaz AbD, Konya 
Kanser tedavisinde sıklıkla kullanılan sisplatinin, sıçan aortasında çeşitli 
kasıcı ajanlara cevabı ne şekilde etkileyeceği ve olası etkilere 
antioksidanların rolü araştırılacaktır. 
Yöntem: 32 adet erişkin Sprague Dawley sıçan; kontrol (serum fizyolojik), 
sisplatin (10 mg/kg i.p. 8 gün), sisplatin+melatonin (4 mg/kg i.p. 8 gün) 
ve sisplatin+quersetin (50 mg/kg i.p. 8 gün) şeklinde 4 gruba ayrıldı. 
Antioksidanlar sisplatin injeksiyonundan bir gün önce uygulandı. Sisplatin 
uygulanmasından 14 gün sonra abdominal aortalar izole edildi. Tüm 
gruplarda, KCl (5-100 mM) ve fenilefrin (10-9-10-4 M) kümülatif 
konsantrasyon-cevap eğrileri alındı. Dokularda ayrıca luminal alan ölçümleri 
yapıldı. 
Bulgular: KCl ve fenilefrin sıçan aortasında tekrarlanabilir kasılmalar 
oluşturdu. Sisplatin uygulanan grupta her iki kasıcı ajana da duyarlılık 
anlamlı olarak arttı. Sisplatin uygulanmasından önce, melatonin ve 
quersetin uygulanması, max cevabı değiştirmeden, duyarlılıkta anlamlı 
azalmaya neden oldu. Sisplatin uygulanan grupta luminal alan kontrole 
göre %15.56 oranında azaldı. Antioksidanların sisplatinin neden olduğu 
vazospazmı önlediği görüldü. Melatonin ve quersetin etkileri arasında fark 
görülmedi. 
Sonuç: Sisplatin kullanan hastalarda görülen aortik oklüzyona karşı 
melatonin ve quersetinin protektif tedavi seçeneği olabileceğini 
düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: AORTA, SISPLATIN, MELATONIN, QUERSETIN, 
VAZOPROTEKTIF  
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SIÇANDA KARDİYAK ÖNKOŞULLAMANIN KORUYUCU ETKİSİNDE 
SUMATRİPTANIN ROLÜ* 
Altunkaynak HÖ2, Özerdem Y1, Uzar G1, Abdulazizoğlu İB1, Çavuşoğlu C1, Efendı 
GY1, Koç H1, Tecder Ünal M2, Tuncer M2  
1Başkent Ü. Tıp Fak., Dönem II Öğrencisi, Ankara; 2Başkent Ü. Tıp Fak., Farmakoloji 
AbD, Ankara 
Önkoşullamayla sağlanan koruyucu etkinliğin değerlendirildiği son 
noktalardan biri aritmidir. Migrenin akut tedavisinde kullanılan 
sumatriptanın aritmilere, seyrek de olsa miyokard infarktüsüne neden 
olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda, sıçanda koroner iskemi/reperfüzyon 
(İ/R) sonucu görülen aritmiler önkoşullamayla azaltıldığında sumatriptanın 
olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olup olmadığının araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Erkek Wistar Albino sıçanlar (250-350 g, n=26), sumatriptan 
uygulanan ve kontrol grubu olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Her 2 grup, 
sham, İ/R ve önkoşullamalı İ/R grubu olarak 3 alt gruba ayrıldı. Anesteziye 
hayvanda, trakea, sağ juguler ven ve sol karotid arter kanüle edildi. Sol 
torakotomiyle kalp göğüs kafesi dışına çıkarıldı. Koroner arterin orijinine 
yakın bir yerinden mikroklemple iskemi, diğer alt grupta önkoşullama 
uygulandı. Sumatriptan (3 mg/kg, i.v.), ilgili gruplarda cerrahi işlemlerden 
sonra verildi. 
Bulgular: Sumatriptan, hemodinamik parametreleri çok fazla değiştirmedi. 
Sham grubunda ventriküler taşikardiye (VT) neden oldu, İ/R grubundaysa 
VT insidansı daha düşük olarak gözlendi. Ancak önkoşullamalı sumatriptan 
grubunda VT oranı, sumatriptan verilmiş İ/R grubuna göre değişmedi ve 
önkoşullamalı sumatriptansız gruba göre artmış bir VT insidansı gözlendi. 
Sumatriptan, sham grubunda %33.3 oranında ventriküler fibrilasyona (VF) 
neden olurken, İ/R ve önkoşullama gruplarında, beklenmeyen şekilde VF’ye 
neden olmadı. 
Sonuç: Sumatriptan non-iskemik koşullarda VT ve VF insidansını artırmış 
ancak iskemik koşullarda VT ve VF insidansını azaltmıştır. Sumatriptan 
tekrarlayan iskemik ataklarda ilave koruyucu ve/veya kötüleştirici bir etki 
oluşturmamaktadır. Sonuç olarak, sumatriptan kullanan migrenli hastalarda 
infarktüs geçirme olasılığı olsa da, ilacın tek ya da tekrarlayan iskemik atak 
geçirmiş hastalarda ilave bir risk oluşturmayacağı söylenebilir. 
* Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmiştir (DA 11/11) 
Anahtar Kelimeler: SUMATRİPTAN, İSKEMİ-REPERFÜZYON, 
ÖNKOŞULLAMA, LAMBETH CONVENTION  
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SIÇAN ATRİYUMUNDA AMİTRİPTİLİNİN OLUŞTURDUĞU 
ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERDE ADENOZİN 
RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 
Kalkan Ş1, Oransay K1, Bal İB2, Ertunç M2, Sara Y2, İskit AB2  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD; 2Hacettepe Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD 
Çalışmamızın amacı amitriptilin zehirlenmesinde oluşan kardiyak 
elektrofizyolojik değişikliklerin mekanizmasında adenozin reseptörlerinin 
rolünün araştırılmasıdır. 
Yöntem: Wistar cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Sağ ve sol atriyum 
çıkarıldıktan sonra 10 mL perfüzyon odasına yerleştirildi. Atriyumlar 1.0 Hz 
frekansında, 2 milisaniye süreli stimuluslar ile bipolar platin elektrotlar 
kullanılarak uyarıldı. Birinci gruba kümülatif olarak amitriptilin (1μM, 10μM 
ve 50μM) ilave edildi. İkinci ve üçüncü gruba, 20 dakikalık DPCPX (8-
Cyclopentyl-1,3-Dipropylxanthine; selektif A1 reseptör antagonisti,10-4 M) 
veya CSC [8-(3-chlorostyryl) caffeine; selektif adenozin A2a reseptör 
antagonisti 10-5 M] inkübasyonunu takiben kümülatif olarak amitriptilin 
ilave edildi. İstirahat membran potansiyeli (RMP), aksiyon potansiyeli 
amplitüdü (APA), aksiyon potansiyelinin % 50 ve % 80 düzeylerindeki 
repolarizasyona karşılık gelen devam süreleri (APD50, APD80), aksiyon 
potansiyelinin maksimum yükselme eğimi ve maksimum iniş eğimi 
kaydedildi. İstatistiksel analizde Student’ın t testi ve ANOVA’yı takiben 
Tukey-Kramer testi kullanıldı. 
Bulgular: Kümülatif amitriptilin, RMP ve APA’ da istatistiksel olarak anlamlı 
bir değişiklik oluşturmadı. 50 μM amitriptilin APD50 ve APD80’de uzama 
oluşturdu (p<0.001; p<0.0001, sırasıyla). Amitriptilin tüm 
konsantrasyonlarda aksiyon potansiyelinin maksimum yükselme eğimini 
azaltırken (p<0.0001), aksiyon potansiyelinin maksimum iniş eğimi sadece 
50μM amitriptilin tarafından azaltıldı (p<0.01). DPCPX, 50 μM amitriptilinin 
APD50 ve APD80’de oluşturduğu uzamayı engelledi (p<0.001; p<0.001, 
sırasıyla). DPCPX, 1 ve 50 μM amitriptilinin aksiyon potansiyelinin 
maksimum yükselme eğiminde yaptığı azalmayı (p<0.05) ve 50 μM 
amitriptilinin aksiyon potansiyelinin maksimum iniş eğiminde yaptığı 
azalmayı engelledi (p<0.001). 
Sonuç: Selektif adenozin A1 reseptör antagonisti, amitriptilinin atriyal 
aksiyon potansiyelinde oluşturduğu elektrofizyolojik değişiklikleri engelledi. 
Amitriptilin zehirlenmesinde oluşan kardiyak elektrofizyolojik değişikliklerin 
mekanizmasında adenozin A1 reseptör stimülasyonu rol oynamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: AMİTRİPTİLİN, KARDİYAK AKSİYON POTANSİYELİ, 
ADENOZİN RESEPTÖRLERİ  
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SIÇANLARDA DENEYSEL OLARAK GELİŞTİRİLEN İSKEMİK KALP 
YETMEZLİĞİNDE MELATONİN’İN KORUYUCU ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Şehirli AÖ3, Koyun D3, Tetik Ş2, Yığıner Ö1, Çetinel Ş4, Özsavcı D2, Şener G3  
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji AbD; 2Marmara Ü. Eczacılık Fak., 
Biyokimya AbD; 3Marmara Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD; 4 Marmara Ü. Tıp Fak., 
Histoloji - Embriyoloji AbD 
Myokard infarktüsü miyokardın oksijen gereksinimi ile sunumu arasındaki 
dengesizlikten kaynaklanan myokard iskemisi ve sonrasında gelişen 
myositlerdeki nekroz ile karakterize akut bir tablodur. Myokard infarktüsü 
esnasında ve sonrasında reaktif oksijen düzeyindeki artışın oluşmuş 
nekrozu yaygınlaştırarak kalp yetmezliğine yol açtığı ileri sürülmektedir. Bu 
çalışmada sol ön inen koroner arterin ligasyonu (LAD) ile oluşturulan 
iskemik kalp yetmezliğinde melatoninin olası kardiyoprotektif etkilerinin 
incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: İskemik kalp yetmezliği oluşturmak amacıyla Wistar albino türü 
sıçanların anestezi altında sol ön inen koroner arterleri bağlandı. 
Hayvanlara 4 hafta boyunca serum fizyolojik (SF) veya melatonin (Mel,10 
mg/kg) tedavileri uygulandı. Son uygulamadan 24 saat sonra anestezi 
altında ekokardiografik incelemeleri yapılan hayvanlar dekapite edildi. Kan 
örneklerinde laktat dehidrogenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), ve lizozomal 
enzimler (β-D glukorinidaz, β-D galaktozidaz, β-D-N asetil glukoz aminidaz, 
asit fosfataz, katepsin D) ve kalp dokularında ise Na+,K+-ATPaz, ATP, 
malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), myeloperoksidaz (MPO) ve 
caspase-3 tayinleri yapıldı. Kalp dokusu ayrıca histolojik olarak da 
incelendi. 
Bulgular: İskemik kalp yetmezliği grubunda kanda lizozomal enzim 
düzeyleri, CK ve LDH aktivitesi önemli derecede yüksek bulundu. Bu 
hayvanlarda kalp dokusunda da MDA seviyelerinin, caspase-3 ve MPO 
aktivitelerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede artmış, GSH ve ATP 
seviyeleri ile Na+, K+-ATPaz aktivitesinin azalmış olduğu belirlendi. 
Ekokardiografi ve histolojik bulgularımız da biyokimyasal ölçümlerle uyumlu 
olarak yapısal ve fonksiyonel hasarı destekledi. Melatonin uygulaması ile 
hayvanlarda tüm parametrelerde gözlenen değişim geri çevrildi. 
Sonuç: Melatoninin iskemik kalp yetmezliğine karşı koruyucu etkiye sahip 
olduğunu gösteren bulgularımız toksisitesi olmayan bu ajanın klinikte yeni 
bir tedavi prensibi oluşturabileceğini düşündürmektedir. 
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PİKNOGENOL’ÜN STREPTOZOTOSİN İLE OLUŞTURULAN DİABETES 
MELLİTUS MODELİNDE AORTA VE KORPUS KAVERNOZUM 
DOKULARINDA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
Şener Ü, Hancı Y, Kabasakal L, Elçioğlu HK  
Marmara Ü. Eczacılık Fak. 
Çalışmamızda streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş sıçanların aorta 
ve korpus kavernozum dokularında hiperglisemi sonucu artan serbest 
radikallerin (SR) oluşturduğu oksidan hasara bağlı olarak meydana gelen 
fonksiyonel değişiklikler ve biyokimyasal parametreler değerlendirilmiş; 
piknogenol uygulamasının bu parametrelerde oluşabilecek değişikliklere 
karşı etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Bu amaçla Sprague Dawley sıçanlar (n=24) kullanıldı ve 
hayvanlar 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubu (0.1M sitrat tamponu i.p. n=6), 
Diyabet grubu (60 mg/kg STZ i.p tek doz uygulandı.) Diyabet + Piknogenol 
grubu (20 mg/kg i.p. 8 hafta süreyle uygulama, n=6), Piknogenol grubu 
(20 mg/kg piknogenol i.p 8 hafta, n=6). Diyabet grubundaki hayvanlara 60 
mg/kg STZ i.p uygulandı ve 48 saat sonra kan glikoz düzeyi 200 mg/dl’nin 
üzerinde olan sıçanlar diyabetik kabul edildi. Diyabetik sıçanlara 20 mg/kg 
piknogenol i.p olarak tedavi amacıyla uygulandı. 8 haftanın sonunda 
hayvanlar dekapite edilerek aorta ve korpus kavernozum dokuları çıkarıldı. 
Bulgular: Bu çalışmada dokularda glutatyon ve malondialdehid 
düzeylerinin ölçümünün yanısıra düz kasın gevşeme ve kasılma yanıtları 
incelendi. Diyabetik sıçan aortasında ve korpus kavernozumunda 
asetilkolinle (Ach) oluşan gevşeme yanıtlarının ve fenilefrinle (FE) oluşan 
kasılma yanıtlarının azaldığı gözlendi. Piknogenol tedavisinin ise bu yanıtları 
kısmen düzelttiği görüldü. Biyokimyasal parametreler incelendiğinde 
diyabet grubunda malondialdehid (MDA) düzeylerinin arttığı, glutatyon 
(GSH) düzeylerinin ise azaldığı bulundu. Piknogenol tedavisinin ise 
malondialdehid (MDA) düzeylerindeki artışı azaltırken, GSH düzeylerindeki 
azalmayı da daha etkin olarak önlediği saptandı. 
Sonuç: Bu bulgular ışığında sonuçlarımız, piknogenolün aorta ve korpus 
kavernozum dokularında serbest radikallerin neden olduğu oksidan hasara 
karşı koruyucu etki göstererek diyabette gelişen komplikasyonları 
önleyebileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: DIYABET, AORTA, KORPUS KAVERNOZUM, 
STREPTOZOTOSIN, PIKNOGENOL  
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PULMONER HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE VASKÜLER 
ENDOTELİYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN ROLÜ 
Yiğitaslan S, Sırmagül B  
Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Pulmoner hipertansiyon (PH), sağ ventrikül yetmezliğine yol açan ve 
pulmoner arter basıncı artışı ile karakterize bir durumdur. PH gelişiminde 
ve ilerlemesinde rol alan patolojik olaylardan biri pulmoner vasküler 
remodeling’dir. Çalışmamızda, pulmoner hipertansiyon sürecinde vasküler 
endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) düzeyinde gözlenen değişikliklerin, 
pulmoner yataktaki etkilerinin ve tedavide kullanılmakta olan bosentan, 
sildenafil ve iloprost’un VEGF ile ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmamızda monokrotalin (MCT) ile pulmoner hipertansiyon 
oluşturulan sıçanlarda iloprost (5 µL/saat, sc), bosentan (100 mg/kg/gün, 
oral) ve sildenafil (50 mg/kg/gün, oral) tedavileri sonrasında serum 
örnekleri ve pulmoner arter homojenatlarında VEGF düzeylerindeki 
değişiklikler ELISA yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Sağ ventrikül basınçları ve sağ ventrikül/vücut ağırlığı oranları 
kontrol gruplarına göre tedavisiz MCT gruplarında anlamlı derecede yüksek 
gözlenmiş; tedavili MCT gruplarında ise tedavisiz MCT gruplarına göre 
anlamlı bir düşüklük gözlenmiştir. Serum VEGF (sVEGF) ve pulmoner arter 
VEGF düzeyleri (paVEGF); kontrol gruplarına göre tedavisiz MCT 
gruplarında anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur. Tedavili MCT 
gruplarında ise sVEGF ve paVEGF düzeyleri tedavisiz MCT gruplarına göre 
anlamlı derecede daha yüksekti. İlginç olarak, iloprost grubunda bu 
değerler kontrol gruplarına göre de istatistiksel olarak anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur. 
Sonuç: Tedavisiz MCT gruplarında azalmış VEGF düzeyleri ve tedavili MCT 
gruplarında artmış VEGF düzeyleri sonuçlarımız; PH hemodinamisinin VEGF 
düzeyini artırmaya yönelik tedavi seçenekleri açısından da 
değerlendirilmesinin uygun olacağını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: PULMONER HIPERTANSIYON, VEGF, MONOKROTALIN  
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ENDOTOKSEMİK SIÇANLARDA PİROKSİKAMIN HİPOTANSİYONU 
ÖNLEYİCİ ETKISİNE MEK1/ERK1/2/iNOS/NADPH OKSİDAZ 
YOLUNUN KATKISI 
Buharalıoğlu CK2, Sarı AN2, Kaçan M2, Gilik D2, Korkmaz B2, Cüez T2, Şahanfırat S2, 
Malık KU1, Tunçtan B2  
1Department of Pharmacology College of Medicine The University of Tennessee 
Center for Health Sciences, Memphis, Tennessee, AbD; 2Mersin Ü. Eczacılık Fak. 
Farmakoloji AbD 
Daha önce yaptığımız çalışmaların bulguları, endotoksemi sırasında 
piroksikamın hipotansiyonu önleyici etkisine renal indüklenebilir 
siklooksijenaz (COX-2) ve indüklenebilir nitrik okit sentaz (iNOS) 
ekspresyon ve etkinliğindeki azalma ile sitokrom P4504A (CYP4A1) 
ekspresyonu ve 20-hidroksieikozatetraenoik asit (20-HETE) oluşumundaki 
artmanın katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bu çalışmada ise, 
endotoksemik sıçanlarda piroksikamın hipotansiyonu önleyici etkisine 
mitojen ile etkileştirilen protein kinaz kinaz 1 (MEK1)/ekstraselüler sinyal 
ile düzenlenen kinaz 1/2 (ERK1/2)/iNOS/NADPH oksidaz yolunun katkısı 
araştırılmıştır. 
Yöntem: Deneylerde kontrol grubu olarak serum fizyolojik (4 ml/kg, i.p.) 
ve septik şok grubu olarak endotoksin (10 mg/kg, i.p.), deney grubu olarak 
da tek başına veya endotoksin ile birlikte piroksikam (10 mg/kg, i.p.) 
uygulanan erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. Piroksikam sıçanlara serum 
fizyolojik veya endotoksin enjeksiyonundan 1 saat sonra uygulanmıştır. 
Sıçanlara serum fizyolojik veya endotoksin enjeksiyonundan önce ve 4 saat 
sonra kuyruktan kan basıncı ve kalp hızı kayıtları alınmıştır. Deneyler 
sonunda, öldürülen sıçanlardan izole edilen böbreklerde MEK1, ERK1/2, 
NADPH oksidazın alt birimlerinden gp91phox ve p47phox ile nitrotirozin protein 
ekspresyonları ile MEK1, ERK1/2 ve NOS etkinlikleri ölçülmüştür. 
Bulgular: Endotoksin uygulanan sıçanların böbreklerinde MEK1 ve ERK1/2 
protein ekspresyonları değişmezken, gp91phox, p47phox ve nitrotirozin protein 
ekspresyonları, fosforile MEK1 ve ERK1/2 düzeyleri ile NOS etkinliği ve 
nitrotirozin düzeyleri artmıştır. Endotoksinin neden olduğu bütün bu 
değişiklikler piroksikam ile önlenmiştir. İncelenen parametreler üzerinde 
piroksikam tek başına herhangi bir değişiklik oluşturmamıştır. 
Sonuç: Bulgularımız, piroksikamın endotoksemik sıçanlarda hipotansiyona 
neden olabilecek olayları, artmış olan renal MEK1/ERK1/2/iNOS/NADPH 
oksidaz yolu etkinliğini azaltarak önleyebileceğini göstermektedir. [Bu 
çalışma MEÜ BAP (BAP-ECZF-EMB-BT-2006-3 ve BAP-SBE-EMB-TC-2008-
6DR), Novartis Türkiye, TÜBİTAK (SBAG-109S121) ve NIH (HLBI-19134-34 
ve HLBI-19134-33A1)'den alınan desteklerden yararlanılarak yapılmıştır.] 
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2,3,7,8-TETRACHLORODİBENZO-P-DİOXİN (TCDD) VERİLEN 
SIÇANLARDA MELATONİNİN KAN BASINCI VE VASKÜLER 
CEVAPLARA ETKİSİ 
İlhan S, Mutlu E, Onat E, Şahna E  
Fırat Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Elazığ 
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), güçlü bir çevresel toksindir. 
Bu çalışmanın amacı, TCDD’ye maruziyet sonucu gelişen kan basıncı 
değişiklikleri ve vasküler cevaplar üzerine melatonin etkisini araştırmaktı. 
Yöntem: Sprague-Dawley sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n=6). (1) Kontrol 
grubu, (2) MLT grubu: 5 mg/kg/gün melatonin (İ.P., 4 hafta), (3) TCDD 
grubu: 500 ng/kg/gün TCDD (gavaj ile, 4 hafta) ve (4) TCDD+MLT grubu: 
TCDD ve melatonin (İ.P.) verildi. Deney süresi sonunda sistolik kan basıncı 
“tail-cuff” metoduyla ölçüldü. Daha sonra in vitro ortamda torasik aortada 
fenilefrin (Phe) ve KCI kasılma cevapları alınarak EC50 ve Emax (KCI 
yüzdesi olarak) değerleri hesaplandı. İstatistiksel anlamlılık, SPSS 10.0 
paket programı kullanılarak one-way ANOVA ve post-hoc tukey testleriyle 
değerlendirildi. 
Bulgular: TCDD, sistolik kan basıncını, kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
artırdı ve melatonin uygulamasıyla bu artış anlamlı oranda önlendi. TCDD 
uygulaması sonucu, aortada fenilefrin EC50 değerleri anlamlı olarak azaldı 
ve melatonin bu azalmayı geri döndürdü. Fenilefrin Emax değerlerinde 
anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1). 
Sonuç: Mevcut bulgular, TCDD’nin, olasılıkla endojen kasıcı ajanlara karşı 
vasküler duyarlılığı değiştirerek hipertansiyona neden olabileceğini ve 
melatoninin, vasküler yapı üzerindeki TCDD indüklü fonksiyonel değişimleri 
önleyerek etki gösterebileceğini düşündürmektedir.  
 
Tablo 1. 4 hafta sonunda sistolik kan basıncı ve damar kasılma yanıtları.  

Gruplar 
Sistolik Kan Basıncı 

(mmHg) 
Phe EC50 
(nMol/L) 

Phe Emax 
(%KCI) 

KONTROL 105,92±0,86 239,28±77,10 84,02±6,25 
MLT 107,87±4,29 108,58±43,00 83,87±5,15 

TCDD 132,99±6,31 a 22,75±7,68 a 90,56±7,43 
TCDD+MLT 113,43±3,18 b 53,47±17,70 88,05±7,09 

a, kontrol grubuna göre karşılaştırmada anlamlı farklılık, (p<0,05) 
b, TCDD grubuna göre karşılaştırmada anlamlı farklılık, (p<0,05) 
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HİDROKSİETİL METAKRİLAT VE TRİETİLEN GLİKOL DİMETAKRİLAT 
İZOLE SIÇAN AORTUNDA KALSİYUM ANTAGONİSTİK ETKİ İLE 
GEVŞEME OLUŞTURUYOR 
Yıldız O2, Seyrek M2, Vural İM2, Güven G1, Çehreli ZC3  
1GATA Pedodonti Bilim Dalı; 2GATA Tıbbi Farmakoloji Ad; 3Hacettepe Ü. Diş Hek. 
Fak. Pedodonti Bilim Dalı 
Resin kökenli dental materyaller çeşitli monomerler içermektedirler. Bu 
monomerler, endotel ve düz kas içerisinde gerçekleşen ve nitrik oksit (NO) 
salınımını da içeren bazı mekanizmalar aracılığıyla vazorelaksasyona neden 
olmaktadırlar. Bu tür materyallerin yerleştirilmesindeki dikkatsizlik sonucu 
ortaya çıkan iyatrojenik pulpa mikromaruziyeti, kanamanın uzun sürmesine 
ve şiddetlenmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada resin kökenli dental 
materyallerin içeriğinde bulunan monomerlerden hidroksietil metakrilat 
(HEMA) and trietilene glikol dimetakrilat (TEGDMA) ‘ın izole sıçan aortu 
üzerindeki vazoaktif potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: İzole sıçan aortunda oluşturulan cevaplar force displacement 
transducer kullanılarak izometrik olarak kaydedilmiştir. Fenilefrin ile 
önkasılma oluşturulmak suretiyle, HEMA ve TEGDMA’nın oluşturduğu 
gevşemeler nitrik oksid sentaz (NOS) inhibitörü Nώ-nitro-L-arginin metil 
ester, siklooksijenaz inhibitörü indometazin, ve K+ kanal inhibitörleri 
tetraetilamonyum, glibenklamid ve 4-aminopiridin varlığında kaydedildi. 
HEMA ve TEGDMA’nın Ca2+ antagonistik etkisini araştırmak amacıyla bu 
monomerlerin varlığında ve yokluğunda CaCl2 ile oluşan konsantrasyona-
bağımlı kasılma cevabı ölçüldü. Bazı preparatlarda endotel mekanik olarak 
uzaklaştırıldı. 
Bulgular: HEMA ve TEGDMA sıçan aortasında fenilefrin ile oluşturulmuş 
önkasılma üzerinde konsantrasyona bağlı gevşeme etkisi meydana getirdi. 
HEMA ve TEGDMA’nın vazorelaksan etkileri NOS, siklooksijenaz ve K+ kanal 
inhibitörlerince etkilenmedi. Endotelin mekanik olarak uzaklaştırılması da 
HEMA ve TEGDMA’nın indüklediği gevşeme üzerinde anlamlı bir değişiklik 
yapmadı. HEMA ve TEGDMA CaCl2 ile oluşan konsantrasyona-bağımlı 
kasılma cevabını anlamlı derecede inhibe etti (p<0.05). 
Sonuç: Bu verilere göre HEMA ve TEGDMA içeren resin kökenli dental 
materyaller pulpa damarlarında Ca2+ antagonistik etkiyle vazorelaksasyona 
yol açabilir. Eğer direkt pulpa capping işleminde bu tür materyaller ile 
istemeyerek bir pulpa maruziyeti söz konusu olursa kanama oluşabilir; bu 
da iyileşmeyi, resin infiltrasyonunu ve polimerizasyonunu bozabilir. 
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İKİ FARKLI KORONER BYPASS İZOLASYON TEKNİĞİNİN İNSAN 
İNTERNAL TORASİK ARTER PREPARATLARININ İN VİTRO 
VASKÜLER YANITLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
Nacitarhan C2, Bayram Z2, Gölbaşı İ1, Özdem SS2  
1Akdeniz Ü. Tıp Fak. Kalp Damar Cerrahisi AbD; 2Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD.  
İnternal Torasik Arter (İTA) myokard revaskülarizasyonunda en sık 
kullanılan bypass greftlerinden biridir. İTA’nın bypass için hazırlanması 
sırasında kullanılan tekniğin, preparatın fonksiyonel yanıtlarını 
etkileyebileceği bildirilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada koroner bypass 
cerrahisi için iki farklı teknik kullanılarak hazırlanan İTA preparatlarının 
çeşitli kasıcı ve gevşetici ajanlara yanıtları incelendi. 
Yöntem: Önceden klemplenmiş (C grup) ve bypass operasyonunun son 
anına dek perfüzyona izin verilmiş grup (P grup) şeklinde hazırlanan İTA 
greftleri bypass operasyonu sırasında preparatlar koronerlere anastomoz 
edilmeden hemen önce alındı ve halkalar şeklinde hazırlanarak organ 
banyosuna asıldı. Dinlenme periyodu sonrasında İTA halkaları submaksimal 
konsantrasyonda fenilefrin (Phe) ile kasıldıktan sonra asetilkolin (ACh, 10-8 
– 10-5 M) ve sodyum nitroprussid (SNP, 10-11 – 10-5 M) ile oluşan gevşeme 
yanıtları kaydedildi. Ayrıca iki grup arasında 80 mM KCl ve kümülatif 
konsantrasyonlarda Phe ile oluşan kasılma yanıtları da değerlendirildi. 
Duyarlılık maksimum yanıtın %50’sini oluşturan agonist 
konsantrasyonunun eksi logaritması olan pD2 ile değerlendirildi. İstatistiksel 
analiz tek yönlü varyans analizi ve Student’s t-test’leriyle yapıldı. 
Bulgular: C grubunun KCl’ye kontraktil yanıtları P grubuna göre anlamlı 
olarak daha düşük bulundu. C grubunda Phe’ne duyarlılık P grubuna göre 
anlamlı olarak daha fazla olmasına karşın maksimum kasılma yanıtları 
(Emax) arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Diğer taraftan ACh’a duyarlılık 
ve Emax değerleri P grubuna göre C grubunda daha yüksek bulundu. İki 
grup arasında SNP’ye duyarlılık ve Emax değerleri açısından anlamlı bir fark 
görülmedi. 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları İTA’nın bypass için hazırlanması sırasında 
kullanılacak tekniğin, greftin kasıcı ve gevşetici ajanlara vasküler yanıtlarını 
etkileyebileceği görüşünü desteklemektedir. 
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İNSAN İNTERKOSTAL ARTERLERİNİN PROSTAGLANDİN E2’YE BAĞLI 
GELİŞEN KASILMA YANITLARINDA EP3 RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 
Longrois D2, Gomez I2, Topal G4, Foudı N1, Kotelevets L3, Chastre E3, Norel X2  
1Ferhat Abbes Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji Departmanı, Setıf, Cezayır; 2Inserm 
U698 Laboratuarı Bichat Hastanesi, Paris, Fransa; 3Inserm U773 Laboratuarı Bichat 
Hastanesi, Paris, Fransa; 4 İstanbul Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD, İstanbul, 
Türkiye 
Spinal kordun arteriyel vaskülarizasyonu torasik-abdominal 
cerrahi/intravasküler girişimler sırasında mekanik veya fonksiyonel olarak 
değişebilmektedir. Spinal kordun perfüzyonun düzenlenmesinde insan 
interkostal arterlerinin önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Ancak, insan 
interkostal arterlerinin vasküler tonusünün düzenlenmesiyle ilgili yeterli 
bilgi bulunmamaktadır. Prostaglandin (PG) E2‘nin vasküler tonusun 
düzenlenmesinde rol aldığı ve konsantrasyonunun inflamatuvar koşullarda 
arttığı bilinmektedir Bu çalışmada insan interkostal arterlerinin PGE2’ye olan 
farmakolojik yanıtı ve bu yanıtta PGE2 reseptörlerinin alt tiplerinin (EP1, 
EP2, EP3, EP4) rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: İnsan interkostal arterleri 29 hastadan (beyin ölümü gerçeklemiş 
organ bağışlayıcıları) Fransız Biyotıp Ajansı izniyle (PFS 09-007) alınmıştır. 
Halka şeklinde hazırlanan preparatlar izole organ banyo sistemine asılarak 
izometrik kaydediciler aracılığıyla kasılma yanıtları incelenmiştir. Farklı EP-
reseptör agonistlerinin izole insan interkostal arterlerindeki kümülatif 
konsantrasyon-yanıt eğrileri çeşitli EP-reseptör antagonistlerin 
varlığında/yokluğunda değerlendirilmiştir. İnsan interkostal artelerindeki EP 
reseptörlerinin alt tiplerinin mRNA ekspresyonları RT-PCR analizi ile tespit 
edilmiştir. 
Bulgular: PGE2 insan interkostal arterlerinde konsantrasyon bağımlı 
kasılma yanıtları oluşturmuştur (Emaks= 7.28±0.16 g; pEC50 = 0.79±0.18; n 
= 17). Benzer kasılma yanıtları, selektif EP1/3(sulproston, 17-fenil-PGE2) 
veya EP3 (ONO-AE-248, mizoprostol) agonistleri ile elde edilmiştir. Bu 
sonuçlar selektif EP-reseptör antagonistleri (L-826266, ONO-8713, 
SC51322) ve ayrıca mRNA ekspresyonlarının tespit edilmesiyle de 
doğrulanmıştır. 
Sonuç: Çalışmamızda insan interkostal arterinde PGE2 kasılma yanıtlarını 
EP3 reseptörü aracılığıyla oluşturmuştur. Bulgularımız, perioperatif 
inflamatuvar koşullarda PGE2 konsantrasyonunun artmasının insan 
interkostal arterlerinin vazokonstriksiyonunu tetikleyerek spinal kord 
perfüzyonunda azalma oluşturabileceğini önermektedir. 
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SIÇAN KORONER MİKROVASKÜLER ENDOTEL HÜCRE KÜLTÜRÜNDE 
DEKSAMETAZONUN RHO/RHO-KİNAZ SİNYAL YOLAĞI ÜZERİNE 
ETKİSİ 
Kurt AH1, Tiftik RN1, Ün İ1, Ülker S2, Büyükafşar K1  
1Mersin Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Mersin, 2Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji 
AbD, İzmir 
Rho/Rho-kinaz sinyal yolağı hücre kontraktilitesi, adezyonu, motilitesi, 
aktin hücre iskeleti organizasyonu ve endotelyal geçirgenliğin 
düzenlenmesi, epiteliyal hücrelerdeki sıkı kavşak oluşumu ve hücre 
polaritesi gibi çeşitli hücresel olaylarda önemli rol oynar. Deksametazon, 
Rho/Rho-kinaz sinyal yolağının önemli rol oynadığı bilinen epiteliyal 
hücrelerde sıkı kavşak oluşumunu ve hücre polaritesini indükler. Biz bu 
çalışmada sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerinde 
deksametazonla RhoA ve Rho-kinaz protein ekspresyonlarının nasıl 
değiştiğini incelemeyi amaçladık. 
Yöntem: Çalışmada 200-250 g arasında değişen erişkin erkek Wistar 
sıçanlar kullanıldı. Kalpler Langendorff kalp perfüzyon sistemine asılarak 
koroner mikrovasküler endotel hücreleri elde edildi. Hücreler kültür 
flasklarına ekilerek 37ºC’de %5 CO2’li ortamda inkübe edildi. Konfluent 
olan flasklar pasajlanarak çoğaltıldı. 3. pasaj koroner mikrovasküler endotel 
hücreleri, deneylerden 24 saat önce bölünmeleri durdurulup deksametazon 
(10-7-10-6 M) ) ile 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrası flasklardaki 
hücreler lizis tamponu ile homojenize edildi. Total protein tayini yapıldıktan 
sonra homojenatlar SDS-PAGE’ye tabi tutuldu. RhoA ve ROCK-2 enzim 
ekspresyon düzeyleri ölçüldü. İstatistiksel analiz için ANOVA ve Bonferroni 
post hoc testi kullanıldı. 
Bulgular: Sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerinde 10-7 ve 10-6 M 
deksametazon, RhoA enziminin ekspresyonunu anlamlı bir şekilde azalttı. 
Fakat sadece yüksek konsantrasyon olan 10-6 M deksametazon endotel 
hücrelerinde ROCK-2 ekspresyonunu anlamlı bir şekilde artırdı. 
Sonuç: Deksametazon, endotel bütünlüğü ve permeabilitesi üzerine olan 
etkisini RhoA down-regülasyonu aracılığıyla oluşturabilir. Çünkü 
RhoA/ROCK sinyal yolunun aktivasyonu, endotelyal geçirgenliğin artmasına 
neden olur. Diğer taraftan ROCK-2 upregülasyanu, RhoA down-regülasyona 
karşı bir kompanzasyon mekanizması olabilir. 
Anahtar Kelimeler: DEKSAMETAZON, KORONER MIKROVASKÜLER 
ENDOTEL HÜCRELERI, RHO-KINAZ  
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HİPERTENSİYONDA OLUŞAN DAMAR DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE 
RESVERATROLÜN ETKİSİ 
Han S3, Usanmaz S1, Akcalı C2, Ayaloğlu F2, Uludağ O3, Demirel Yılmaz E 1  
1Ankara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 2Bilkent Ü. Fen Fak., Moleküler 
Biyoloji ve Genetik AbD, Ankara; 3Gazi Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, Ankara 
Hipertansiyon patofizyolojisinde endotel işlev bozukluğunun olduğu 
bilinmektedir. Nitrik oksitin (NO) damar endotelinden sentez/salgılama 
sorunları endotel işlev bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Hipertansiyonda 
artan oksidatif stresin endotel işlev bozukluğundan sorumlu olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmada DOCA-tuz hipertansiyon modelinde; 
endotel işlevleri, kan biyobelirteçleri ve damarlardaki epigenetik 
değişikliklerin incelenmesi ve bu parametreler üzerine NO ve oksidatif stres 
üzerine olumlu etkileri bilinen resveratrolün etkilerinin araştırılması; 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Erkek Wistar sıçanlara unilateral nefrektomi uygulanmasının 
ardından, DOCA (30 mg/kg/hafta, sc) uygulaması ve sularına %1 NaCl ve 
%0.2 KCl eklenerek; hipertansiyon oluşturulmuştur. Resveratrol (7 
mg/kg/gün) içme sularına eklenmiştir. Sıçanların kan basınçları haftalık 
olarak ölçülmüş ve 12 haftanın sonunda doku/kan örnekleri toplanmıştır. 
İstatiksel çözümleme Student’s t testi kullanılarak yapılmıştır. 
Bulgular: Resvertarol, hipertansif grupta kan basıncı artışını engellemiş, 
ancak aortanın endotele bağımlı gevşeme cevaplarını değiştirmemiştir. 
Plazma NO, ADMA, total antioksidan kapasite ve H2S düzeyleri 
hipertansiyonda anlamlı olarak değişmediği halde; resveratrol 
uygulamasıyla ADMA düzeyleri azalmış, total antioksidan kapasite ve H2S 
düzeyleri ise artmıştır. Aorta ve renal arter duvarlarında, hipertansiyon ve 
resveratrol uygulanmasına bağlı epigenetik değişiklikler gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Sonuçlar; resveratrolün DOCA-tuz hipertansiyon modelinde kan 
basıncını düşürücü etkisinin; endotel işlevleri, kan biyobelirteçleri ve 
epigenetik değişiklikler üzerine yaptığı etkiyle dolaylı yoldan ilişkili 
olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: HIPERTANSIYON, RESVERATROL, ENDOTEL 
DISFONKSIYONU, SIÇAN.  

 
 



 176 

[P-16] 

İZOLE PERFÜZE RAT KALBİNDE DOKSORUBİSİN KARDİOTOK-
SİSİTESİ ÜZERİNE MELATONİNİN KORUYUCU ETKİLERİ 
Erdinç M2, Erdoğmuş Z2, Akkoç H2, Hekimoğlu A2, Kelle İ2, Erdinç L1, Nergiz Y3  
1Dicle Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD, Diyarbakır; 2Dicle Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, 
Diyarbakır; 3Dicle Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD, Diyarbakır 
Güçlü bir antineoplastik ilaç olan Doksorubisin (DOX)’in oksidatif hasara 
bağlı olarak gelişen önemli kardiotoksik yan etkisi bulunmaktadır. Klinik 
kullanımını kısıtlayan bu etkisine karşı birçok antioksidan maddenin 
koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada (DOX) ile 
kardiotoksisite gelişen ratlardan izole edilip perfüze edilen kalplerde, 
antioksidan özellikleri olduğu bilinen melatonin (MEL)’in koruyucu etkileri 
araştırıldı. 
Yöntem: Çalışmada kullanılan erkek wistar albino ratlar dört gruba ayrıldı, 
(n=8). 1: kontrol, 2:(DOX) ( 10 mg/kg (i.p) ), 3: DOX (10 mg/kg (i.p) ) + 
(MEL) (7 gün,10 mg/kg (i.p) ), 4: MEL (7 gün,10 mg/kg (i.p) ). Yedi günün 
sonunda tüm gruplarda izole edilen kalpler Langendorff sistemine takılarak 
Krebs’-Henseleit solüsyonu ile sabit akımla perfüze edildi. Koroner 
perfüzyon basıncı (PB), kalp atım hızı (KAH) ve sol ventrikül gelişen basıncı 
(LVDP) ile LV( dP/dt)max ve LV( dP/dt)min kaydedildi. Ayrıca sol ventrikül 
histopatolojik olarak incelenip, doku Malondialdehit (MDA) düzeyleri ve 
alınan kan örneklerinde serum Laktat Dehidrogenaz (LDH) ve Kreatinin 
Kinaz (CK) düzeyleri ölçüldü. 
Bulgular: Deneyler sonucunda, biyokimyasal ve histopatolojik bulgular ile 
uyumlu olarak, DOX enjeksiyonu yapılan grupta kontrol grubuna göre 
koroner perfüzyon basıncının ve LV( dP/dt)min değerlerinin anlamlı olarak 
arttığı, kalp atım hızı, LVDP ve LV( dP/dt)max değerlerinin anlamlı olarak 
azaldığı görüldü (p< 0.001). Buna karşılık DOX+MEL grubunda DOX 
grubuna göre perfüzyon basıncının ve LV(dP/dt)min değerlerinin anlamlı 
olarak azaldığı, LVDP ve LV(dP/dt)max değerlerinin ise anlamlı olarak 
arttığı gözlendi (p< 0.05). 
Sonuç: Sonuç olarak DOX grubunda bozulan kalp konraktilitesi , kalp 
hemodinamiği ve sol ventriküler hasar ile karekterize kardiotoksik etkinin 
MEL ile anlamlı olarak korunduğu görüldü. 
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FARE KARACİĞERİNDE İSKEMİ ÖNCESİ BİRLİKTE UYGULANAN 
MAOİ VE NaNO2’NİN İ/R HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Yalovaçaslan A2, Yabanoğluçiftçi S2, Uçar Bİ1, Uçar G2, Gümüşel B3  
1Başkent Ü. Tıp Fak.; 2Hacettepe Ü. Eczacılık Fak. Biyokimya AbD; 3Hacettepe Ü. 
Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD 
Monoamin oksidazın (MAO), iskemi-reperfüzyon (İ/R) esnasında hidrojen 
peroksit ve hidroksil radikali oluşturduğu; akut ve kronik MAO 
inhibitörlerinin (MAOİ) uygulanması ile İ/R hasarını düzeltebileceği 
bildirilmiştir. Diğer yandan iskemi esnasında oluşan nitrik oksidin (NO) 
iskemik hasara karşı koruyucu etki gösterebileceği; nitritin (NO2-) NO’nun 
dolaşımdaki ve dokularda depo edilmiş formunu temsil edebileceğini ve 
hipoksi sırasında NO’ya indirgenebileceği düşünülmektedir. Daha önce 
yaptığımız çalışmalarda İ/R’nun 24 saat öncesinde NO2- verilmesinin 
oksidan hasarı azalttığı, proinflamatuvar sitokin ve kemokin değerlerini 
düşürdüğü saptanmıştır. Önceki verilerimiz ışığında planlanan bu 
çalışmada, fare İ/R modelinde İ/R’dan 24 saat önce uygulanacak 
MAOİ+NaNO2 önkoşullamasının İ/R hasarı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
Yöntem: Kontrol grubu albino farelere karaciğer İ/R protokolü (45 dk İ, 5 
saat R) uygulanırken çalışma gruplarına İ/R protokolü uygulamasından 24 
saat önce a. 165 µg/kg sodyum nitrit (NaNO2, i.p.); b. 1 mg/kg MAOİ 
(Selejilin ve moklobemid), i.p.; c. NaNO2+MAOİ, i.p. uygulandı. Karaciğer 
hasarı, plazma laktat dehidrogenaz ve aminotransferaz enzim aktivitelerinin 
tayini ile belirlendi. Dokuda lipid peroksidasyonu, glutatyon ve antioksidan 
enzim düzeyleri; lökosit infiltrasyon belirteci olarak doku miyeloperoksidaz 
(MPO) aktivitesi; plazma ve doku nitrit ve nitrat düzeyleri; plazma 
proinflamatuvar sitokinler/kemokinlerin düzeyleri tayin edildi. 
Bulgular: Fare İ/R modelinde uygulanan İ/R protokolü sonrasında belirgin 
bir karaciğer hasarı oluştuğu; lipid peroksidasyonu, MPO aktivitesi ve 
plazma proinflamatuvar sitokinler/kemokinlerin düzeyleri artarken 
antioksidan bileşiklerin düzeylerinin azaldığı tespit edildi. Ayrı ayrı MAOİ ve 
NaNO2 uygulanan gruplarda İ/R hasarında azalma görülürken 
NaNO2+MAOİ uygulanan grupta İ/R ile değişen biyokimyasal 
parametrelerin kontrol grubu değerlerine geri döndüğü saptandı. 
Sonuç: Bu sonuçlar farede karaciğer İ/R’nundan 24 saat önce uygulanacak 
NaNO2+MAOİ önkoşullamasının İ/R hasarına karşı koruyucu etki 
oluşturabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: FARE, KARACIĞER ISKEMI/REPERFÜZYON HASARI, 
SODYUM NITRIT, MONOAMIN OKSIDAZ INHIBITÖRÜ, OKSIDATIF STRES  
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MONOKROTALİNLE OLUŞTURULAN PULMONER HİPERTANSİYONDA 
SİSTEMİK DAMAR YATAĞI ETKİLENİYOR MU? 
Sırmagül B3, Ilgın S1, Atlı Ö1, Usanmaz S2, Demirel Yılmaz E2  
1Anadolu Ü. 2Ankara Ü. 3Osmangazi Ü. 
Pulmoner hipertansiyon, pulmoner damar yatağında endotel işlev 
bozukluğu, arter basıncında artma ve sağ ventrikül yetmezliği ile 
karakterize; bir hastalıktır. Pulmoner hipertansiyonda sistemik endotel işlev 
bozukluğu da bildirilmiştir. Bu çalışmada; aorta ve pulmoner arter 
işlevlerinin ve kan biyobelirteçlerinin pulmoner hipertansiyonda 
incelenmesi; prostasiklin ve sildenafil tedavisinin etkilerinin araştırılması; 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Sıçanlara monokrotalin (60 mg/kg) uygulanarak pulmoner 
hipertansiyon oluşturulmuştur. Kontrol, monokrotalin, prostasiklin ve 
sildenafil tedavi grupları arasında; sağ ventrikül basınçları; aorta ve 
pulmoner arterin kasılma ve gevşeme cevapları; plazma nitrik oksit, 
asimetrik dimetilarginin, hidrojen sülfür, total antioksidan kapasite 
düzeyleri; karşılaştırılmıştır. İstatiksel çözümleme, “Student’s t-test” ve 
“Tekrarlayan İki Yönlü ANOVA” ardından “Bonferroni” testi kullanılarak, 
yapılmıştır. 
Sonuç: Monokrotalin uygulamasıyla ortaya çıkan sağ ventrikül basıncındaki 
artış; prostasiklin ve sildenafil tedavisiyle önlendi. Pulmoner arterin, 
asetilkolin ve sodyum nitroprussidle oluşan gevşemeleri ve potasyum klorür 
kasılmaları, pulmoner hipertansiyonda azalırken; serotoninle oluşan 
kasılmaların arttığı gözlendi. Öte yandan, aortun kasılma ve gevşeme 
cevapları, pulmoner hipertansiyonda değişmedi. Plazma asimetrik 
dimetilarginin düzeyi pulmoner hipertansiyonda azalırken; diğer 
biyobelirteçlerin düzeyleri farklı değildi. Pulmoner hipertansiyonda, 
prostasiklin ve sildenafil tedavisiyle plazma nitrik oksit düzeyi azaldı; fakat 
diğer belirteçlerin düzeylerinde bir değişiklik saptanmadı. Monokrotalin, 
pulmoner damar yatağında posthepatik aktif toksin etkisi ile birikip, 
endoteliyal ve subendoteliyal etkileri ile pulmoner hipertansiyon 
oluştururken; sistemik dolaşımı etkilememektedir. 
Anahtar Kelimeler: PULMONER HIPERTANSIYON, MONOKROTALIN, 
VASKÜLER REAKTIVITE, NITRIK OKSIT, ASIMETRIK DIMETILARGININ  
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FENİLEFRİN İLE KASILAN İZOLE TAVŞAN AORTASI ÜZERİNE 
LEVODROPROPİZİN’İN ETKİSİ VE BUNUN KALSİYUM İLE İLİŞKİSİ 
Cankara FN, Çiçek E, Aşcı H, Yeşilot Ş, Özer MK  
Süleyman Demirel Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Bu çalışmanın amacı, antitusif olarak kullanılan levodropropizinin kalsiyum 
kanalları ile ilişkisini ve antitusif etkinin oluşumundaki temel mekanizmalar 
ile bu etkiye kalsiyum iyonunun katkısını göstermektir. 
Yöntem: Her iki cinsten albino tavşanlar karotis arterleri kesilerek 
öldürüldü. Torasik aortadan 2-3mm genişliğinde halkalar çıkarılıp içerisinde 
Krebs-Henseleit solüsyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. Birinci 
bölümde dokular, kalsiyumsuz ortama alındı ve ortama fenilefrin (10-6M) 
ilave edilerek dokular kasıldı. Maksimum kasılmadan sonra ortama 
kümülatif konsantrasyonda kalsiyum (10-4-10-2M) ilave edilerek kasılmalar 
gözlendi ve dokular Krebs solüsyonu ile yıkanıp tekrar kalsiyumsuz 
ortamda dinlenmeye alındı. Preparatlar fenilefrin (10-6M) ile kasıldıktan 
sonra ortama levodropropizin (10-5M) ilave edilerek inkübasyona bırakıldı. 
Daha sonra kümülatif konsantrasyonda kalsiyum (10-4-10-2M) uygulanarak 
levodropropizinin bu kasılmaları inhibe etme gücü araştırıldı. Çalışmanın 
ikinci bölümünde, levodropropizin ile diltiazemin arasında güç kıyaslaması 
yapılması için preparat Krebs solüsyonuyla yıkandı. Dinlenme süresinin 
bitiminde fenilefrin (10-6M) ile kasıldı. Plato fazı oluştuktan sonra, 
antagonistler kümülatif konsantrasyonda (10-9-10-4M) uygulandı. 
Maksimum gevşeme cevapları elde edildi. Her dokuda sadece bir antagonist 
denendi. 
Bulgular: Kalsiyum kanalları üzerine etkisi araştırılan levodropropizin, 
kalsiyum ile elde edilen maksimum cevabı %51,1±5,56 oranında inhibe etti 
(p<0,05). İkinci bölümde normal Krebs solusyonlu ortamda fenilefrinle 
meydana gelen kasılmaları, kümülatif konsantrasyonda uygulanan 
levodropropizin ve diltiazem sırasıyla %95,96±3,12 ve %78,28±6,78 
oranında inhibe etti (p<0,05). Antagonistlere ait IC50 değerleri sırasıyla 
8,03x10-6±0,04M ve 3,2x10-5±0,04M bulundu (p>0,05). 
Sonuç: Diğer çalışmalarda gösterildiği gibi; kalsiyum girişinin 
engellenmesiyle öksürük refleksi azalmaktadır. Çalışmamızda invitro olarak 
levodropropizinin kalsiyum girişini anlamlı bir şekilde inhibe ettiği, bu 
inhibitör etki diltiazemin etkisi ile karşılaştırıldığında; istatistiksel bir 
farkının olmadığı gösterilmiştir. 
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ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN KOLESTEROLLE BESLENEN 
SIÇANLARDA LİPİD PROFİLİ, BAZI ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ 
VE ENDOTELE-BAĞIMLI GEVŞEME CEVAPLARI ÜZERİNE OLAN 
ETKİLERİ 
Ölmez E2, Vural K2, Gök Ş2, Öztürk Z2, Kayalar H4, Ayhan S3, Var A1, Sönmez AD2, 
Darıverenli E2  
1Celal Bayar Ü. Tıp Fak., Biyokimya AbD, Manisa; 2Celal Bayar Ü. Tıp Fak., 
Farmakoloji AbD, Manisa; 3Celal Bayar Ü. Tıp Fak., Patoloji AbD, Manisa; 4 Ege Ü. 
Eczacılık Fak., Farmakognozi AbD, İzmir 
Ateroskleroza bağlı olarak gelişen koroner arter hastalığı (KAH) ölüm 
nedenleri arasında hala ilk sırayı korumaktadır. Lipid profilindeki 
değişiklikler, özellikle artmış LDL-kolesterol düzeyleri ise ateroskleroz 
gelişiminde son derece önemlidir. LDL-kolesterolü düşüren statinler gibi 
ilaçların ve antioksidan polifenol ve flavonoidleri içeren bazı besinlerin 
ateroskleroz gelişimini ve KAH insidansını azalttığı gösterilmiştir. Bu 
çalışmada, yüksek kolesterollü diyet ile beslenen sıçanlarda, zeytin yaprağı 
ekstresinin, serum lipid profiline, erken dönem aterosklerotik değişikliklere 
ve endotele-bağımlı gevşeme cevaplarına olan etkilerinin incelenmesi 
hedeflenmiştir. 
Yöntem: 8 hafta boyunca, %2 kolesterol içeren veya standart yem ile 
beslenen sıçanlara, her gün ağız yolundan 50 veya 100 mg/kg zeytin 
yaprağı ekstresi verildi. Ayrıca, sıçanlara pozitif kontrol olarak, ağız 
yolundan 20 mg/kg/gün atorvastatin uygulandı. 8 hafta sonunda, sıçanların 
serum lipid profili analizleri yapıldı. Bu sıçanların kalpleri izole edilerek, 
kalplerdeki antioksidan enzim aktiviteleri (SOD, glutatyon peroksidaz ve 
katalaz) ve lipid peroksidasyonu derecesi (MDA düzeyleri) ölçüldü. İlave 
olarak, sıçanların aortaları izole edilerek, endotele-bağımlı gevşeme 
cevapları fonksiyonel olarak değerlendirildi. Bu damarlarda, aterosklerozun 
en erken göstergeleri olarak kabul edilen adezyon molekülleri (VCAM, E-
selektin ve P-selektin) ve bunların indükleyicisi olan tümör nekroz faktör 
alfa’nın ekspresyonu da immünohistokimyasal olarak incelendi. 
Bulgular: Kolesterolle beslenen sıçanlarda, kolesterol ve LDL-kolesterol 
değerleri artmış olarak bulundu. Atorvastatin ve zeytin yaprağı ekstresinin 
her iki dozu ile yapılan uygulamalar ise bu değerleri anlamlı olarak 
düşürdü. Öte yandan, antioksidan enzim aktiviteleri, endotele-bağımlı 
gevşeme cevapları ve immünohistokimyasal çalışmaların sonuçları 
bakımından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı. 
Sonuç: Zeytin yaprağı ekstresinin, artmış kolesterol düzeylerini düşürmesi 
nedeniyle, aterosklerozis gelişimi üzerine yararlı etkileri olabilir. 
Anahtar Kelimeler: ZEYTIN YAPRAĞI, KOLESTEROL, STATIN, 
ATEROSKLEROZ, SIÇAN  
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DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE MEZENTER KAN AKIMI 
AZALMASI VE ORGAN HASARINA NF-ΚB İNHİBİTÖRÜ PTDC’NİN 
ETKİLERİ 
Özer EK, İskit AB, İlhan M  
Hacettepe Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
NF-κB, septik şok oluşmasında rol alan TNF, IL-1β, IL-6 gibi 
proinflamatuvar sitokinler ve mediyatörlerin salıverilmesinde, NOS-2 aracılı 
NO salıverilmesinde regülasyon rolüne sahiptir. Bu çalışmada NF-κB 
inhibitörü olan pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC)’nin septik şokta 
mezenter kan akımı ve organ hasarına olan etkileri araştırılmıştır. 
Yöntem: 24 adet Swiss Albino fareye, Kloralhidrat (400 mg/kg, ip) 
anestezisi sonrası “çekum bağlama ve delme (CLP)” veya “sham” 
operasyonu uygulanmıştır. Operasyonu takiben 2. saatte %0.9 NaCl veya 
PTDC (150 mg/kg, ip) uygulanmış, 20. saatte Ultrasonik Doppler Akımölçer 
ile mezenter kan akımları ölçülmüştür. Sonra karaciğer, dalak ve böbrek 
ağırlıkları ölçülmüştür. Histopatolojik ve biyokimyasal incelemeler için 
karaciğer, dalak, böbrek ve kan örnekleri alınmıştır. 
Bulgular: CLP sonrası azalan kan akımı değerlerini (kontrol: 
149,55±27,17, CLP: 95,11±20,13; ml/dk/kg), PTDC tedavisi 
arttıramamıştır (97,92±21,89; ml/dk/kg). Karaciğer, dalak ve böbreğin 
histopatolojik incelemelerinde PTDC’nin oluşan hasarı önlemediği 
gözlenmiştir. 
Sonuç: Septik şokta NO üretiminde, mediyatör ve sitokinlerin 
salıverilmesinde çok önemli regülasyon rolüne sahip olan NF-κB’nin PTDC 
ile inhibisyonu, deneysel septik şok modelinde oluşan mezenter kan akımı 
azalması ve organ hasarını önleyememiştir. 
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METASTATİK VE METASTATİK OLMAYAN MEME KANSERİNİN BALB-
C FARELERİN TORASİK AORT DAMAR REAKTİVİTESİNE ETKİSİ 
Taşatargil A, Kale Ş, Yavaş A, Erin N  
Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Antalya 
Kanser ve oksidatif stres arasındaki yakın ilişki ve artan oksidatif stresin 
endotel fonksiyonlarının bozulmasına aracılık edebileceği bilinmektedir. 
Bununla birlikte, kanser varlığında endotel fonksiyonlarının ve damar 
reaktivitesinin etkilenip etkilenmediğini in vitro olarak inceleyen bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, metastatik ve metastatik olmayan meme 
kanserinin Balb-c farelerde damar reaktivitesini değiştirip değiştirmediği 
incelenmiştir. 
Yöntem: Çalışmamızda 8-12 haftalık dişi Balb-c fareler kullanılmış ve bu 
farelere metastatik meme karsinoma hücreleri (4TLM) ve metastatik 
olmayan meme karsinoma hücreleri (67NR) enjekte edilmiştir. Kontrol 
grubu, 4TLM grubu ve 67NR grubu farelerde, enjeksiyondan 25 gün sonra 
torasik aort çıkarılmış ve damar reaktivitesi izole organ banyosuna 
yerleştirilen damar segmentlerinde potasyum klorür, fenilefrin, asetilkolin 
ve sodyum nitroprussid konsantrasyon-yanıt eğrilerine göre 
değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Meme kanseri olan grupların her ikisinde de endotel-bağımlı 
gevşetici ajan olan asetilkolin ile elde edilen gevşeme yanıtları kontrol 
grubu farelerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede 
düşük bulunmuştur. Endotelden bağımsız gevşetici ajan olan sodyum 
nitroprussid ile elde edilen gevşeme yanıtları açısından ise tüm gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Benzer şekilde, 
her ne kadar hem potasyum klorür ile hem de fenilefrin ile elde edilen 
kasılma yanıtları meme kanseri gruplarında azalma eğilimi gösterse de, 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, metastatik ve metastatik olmayan meme 
kanserinin endotel fonksiyon bozukluğuna neden olabileceğini 
göstermektedir. 
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DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE MEZENTER KAN AKIMI 
AZALMASI VE ORGAN HASARINA TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ 
GENİSTEİNİN ETKİLERİ 
Özer EK, İskit AB, İlhan M  
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
Tirozin kinaz septik şok gelişimini ve progresyonunu sağlayan TNF-α, IL-1β, 
IFN-γ gibi sitokinlerin ve mediyatörlerin salıverilmesinde protein 
fosforilasyonu yaparak rol almaktadır. Kinazlar yoluyla proteinlerin 
fosforilasyonu, bu sitokinlerin ve mediyatörlerin sinyal iletim 
mekanizmalarında da önemli rol oynarlar. Tirozin kinaz inhibitörleri hücreler 
üzerine doğrudan inhibisyon yaparak yukarıdaki proinflamatuvar 
sitokinlerin salıverilmesini engellemektedir. Bu çalışmada Tirozin kinaz 
inhibitörü olan Genistein’in septik şokta mezenter kan akımı ve organ 
hasarına olan etkileri araştırılmıştır. 
Yöntem: 24 adet Swiss Albino fareye, Kloralhidrat (400mg/kg, ip) 
anestezisi sonrası “çekum bağlama ve delme (CLP)” veya “sham” 
operasyonu uygulanmıştır. Operasyonu takiben 2. saatte %0.9 NaCl veya 
Genistein (10 mg/kg, ip) uygulanmış, 20. saatte Ultrasonik Doppler 
Akımölçer ile mezenter kan akımları ölçülmüştür. Sonra karaciğer, dalak ve 
böbrek ağırlıkları ölçülmüştür. Histopatolojik ve biyokimyasal incelemeler 
için karaciğer, dalak, böbrek ve kan örnekleri alınmıştır. 
Bulgular: CLP sonrası azalan kan akımı değerlerini (kontrol: 
149,55±27,17, CLP: 95,11±20,13; ml/dk/kg), Genistein tedavisi daha da 
azaltmıştır (31,00±11,86; ml/dk/kg; p=0,0048). Karaciğer, dalak ve 
böbreğin histopatolojik incelemelerinde Genistein’in oluşan hasarı 
önlemediği gözlenmiştir. Genistein CLP sonrası değişmiş olan organ 
ağırlıklarını da düzeltmemiştir. 
Sonuç: Birçok proinflamatuvar mediyatör ve sitokinlerin salıverilmesinde 
ve etkinliğinde önemli rollere sahip olan tirozin kinazın Genistein ile 
inhibisyonu, septik şokta oluşan mezenter kan akımı azalmasını önlememiş 
ve oluşan organ hasarını da artırmıştır. 
Anahtar Kelimeler: TIROZIN KINAZ, GENISTEIN, SEPTIK ŞOK  
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PPAR-GAMMA AGONİSTİ PİOGLİTAZONUN DENEYSEL SEPTİK ŞOK 
MODELİNDE MEZENTER KAN AKIMI AZALMASI VE ORGAN 
HASARINA ETKİLERİ 
Özer EK, İskit AB, İlhan M  
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
Nükleer reseptör süperfamilyasının bir üyesi olan PPAR-gamma makrofaj, T 
hücreleri, endotel hücreleri gibi inflamasyonda açığa çıkan birçok hücrede 
eksprese edilmektedir. PPAR-gamma ligandları (agonistleri) T hücre 
proliferasyonunu, TNF ve IL-6 gibi septik şok gelişiminde de önemli rolü 
olan çeşitli sitokinlerin ve mediyatörlerin salıverilmesini engelleyerek 
antiinflamatuvar etki göstermektedir. Bu çalışmada PPAR-gamma ligandı 
olan pioglitazonun septik şokta mezenter kan akımı ve organ hasarına olan 
etkileri araştırılmıştır. 
Yöntem: 24 adet Swiss Albino fareye, Kloralhidrat (400mg/kg, ip) 
anestezisi sonrası “çekum bağlama ve delme (CLP)” veya “sham” 
operasyonu uygulanmıştır. Operasyonu takiben 2. saatte %0.9 NaCl veya 
Pioglitazon (150 mg/kg, ip) uygulanmış, 20. saatte Ultrasonik Doppler 
Akımölçer ile mezenter kan akımları ölçülmüştür. Sonra karaciğer, dalak ve 
böbrek ağırlıkları ölçülmüştür. Histopatolojik ve biyokimyasal incelemeler 
için karaciğer, dalak, böbrek ve kan örnekleri alınmıştır. 
Bulgular: CLP sonrası azalan kan akımı değerlerini (kontrol: 
149,55±27,17, CLP: 95,11±20,13; ml/dk/kg), Pioglitazon tedavisi 
arttıramamıştır (89,67±27,7; ml/dk/kg). Karaciğer, dalak ve böbreğin 
histopatolojik incelemelerinde Pioglitazon’un oluşan hasarı önlemediği 
gözlenmiştir. Pioglitazon CLP sonrası değişmiş olan organ ağırlıklarını da 
düzeltmemiştir. 
Sonuç: Bir çok inflamatuvar hücrenin proliferasyonunda ve aktivasyonunda 
önemli rolü olan PPAR-gamma’nın Pioglitazon ile bağlanması septik şokta 
oluşan mezenter kan akımı azalması ve organ hasarını önlememiştir. 
Anahtar Kelimeler: PPAR-GAMMA, PIOGLITAZON, SEPTIK ŞOK  
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DEKSPANTENOLÜN DİABETİK SIÇANLARDA ENDOTEL KORUYUCU 
ETKİSİ 
Demirci B, Demir Ö, Dost T, Tuğrul İ, Birincioğlu M  
Adnan Menderes Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Aydın 
Diabette vasküler sistemin inflamasyona katılması, komplikasyonların 
ortaya çıkmasına ve şiddetlenmesine yol açar. Dekspantenol’ün glutatyon 
depolarını arttırarak hücre enerji düzenlenmesinde rol oynadığı ve serbest 
oksijen radikallerine karşı farklı türdeki hücreleri koruduğuna dair 
çalışmalar bulunmaktadır. Diabette gelişen endotel hasarında Dekspantenol 
tedavisinin vasküler kontraktil ve relaksan yanıtlar üzerindeki etkisini 
incelemeyi amaçladık. 
Yöntem: Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel 
Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Karar no: 2009/64). Kontrol 
hayvanlarına serum fizyolojik, diabet grubuna streptozosin 50 mg/kg-tek 
doz, tedavi gruplarına dekspantenol 300 mg/kg/gün uygulandı. 6 hafta 
boyunca hayvanların kilosu ve kan şekerleri kaydedildi. Çalışma günü 
çıkarılan endotelli ve endotelsiz torasik aort halkalarının, 0.001-30μM 
fenilefrin ve 40mM potasyum klorür ile kasılma, 0.001-30μM asetilkolin ve 
0.0001-3μM sodyum nitroprussid ile gevşeme yanıtları ölçüldü. Maksimum 
yanıt ve pD2 hesaplandı. Sonuçlar Student’in eşlenmemiş örnekler için t-
testi, ve ANOVA kullanılarak analiz edildi. 
Bulgular: Diabetli hayvanlarda ağırlık kaybı ve kan şekerinde yükselme 
gözlendi. Endotelli/endotelsiz preparatlarda fenilefrine karşı damar 
duyarlılığı kontrollere (6.45±0.08/7.17±0.08) göre, diabetli sıçanlarda 
(6.27±0.09/7.20±0.12) azalma eğilimindedir. KCl kasılmasında da 
azalmanın ise sadece endotelsiz preparatlarda (882±118/1239±94) anlamlı 
olduğu (673±57/782±71) bulundu. Asetilkolin gevşeme yüzdesi anlamlı 
olarak diabette azalmış (94±2/81±3), ancak sodyum nitroprussid gevşeme 
yüzdesi endotelli (100±2/100±1) ve endotelsiz (101±1/103±1), 
değişmemiş bulundu. Dekspantenol tedavisi istatistiksel olarak azalan 
potasyum klorür ve asetil kolin yanıtlarını tamamiyle kontrol değerlerine 
döndürdü. 
Sonuç: Endotel aracılı gevşeme yanıtının azalmış olması, ancak eksojen 
nitrik oksid vericisi sodyum nitroprussidle elde edilen yanıtın değişmemesi, 
bu modelde 6 haftada endotel hasarının geliştiğini ve bu hasarın 
dekspantenol ile tamamen engellenebildiği göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: STREPTOZOSIN, DIABET, ENDOTEL, DEKSPANTENOL  
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DENEYSEL ANKSİYETE VE DEPRESYON MODELLERİNDE SERTRALİN 
VE NİMODİPİN ETKİLEŞİMİ 
Kaygısız B, Özatik FY, Erol K  
Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Eskişehir 
Hücre içi kalsiyum sinyal sistemlerinin duygulanım bozukluklarındaki önemi 
üzerinde durulmaktadır. Kalsiyum kanal blokörlerinin de santral sinir 
sisteminde çeşitli nörotransmitterler yanında serotonin aktivitesini de 
etkilediği ve antidepresan ve anksiyolitik etki gösterdiği öne sürülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı bir SSRI olan sertralinin deneysel anksiyete ve 
depresyon modellerinde etkinliğini değerlendirmek ve bu etkinin nimodipin 
gibi bir kalsiyum kanal blokörü ile değişimini araştırmaktır. 
Yöntem: Wistar türü erişkin dişi sıçanlara 7 gün süreyle 10 mg/kg dozda 
sertralin ve 0.5 mg/kg dozda nimodipin tek doz veya 7 gün süreyle 
uygulandıktan sonra deneysel anksiyete ve depresyon testleri yapılmıştır. 
Her grupta 8 hayvan kullanılmıştır. Yükseltilmiş + labirent anksiyete, zorlu 
yüzdürme testi de depresyon modeli olarak kullanılmıştır. 
Bulgular: 10mg/kg sertralin immobilite süresini anlamlı olarak azaltmıştır. 
Nimodipin tek dozda immobilite süresini anlamlı olarak uzattığı halde 
tekrarlanan dozlarda verildiğinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. 7 
Gün süreyle sertralin ve tek doz nimodipin verilen grupta immobilite süresi 
anlamlı olarak kısalmıştır. Ancak 7 gün süreyle sertralin ve nimodipin 
birlikte verilen grupta immobilite süresi anlamlı olarak uzamış, çabalama 
süresi ise kısalmıştır. Nimodipin tek başına 7 gün süreyle verildiğinde ise 
tek doz verilmesine göre immobilite süresi anlamlı olarak kısalmıştır. Dalma 
sayısı ve yükseltilmiş + labirent testinde ise gruplar arasında anlamlı bir 
değişiklik saptanamamıştır. 
Sonuç: Sertralin ve kısa süre verilen nimodipin arasında antidepresan 
etkinin güçlenmesi açısından izlenen etkileşim uzun süreli uygulanan 
nimodipin ile ortadan kalkmaktadır. 
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DEKSPANTENOL’ÜN DİABETİK SIÇANLARDA KARDİAK 
PARAMETRELERE ETKİSİ 
Demir Ö, Demirci B, Dost T, Birincioğlu M  
Adnan Menderes Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Aydın 
Diabette kardiovasküler sistemin tutulumu en önemli 
komplikasyonlardandır. Dekspantenol’ün glutatyon depolarını arttırarak 
hücre enerji düzenlenmesinde rol oynadığı ve serbest oksijen radikallerine 
karşı farklı türdeki hücreleri koruduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. 
Diabette değişen kardiak parametrelerde Dekspantenol tedavisinin etkisini 
incelemeyi amaçladık. 
Yöntem: Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel 
Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Karar no: 2009/64). Kontrol 
hayvanlarına serum fizyolojik, diabet grubuna streptozosin 50 mg/kg-tek 
doz, tedavi gruplarına dekspantenol 300 mg/kg/gün uygulandı. 6 hafta 
boyunca hayvanların kilosu ve kan şekerleri kaydedildi. Çalışma günü kan 
basıncı ve kalp atım hızı kuyruk arterinden ölçüldü. Serum örneklerinden 
total oksidan/ antioksidan kapasiteler (TOS/TAS) ölçüldü. Kalpler 
Langendorff düzeneğinde 5,9 mM K+ içeren Krebste yaklaşık 30 dakika 
stabilizasyondan sonra, 3,2 mM K+ içeren Krebs ile perfüzyona geçildi. 
0.01μM bradikinin, 0.1μM sodyum nitroprussid ile gevşeme maksimum 
yanıtları ölçüldü. Deney sonunda kalpler tartıldı. Sonuçlar Student’in 
eşlenmemiş örnekler için t-testi kullanılarak analiz edildi. 
Bulgular: Diabetli hayvanlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp ağırlığı/sıçan 
ağırlığı oranında artış ve TOS yüksekliği anlamlı bulundu. Tedavi sonrasında 
bu değerler normale dönmüş ve kalp atım hızı da azalmış kaydedildi. 
Diabetik koronerlerde azalan bradikinin (44,22±3,39/27,8±3,36) ve 
sodyum nitroprussid (17,11±2,62/7,92±1,77) yanıtı tedaviden sonra 
normal değerlerine döndü. Langendorff düzeneğinde başlangıç aort basıncı, 
sol ventrikül basıncı, kalp hızı ve (+/-) dp/dt değerlerinde istatistiksel fark 
gözlenmedi. K+ değişiminde kasılma yanıtındaki artış diabetli sıçanlarda 
belirgin olarak düşüktü. 
Sonuç: Kan basıncı ve kalp ağırlığındaki değişimleri normale döndürmesi, 
koronerlerde gevşetici ajanlara verilen yanıtın düzelmesi, dekspantenolün 
kalp üzerinde koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: STREPTOZOSİN, DİABET, ANTİOKSİDAN, 
DEKSPANTENOL, LANGENDORFF, İZOLE KALP  
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DİPİRONUN VASKÜLER ETKİLERİNİN İZOLE SIÇAN TORASİK 
AORTASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Özatik Y, Kaygısız B, Erol K  
Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Eskişehir 
Aspirin-benzeri ilaçların düşük konsantrasyonda öncelikle COX-3, daha 
sonra COX-1 ve yüksek konsantrasyonda COX-2 yi etkileyerek inhibe 
edebildiği gösterilmiştir. Dipronun da spazmolitik ve düz kas gevşetici 
etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Buna dayanarak bu enzimler üzerinde 
olması beklenen farklı inhibitör etkileri üç farklı konsantrasyonda (100; 700 
ve 2000 µM) dipiron kullanılarak KCl, fenilefrin ve angiotensin ile kasılan 
izole sıçan torasik aortası üzerinde değerlendirilmiştir. 
Yöntem: Sprague Dawley türü sıçanların torasik aortaları izole organ 
banyosunda KCl (6x10-2M), fenilefrin (10-7M) veya angiotensin (10-8 M) ile 
kasıldıktan sonra kümülatif olarak üç farklı konsantrasyonda (100; 700 ve 
2000 µM) dipiron ile gevşeme yanıtları alınmıştır. Ayrıca bu etkilerin farklı 
konsantrasyonlardaki losartan ve lizinopril ile de değişimi incelenmiştir. 
Bulgular: Dipiron, KCl, fenilefrin ve angiotensin ile oluşturulan kasılmaları 
doz-bağımlı olarak gevşetmiştir. Sadece fenilefrine bağlı kasılmaların COX-
3 inhibisyonunun olması beklenen 100 µM dipiron konsantrasyonunda 
anlamlı olarak daha fazla gevşediği saptanmıştır. Losartan ve lizinopril 
fenilefrin kasılmalarını gevşetmiştir. KCl kasılmalarını ise losartan 
gevşetebildiği halde lizinopril gevşetememiştir. COX-1 ve COX-2 nin inhibe 
edildiği beklenen 700 ve 2000 µM dipiron konsantrasyonlarında ise yüksek 
konsantrasyonlardaki lizinopril (10-4M) ve losartanın (10-5M ve 10-4M) 
gevşetici etkisi de anlamlı olarak artmıştır. 
Sonuç: KCl, fenilefrin ve angiotensin kasılmalarının dipiron ile 
gevşetilmesinde damar endotelindeki COX enzim ürünleri ve/ veya 
nonspesifik bir mekanizmanın rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
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İNSAN SAFEN VENİNDE H2O2 İLE OLUŞAN KASILMA CEVAPLARI 
ÜZERİNE LEVOSİMENDANIN ETKİSİ 
Soner B2, Şahin A2, Duman İ1, Görmüş N3  
1Sağlık Bakanlığı 40 Nolu Asm. Konya; 2Selçuk Ü. Meram Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 
3Selçuk Ü. Meram Tıp Fak. Kalp Damar Cerrahisi AbD 
Artmış oksidatif stress koroner arter baypas cerrahisi hastalarında vasküler 
disfonksiyon açısından önemli bir faktördür. Hidrojen peroksit (H2O2) 
oksidatif stress oluşturmak için deney modeli olarak kullanılmaktadır. 
Çalışmamız, insan safen ven (SV) segmentlerinde H2O2’ye bağlı oluşan 
kasılmalar üzerine levosimendanın etkisini değerlendirmektir. 
Yöntem: Çalışmamızda, izole organ banyosunda SV üzerinde H2O2’ye 
bağlı oluşan kasılmalar değerlendirilmiştir. H2O2 kümülatif olarak 10-6 – 10-

3 M konsantrasyonlarda organ banyosuna eklenmiştir. Doz-yanıt eğrileri 10-

8 M levosimendan varlığında tekrarlanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında 
HSV segmentleri 10-5 M serotonin (5-HT) aracılığı ile kasılmış ve oluşan 
kasılma plato fazına ulaşınca H2O2 kümülatif olarak organ banyosuna 
eklenmiştir. Aynı uygulama levosimendan varlığında tekrar 
gerçekleştirilmiştir. 
Bulgular: SV stripleri levosimendan varlığında her bir H2O2 
konsantrasyonunda (10-6–10-3M) kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı seviyede daha az kasılma gösterdi (kontrol: %16.0±1.0, 
levosimendan: %32.4±1.12; p<0.05). Dokuların levosimendan ile 
enkübasyonu 5-HT ile oluşturulan maksimum kasılma yanıtlarında herhangi 
bir değişikliğe neden olmadı. 5-HT ile oluşturulan kasılma sonrasında 
uygulanan H2O2 ile oluşan kasılma yanıtlarında ise kontrol grubu 
levosimendan ile enkübe edilen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı 
azalma gösterdi (sırası ile %21.0±2.2, % 2.67±0.33; p<0.05). 
Sonuç: Levosimendan, klinik uygulama konsantrasyonlarında, SV 
dokusunun oksidatif strese bağlı olarak gösterdiği kasılma yanıtlarını 
engellemiştir. Cerrahi sırasında ve sonrasında oksidatif strese bağlı 
oluşabilecek olan kasılma yanıtlarında levosimendan koruyucu etki 
gösterebilir. 
Anahtar Kelimeler: HIDROJEN PEROKSIT, INSAN SAFEN VENI, 
LEVOSIMENDAN  
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İZOLE PERFÜZE SIÇAN MEZENTERİK DAMAR YATAĞINDA KAVEOL 
BOŞALTICI AJAN OLAN METİL ß-SİKLODEKSTRİNİN FENİLEFRİNLE 
ARTTIRILAN PERFÜZYON BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ 
Özü ÖY, Seçilmiş MA, Kıroğlu OE, Şingirik E  
Çukurova Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD Adana Bu çalışmada, izole perfüze sıçan 
mezenterik damar yatağında shear stress etkisi ile indüklenen eNOS 
enziminin inhibitörlerine duyarlı ve duyarsız NO aktivitesinde kaveolin-1' in 
olası modülatör rolü araştırıldı. 
Yöntem: 200-300g Wistar albino sıçanların halotan anestezisi altında 
abdominal bölgeleri açıldı, süperior mezenterik arterleri kanüle edilerek 
izole edilip peristaltik pompa yardımıyla Krebs solüsyonuyla (6 ml/dk) 
perfüze edildi. Kaveol boşaltıcı ajan olan metil ß-siklodekstrin (MβCD,1 mM) 
ile muamele edilmiş veya edilmemiş dokularda, NOS inhibitörleri ve NO 
yıkıcısı olan hidroksokobalamin varlığında veya yokluğunda fenilefrin (0.01-
100 µM) kasılmaları kaydedildi. 
Bulgular: Kontrolde mezenterik damar yatağının basıncı kümülatif 
fenilefrin uygulamalarıyla konsantrasyona bağımlı bir şekilde arttırıldı, 
dokuların MβCD ile ön muamelesi fenilefrine bağlı basınç arttışını kontrole 
göre güçlendirdi. Endotel yokluğunda ve NOS inhibitörleri (L-NA ve L-
NAME) varlığında fenilefrinle oluşturulan perfüzyon basıncı benzer şekilde 
arttı. MβCD ile ön muamele edilmiş dokularda L-NA veya L-NAME 
uygulaması, kasılmaları sadece MβCD ile muamele edilenlerle 
karşılaştırıldığında, daha da güçlendirdi. Endotelyumsuz dokuların MβCD ile 
ön muamelesi ise bu kasılmaları azalttı. 
MβCD ile muamele edilmiş dokularda, tek doz fenilefrinle oluşturulan 
submaksimal basınç üzerinde NOS inhibitörleri veya NOS inhibitörleri 
varlığında hidroksikobalaminin birlikte uygulanmasına bağlı gelişen ilave 
artışların azaldığı görüldü. 
Sonuç: Bulgularımız 1) Sıçan mezenterik damar yatağında, fenilefrinle 
oluşturulan vazokonstriksiyon ile sentez ve salınımı uyarılan NO'nun NOS 
inhibisyonuna duyarlı ve duyarsız bileşenlerinin olduğunu, 2) Bunların, 
basınç modülasyonunda önemli role sahip olabileceğini, 3) Bu 
modülasyonun membran kaveollerini içerdiğini, 4) Bu yapıların MBCD 
tarafından bütünlüğünün bozulmasının basınç artışlarını güçlendirdiğini, 5) 
Bu güçlenmenin kaveolle birlikte, bu yapıda yerleşik, NOS düzeylerindeki 
azalmadan kaynaklanabileceğini ve 6) NOS inhibitörlerine duyarsız NO 
etkisinin kaveoler yapıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: KAVEOLIN, NOS, SHEAR STRES  
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SIÇANLARDA İSOPROTERENOL İLE İNDÜKLENEN MİYOKART 
ENFARKTÜS’E LASİDİPİN, RAMİPRİL VE VALSARTANIN ETKİSİ 
Bayır Y1, Halıcı Z4, Karakuş E5, Ferah I4, Kabalar E6, Keleş O3, Keleş MS2, Ünal B3  
1Atatürk Ü. Eczacılık Fak., Biyokimya AbD, ; 2Atatürk Ü. Tıp Fak., Biyokimya AbD; 
3Atatürk Ü. Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD; 4 Atatürk Ü. Tıp Fak. Farmakoloji 
AbD; 5Atatürk Ü. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AbD; 6Erzurum Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Patoloji AbD 
Bu çalışmada sıçanlarda isoproterenolle (ISO) indüklenen miyokart 
enfarktüste (ME) kalp dokusundaki biyokimyasal ve histopatolojik 
değişiklikler üzerindeki lasidipin (LAC), ramipril (RAM) ve valsartanın (VAL) 
etkileri çalışılmıştır. 
Yöntem: LAC, RAM ve VAL sırasıyla 3, 3 ve 30mg/kg dozlarında oral sonda 
yoluyla günde bir kere 30 gün boyunca uygulandı. 29. ve 30. günlerde 
ilaçla tedavi grubu ve kontrol grubuna (ilaç verilmeyen ve ISO 
uygulanmayan intakt kontrol grubu hariç)180 mg/kg ISO 24 saatlik bir süre 
aralığında subkutan olarak uygulandı. Bu periyottan sonra sıçanların 
kalpleri çıkartıldı ve biyokimyasal ve histopatolojik olarak çalışıldı. 
Bulgular: Antioksidan ve oksidan parametre olarak süperoksit dismutaz 
(SOD), katalaz (CAT) ve malondialdehit (MDA) değerlendirildi. ME tanısı 
antioksidan parametreler ve histopatolojik bulgularla teyit edildi. ME 
kontrol gruplarında histopatolojik göstergelerin istatistiksel olarak ilaç 
gruplarından daha yüksek olduğu bulundu. Miyokart enfarktüsün 
histopatolojik göstergelerindeki artış SOD ve CAT seviyelerindeki önemli 
düşüş ve MDA seviyesindeki artışla ilişkilidir. LAC, RAM ve VAL alan ME 
gruplarıyla kıyaslandığında herhangi bir kardioprotektif ilaç verilmeyen ME 
gruplarında ME indikatörlerinin histopatolojik dereceleri daha yüksekti. 
Biyokimyasal ve histopatolojik parametrelerin çoğuna her üç ilacın da 
olumlu bir şekilde etki ettiği gözlendi. 
Sonuç: Sonuç olarak, LAC, RAM ve VAL uygulamasının miyokart hasarını 
önemli ölçüde azalttığı belirlendi. 
Anahtar Kelimeler: ISOPROTERENOL, SIÇAN, LASIDIPIN, RAMIPRIL, 
VALSARTAN  
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PARENTERAL OZON UYGULAMASININ DENEYSEL MİYOKARDİYAL 
İSKEMİ-REPERFÜZYONUN TETİKLEDİĞİ ARİTMİLER ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Parlakpınar H4, Tasdemir S4, Cansel M3, Erdoğan S1, Sarıhan E5, Önal Y2, Çolak C6, 
Acet A4  
1İnönü Ü. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Malatya; 2İnönü Ü. Mühendislik Fak. 
Kimya Bölümü, Malatya; 3İnönü Ü. Tıp Fak. Kardiyoloji AbD, Malatya; 4 İnönü Ü. Tıp 
Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Malatya; 5İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil-Tıp 
AbD, İstanbul; 6İnönü Ü. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AbD, Malatya 
Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (Mİ/R) anjioplasti, By-Pass cerrahisi, stent 
uygulama ya da trombolitik tedavi esnasında klinikte karşılaşılan bir 
durumdur. Mİ/R'in tetiklediği hasarlardan bir tanesi de kardiyak 
aritmilerdir. Özellikle reperfüzyon başlangıcında ölümcül olabilen geri-
dönüşümsüz ventriküler fibrilasyonlar (VF) için, tedavi edici ya da koruyucu 
ajanlar oldukça önem arz etmektedir. Biz bu deneysel çalışmamızda, iki 
farklı dozda parenteral ozon uygulamasının iskemi ve reperfüzyon öncesi 
uygulamalarının Mİ/R'in tetiklediği aritmi çeşitliliği, süresi, şiddeti ve 
mortalite oranı gibi parametrelere etkisini araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Doksan adet Wistar erkek rat randomize olarak; 1) İskemi-
reperfüzyon (Mİ/R) aritmi grubu 7 dak isk-7 dak rep (kontrol-iskemi 
öncesi), 2) İskemi-reperfüzyon (Mİ/R) aritmi grubu 7 dak isk-7 dak rep 
(kontrol-reperfüzyon öncesi, 3) Aritmi+ ozon 50 mcg/ml iskemi öncesi, 4) 
Aritmi+ozon 50 mcg/ml reperfüzyon öncesi, 5) Aritmi+ozon 150 mcg/ml 
iskemi öncesi, 6) Aritmi+ozon 150 mcg/ml reperfüzyon öncesi altı gruba 
ayrıldı. Mİ/R oluşturmak için sol koroner artere 7 dakika iskemi 7 dakika 
reperfüzyon uygulandı. Aritmi değerlendirmelerinde "Lambeth Conventions" 
kriterleri esas alındı. MP-100 Data Acquisition sistemi kullanılarak karotis 
arter kanülasyonu ile kan basıncı, kalp hızı ve göğüs elektordları ile EKG 
kayıtları alındı. Ozon/çözücü uygulaması jugüler venden yapıldı. Uygulanan 
ozon deney gününde taze olarak hazırlandı. Ozon, medikal saflıkta oksijen 
kullanılarak “Corona discharge” yöntemiyle üretildi. Gaz akış hızı 
ayarlanarak elde edilen bu çözeltideki ozon konsantrasyonu 254 nm’de bir 
UV spekrofotometre ile belirlendi. 
Bulgular: Tek başına ozonun her iki konsantrasyonunda da pür etki olarak 
aritmiye yol açmadığı bulundu. Çözücü verilen kontrol gruplarında özellikle 
reperfüzyon başlangıcındaki geri-dönüşümsüz VF'e bağlı olan ölümler, 
özellikle 50 mcg/ml ozon gruplarında, iskemi öncesi ya da reperfüzyon 
öncesi uygulanım arasında fark olmaksızın, anlamlı düzyde azalmış olarak 
bulundu. Yine kontrol gruplarında görülen ventriküler taşikardi (VT), VF, 
blok çeşitliliği, T negatifliği, QT uzaması, ST elevasyonu ve ventiküler 
ektopik atımların (VEB) sayı ve süreleri yine 50 mcg/ml ozon uygulanan 
grupta daha az saptandı. 
Sonuç: Kardiyovasküler Sistem (KVS) hastalıklarına bağlı ölümler, halen 
dünyada ve ülkemizdeki ölümlerin en sık nedenini oluşturmaktadır. KVS 
hastalıklar içerisinde de, ilk sırada koroner arter hastalıkları yer almaktadır. 
Ölümlerin büyük çoğunluğunda kardiyak aritmi ve nekroz hasarı rol 
oynamaktadır. Şu ana kadar ozon uygulaması ile Mİ/R'in tetiklediği aritmi 
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hasarı üzerine yapılmış deneysel/klinik bir çalışma bulunmamaktadır. 
Mevcut bulgular bu sahada yapılan ilk araştırma sonuçları olmakla beraber; 
kalp krizine acil tedavi medikasyonları ve invaziv girişim (balon, stent) 
seçeneklerine, ozon tedavi alternatifini veya kombinasyonunu belki de stent 
öncesi/sonrası ozon çadırı uygulaması fikrini ileri çalışmalar ışığında 
kazandırabilecek diye düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: OZON, ARITMI, MIYOKARDIYAL ISKEMI-REPEFÜZYON, 
RAT  
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SIÇAN MEZENTER ARTERİNDE KALSİYUMSUZ ORTAMDA 
ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI İLE ELDE EDİLEN KASILMALAR CA+2 
KANAL-ARACILI CA+2 SALIVERİLMESİNE BAĞLIDIR; PORTAL 
HİPERTANSİF SIÇANLARDA BU KASILMALAR AZALIR 
Öztürk Eİ, Özkan MH, Uma S  
Hacettepe Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, Ankara 
Ön-kasılma oluşturulmuş sıçan izole mezenter arterinde elektriksel alan 
uyarısı (EAU) ile elde edilen non-adrenerjik non-kolinerjik gevşemeler 
kalsiyumsuz ortamda frekans-bağımlı kasılmalara dönüşür. Çalışmamızda 
bu kasılmaların hücresel mekanizması incelendi ve portal hipertansiyondan 
nasıl etkilendiğine bakıldı. 
Yöntem: Sprague-Dawley erkek sıçanlardan izole edilen süperior mezenter 
arter halkaları kalsiyumsuz Krebs içeren organ banyolarına alındı. EAU (30 
V veya 60 V, 0.3 ms, 5 s, 8 Hz) yapılan dokuların izometrik gerim 
değişiklikleri kaydedildi. Bazı deneylerde portal ven ligasyonuyla portal 
hipertansiyon oluşturulmuş sıçanlar kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık 
student’in t testi ile belirlendi. 
Bulgular: EAU-aracılı kasılmalar L-tipi Ca+2 kanal blokörü nifedipinle (10-

7M) inhibe olurken (%68.2±4.1; p<0.05; n=4), bu kanalların agonisti (-)-
(S)-BAYK8644 (10-7M) varlığında potansiyalize oldu (%32.1±5.4; p<0.05; 
n=4). Fosfolipaz C inhibitörü U-73122 (10-5M) ise etkisiz bulundu (n=3). 
EAU-aracılı kasılmaların Ca+2-ATP’az inhibitörleri siklopiyazonik asit (2x10-

5M) ve tapsigargin (10-6M) varlığında azaldığı (%69.7±5.2; p<0.05; n=5) 
kafein (20 mM) ile riyanodin-duyarlı depoların boşaltılmasıyla ortadan 
kalktığı saptandı (n=4). Portal hipertansif sıçanların mezenter arter 
halkalarındaysa bu kasılmaların anlamlı olarak azaldığı belirlendi 
(%40.3±9.6; p<0.05; n=7). 
Sonuç: Kalsiyumsuz ortamda elde edilen EAU-aracılı kasılmalar düz kastaki 
L-tipi Ca+2 kanallarının uyarılmasının tetiklediği fosfolipaz C yolağından 
bağımsız bir sinyal mekanizmasıyla hücre içi depolardan riyanodin ve IP3 
reseptör-aracılı Ca+2 salıverilmesi sonucu ortaya çıkar. Bulgularımız L-tipi 
Ca+2 kanallarının sadece hücre dışından Ca+2 girişi ile değil, aynı zamanda 
hücre içi depolardan Ca+2 salıverilmesine aracılık ederek damarlarda 
miyojenik tonusu kontrol ettiği görüşünü desteklemektedir. Bu 
mekanizmanın patofizyolojik önemi bilinmese de portal hipertansif 
sıçanlarda azalan damar direncinin kısmen bu mekanizmadaki bozukluğa 
bağlı olabileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: ELEKTRIKSEL ALAN UYARISI, KALSIYUMSUZ ORTAM, L-
TIPI CA+2 KANALLARI, MEZENTER ARTER, PORTAL HIPERTANSIYON  
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MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA RESVERAT-
ROLÜN KORUYUCU MEKANİZMASI: MİTOKONDRİAL KATP 
KANALLARININ ROLÜ 
Ardıç G, Lakzadeh M, Turan N  
Gazi Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, Ankara 
Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisinde kullanılan 
yöntemlerden biri farmakolojik önkoşullamadır. Resveratrol düşük 
toksisitesi ve çoklu koruyucu fonksiyonları ile klinikte kullanıma uygun bir 
ajandır. Resveratrolün bu etkisini kalsiyum kanallarını bloke ederek veya 
KATP kanallarını açarak gösterdiği ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
resveratrolün kardiyak koruyucu etkisinde mitokondriyal KATP kanallarının 
rolünü araştırmaktır. 
Yöntem: Araştırmamızda Wistar albino sıçanlar (250-350 g) kullanılmıştır. 
Hayvanlar ketamin (80mg/kg) ve ksilazin (8 mg/kg) ile anesteziye 
edildikten sonra kalp hızla çıkartılmış ve sabit basınçlı Langendorf cihazına 
asılarak Krebs-Heinseleit çözeltisi ile perfüze edilmiştir. Hayvanlar 3 gruba 
ayrılmıştır. 1. kontrol grubu (15 dk dengelenme, 30 dk iskemi, 120 dk 
reperfüzyon) 2. Resveratrol (10µM) grubu; 3. 5-hidroksidekanoat 
(mitokondriyal KATP kanal blokörü, 0.0001-10µM)+Resveratrol (10µM) 
grubu. 2. ve 3. grupta kalpler 5 dk.‘lık dengelenme periyodundan sonra 
resveratrol (10dk) veya 5-hidroksidekanoat (5 dk) ardından resveratrol (10 
dk) ile perfüze edilmiş sonrasında 30 dk. global iskemi 120 dk. reperfüzyon 
yapılmıştır. Sol ventrikül basıncı, sol ventriküle yerleştirilen lateks balon 
yardımıyla ölçülmüştür. Sol ventrikül gelişen basıncı (SVGB) ve sol 
ventrikül diyastol sonu (SVDSB) basıncı eş zamanlı olarak veri kayıt sistemi 
ile kaydedilmiştir. Veriler reperfüzyonun 30., 60. ve 120. dk.’larında 
değerlendirilmiştir. İnfarkt alan tetrazolium boyama yöntemi ile 
hesaplanmıştır. 
Bulgular: Resveratrol, iskemi sonrası kontrol grubunda reperfüzyonun 30., 
60. ve 120. dk.’da bozulmuş olan SVGB ve SVDSB anlamlı olarak 
düzeltmiştir. 5-hidroksidekanoat doz bağımlı olarak resveratrolün SVGB, 
SVDSB ve infarkt alanda yapmış olduğu düzeltmeyi ortadan kaldırmıştır. 
Sonuç: Mitokondrial KATP kanalları, resveratrolün miyokardiyal iskemi-
reperfüzyon hasarında yaptığı korumaya aracılık etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: RESVERATROL, 5-HIDROKSIDEKANOAT, MIYOKARDIYAL 
ISKEMI, MITOKONDRIYAL KATP KANALLARI  
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HİPERKOLESTEROLEMİNİN TAVŞAN AORTASINDA BAZAL VE 
UYARILMIŞ EDRF YANITI ÜZERİNE ETKİSİ 
Sözer G2, Arun M1, Ertuna E2, Sevin G2, Ulaşan S2, Yılmaz Z2, Anacak G2  
1Ege Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, İzmir, Türkiye; 2Ege Ü. Eczacılık Fak., 
Farmakoloji AbD, İzmir, Türkiye 
Deneysel çalışmalarda hiperkolesteroleminin aortada fenilefrin sonrası 
asetilkolin (ACh) gevşeme yanıtlarını azalttığı gösterilmiştir. Ancak bu 
yanıtlar endotelden kaynaklanan gevşetici faktörün (EDRF) yanısıra 
endotelden kaynaklanan hiperpolarizan faktörü (EDHF) de içermektedir [1]. 
Hiperkolesterolemik aortada bazal ve uyarılmış EDRF’nin ve EDHF’nin nasıl 
değiştiği henüz ayırt edilmemiştir. Çalışmamızda aortada 
hiperkolesterolemiye bağlı oluşan endotelyal disfonksiyona uyarılmış ve 
bazal EDRF yanıtlarının katkısını ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Yöntem: Yeni Zelenda tipi tavşanlar 6 hafta süreyle normal veya % 2 
kolesterol (a/a) içeren yemle beslendikten sonra aortaları çıkarıldı.10-5M 
indometazin içeren krebs içinde bekletilen izole damar ringleri myografa 
takılarak uyarılmış EDRF+EDHF yanıtı için fenilefrin-ACh, EDRF yanıtı içinse 
KCl- ACh gevşeme yanıtları alınmıştır[2]. Bazal EDRF için fenilefrinle 
önkastırılmış dokularda L-NA’ya (eNOS inhibitörü) bağlı oluşan ilave 
kasılma yanıtları [3], EDHF içinse L-NA’li ortamda ACh’a bağlı gevşeme 
yanıtları değerlendirilmiştir. Düz kasa bağlı gevşemeleri değerlendirebilmek 
için papaverine bağlı gevşeme yanıtları alınmıştır. Kolesterolle besleme 
öncesi ve sonrası alınan kanlarda plazma kolesterol düzeyleri ölçülmüştür. 
Veriler eşleştirilmemiş t testi ile karşılaştırılarak p>0,05 anlamlı kabul 
edilmiştir (n=5) 
Bulgular: 6 hafta süreyle %2 kolesterolle besleme plazma kolesterol 
düzeylerini anlamlı düzeyde artırmıştır. Hiperkolesterolemik tavşanların 
aortasında hem fenilefrin-ACh (Kontrol:% 75,31±3,248 Hiperkolesterolemi: 
%49,95±3,364;p<0.001) hem de KCl-ACh’a (Kontrol: %11,56±1,835 
Hiperkolesterolemi: %2,653±1,811;p<0.01) bağlı maksimum gevşeme 
yanıtları anlamlı biçimde azalmıştır. Hiperkolesterolemi papaverine bağlı 
düz kas gevşemeleri, L-NA sonrası ACh gevşemeleri (Kontrol:% 
4,391±2,771 Hiperkolesterolemi: %8,861±5,427;p>0.05) veya fenilefrinle 
önkastırma sonrası L-NA’ya karşı alınan ilave kasılma yanıtlarını etkilememiştir 
(Kontrol:%20,02±5,261 Hiperkolesterolemi:%15,19±2,980;p>0.05). 
Sonuç: Sonuçlarımız hiperkolesterolemik tavşan aortasında, EDHF kaynaklı 
değil EDRF kaynaklı gevşemelerin azaldığını ve bu azalmanın sadece 
uyarılmış EDRF salınımıyla ilişkili olup bazal EDRF salınımının değişmediğini 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: HIPERKOLESTEROLEMI, ENDOTELYAL DISFONKSIYON, 
AORTA, BAZAL EDRF, ASETILKOLINLE UYARILAN EDRF  
Not: Bu çalışma TUBA GEBİP 2010 (proje yürütücüsü GY Anacak) projesi 
ile desteklenmiştir. 
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HÜCRE İÇİ SODYUM VE KALSİYUM BİRİKİMİNİ ENGELLEYEN 
İLAÇLARIN KARDİYAK İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINI ÖNLEYİCİ 
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Basgut B1, Selamoğlu S2, Özçelikay T3 

1Doğu Akdeniz Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji Birimi, Gazimağusa, KKTC 2Gazi Ü. 
Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD, Ankara, 3Ankara Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji 
AbD, Ankara 
Bu çalışmanın amacı aynı deneysel şartlarda kalpte oluşturulan iskemi-
reperfüzyon hasarına karşı 44Bu (transient Na+ kanal blokeri), ranolazin 
(persistent Na+ kanal blokeri), zoniporid (Na+-H+ değiş-dokuş inhibitörü) ve 
KBR-7943 (Na+-Ca+2 değiş-dokuş inhibitörü)’in koruyucu etkilerinin 
karşılaştırılmasıdır. 
Yöntem: İskemi-reperfüzyon hasarı için sabit akışlı Langendorff sistemine 
asılan sıçan kalplerine 60 dak. global iskemi ve sonrasında 30 dak. 
reperfüzyon uygulanmıştır. Test edilen tüm ilaçlar kalbe iskemiden önce (5 
dak.) ve reperfüzyon başında (10 dak.) verilmişlerdir. İskemi-reperfüzyon 
sonrası kalplerin kasılma fonksiyonu, sol ventrikül gelişen basıncı (SVGB), 
sol ventrikül diyastol sonu basıncı (SVDSB), kasılma ve gevşeme hızları 
(±dp/dt) ölçülerek değerlendirilmiştir. Ek olarak, iskemi sırasındaki oluşan 
kontraktur yanıtından, maksimum kontraktür (MK) ve maksimum 
kontraktüre ulaşma zamanı (MKZ) hesaplanmıştır. 
Bulgular: Kontrol sıçan kalplerinde reperfüzyon sonunda SVGB ve ±dp/dt 
değerleri belirgin şekilde azalmış SVDSB ise artmıştır. Kontrollerle 
karşılaştırıldığında zoniporid (0,1 µM) ve KBR (1 µM) nin aksine ranolazin 
(10 µM) ve 44Bu (0,3 µM) SVGB, ±dp/dt ve SVDSB değerlerinde anlamlı 
bir düzelme sağlamıştır. Bu düzelme 44Bu’ya göre ranolazin tedavisi 
yapılmış kalplerde daha belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. MK tedavi yapılmış 
tüm kalplerde kontrollere göre daha düşük bulunurken, MKZ sadece 
ranolazin grubunda anlamlı olarak gecikmiştir. 
Sonuçlar: Bulgularımız iskemi-reperfüzyon hasarına karşı özellikle hücre içi 
persistent Na+ akışının önlenmesinin terapötik açıdan daha önemli 
olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: İskemi-reperfüzyon hasarı, Ranolazin, 44Bu, 
Zoniporid, KBR 
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OKSİTOSİNİN ANTİKONVÜLZAN ETKİSİNİN, SIÇANLARDA 
PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULMUŞ KONVÜLZİYON 
MODELİNDE GÖSTERİLMESİ VE BU ETKİNİN TALAMUSTAN 
YAZDIRILAN EEG İLE KORELASYONU 
Erbaş O, Evren V, Peker G  
Ege Ü. Tıp Fak. Fizyoloji AbD 
Oksitosinin bilinenen endokrin etkileri dışındaki özellikleri yoğun araştırma 
konusudur. Bu çalışmada oksitosinin, pentilentetrazol(PTZ) ile oluşturulan 
jeneralize ve absans nöbeti üzerine etkileri davranışsal ve talamustan 
yazdırılan EEG ile araştırıldı. 
Yöntem: Çalışmada 60 adet 8-12 haftalık Sprague-Dawley tipi erkek sıçan 
kullanıldı. 6’şar sıçandan oluşan 10 grup oluşturuldu. Gruplara PTZ (70 
mg/kg-Jeneralize nöbet dozu) uygulamasından 5 dakika önce farklı 
dozlarda (10,20,40,80,120 Ü/kg) oksitosin verildi. Kontrol grubu sıçanlara 
izotonik NaCl ve PTZ uygulandı. Pleksiglas kaplara alınan sıçanlarda oluşan 
konvulziyon şiddeti 0 ile 5 derece arası değerlendirildi. Konvulziyon 
skalası(Racine skalası) (0):Normal,(1):Donup Kalma,(2):Baş salla-
ma,(3):Vücutta yüzeyel klonik hareket,(4):Ön ekstremitelerde bilateral 
klonus(Piyano çalma) (5):Jeneralize tonik-klonik nöbet ve yana doğru 
düşme şeklinde belirlenmiştir. Talamik EEG için, anestezi altında drill 
yardımı ile kraniuma pencere açılarak sol talamus posterior 
çekirdeğine(koordinatlar AP:-3.6mm,L:+2.8mm,V:-5.0 mm) dış kısımları 
yalıtılmış bipolar EEG elektrodu sterotaksik olarak yerleştirildi ve dental 
tamir malzemesi ile kraniuma sabitlendi. 2 gün iyileşme süresi beklendi. 
EEG yapılan gruplara PTZ (35mg/kg-absans nöbet dozu) uygulamasından 5 
dakika önce farklı dozlarda (40,80,120 Ü/kg) oksitosin verildi.Kontrol grubu 
sıçanlara izotonik NaCl ve PTZ uygulandı. EEG kayıtları 1-60 Hz bant 
aralığında, 10.000 amplifikasyonla Biopac MP30 sistemiyle 20 dakika 
alınmıştır. Kayıtlar, FFT(Fast Fourier Transform) ve PSA (Power Spectral 
Analyse) yöntemleriyle değerlendirildi. 1-4Hz Delta, 4-8Hz Teta, 8-12Hz 
Alfa, 12-20 Hz Beta olarak kabul edilip EEG deki dalgaların yüzdeleri PSA 
yönteminde hesaplandı. 
Bulgular: PTZ indukte konvulziyonda,oksitosin uygulamasının 40 
Ü/kg(Evre 3.14±0.69 )ve 80 Ü/kg (Evre 3.0±0.57),dozlarında başlayıp 
120Ü/kg dozunda(Evre 1.57±0.53)maksimuma ulaşan şekilde konvulziyon 
evresini anlamlı (p<0.005)azalttığını saptadık. Oksitosinin ,talamik EEG 
sonuçlarında PTZ ile oluşan frekans artımını ve diken-dalga komplekslerini 
doza bağımlı olarak anlamlı (p<0.005) düzeyde baskıladığını açıkça 
gösterdik. 
Sonuç: Çalışmamız oksitosinin epilepsi tedavisinde kullanılabilecek yeni bir 
ajan adayı olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: EEG, OKSITOSIN, TALAMUS, EPILEPSI, 
PENTILENTETRAZOL  
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POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU MODELİNDE, SIÇANLARIN 
FARKLI BEYİN BÖLGELERİNDE MUSKARİNİK RESEPTÖRLERİN 
EKSPRESYONU 
Aykaç A1, Cabadak H1, Gören MZ2  
1Marmara Ü. Tıp Fak. Biyofizik AbD ; 2Marmara Ü. Tıp Fak. T. Farmakoloji AbD  
Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB), travma yaratan önemli bir olay 
sonrası travmayı hatırlatan veya çağrıştıran uyaranlarla teKrar 
karşılaşıldığında, aşırı uyarılma haliyle olayı yeniden deneyimleme ile 
seyreden bir bozukluktur. PTSB’nin patofizyolojisi tam olarak bilnmemekte 
ve öğrenme ile hafıza süreçlerinde önemli rolleri olan muskarinik 
reseptörlerin, olumsuz deneyimin hatırlanmasında katkısının olduğu 
düşünülmektedir. 
Yöntem: Çalışma için yerel etik kurulu onayı alınmış, her iki cinsiyetten 
Sprague-Dawley suşu sıçan (200-250 g) kullanılmıştır. Deneyler karanlık 
fazda yapılmış, travma için aynı kedi tarafından 2 gün boyunca kirletilmiş 
kedi altlık materyali kullanılmıştır. Test grupları 10 dk. boyunca kirli altlık 
malzemesine maruz kalırken, kontrol grubu 10 dk. bouyunca temiz altlık 
malzemesinde bekletilmiştir. Temiz altlık materyali, travmayı çağrıştırmak 
üzere kullanılmıştır. Tedavi gruplarına, 1 hafta boyunca i.p. fizyolojik tuzlu 
su, fluoksetin (2.5, 5 ve 10 mg/kg) veya propronolol (10mg/kg) 
uygulamaları yapılmıştır. Sıçanlar çağrıştırma deneyimi sonrası 
“Yükseltilmiş Artı Labirente” konulmuş, video kayıtlarından anksiyete 
indeksleri ve donakalma süreleri hesaplanmıştır. Dekapite edilen sıçanların 
hipokampüs, frontal korteks ve amigdalar bölgelerinde, muskarinik 
reseptör alt tiplerinin ekspresyonları özgün antikorlar kullanarak, Western 
Blot” tekniği ile belirlenmiştir. 
Bulgular: Test grubundaki sıçanların anksiyete indeksleri ve donakalma 
süreleri kontrol grubundaki sıçanlara göre yüksek bulunmuştur (p<0,05). 
Frontal korteksde muskarinik reseptör alt tiplerinden M2, M3, ve M5 protein 
ekspresyon düzeylerinde azalma, hipokampal bölgede M5 ekspresyonunda 
artış belirlenmiştir. Amigdalar bölgede ise tüm muskarinik reseptör alt 
tiplerinin ekspresyonunda azalma belirlenmiştir. Fluoksetin (10 mg/kg) 
veya propranolol ile tedavi edilen grupların hipokampus ve frontal 
kortekslerinde muskarinik reseptör ekspresyonlarındaki değişimler geri 
çevrilmiştir. Her iki tedavi grubunda hipokampal M1 ekspresyonu ise 
azalmıştır. 
Sonuç: Bu bulgular PTSB’nin patogenezine muskarinik reseptörlerin katılımının 
olduğunu göstermektedir. 
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POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN BİR KADIN HASTADA 
SİBUTRAMİN KULLANIMI SONRASI OLUMLU GEBELİK SONUÇLARI: 
BİR OLGU SUNUMU 
Sağlam E2, Özdamar EN2, Sağlam Y1  
1Göztepe Medical Park Hastanesi, Tıbbi Genetik Laboratuvarı, İstanbul; 2Maltepe Ü. 
Tıp Fak., Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD, İstanbul 
Sibutramin obezitenin uzun vadeli tedavisinde kullanılan bir serotonin 
norepinefrin geri alım inhibitörüdür. Gebelikte sibutramine maruz kalma ile 
ilgili sınırlı sayıda yayınlanmış veri mevcuttur. Bu olgu sunumunun amacı, 
polikistik over sendromlu obez kadının sibutramin kullanımı sırasında 
başarılı spontan gebeliğinin ve sağlıklı bir erkek bebek doğurmasının 
olgusunu bildirmektir. 29 yaşındaki Kafkas kökenli kadın obezite nedeniyle 
sibutramin kullanmaya başlamış ve gebe olduğunun farkına varmadan 1-6. 
gebelik haftaları arasında 15 mg/gün sibutramine maruz kalmıştır. 17. 
gebelik haftasında yapılan dörtlü tarama testinde artmış trizomi 18 riski 
bulunmuş, ancak yapılan seri obstetrik ultrasonografiler ve amniyosentez 
sonuçları normal fetal gelişim olduğunu göstermiştir. Gebeye 38. haftada 
sezaryen yapılmış ve 4150 gr ağırlığında sağlıklı erkek yeni doğan dünyaya 
gelmiştir. Bebek 1 sene boyunca takip edilmiş ve bu süre içinde hiçbir 
konjenital anormali ya da gelişimsel bozukluğa rastlanmamıştır. Polikistik 
over sendromlu bir kadında sibutraminin kullanımı sonrası başarılı spontan 
gebelik ve olumlu gebelik sonuçlarının sunumu, bu ilaca gebelikte 
maruziyetle ilgili sınırlı bilgiye katkıda bulunacaktır. 
Anahtar Kelimeler: SIBUTRAMIN; POLIKISTIK OVER SENDROMU; GEBELIK; 
SEZARYEN; OBEZITE  
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ROLİPRAMIN FARELERDE YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT VE YENİ 
OBJE TANIMA TESTLERİNDE ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Mutlu O, Akar F, Çelikyurt IK, Bektaş E, Ulak G, Erden FB 
Kocaeli Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Fosfodiesteraz, sGMP (siklik guanozin monofosfat)’nin yıkılmasından 
sorumlu olan enzimdir. Fosfodiesteraz inhibitörlerinin santral sinir 
sisteminde nöronal fonksiyonları stimüle ettiği ve Alzheimer hastalarında 
nörogenezi arttırdığı gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, 
fosfodiesteraz enzim inhibisyonunun obje belleğini ve nitrik oksid sentaz 
(NOS) inhibisyonu ile indüklenen uzaysal öğrenme bozukluğunu düzelttiği 
gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı fosfodiesteraz-4 inhibitörü olan 
rolipramın farelerde öğrenme ve bellek üzerine etkilerini yükseltilmiş artı 
labirent ve yeni obje tanıma testlerinde araştırmaktır. 
Yöntem: Balb-c cinsi erkek farelere yükseltilmiş artı labirent testinde 
kazanım denemesinden önce, yeni obje tanıma testinde ise retansiyon 
denemesinden önce rolipram (0.05, 0.1 mg/kg, n= 6-8 /grup) veya serum 
fizyolojik akut olarak intraperitoneal yolla verildikten sonra davranış 
parametreleri kaydedilmiştir. Farelerin lokomosyonları açık alan testinde 
değerlendirilmiştir. Deney sonuçları tek yönlü ANOVA post hoc Tukey testi 
ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: Rolipram (0.05 ve 0.1 mg/kg) yükseltilmiş artı labirent testinde 
1.gün geçiş latansı üzerine etki göstermezken, retansiyon latansını anlamlı 
olarak kısaltmıştır. Yeni obje tanıma testinde ise oran indeksini kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak arttırmıştır. Rolipram kullanılan dozlarda, açık 
alan testinde katedilen toplam mesafe, hız ve merkez zonda geçirilen 
zaman üzerine etki göstermemiştir. 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre rolipram uzaysal ve görsel belleği 
yükseltilmiş artı labirent ve yeni obje tanıma testlerinde olumlu yönde 
etkilerken açık alan testinde herhangi etki göstermemiştir. Ancak bu 
bulguların farklı metod ve dozlarla yapılacak ileri çalışmalar ile 
desteklenmesi gereklidir. 
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ROLİPRAMIN FARELERDE MORRİS SU LABİRENTİ VE PASİF 
SAKINMA TESTLERİNDE ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE ETKİLERİ 
Çelikyurt IK, Mutlu O, Bektaş E, Akar F, Ulak G, Erden FB 
Kocaeli Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Nitrik oksid (NO), L-arginin aminoasidinden NO sentaz (NOS) enzimi 
aracılığı ile, eksitatör aminoasidler tarafından N-metil-D-aspartat 
reseptörlerinin aktivasyonu sonucu sentezlenir. Beyinde hücre içi mesajcı 
molekül olarak rol oynayan NO, presinaptik terminalde guanilat siklazın 
hem grubuyla birleşerek siklik guanozin monofosfat (sGMP) aracılı 
presinaptik glutamat salınımını stimüle eder. Fosfodiesteraz sGMP’nin 
yıkılmasından sorumlu olan enzimdir. Bu çalışmanın amacı fosfodiesteraz-4 
inhibitörü bir madde olan rolipramın farelerde öğrenme ve bellek üzerine 
etkilerini Morris su labirenti ve pasif sakınma testlerinde araştırmaktır. 
Yöntem: Balb-c cinsi erkek farelere rolipram (0.05 ve 0.1 mg/kg, n= 6-8 
/grup) veya serum fizyolojik Morris su labirenti testinde subkronik olarak; 
pasif sakınma testinde ise kazanım denemesinden önce akut olarak 
intraperitoneal yolla verildikten sonra davranış parametreleri 
kaydedilmiştir. Deney sonuçları tek yönlü ANOVA post hoc Tukey testi ile 
analiz edilmiştir. 
Bulgular: Rolipram (0.05 ve 0.1 mg/kg) Morris su labirenti testinde 2. 
günden itibaren kaçış latansını kısaltmıştır. Rolipram, kullanılan dozlarda 
deneyin son günü yapılan boş deneme testinde farelerin kaçış platformunun 
olduğu kadranda harcadığı zamanı anlamlı olarak uzatırken, platforma olan 
ortalama uzaklığı azaltmış, yüzme hızlarını değiştirmemiştir. 
Pasif sakınma testinde rolipram (0.05 ve 0.1 mg/kg) 1.gün geçiş latansı 
üzerine etki göstermezken, retansiyon latansını anlamlı olarak uzatmıştır. 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre rolipramın öğrenme ve belleği 
Morris su labirenti ve pasif sakınma testinde olumlu yönde etkilemektedir. 
Ancak bu bulguların farklı metod ve dozlarla yapılacak ileri çalışmalar ile 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: FARE, ROLIPRAM, ÖĞRENME-BELLEK, MORRIS SU 
LABIRENTI TESTI, PASIF SAKINMA TESTI  
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TİANEPTİN VE OLANZAPİNİN ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONİK HAFİF 
STRESLE İNDÜKLENEN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİLERİ 
Mutlu O2, Gümüşlü E3, Köktürk S4, Çelikyurt İK2, Maral H1, Akar F2, Ulak G2  
1Kocaeli Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD; 2Kocaeli Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 3Kocaeli 
Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AbD; 4 Ordu Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD 
Tianeptin farklı etki mekanizmasına sahip atipik bir antidepresan, olanzapin 
ise şizofreni ve psikoz tedavisinde yaygın olarak kullanılan atipik bir 
antipsikotiktir. Tianeptin sinaptik terminalde serotonin gerialımını artırırken, 
olanzapin 5HT2A/D2 antagonisti olarak rol oynar. Bu çalışmanın amacı 
tianeptin ve olanzapinin, öngörülemeyen kronik hafif stres uygulanan 
farelerde davranış parametreleri üzerine etkilerini, selektif serotonin geri 
alım inhibitörü bir antidepresan olan fluoksetin ile karşılaştırarak 
araştırmaktır. 
Yöntem: BALB/c ByJ erkek farelere (n=8/grup) 7 hafta boyunca 
öngörülemeyen ve kaçınılamayan bir şekilde farklı türde stresler kronik 
olarak birçok kez uygulandı veya diğer bir gruba stres uygulanmadı. 
Deneklere 35 gün süreyle tianeptin (5 mg/kg), olanzapin (2.5 mg/kg), 
fluoksetin (15 mg/kg/gün) veya serum fizyolojik intraperitonel olarak 
verildi ve ilaçların antidepresan-benzeri etkileri araştırıldı. 
Bulgular: Tianeptin, olanzapin ve fluoksetin stres protokülü süresince 
farelerde görülen kıl-tüy durumundaki bozulmayı düzeltti; püskürtme 
testinde toplam tımar etme süresini uzattı; konakçı-yabancı testinde atak 
sayısını azalttı; kuyruk asma testinde hareketsizlik zamanını kısalttı; 
yenilikle bastırılan beslenme testinde stres farelerin davranış 
parametrelerinde bir değişikliğe neden olmadı. Stres protokolü hayvanların 
vücut ağırlığı ve lokomosyonlarında herhangi bir değişikliğe neden olmadı. 
Olanzapin stres uygulanan ve uygulanmayan farelerde açık alan testinde 
anksiyolitik etki gösterdi. 
Her üç ilaç da stres sonucu artmış olan plazma kortizol, ACTH , IL-6 ve 
TNF- α seviyesini azalttı. Tianeptin stres uygulanan sıçanlarda Brd-U ile 
işaretli hücrelerin hem toplam sayısında hem de yoğunluğunda anlamlı 
artışa neden olurken fluoksetin ve olanzapin bu paremetreyi kısmen 
etkiledi. 
Sonuç: Bu sonuçlar tianeptin ve olanzapinin depresyon tedavisinde etkin 
bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: DEPRESYON, ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONIK HAFIF STRES 
TESTI, TIANEPTIN, OLANZAPIN, FLUOKSETIN  
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ZAPRİNASTIN FARELERDE MORRİS SU LABİRENTİ, PASİF 
SAKINMA, YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT VE IŞINSAL KOLLU 
LABİRENT TESTLERİNDE ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE ETKİLERİ 
Mutlu O, Çelikyurt IK, Akar F, Ulak G, Erden FB 
Kocaeli Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Siklik adenozin monofosfat (sAMP) ın fosfodiesteraz inhibitörleri tarafından 
yıkımının önlenmesi belleği olumlu yönde etkilemektedir. Son yillarda 
yapılan çalışmalarda, fosfodiesteraz-5’in inhibisyonu obje belleğini ve nitrik 
oksid sentaz inhibitörleri tarafından indüklenen uzaysal öğrenme 
bozukluğunu düzelttiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı fosfodiesteraz-5 
inhibitörü olan zaprinastın öğrenme ve bellek üzerine etkilerini naif 
farelerde Morris su labirenti, pasif sakınma, yükseltilmiş artı labirent ve 
ışınsal kollu labirent testlerinde araştırmaktır. 
Yöntem: Balb-c erkek farelere zaprinast (3, 10 mg/kg, n= 6-8 /grup) 
Morris su labirenti testinde subkronik olarak; pasif sakınma, yükseltilmiş 
artı labirent testlerinde kazanım denemesinden önce; ve ışınsal kollu 
labirent testinde ise retansiyon denemesinden önce akut olarak 
intraperitoneal yolla verilerek davranış parametreleri kaydedilmiştir. 
Yükseltilmiş artı labirent testi sonuçları Kruskal Wallis post-hoc Dunn testi , 
diğer testler ise tek yönlü ANOVA post hoc Tukey testi ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: Zaprinast (10 mg/kg) Morris su labirenti testinde kaçış latansını 
2. kazanım gününde kısaltırken, diğer günlerde anlamlı bir fark bulunmadı. 
Deneyin son günü yapılan boş deneme testinde, farelerin kaçış 
platformunun bulunduğu kadranda harcadıkları zamanı anlamlı olarak 
uzatırken, platforma olan ortalama uzaklığı ve yüzme hızlarını değiştirmedi. 
Pasif sakınma testinde zaprinast (10 mg/kg) retansiyon latansını uzattıysa 
da bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.Yükseltilmiş artı labirent 
testinde zaprinast (10 mg/kg) transvers latans-2 (TL-2)’yi anlamlı olarak 
kısalttı. Işınsal kollu labirent testinde zaprinast (3,10 mg/kg) hata sayısını 
retansiyon denemesinde anlamlı olarak azaltırken, 10 mg/kg dozunda 
deneyi bitirme süresini anlamlı olarak kısalttı. 
Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre zaprinast öğrenme ve belleği 
olumlu yönde etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler: ZAPRINAST, MORRIS SU LABIRENTI TESTI, PASIF 
SAKINMA TESTI, YÜKSELTILMIŞ ARTI LABIRENT TESTI, IŞINSAL KOLLU 
LABIRENT TESTI  
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7-NİTROİNDAZOL VE ODQ’NUN FARELERDE MORRİS SU LABİRENTİ, 
PASİF SAKINMA, YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT VE IŞINSAL 
KOLLU LABİRENT TESTLERİNDE ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Mutlu O, Akar F, Çelikyurt IK, Ulak G, Erden FB 
Kocaeli Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Nitrik oksid’in (NO) bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi ile ilgili çelişkili 
literatür bulguları olmasına rağmen çalışmaların çoğunda nitrik oksid sentaz 
(NOS) ve guanilat siklaz (GS) inhibisyonunun öğrenme ve belleği bozduğu 
gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı NOS inhibitörü olan 7-nitroindazol (7-
NI) ve GS inhibitörü olan 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 
(ODQ)’nun öğrenme ve bellek üzerine etkilerini naif farelerde Morris su 
labirenti (MSL), pasif sakınma (PS), yükseltilmiş artı labirent ( YAL) ve 
ışınsal kollu labirent (IKL) testlerinde araştırmaktır. 
Yöntem: Balb-c erkek farelere 7-NI (15,30 mg/kg), ODQ (3 ,10 mg/kg), 
 L-arjinin (100mg/kg) +7-NI (30 mg/kg) (n= 6-8 /grup) MSL testinde 
subkronik olarak; PS ve YAL testlerinde kazanım denemesinden önce ve 
IKL testinde retansiyon denemesinden önce intraperitoneal yolla verilmiştir. 
Sonuçların değerlendirilmesinde Kruskal Wallis post-hoc Dunn testi ve tek 
yönlü ANOVA post hoc Tukey testi kullanılmıştır. 
Bulgular: MSL testinde ODQ (10 mg/kg) ve 7-NI (30 mg/kg)’ın subkronik 
enjeksiyonu kaçış latansını 2, 3 ve 4. günlerde anlamlı olarak uzattı. 
Deneyin son günü yapılan boş deneme testinde, ODQ ve 7-NI farelerin 
kaçış platformunun olduğu kadranda harcadıkları zamanı anlamlı olarak 
kısaltırken, platforma olan ortalama uzaklığı arttırdı. PS testinde ODQ (10 
mg/kg) ve 7-NI (15 mg/kg) retansiyon latansını anlamlı olarak kısalttı. YAL 
testinde ODQ (3 ve 10 mg/kg) ve 7-NI (15 mg/kg) transvers latans-2 (TL-
2)’yi anlamlı olarak uzattı. IKL testinde 7-NI ve ODQ retansiyon 
denemesinde yapılan hata sayısını arttırdı. 7-NI’un neden olduğu etkilerde 
NO yolağının rolünü değerlendirmek amacıyla 7-NI’den önce uygulanan L-
arjinin, 7-NI’un etkilerini tersine çevirdi. 
Sonuç: Bulgularımıza göre NO/sGMP/GS yolağının inhibisyonu farelerde 
öğrenme ve belleği bozucu yönde etki göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: 7-NI, ODQ, MORRIS SU LABIRENTI TESTI, PASIF 
SAKINMA TESTI, YÜKSELTILMIŞ ARTI LABIRENT TESTI, IŞINSAL KOLLU 
LABIRENT TESTI  
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BİLİRÜBİN İLE OLUŞTURULAN NÖROTOKSİSİTEDE MELATONİNİN 
KORUYUCU ETKİSİ 
Büyükokuroğlu ME2, Gepdiremen A1  
1Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Bolu; 2Afyon Kocatepe Ü. Tıp 
Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Afyonkarahisar 
Hiperbilirübinemi neonatolojide hala önemli bir sorun olarak durmaktadır. 
Bilirübinin anormal şekilde santral sinir sisteminde birikmesi geçici veya 
kalıcı nöronal hasarlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, güçlü endojen 
antoksidan olan melatoninin bilirübin ile oluşturulan nörotoksisitede 
koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırdık. 
Yöntem: Primer serebellar granüler hücre kültürü 1 günlük yavru 
sıçanların serebellumundan hazırlandı. Bilirübin (10-4 M) ile oluşturulan 
nörotoksisiteye melatoninin 10-8, 10-7, 10-6, 10-5 and 10-4M 
konsantrasyonlardaki etkisi değerlendirildi. 
Bulgular: Melatoninin 10-8, 10-7 and 10-5 M konsantrasyonları bilirübin 
toksisitesini önlemezken, 10-6 and 10-4 M konsantrasyonları toksisiteyi 
anlamlı şekilde önledi. Melatoninin 10-4 M konsantrasyonu en güçlü etkiyi 
gösterdi. 
Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma bilirübine bağlı nörotoksistenin melatonin 
tarafından anlamlı şekilde azaltıldığını göstermiştir. Melatoninin antioksidan 
özelliği nöroprotektif etkiye katkıda bulunmuş olabilir. Yenidoğanlarda 
ortaya çıkan bilirübine bağlı nörotoksisitenin önlenmesinde melatoninin 
tedavi edici değeri olabilir. 
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TİANEPTİN VE OLANZAPİNİN ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONİK HAFİF 
STRES UYGULANAN FARELERDE ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Mutlu O1, Sünnetçi D2, Gümüşlü E2, Çelikyurt İ. K1, Çine N2, Savlı H2, Ulak G1  
1Kocaeli Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Kocaeli Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AbD 
Bu çalışmanın amacı, depresyonda bozulmuş olan bilişsel fonksiyonlar 
üzerine tianeptin, olanzapin ve fluoksetinin etkilerini öngörülemeyen kronik 
hafif stres uygulanan farelerde incelemektir. 
Yöntem: BALB/c ByJ erkek farelere (n=8/grup) 7 hafta boyunca 
öngörülemeyen ve kaçınılamayan bir şekilde farklı türde stresler kronik 
olarak birçok kez uygulandı veya diğer bir gruba stres uygulanmadı. 
Deneklere 35 gün süreyle tianeptin (5mg/kg), olanzapin (2.5mg/kg), 
fluoksetin (15mg/kg/gün) veya serum fizyolojik intraperitonel olarak 
verildi. Deneklere yükseltilmiş artı labirent, ışınsal kollu labirent, Morris su 
labirenti testleri uygulandı. Sonuçlar tek yönlü ANOVA post hoc Tukey 
testiyle değerlendirildi. 
Bulgular: Yükseltilmiş artı labirent testinde, tianeptin ve olanzapin stresin 
neden olduğu transvers latans-2’deki uzamayı kısalttı. Işınsal kollu labirent 
testinde, fluoksetin hem stres uygulanmamış hem de stres uygulanmış 
farelerde hata sayısını anlamlı olarak arttırdı. Morris su labirenti testinde, 
fluoksetin stres uygulanmayan farelerde kazanım oturumlarında kaçış 
latansını anlamlı olarak arttırdı; son gün uygulanan boş denemede hedef 
kadranda harcanan zamanı kısalttı. Tianeptin ve olanzapin stres uygulanmış 
farelerde boş denemede stresin neden olduğu kaçış latansındaki uzamayı 
kısaltırken, stres ile azalmış olan hedef kadranda harcanan zamanı uzattı. 
Uygulanan kronik stres sonucu azalmış olan hipokampal BDNF (serum 
beyin kaynaklı nörotrofik faktör) ve CREB (kalsiyum/siklik-AMP cevap 
elemanı bağlayıcı protein) gen ekspresyonu fluoksetin, tianeptin ve 
olanzapin tarafından arttırıldı. 
Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre tianeptin ve olanzapin kronik stresin 
neden olduğu bilişsel fonksiyon bozukluğunu artı labirent ve Morris su 
labirenti testlerinde düzeltici yönde etki göstermiştir. Fluoksetin stres 
uygulanmamış farelerde belleği bozmuş ve stresle indüklenen bilişsel 
fonksiyon bozukluğunu düzeltmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: ÖĞRENME-BELLEK, ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONIK HAFIF 
STRES TESTI, TIANEPTIN, OLANZAPIN, FLUOKSETIN  
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RAT ASTROSİT HÜCRE KÜLTÜRÜNE SÜNİZOİDAL MANYETİK 
ALANIN HASARLANDIRICI ETKİLERİ 
Tiftik RN5, Ün İ5, Yılmaz ŞN3, Özcan T3, Gürgül S2, Ayaz L4, Erden S1, Tamer L4, Erdal 
N2  
1Mersin Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mersin; 2Mersin Ü. Tıp Fak. Biyofizik 
AbD, Mersin; 3Mersin Ü. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji AbD, Mersin; 4 Mersin Ü. Tıp 
Fak. Tıbbı Biyokimya AbD, Mersin; 5Mersin Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Mersin 
İnsanlar hayatları boyunca manyetik alana (MA) maruz kalırlar. Mesleği 
gereği MA’a maruz kalmanın astrositoma riskini ve bu hastalığı tetikleyen 
kimyasal maddelerin etkinliğini artırabileceği bildirilmiştir. MA’a maruz 
kalmanın astrositler üzerindeki etkileri ile ilgili yeterli çalışma 
bulunmamaktadır. Bu nedenle astrositlerde MA uygulamasının 
hasarlandırıcı etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: 1-2 günlük Wistar erkek sıçanların astrosit hücre kültürleri 
konfluent olduktan sonra üç gruba ayırıldı. Sünizoidal MA grubu 20-22 °C, 
50 Hz frekanslı, 3 mT şiddetindeki MA’a (4h), oda grubu aynı şartlarda 
odada, inkübatör grubu bu süre içinde inkübatörde tutuldu. Hücrelerdeki 
hasarlanma elektron mikroskopik ve biyokimyasal olarak değerlendirildi. 
LDH, AST, ALT, MDA, MPO ve TAS/TAK düzeyleri hücre medium ve 
homojenatlarında ölçüldü. 
Bulgular: İnkübatör grubunda hücrelerin büyük çoğunluğunda granüllü 
endoplazma retikulumu genişlemeleri, ökromatik çekirdek ve bazı 
hücrelerde hafif artmış vakuolizasyon ile birlikte membran yapıları ve 
organeller normal görünümlüydü. Oda grubunda ise artmış vakuolizasyon, 
hücre merkezinde organel kümelenmeleri ve apopitotik hücrelere rastlandı. 
MA grubunda artmış apopitoz, ileri düzeyde vakuolizasyon ve hücre 
merkezinde koyulaşmayla birlikte organel kümelenmeleri ile karakterize 
çok sayıda ağır hasarlı hücreye rastlandı. Astrosit hücre homojenatlarında 
ALT, AST, LDH, MDA, MPO ve TAS düzeylerinde gruplar arasında fark 
oluşmadı. Hücre mediumlarında ALT ve AST düzeyleri oda ısısı ve MA 
grubunda artarken LDH düzeyleri değişmedi. Mediumlardaki MDA, MPO ve 
TAS düzeyleri değişmedi. 
Sonuç: Biyokimyasal ve elektron mikroskobik bulgulara göre 4 h (3mT) MA 
uygulaması hücrelerde anlamlı olmasa da hasar yönünde değişiklikler 
oluşturdu. Bu hasarlanmanın bir kısmı oda şartlarından kaynaklanmaktadır. 
MA uygulamasının sıklık ve şiddeti artırılarak hasarlandırıcı etkisi ortaya 
konduktan sonra çeşitli farmakolojik ajanlarla önlenmesi planlanmıştır. 
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EPİLEPTOJEN LAVANDULA STOECHAS ESANSİYEL YAĞININ 
ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARLA ETKİLEŞİMİ 
Topçu U2, Sılan C1  
1Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Farmakoloji Ad, Çanakkale; 2Düzce Ü. Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Düzce 
Bu çalışmada, lavandula stoechas (Ls) esansiyel yağının epileptojenik etkisi 
ve gelişen konvulsiyonun hangi antiepileptik ilaçlara yanıt verebileceğinin 
Balb/c türü fareleri model olarak kullanarak saptanması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Ls’nin %100 konvulziyon oluşturan ve farelerde en az ölüme yol 
açan dozu, akut toksisite çalışmasında saptanmış (0,6mg/kg) ve 
deneylerde Ls konvulsant dozu olarak kabul edilmiştir. Her grupta 10 ar 
hayvan olmak üzerek Kontrol (SF), Fenitoin 10, 30 ve 50mg/kg, Diazem 1, 
2 ve 4 mg/kg, Na-Valproat 100, 200 ve 400 mg/kg Fenobarbital 10, 20 ve 
50 mg/kg olarak 13 gruba ayrılmıştır. İlaçlar intraperitoneal (i.p.) olarak 
tüm gruplaraenjekte edildi. Onbeş dakika sonra 0,6ml/kg dozunda Ls yağı 
hamilton enjektörü ile i.p. olarak enjekte edildi. Enjeksiyon yapılan fareler 
bir saat boyunca gözlemlendi ve kameraya kayıt edildi. Davranış 
değişiklikleri, konvülsiyon, ölüm, koma gibi durumlar not edildi ve nöbet 
öncesi değişimlerin başlama zamanı, nöbetin başlama zamanı, nöbetten 
çıkış zamanı, nöbette kalış süreleri tespit edildi. Daha sonra 4. saat ve 24. 
saatlerde de gözlemlendi. Her grup için konvülsiyona giren, konvülsiyona 
girmeyen, ölen hayvan sayıları kaydedilmiştir. 
Bulgular: İncelenen parametrelerden nöbet öncesi değişimlerin başlama 
zamanı, nöbete giriş, nöbette kalış ve çıkış zamanı ortalamaları, alfa=0.05 
yanılma düzeyinde varyans analizi ile belirlendi. Grup ortalamaları ile 
kontrol grubu ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı Mann-Whitney U 
testleri ile değerlendirildi ve *P<0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Nöbet öncesi değişim gösteren ve nöbet geçiren ile ilgili değerlendirmelerde 
kontrol grubu ile diğer gruplar arasındaki farkın anlamlılığı Fisher’s exact 
test ile saptandı ve *p<0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
*: kontrol grubuna göre anlamlılık 
a: na-valproat 100mg/kg a göre anlamlılık 
Sonuç: Essansiyel yağ ve antiepileptik ilaçlarla yapılan çalışmalarda 
görülmüştür ki diazepam ve fenobarbital farelerde konvulsan dozdaki Ls 
toksisitesinde görülen konvülsiyonu belirgin bir şekilde önlemiştir. Ls 
essansiyel yağı ile oluşan zehirlenmelerde ve bu zehirlenmeleri önlemede 
bu iki ilacın en etkin antidotal tedavi olduğu düşünülebilir. 
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Tablo 1: Kon, kontrol; Ft, fenitoin; Dz, diazepam; Fb, fenobarbital, Val, 
Na-Valproat 

  

Nöbet 
öncesi 

değişim 
gösteren 

sayısı 

Nöbet 
Geçiren 

Nöbet 
Geçirmeyen 

Nöbet 
öncesi 

değişimlerin 
başlama 
zamanı 

Kon grubu 10 10 0 3,00 ± 0,82 
Ft 10 mg/kg 4* 4* 6* 4,00 ± 0,82 
Ft 30 mg/kg 4* 4* 6* 3,75 ± 0,96 
Ft 50 mg/kg 4* 4* 6* 3,50 ± 1,73 
Dz 1 mg/kg 9 6 4 2,00 ± 1,12 
Dz 2 mg/kg 9 3* 7* 2,11 ± 1,27 
Dz 4 mg/kg 9 1* 9* 2,00 ± 1,22 

Fb 10 mg/kg 10 10 0 
1,30 ± 
0,48* 

Fb 20 mg/kg 10 8 2 
1,87 ± 
0,83* 

Fb 50 mg/kg 7 6 4 3,00 ± 0,81 
Val 100mg/kg 6 3* 7* 1,83 ± 0,75 
Val 200mg/kg 9 9a 1a 2,11 ± 1,54 
Val 400mg/kg 9 9a 1a 2,33 ± 1,41 

 

  
Nöbete giriş 
zamanı 

Nöbette kalış 
zamanı 

Nöbetten çıkış 
zamanı 

Kon grubu 6,00 ± 1,41 36,84 ± 5,27 43,70 ± 5,40 
Ft 10 mg/kg 6,50 ± 1,29 51,00 ± 4,97 54,75 ± 5,25 
Ft 30 mg/kg 6,50 ± 1,73 53,25 ± 8,06 59,75 ± 8,18 
Ft 50 mg/kg 6,76 ± 2,22 66,68 ± 42,00 73,67 ± 40,50 
Dz 1 mg/kg 6,00 ± 5,10 60,25 ± 18,71* 67,75 ± 15,28* 
Dz 2 mg/kg 5,33 ± 3,06 79,67 ± 33,23 57,88 ± 29,10 
Dz 4 mg/kg 5,00 82,00 132,00 
Fb 10 mg/kg 3,00 ± 0,81* 56,4 ± 9,39* 58,40 ± 9,33* 
Fb 20 mg/kg 3,25 ± 0,7* 52,37 ± 6,36* 53,25 ± 6,11* 
Fb 50 mg/kg 5 ± 0,81 52,5 ± 3,41* 58 ± 2,94* 
Val 100mg/kg 4,00 ± 1,00 76,67 ± 33,20 80,67 ± 34,08 
Val 200mg/kg 5,78 ± 1,09 76,13 ± 29,51 81,75 ± 29,76 
Val 400mg/kg 5,67 ± 1,12 77,00 ± 28,74 82,67 ± 29,05 

Kon, kontrol; Ft, fenitoin; Dz, diazepam; Fb, fenobarbital, Val, Na-Valproat 
Anahtar Kelimeler: FENITOIN, FENOBARBITAL, DIAZEPAM, NA-VALPROAT, 
LAVANDULA STOECHAS  
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ŞİZOFRENİ HASTALIĞININ BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNDEN ÖN 
UYARAN ARACILI İNHİBİSYON (ÖUAİ) TESTİNE GÖRE 
GRUPLANDIRILMIŞ SIÇANLARIN AKUT VE KRONİK NİKOTİNE 
VERDİKLERİ YANITLAR 
Oral S2, Uslu G2, Kayır H1, Göktalay G2  
1GATA Tıbbi Farmakoloji AbD Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi, Ankara; 2Uludağ Ü. 
Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Bursa 
Bu çalışmada, ÖUAİ testi ile bazal değerlerine göre düşük ve yüksek 
inhibisyonlu olarak gruplandırılmış sıçanların akut ve kronik nikotin 
uygulaması sırasında ve sonrasındaki ÖUAİ değişimlerinin ölçülmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada yetişkin (3-4 aylık) erkek Sprague Dawley cinsi 
sıçanlar kullanıldı. ÖUAİ testi, irkilme refleksi ölçüm cihazı ile 
gerçekleştirildi. Yirmi dört adet sıçan bazal +8 dB şiddetinde ÖUAİ değerine 
göre düşük, orta ve yüksek inhibisyonlu olarak gruplandırıldı. Düşük ve 
yüksek inhibisyonlu grup için 7 şer adet sıçan çalışmaya alındı. Akut etkiyi 
test etmek için her iki gruba da nikotin (1 mg/kg; sc) verildi ve sıçanların 
ÖUAİ değerlerindeki değişimler karşılaştırıldı. Kronik nikotin etkisini 
değerlendirmek için ise aynı hayvanlara her gün nikotin (1 mg/kg; sc) 
verilerek uygulamanın 5. ve 9. günlerinde ÖUAİ değerlerindeki değişimler 
karşılaştırıldı. Kronik enjeksiyonların bitimini takip eden 1. ve 3. haftalarda 
ise tuzlu su enjeksiyonları yapıldı. 
Bulgular: Bazal ÖUAİ değerleri kıyaslandığında düşük ve yüksek 
inhibisyonlu grup birbirinden istatistiksel olarak farklıydı (p<0.05). ÖUAİ 
değerleri düşük inhibisyonlu grupta akut ve kronik nikotin uygulaması ile 
herhangi bir değişiklik göstermezken (p>0.05) yüksek inhibisyonlu grupta 
her iki uygulama şeklinde de anlamlı bir bozulma tespit edildi (p<0.05). 
Çalışmanın devamında yapılan tuzlu su enjeksiyonları yüksek grupta 
gözlemlenen nikotinin ÖUAİ üzerine olan bozucu etkisinin 3 hafta boyunca 
devam ettiğini gösterdi. 
Sonuç: Bu çalışma son yıllarda yaygın olarak şizofreni hastalığının 
etiyolojisini aydınlatmaya yönelik kullanılan testlerden biri olan ÖUAİ’e göre 
gruplandırılan sıçanların akut ve kronik nikotin uygulamalarına farklı yanıt 
verdiğini; özellikle sağlıklı bireyler olarak kabul edilen yüksek ÖUAİ’a sahip 
grupta nikotinin duysal motor süzme fonksiyonunu bozduğunu 
göstermektedir. Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir. Proje No: T-2008/4 
Anahtar Kelimeler: NIKOTIN, ÖN UYARAN ARACILI INHIBISYON (ÖUAİ), 
ŞIZOFRENI, SIÇAN  
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SEFTRİAKSONUN UZAYSAL BELLEK ÜZERİNE ETKİSİNDE GLT-1 
TRANSPORTER AKTİVASYONUNUN ROLÜ 
Karaman İ2, Kızılayözfidan G1, Karadağ ÇH2, Ulugöl A2  
1Trakya Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD; 2Trakya Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji 
AbD 
Glutamat santral sinir sistemindeki en önemli eksitatör amino asit 
nörotransmiterdir. Son senelerde beta-laktam antibiyotiklerin glutamat 
transporter tip 1 (GLT-1)’i aktive ederek glutamat uptake’ini artırdıkları ve 
bunun sonucunda nöroprotektif etki gösterdikleri belirlenmiştir. 
Araştırmamızda GLT-1 aktivasyonu yapan bir beta-laktam antibiyotik olan 
seftriaksonun uzaysal bellek üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. 
Yöntem: Her birinde onikişer fare bulunan gruplar, 7 gün süreyle günde 4 
deneme ile Morris Su Labirentinde saklı platformu bulma konusunda 
eğitilmiş (acquisition), 8. gün platform havuzdan çıkarılarak hayvanlar 1 
kez yüzdürülmüş (probe) ve bu testlerdeki performanslarına dayanarak 
öğrenme ve bellek fonksiyonları değerlendirilmiştir. Seftriakson 9 gün 
boyunca farklı dozlarda (50, 100, 200 mg/kg, i.p.) verilmiş, ayrıca bir 
gruba tek doz seftriakson (200 mg/kg, i.p.) uygulanarak ilacın akut etkisi 
de gözlenmiştir. 
Bulgular: Platforma erişme süresi, platforma erişene kadar katedilen 
mesafe, farelerin yüzme hızı gibi parametreler değerlendirildiğinde kronik 
seftriakson uygulamasının hayvanların öğrenme eğrileri üzerine bir etkisinin 
olmadığı, probe testte platformun bulunduğu kadrana (hedef kadran) 
ulaşma süresi, hedef kadranda yüzme süresi gibi parametreler 
değerlendirildiğinde, gerek kronik gerekse akut seftriakson uygulamasının 
herhangi bir dozunda belleği etkilemediği gözlendi. 
Sonuç: Beta-laktam antibiyotikler tarafından oluşturulan GLT-1 transporter 
aktivasyonunun kronik ağrı, amyotrofik lateral skleroz, Parkinson hastalığı 
ve epilepsi gibi farklı santral sinir sistemi hastalıklarına karşı etkili 
olduğunun gösterilmesine karşın, araştırmamızın sonuçları seftriaksonun 
uzaysal bellek fonksiyonları üzerine iyileştirici etkisinin olmadığını 
göstermektedir. Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi tarafından desteklenmiştir (TÜBAP-2011/53). 
Anahtar Kelimeler: SEFTRIAKSON, GLUTAMAT, GLT-1, UZAYSAL BELLEK  
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NOCİEPTİN/ORPHANİN FQ (N/OFQ) VE KANNABİNOİD 
SİSTEMLERİN NÖROPATİK FARELERDEKİ ANTİ-ALLODİNİK 
ETKİLEŞİMİ 
Gündüz Ö, Karadağ ÇH, Ulugöl A  
Trakya Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Kanabinoidler ile opioidler arasında etki mekanizması ve bazı istenmeyen 
etkileri açısından benzerlikler olup, bu iki sistemin birbirleriyle etkileştiğini 
gösteren çok sayıda araştırma yapılmıştır. Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) 
da bir endojen opioid olduğundan, opioidlere benzer şekilde kanabinoid 
sistemle etkileşmesi olasıdır. Bu verilerden yola çıktığımız araştırmamızda, 
kanabinoid reseptör agonisti WIN 55,212-2 ile N/OFQ antagonisti JTC-
801’in sinir zedelenmesine bağlı nöropatik ağrıdaki etkinliğini ve 
birbirleriyle olan etkileşimini farelerde incelemeyi amaçladık. Böylelikle, 
tedavisinde kullanılan ilaç sayısı çok az nöropatik ağrı için yeni ve etkin 
ilaçlar geliştirilmesine olanak sağlanabilecektir. 
Yöntem: Deneklere ketamin-ksilazin anestezisi yapılmasından hemen 
sonra, orta uyluk hizasından siyatik sinir ortaya çıkarılmış ve sinirin arka 
kısmının ½ ila 1/3’ü sıkıca bağlanmıştır. Mekanik allodini ölçümleri Dynamic 
Plantar Aesthesiometer cihazı ile, termal (soğuk) allodini ölçümleri ise 
hot/cold plate cihazı kullanılarak ve deneklerin pençe çekme süreleri 
saptanarak gerçekleştirilmiştir. Testler siyatik sinir ligasyonundan 2-4 hafta 
sonra yapılmıştır. Sinerjizma çalışmaları sadece mekanik allodini testi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Bulgular: Hem WIN 55,212-2 (0.1-10 mg/kg, i.p.) hem de JTC-801 (0.1-
10 mg/kg, i.p.) doz-bağımlı olarak mekanik ve termal anti-allodinik etkinlik 
ortaya çıkarttılar. İzobolografik analiz, WIN 55,212-2/JTC-801 
kombinasyonlarının çalışılan bütün oranlarda sinerjistik olarak etkileştiğini 
göstermektedir. 
Sonuç: Araştırmamızın sonuçları kanabinoid reseptör agonisti WIN 55,212-
2 ile N/OFQ antagonisti JTC-801’in birlikte uygulanmasının nöropatik 
farelerde sinerjistik bir anti-allodinik etkinlik ortaya çıkarttığını 
göstermektedir. Bu sonuç klinisyenler için düşük doz kanabinoid-N/OFQ 
antagonisti kombinasyonunun nöropatik hastaların tedavisinde yeni bir 
alternatif olmasını sağlayabilir. Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (TÜBAP-2009/96). 
Anahtar Kelimeler: ALLODİNİ, KANABİNOİD, NOSİSEPTİN, SİNERJİZMA, 
NÖROPATİK AĞRI  
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FARELERDE KANNABİNOİD ETKİLERİNE TOLERANS GELİŞİMİ 
ÜZERİNE SEFTRİAKSONUN ETKİNLİĞİNDE GLT-1 TRANSPORTER 
AKTİVASYONUNUN ROLÜ 
Gündüz Ö, Oltulu Ç, Ulugöl A  
Trakya Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Kanabinoidler, uzun yıllardır bilinen uyuşturucu özelliklerine ek olarak, son 
yıllarda analjezik olarak geliştirilmeye çalışılmaktadırlar. Bu grup ilaçlar 
birçok özellikleri açısından opioidlere benzerlik gösterirler. Tolerans gelişimi 
de bunlardan biri olup, uzun süre kullanımda kanabinoidlerin analjezik, 
hipotermik ve kataleptik etkilerine tolerans geliştiği bilinmektedir. Ayrıca, 
son senelerde beta-laktam antibiyotiklerin glutamat transporter tip 1 (GLT-
1)’i aktive ederek nöroprotektif etki gösterdikleri saptanmıştır. Bu 
araştırmamızda, farelerde bir kanabinoid agonisti olan WIN 55,212-2’nin 
belirli etkilerine tolerans gelişimini gözledikten sonra seftriaksonun tolerans 
gelişimi üzerine etkisini ve bu etkideki GLT-1 aktivasyonunun rolünü 
göstermeyi amaçladık. 
Yöntem: Tolerans gelişimi için deneklere 7 gün boyunca günde 1 kez WIN 
55,212-2 (6 mg/kg, i.p.) injekte edilmiştir. WIN 55,212-2’nin analjezik, 
hipotermik ve kataleptik etkilerine tolerans gelişimi, sırasıyla, tail-flick testi, 
rektal termometre ve ring testi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Bir hafta içinde WIN 55,212-2’nin analjezik, hipotermik ve 
kataleptik etkilerine tam bir tolerans gelişti. Seftriakson, yüksek dozlarında 
(100, 200 mg/kg, i.p.), WIN 55,212-2’nin analjezik ve hipotermik etkilerine 
tolerans gelişimini önlerken, kataleptik etkisine tolerans gelişimini 
etkilemedi. GLT-1 transporter inhibitörü dihidrokainik asit (10 mg/kg, i.p.), 
tek başına kullanıldığında etkili olmayan dozunda, seftriaksonun bu 
etkilerini tersine çevirdi. 
Sonuç: Sonuçlarımız seftriaksonun WIN 55,212-2’nin analjezik ve 
hipotermik etkilerine tolerans gelişmesini önlediğini ve bu etkide GLT-1 
aktivasyonunun önemli rol oynadığını göstermektedir. Kanabinoidlerin 
etkilerine tolerans gelişiminin beta-laktam antibiyotikler tarafından 
önlenmesi, bu ilaçların yan etkilerini azaltıp analjezik etkinliklerini artırarak 
kronik ağrı durumlarında alternatif terapötikler olmalarını sağlayabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: KANABİNOİD, SEFTRİAKSON, GLUTAMAT, GLT-1, 
TOLERANS  
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SİMVASTATİNİN FARELERDE DENEYSEL ŞİZOFRENİ MODELLERİ 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yıldırım E, Kaygısız B  
Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Eskişehir 
Statinler kolesterol biyosentezinin güçlü inhibitörleridir ve koroner arter 
hastalıklarının önlenmesinde kullanılmaktadır. Klinik çalışmalar, statinlerin 
kolesterol düşürücü etkilerinden bağımsız başka faydalı etkilerinin de 
olabileceğini göstermektedir. Statin grubu bir ilaç olan simvastatinin sıçan 
prefrontal korteksinde dopamin D1 ve D2 reseptörlerinin ekspresyonunu 
artırarak dopaminerjik fonksiyonları değiştirebileceği bildirilmiştir. 
Dopaminerjik etkinliğin artması şizofreni ile ilişkilendirilmiştir. Bununla 
birlikte kronik yüksek doz (10 mg/kg) simvastatin uygulamasının sıçan 
beyininde glutamat NMDA (N-metil-D-aspartik asit) reseptörlerinde 
upregülasyon yaptığı ve lokomotor aktiviteyi artırdığı bildirilmiştir. 
Beyindeki glutamat azlığı şizofreni patogenezinde sorumlu tutulmuştur. 
Bu çalışmanın amacı, farelerde oluşturulan deneysel şizofreni modellerinde 
simvastatinin kronik etkilerini araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmamızda erkek, Swiss albino fareler; kontrol (SF), 
simvastatin 3, 10 ve 30 mg/kg olarak dört gruba (n=8) ayrıldılar. 
Simvastatin ve SF farelere 4 hafta boyunca gavaj yoluyla verildi. Tedavi 
sürecinin sonunda fareler deneysel şizofreni modelleri; apomorfinle 
(dopaminerjik reseptör agonisti) indüklenmiş tırmanma testi ve 
haloperidolle (dopaminerjik reseptör antagonisti) indüklenmiş katalepsi 
testi ile test edildiler. Deney sonuçları Kruskal-Wallis testi ile analiz edildi. 
Bulgular: Sonuçlar değerlendirildiğinde, apomorfinle indüklenmiş 
tırmanma testinde tırmanma süreleri ve haloperidolle indüklenmiş katalepsi 
testinde de kataleptik postür süreleri açısından gruplar arasında anlamlı bir 
fark bulunamamıştır (p>0.05). 
Sonuç: Simvastatinin deneysel şizofreni modellerinde, kullanılan her üç 
dozunda da antipsikotik etkinlik göstermediği, bununla birlikte katalepsi 
yapıcı etkisinin kontrol grubundan farklı olmadığı gözlenmiştir. 
Ancak bu çalışmanın farklı şizofreni modelleri ile desteklenmesi uygun 
olacaktır. Bu amaçla çalışmanın bundan sonraki aşamasında simvastatinin 
antipsikotik etkisinin MK-801 (NMDA reseptör antagonisti) ile indüklenmiş 
lokomotor aktivite testi ile değerlendirilmesi planlanmaktadır. 
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ASETİLKOLİNESTERAZ ENZİM (AChE) AKTİVİTESİ YÜKSEK RAD54 
HÜCRELERİNDE AChE METİLEN MAVİSİNE DUYARLIK ARTIŞI 
Gül H1, Nakamura J2, Swenberg J2  
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi; 2The Unıversıty Of North Carolına At Chapel Hıll, Usa 
Asetilkolinesteraz enzim (AChE) aktivitesi, pestisit toksisitesi ve sinir gazı 
ajanları ile zehirlenmede belirteç olarak kullanılmaktadır. AChE aktivitesi 
Alzheimer ve Parkinson hastalığında değişmektedir. Paroksismal nokturnal 
hemoglobunüride eritrosit AChE aktivitesi azalmaktadır. AChE 
aktivitesindeki değişikliğin daha başka hastalıkların ve metabolik durumun 
bir göstergeci olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada AChE aktivitesi ile 
bu enzimin bir inhibitörü olan metilen mavisine duyarlık DT40 ve RAD54 
hücre kültüründe incelenmiştir. 
Yöntem: DT40 ve RAD54 hücre kültürleri, avian virus ile indüklenen bursal 
lenfomadan elde edilen tavuk B lenfositlerinin sırasıyla normal ve mutant 
tipleridir. Hücre yaşam analizi, metilen mavisine maruziyet sonrası XTT 
boyası kullanılarak plak okuyucu (465/690 nm) ile değerlendirildi. AChE 
aktivitesi asetilkolin iodit varlığında aldrithiol-4 kullanılarak 324 nm de plak 
okuyucu ile ölçüldü. 
Bulgular: Metilen mavisi için DT40 ve RAD54 hücrelerine ait letal 
konsantrasyon 50 (LC50) değerleri ortalama±standart hata değeri olarak 
sırasıyla 3,63±0,42 ve 0,97±0,11 mikrogram/mL, AChE aktivitesi ise 
0,013±0,002 ve 0,126±0,009 mikromol/milyon hücre/dakika olarak 
bulundu (p<0.05). 
Sonuç: AChE aktivitesindeki değişiklikler, Alzheimer ve Parkinson yanında 
diğer bazı hastalıkların tanı ve takibi için de önemli bir belirteç olabilir. Bu 
çalışmada, AChE aktivitesindeki artışın bu enzimin inhibitörlerine karşı 
duyarlık artışı ile ters orantılı olduğu iki farklı hücre kültürü kullanılarak 
gösterilmiştir. AChE aktivitesindeki değişikliklerin ilişkili olabileceği 
durumlar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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FARELERDE PREGABALİNİN ANTİNOSİSEPTİF ETKİNLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Kılıç FS2, Kaygısız B2, Şengüleroğlu N2, Baydemir C1, Erol K2  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak., Biyoistatistik AbD, Eskişehir; 2Eskişehir Osmangazi 
Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Eskişehir 
Pregabalin yapıca gabapentine benzer ve nöropatik ağrı sendromlarında 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pregabalinin santral ve periferik 
antinosiseptif etkilerinin araştırılmasıdır. 
Yöntem: Çalışmada erkek, Swiss albino fareler kullanıldı (30-35g). Santral 
antinosiseptif etki için tail flick, tail clip ve hot plate testleri, periferik 
antinosiseptif etkinlik için asetik asitle (%0,6) kıvranma testi kullanıldı. 
Gruplar herbirinde 8 fare bulunacak şekilde, kontrol (SF), pregabalin 10, 30 
ve 100mg/kg olarak oluşturuldu. İstatistiksel değerlendirmede one-way 
ANOVA kullanıldı. 
Bulgular: Santral spinal düzeydeki antinosiseptif etkinliği 
değerlendirdiğimiz tail flick ve tail clip testlerinde, pregabalin100mg/kg 
(yüksek doz) dozunda, % MPE (maksimal potent etki) değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı artma saptanmıştır (p<0.05). Benzer şekilde 
periferik antinosiseptif etkinliğin değerlendirildiği asetik asit ile kıvranma 
testinde de pregabalin 100mg/kg dozunda kıvranma sayılarında istatistiksel 
olarak anlamlı bir azalma gözlenmiştir (p<0.05). Antinosiseptif etkinliği 
santral supraspinal düzeyde değerlendirdiğimiz hot plate testinde ise 
pregabalin tüm dozlarda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 
yapmamıştır (p>0.05). 
Sonuç: Pregabalinin yüksek dozda (100mg/kg) santral spinal ve periferik 
antinosiseptif etkinliğe sahip olduğunu ancak santral supraspinal 
antinosiseptif etkinliğinin olmadığını düşünmekteyiz. 
Bu çalışma devam etmekte olup bu antinosiseptif etkide araşidonat, 
nitrerjik, opioiderjik ve serotonerjik yolakların katkısı araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: PREGABALIN, ANTINOSISEPTIF ETKINLIK  
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SIÇANLARDA GABAPENTİNİN ANTİDEPRESAN VE ANKSİYOLİTİK 
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
İsmailoğlu Ş2, Öner S1, Kılıç FS2  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik AbD, Eskişehir; 2Eskişehir Osmangazi 
Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Eskişehir 
Gabapentin bir antiepileptik ajan olmakla beraber, son yılarda özellikle 
nöropatik ağrı tedavisinde de yerini almıştır. Yapılan klinik çalışmalarda 
antidepresan ve anksiyolitik olduğu yönünde veriler mevcutur. Bu nedenle 
deneysel olarak bu etkinliklerinin varlığını araştırmak istedik. 
Yöntem: Bu çalışmada 250-300 g ağırlığında dişi spraque-dawley sıçanlar 
kullanılmış olup, tek doz gabapentin (5,10,20,40 mg/kg), amitriptilin 
10mg/kg, sertralin 5mg/kg, diazepam 5mg/kg, ketamin 10mg/kg, i.p. 
olarak verildi. Ayrıca gabapentin 40mg/kg ile diğer gruplar kombine 
kullanılarak her grupta 8 sıçan olacak şekilde 12 grup oluşturuldu. Kontrol 
grubuna ise serum fizyolojik verildi. Gruplardaki sıçanlara yükseltilmiş 
labirent testi ile ardından zorlu yüzdürme testi uygulandı. Sonuçlar 
ortalama ± SEM olarak verilip, istatistiksel değerlendirmede Mann-Whitney 
U testi kullanıldı. 
Bulgular: Gabapentin tüm dozlarında anksiyolitik ve doza bağımlı 
antidepresan etki gösterirken, amitriptilin ve sertralin ile aynı oranda 
antidepresan etki göstermiştir. Gabapentin ve sertralin beraber 
kullanıldığında tek tek kullanılmalarına göre daha güçlü antidepresan etki 
göstermiştir. Bununla beraber, ketamin ve diazepamın antidepresan etkisi 
tek başlarına ve gabapentin ile kombinasyonlarında gabapentinin tek 
kullanımlarına göre daha güçlüdür. 
Anksiyolitik etki açısından değerlendirdiğimizde ise; gabapentin, amitriptilin 
ile aynı oranda etki yaparken, diazepam ve ketamin grupları gabapentine 
göre daha fazla anksiyolitik etki oluşturmuşlardır. Gabapentinin amitriptilin, 
diazepam ve ketamin ile kombinasyonlarında ise, gabapentin ve kontrole 
göre daha güçlü anksiyolitik etki gözlenmiştir. Sertralin ve sertralinin 
gabapentin ile kombinasyonlarında ise anksiyolitik etki gözlenmemiştir. 
Sonuç: Gabapentin, antidepresan ve anksiyolitik etkileri nedeniyle tek 
başına veya diğer bilinen antidepresan ve anksiyolitikler yerine de tedavide 
kullanılabilirler. 
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ZONİSAMİDİN STZ İLE İNDÜKLENEN NÖROPATİ MODELİNİN ERKEN 
VE GEÇ DÖNEMLERİNDE ANTİHİPERALJEZİK ETKİNLİĞİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Bektaş N, Arslan R  
Anadolu Ü. 
Diyabetik nöropati, diyabet hastalarının yaklaşık olarak yarısında değişik 
dercelerde gelişen ve hastanın yaşam kalitesini azaltan diyabetik 
komplikasyonlardan bir tanesidir.  Çoğu tedavi nöropatiye bağlı gelişen ağrı 
patofizyolojisinin farklı dönemleri arasında ayırım yapamamaktadır. 
Antiepileptik ilaçlar, nöropatik ağrının giderilmesinde ilk tercih edilen ilaç 
gruplarındandır. Antiepileptik bir ilaç olan zonisamidin etkilerine aracılık 
eden mekanizmalar ile nöropatik ağrıda rolü olduğu düşünülen 
mekanizmalar birbirlerine benzerlik göstermektedir. Bu bilgilerden 
hareketle, bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile diyabetik nöropati 
oluşturulmuş sıçanlarda, zonisamidin (25 ve 50 mg/kg i.p.) erken ve 
ilerlemiş dönemlerdeki nöropatik ağrı üzerine olan etkisinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.  
Yöntem: Antihiperaljezik etkinliğin değerlendirilip karşılaştırılması için, 50 
mg/kg, i.v., STZ enjeksiyonu ile sıçanlarda diyabetik nöropati indüklenmiş, 
oluşturulan gruplara önce üç, ardından altı hafta sonra, termal hiperaljeziyi 
değerlendirmek için tail-immersion ile hot-plate testleri ve mekanik 
hiperaljeziyi değerlendirmek için de paw pressure-withdrawal testi  
uygulanmıştır.  
Bulgular: Diyabet oluşturulduktan 3 hafta sonra anlamlı şekilde termal ve 
mekanik hiperaljezi gelişmiştir. Ancak, 6. haftanın sonunda mekanik 
hiperaljezi değişmemesine rağmen, termal hiperaljezi gerilemiş hatta 
nöropatinin negatif semptomu olan hipoaljezi gözlenmiştir. Zonisamidin 
test edilen her iki dozu morfin (5mg/kg) gibi 3. ve 6. haftalarda 
hiperaljeziyi anlamlı şekilde geri çevirmiş ve zonisamidin her iki haftada da 
aynı derecede etkinlik gösterdiği belirlenmiştir.  
Sonuç: Bu sonuçlar, zonisamidin nöropatinin hem erken ve hem de 
ilerlemiş dönemlerinde gözlenen nöropatik ağrı üzerine etkili olduğunu 
göstermekte ve diyabete bağlı gelişen nöropatik ağrının kontrolünde 
rolünün olabileceğini desteklemektedir. Zonisamidin termal ve mekanik ağrı 
eşiklerindeki değişiklikler üzerine olan koruyucu etkinlinliğini değerlen-
dirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ZONİSAMİD, DİYABETİK NÖROPATİ, HOT-PLATE, TAİL-
İMMERSİON, PAW PRESSURE-WİTHDRAWAL  
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BAZI NSAİ İLAÇLARIN SANTRAL ANALJEZİK ETKİLERİNDE OLASI 
ADRENERJİK MEKANİZMALAR 
Arslan R, Bektaş N  
Anadolu Ü. Eczacılık Fak. 
Non-steroidal anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçlar ağrı, ateş ve inflamasyon 
tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. NSAİ ilaçların antinosiseptif 
etkilerini PG sentezini inhibe ederek gösterdikleri bilinmektedir. Ancak bazı 
çalışmalar NSAİ ilaçların santral ve/veya periferik düzeydeki antinosiseptif 
etkilerinin sadece COX enzim inhibisyonuyla açıklanamayacağını ileri 
sürmektedir. Bu çalışmada, çeşitli NSAİ ilaçların (diklofenak, etodolak ve 
indometazin) hot plate ve tail immersion testlerindeki antinosiseptif 
aktivitelerinde adrenerjik mekanizmaların rolünün olup olmadığının 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Kullanılan NSAİ ilaçların antinosiseptif etkinlikleri farelere 
intraperitoneal yolla uygulanarak tail immersion ve hot plate (Hot Plate 
Analjezimetre Ugo Basile) testlerinde değerlendirilmiştir. Diklofenak, 
etodolak ve indometazin eşit dozlarda (10 mg/kg, i.p.) uygulanmıştır. 
Ayrıca a2-adrenerjik reseptör antagonisti olan yohimbin (1 mg/kg; i.p., 
testten 30 dk. önce) varlığında da etkileri incelenmiştir. 
Bulgular: Bu çalışmada, diklofenak (p<0.01), etodolak ve indometazin 
(p<0.001) kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hot plate ve tail immersion 
testlerinde anlamlı olarak antinosiseptif aktivite gösterdi. Hot plate testinde 
yohimbin her üç NSAİİ etkisini de anlamlı düzeyde geri çevirdi (p<0.05, 
p<0.01, p<0.001). Yohimbin, tail immersion testinde ise etodolak ve 
indometazinin antinosiseptif etkilerini anlamlı derecede antagonize etti 
(p<0.01, p<0.001). 
Sonuç: Hot plate ve tail immersion testleri santral antinosiseptif aktivitenin 
değerlendirmesi için uygulanan akut nosiseptif termal ağrı modelleridir. 
Çeşitli çalışmalar NSAİ ilaçların antinosiseptif etkinliklerinin prostaglandin 
inhibisyonu ile tamamıyla açıklanamadığını göstermektedir. Çalışmamızda 
diklofenak, etodolak and indometazin her iki testte de istatistiksel olarak 
anlamlı antinosiseptif etki göstermiştir. Noradrenerjik sistem spinal ve 
supraspinal nosisepsiyonda rol oynadığı bilinmektedir. Etki mekanizmasını 
aydınlatmaya yönelik çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre etkileri 
incelenen NSAİİ’ların santral düzeydeki etkilerinde noradrenerjik sistemin 
rol aldığı söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: NSAİİ, HOT PLATE, TAIL IMMERSION, YOHIMBIN  
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ROTENON MODELİ İLE PARKİNSON OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 
DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU 
MODELDE YEŞİL ÇAY POLİFENOLLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Saygı M1, Zengin Türkmen A2, Nurten A2, Solakoğlu S3, Karabulut E3, Bilge E2, 
Allahverdiyev O4, Güngör M1 
1İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak., Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD, İstanbul; 
2İstanbul Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim AbD, Yeni Yüz Yıl Ü. Tıp 
Fak., Fizyoloji AbD, İstanbul; 3İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji 
AbD, İstanbul; 4 İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak., Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
AbD, İstanbul 
Bir pestisit olan rotenonun mitokondrilerde kompleks-1 enzimini inhibe 
ettiği, oksidatif strese ve dopaminerjik nöron ölümüne neden olduğu 
bildirilmiştir ve Parkinson modeli oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu 
çalışma, rotenon ile Parkinson modeli oluşturulan sıçanlarda davranışsal 
değişikliklerin değerlendirilmesi ve antioksidan yeşil çay polifenollerinin 
etkililiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Çalışmada her biri 10 erkek sıçandan oluşan 4 deney grubu yer 
aldı. Rotenon grubuna ay çiçek yağı içerisinde 2 mg/kg rotenon; kontrol 
grubuna ay çiçek yağı enjekte edildi (deri altı yolu ile). Yeşil çay grubuna 
içme suyu içerisinde % 0,5’lik yeşil çay polifenol ekstresi verildi ve ay çiçek 
yağı enjekte edildi. Rotenon + yeşil çay grubuna içme suyu içerisinde % 
0,5’lik yeşil çay polifenol ekstresi verildi ve ikinci haftanın sonunda 2 mg/kg 
rotenon enjeksiyonuna başlandı. Yirmi sekiz gün süren çalışma periyodu 
süresince düzenli olarak davranış testleri yapıldı. Deney sonunda sıçanların 
beyin dokularında immünohistokimyasal yöntemle apoptozis oluşumu 
araştırıldı. 
Bulgular: Rotenon grubunda Parkinson hastalığına özgü belirtiler olan, 
hareketlerde zamana bağlı bozulma (p<0,05), kataleptik davranışlarda 
artma (p<0,01), kas etkinliği (p<0,05) ve lokomotor aktivitede azalma 
olduğu gösterildi. % 0,5 yeşil çay polifenol ekstresi rotenonun toksik 
etkisini arttırdı. Beyin dokularında apoptozis oluşumu gözlenmedi. 
Sonuç: Böylece çevresel bir toksin olan rotenonun Parkinson hastalığı 
araştırmaları için önemli bir kaynak teşkil ettiği gösterilmiştir. Ayrıca 
antioksidan yeşil çay polifenollerinin % 0,5 konsantrasyondaki dozunun 
rotenonun zararlı etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu sonuç daha önceki 
çalışmalarda olduğu gibi antioksidanların yüksek dozlarının toksik 
maddelerin etkilerini arttırabileceklerini düşündürmektedir. Rotenon modeli 
üzerinde yeşil çay polifenollerinin etkililiğinin ve rotenonun oluşturduğu 
nöron hasarının tipinin aydınlatılması açısından farklı yöntemler kullanılarak 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: PARKINSON HASTALIĞI, ROTENON, YEŞIL ÇAY, 
POLIFENOLLER, APOPTOZIS  
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STATİNLERİN ANALJEZİK ETKİLERİNİN HOT PLATE TESTİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kesim M, Kadıoğlu M, Muci E, Erköseoğlu İ, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Trabzon 
Statinler, kardiyovasküler hastalıkların (hiperlipidemi, aterosklerozis) 
tedavisinde kullanılan lipid düşürücü ilaçlardır. Statinlerin lipid düşürücü 
etkilerinden bağımsız olarak antiinflamatuar etkilerinin olduğu klinik ve 
deneysel çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada antiinflamatuar 
potansiyele sahip lipofilik (atorvastatin, simvastatin) ve hidrofilik 
(pravastatin) karakterde olan statinlerin analjezik etkilerini araştırmayı 
planladık. 
Yöntem: Çalışmada her iki cinsten ağırlıkları 20-40g farelere simvastatin, 
atorvastatin ve pravastatin 5, 10, 30 mg/kg dozlarında oral gavaj yoluyla 
uygulandı. Farelerin statin uygulandıktan sonra 60. ve 120. dakikalarda hot 
plate testi ile analjezik etkileri değerlendirildi. Ayrıca statinler 5, 10, 30 
mg/kg dozlarında oral gavaj yoluyla 3 gün boyunca günde tek doz 
uygulandı. 3. gün sonunda hot plate testinde 60. ve 120. dakikalarda 
analjezik etkileri değerlendirildi. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U testi 
kullanıldı. 
Bulgular: Her üç ilaç 10 ve 30 mg/kg dozlarında hot plate testinde 60. ve 
120. dakikada analjezik etki oluşturdu. Kronik uygulanan gruplarda ise 
simvastatin 10 ve 30 mg/kg, atorvastatin 30 mg/kg ve pravastatin 10 ve 
30 mg/kg dozlarında hot plate testinde 60. ve 120. dakikalarda analjezik 
etki oluşturdu. 
Sonuç: Bu bulgular, lipofilik ve hidrofilik özelliğinden bağımsız olarak her 
üç statinin analjezik etkilerinin olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: SIMVASTATIN, ATORVASTATIN, PRAVASTATIN, HOT 
PLATE TEST, ANALJEZI  
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ATORVASTATİN, SİMVASTATİN VE PRAVASTATİNİN FARELERDE 
GÖSTERİLEN ANALJEZİK ETKİLERİNİN MEKANİZMASI 
Kesim M, Kadıoğlu M, Muci E, Erköseoğlu İ, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Trabzon 
Ağrı kimyasal, mekanik ve termal stimulus sonucu doku zedelenmesine 
bağlı oluşan hoş olmayan fiziksel ve duygusal bir durumdur. Sitokinler 
zedelenen dokudan hiperaljezik nöromediyatörler (prostoglandinler, 
serotonin gibi) aracılığıyla salıverilerek ağrı ve inflamasyonun oluşmasına 
neden olurlar. Ayrıca zedelenen dokudan salıverilen nitrik oksid ile opioid 
peptidler antiinflamatuar ve analjezik etkinin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. Statinlerin analjezik ve antiinflamatuar etkilerini, zedelenen 
dokudan inflamatuar sitokinlerin salıverilmesini önleyerek oluşturduklarına 
dair çalışmalar vardır. Bu çalışmada atorvastatin, simvastatin ve 
pravastatinin analjezik etkilerine opioiderjik ve nitrerjik sistemin katkısını 
araştırmayı planladık. 
Yöntem: Çalışmada her iki cinsten ağırlıkları 20-40g farelere simvastatin, 
atorvastatin ve pravastatin 30 mg/kg dozlarında oral gavaj yoluyla 
uygulandı. 30 dakika sonra L-NAME (10 mg/kg; i.p) veya nalokson (0,5 
mg/kg, i.p) verildi. Statinlerin uygulanmasından sonraki 60. ve 120. 
dakikalarda hot plate testi uygulandı ve statinlerin analjezik etkileri 
değerlendirildi. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
Bulgular: Simvastatin ve atorvastatinin analjezik etkisi L-NAME varlığında 
inhibe olmazken, pravastatinin analjezik etkisi L-NAME varlığında inhibe 
oldu. Atorvastatin ve pravastatinin analjezik etkisi naloksan varlığında 
kısmen inhibe olurken, simvastatin’in analjezik etkisi tamamen inhibe oldu. 
Sonuç: Bu bulgular simvastatin ve atorvastatin’in analjezik etkisinde 
sadece opioiderjik sistemin katkısının olduğunu, pravastatin’in analjezik 
etkisinde ise hem nitrerjik hem de opioiderjik sistemin katkısının 
olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: : SIMVASTATIN, ATORVASTATIN, PRAVASTATIN, HOT 
PLATE TEST, ANALJEZI  
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SİMVASTATİNİN FARELERDE PİKROTOKSİN İLE OLUŞTURULMUŞ 
KONVÜLSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ 
Kesim M1, Yuluğ E2, Kadıoğlu M1, Erköseoğlu İ1, Altıntaşaykan D1, Kalyoncu Nİ1, Yarış 
E1  
1Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Trabzon; 2Karadeniz Teknik Ü. Tıp 
Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD, Trabzon 
Epilepsi nöbetlerle seyreden nörolojik bir hastalıktır. Epilepside görülen 
nöbetler beyin korteksinde ve subkortikal yapılarda eksitabilitenin 
artmasına bağlıdır. Eksitabilitenin ayarlanmasında GABAerjik ve glutamerjik 
sistemler önemli rol oynar. Epilepside görülen hücre ölümü beynin pek çok 
bölgesinde (hipokampus, dentate gyrus) mitokondriyal disfonksiyon ve 
reaktif oksijen radikallerinin oluşması sonucu olmaktadır. Pikrotoxin(PTX), 
spesifik bir klor kanal blokörü olup konvülsan etkilerinin mekanizmasında 
GABAerjik sistemin blokajı rol oynamaktadır. Statinlerin lipid düşürücü 
etkilerinden bağımsız olarak GABAerjik ve glutamerjik sistemler üzerinden 
nöroprotektif etkileri olduğu deneysel ve klinik çalışmalarda bildirilmiştir. 
Biz bu çalışmada simvastatin’in farelerde pikrotoksin ile oluşturulmuş 
konvülsiyonlar üzerine etkisini araştırdık. 
Yöntem: Çalışmada her iki cinsten ağırlıkları 20-40g farelere simvastatin 
10, 20, 40 mg/kg dozlarında oral gavaj yoluyla uygulandı. Farelere 
simvastatin uygulandıktan 60 dakika sonra pikrotoksin (PTX; 10mg/kg;i.p) 
uygulandı ve konvülsiyon başlama zamanı, konvülsiyon sayıları, 
konvülsiyon süreleri ve ölüm zamanları ölçüldü. Farelerin beyni izole 
edilerek hipokampal CA1, CA2, CA3 bölgeleri ışık mikroskopik olarak 
değerlendirildi. Normal ve dejeneratif nöronlar sayıldı. İstatistiksel analizde 
ölçümle elde edilen veriler Mann-Whitney U testi, sayımla elde edilen 
veriler ki-kare testiyle değerlendirildi. 
Bulgular: Simvastatin 10 mg/kg dozda PTX’e bağlı oluşan konvülsiyonların 
sayısını ve süresini anlamlı biçimde azaltırken; simvastatin 20, 40 mg/kg 
dozlarında PTX’e bağlı oluşan konvülsiyonlar üzerinde konvülsiyon başlama 
zamanı, konvülsiyon sayısı, konvülsiyon süresi ve ölüm zamanı üzerine 
anlamlı bir etkisi gözlenmedi. Ayrıca simvastatin 10, 20, 40 mg/kg 
dozlarında hipokampal CA1 ve CA3 bölgelerinde PTX’ın yol açtığı nöron 
dejenerasyonunu anlamlı bir biçimde azaltırken, hipokampal CA2 
bölgesinde etki oluşturmadı. 
Sonuç: Simvastatin, PTX’e bağlı oluşan konvülsiyonları hipokampustaki 
nöron dejenerasyonunu önleyerek azaltmıştır. 
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MİLNASİPRAN VE SERTRALİNİN ANALJEZİK ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Yanık MN, Kesim M, Pepeoğlu D, Kadıoğlu M, Erköseoğlu İ, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Trabzon 
Depresyonda rol oynayan nörotransmitterler (noradrenalin, serotonin) aynı 
zamanda ağrı iletiminde de rol oynar. Bu nedenle depresyon tedavisinde 
kullanılan selektif serotonin reuptake inhibitörü (SSRI) ve serotonin 
noradrenalin reuptake inhibitörü (SNRI) ilaçlar antidepresif etkileri yanında 
analjezik etki gösterebilme potansiyeline sahiptir. Biz bu ilaçlardan bir SSRI 
olan sertralin ile SNRI olan milnasipranın analjezik etki potansiyellerini 
araştırmayı planladık. 
Yöntem: Deneylerimizde her iki cinsiyetten ağırlıkları 20-40g olan fareler 
kullanıldı. Çalışmada milnasipran (10, 30, 50 mg/kg; oral) ve sertralin (10, 
20, 50 mg/kg; oral)’in analjezik etkilerinin olup olmadığı ve bunun 
mekanizmaları tail-flick testinde araştırılmıştır. Ölçümler hayvana ilaç 
verilmeden önce ve ilaç verildikten 1, 2, 3, 4 ve 6 saat sonra yapılmıştır. 
Mekanizma çalışmalarında uygulanan antagonistler (naloksan 
(5mg/kg;i.p); ondansetron (0,1 mg/kg;i.p); L-NAME (10mg/kg;i.p); 
prazosin (1mg/kg;i.p) ilaçların verilmesinden 1,5 saat sonra uygulanmıştır. 
Ayrıca milnasipran (30, 50 mg/kg; oral) ve sertralin (50 mg/kg; oral) 14 
gün süreyle verildikten sonra deneysel çalışma yapılmıştır. İstatistiksel 
yöntem olarak Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanıldı. 
Bulgular: Milnasipran 10mg/kg ve sertralin 10, 20 mg/kg dozlarında 
analjezik etki göstermezken, milnasipran 30, 50 mg/kg ve sertralin 50 
mg/kg dozlarında ilaç verilmesinden 2 saat sonra analjezik etki oluşturdu. 
L-NAME, nalokson, prazosin, ondansetron milnasipran (30 mg/kg) ve 
sertralin (50 mg/kg)’in analjezik etkisini ortadan kaldırdı. Kronik uygulanan 
milnasipran (30mg/kg) ve sertralin (50 mg/kg)’de analjezik etki oluşturdu. 
Sonuç: Bu çalışmada milnasipran ve sertralin'in analjezik etkilerinin olduğu 
ve bu etkide opioiderjik, serotonerjik, noradrenerjik ve nitrerjik sistemlerin 
katkısı olabileceğini düşündürmektedir. 
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MİLNASİPRAN VE SERTRALİNİN İNFLAMASYON ÜZERİNE 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Yanık MN, Kesim M, Pepeoğlu D, Kadıoğlu M, Erköseoğlu İ, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Trabzon 
İnflamatuar yanıtta majör faktörlerden biri proinflamatuar sitokinlerin 
salıverilmesidir. Depresyonlu hastalarda proinflamatuar sitokinler(tümör 
nekrozis faktör, interlökinler)’in seviyesi yüksek düzeylerde bulunmuştur. 
Antidepresanlar depresyon tedavisi sırasında proinflamatuar sitokinlerin 
üretimini ve/veya etkilerini baskılayabilir. Bu çalışmamızda sertralin(SSRI) 
ile milnasipran(SNRI)’ın antiinflamatuar etkilerini ve mekanizmasını 
araştırdık. 
Yöntem: Deneylerimizde her iki cinsiyetten ağırlıkları 20-40g olan fareler 
kullanıldı. Pençe kalınlığı ölçümünde peacock thickness gage aleti kullanıldı. 
Çalışmada milnasipran ve sertralin 10,20,50 mg/kg dozlarında formalin 
testi uygulanmadan 2 saat önce oral verildi. Antagonistler [naloksan 
(5mg/kg;i.p), ondansetron (0,1 mg/kg;i.p), L-NAME(10mg/kg;i.p), 
prazosin(1mg/kg;i.p)] testten yarım saat önce; milnasipran(10,30,50 
mg/kg;oral) ve sertralin (10, 20, 50 mg/kg;oral) ise 2 saat önce uygulandı. 
Ayrıca milnasipran(50 mg/kg) ve sertralin(50 mg/kg) 14 gün süreyle 
verildi. İstatistiksel analizde ölçümsel veriler için Mann Whitney U testi, 
sayısal veriler için ki-kare testi kullanıldı. 
Bulgular: Milnasipran(30, 50mg/kg) pençe kalınlığını, ayak yalama 
sayısını; milnasipran(50mg/kg) ayak kaldırma sayısını kontrol grubuna 
göre anlamlı bir biçimde azaltmıştır. Sertralin tüm dozlarda pençe 
kalınlığında, ayak yalama sayısında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
anlamlı bir azalma oluşturmazken, ayak kaldırma sayısını artırmıştır. 
Milnasipran(50mg/kg)’ın pençe kalınlığı, ayak kaldırma sayısı ve ayak 
yalama sayısı üzerine olan etkileri L-NAME, nalokson, prazosin, 
ondansetron tarafından geriye döndürülmüştür. Kronik uygulanan 
Milnasipran(50mg/kg) ayak kaldırma, yalama sayısını kontrol grubuna göre 
anlamlı bir biçimde azaltırken, pençe kalınlığında bir değişiklik yapmamıştır. 
Sertralin(50mg/kg) ise pençe kalınlığında, ayak yalama sayısında kontrol 
grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik yapmazken, ayak 
kaldırma sayısını artırmıştır. 
Sonuç: Bu çalışmada milnasipranın antiinflamatuar etkilerinin olduğu ve bu 
etkide opioiderjik, serotonerjik, noradrenerjik ve nitrerjik sistemlerin 
rolünün olabileceği, sertralinin ise antiinflamatuar etkinliğinin olmadığı 
söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: MILNASIPRAN, SERTRALIN, FORMALIN TEST, 
INFLAMASYON  
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BAZI TİYADİAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN FARELERİN ANKSİYETE 
VE DEPRESYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Üçel Uİ1, Doğruer B1, Can ÖD1, Altıntop MD2  
1Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD; 2Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmasötik 
Kimya AbD 
Tiyadiazol halka sistemi, iki azot ve bir kükürt atomu içeren beş üyeli bir 
yapıdır. Tiyadiazol halkası taşıyan çeşitli kimyasal maddelerin; özellikle de 
1,3,4-tiyadiazol türevlerinin antidepresan, anksiyolitik, antikonvülzan ve 
analjezik etkiler başta olmak üzere santral sinir sistemi (SSS) üzerine 
çeşitli farmakolojik etkiler gösterdikleri bilinmektedir. Bu farmakoforik 
grubu taşıyan kimyasalların SSS üzerindeki sözkonusu etki potansiyelleri 
nedeniyle, bu çalışmada yapılarında 1,3,4-tiyadiazol halka sistemini taşıyan 
on beş adet yeni kimyasal madde sentezlenmiş ve bu maddelerin farelerin 
anksiyete ve depresyon parametreleri üzerine olası etkinlikleri 
araştırılmıştır. 
Yöntem: Test maddelerinin (100 mg/kg, i.p) farelerin anksiyete 
parametreleri üzerine etkileri delikli-tahta testleri; depresyon parametreleri 
üzerine etkileri ise kuyruktan asma ve modifiye zorlu yüzme teknikleri ile 
araştırılmıştır. Hayvanların spontan lokomotor aktiviteleri ise aktivite kafesi 
testleri ile ölçülmüştür. 
Bulgular: Referans ilaç fluoksetin’in (10 mg/kg) ve test maddelerinden 3a, 
3b, 3c, 3j 3k ve 3l kodlu türevlerin uygulandığı hayvanların immobilite 
süreleri her iki depresyon testinde de istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 
kısalmıştır. Aynı maddeler MFST testlerinde hayvanların tırmanma 
sürelerini değiştirmeden, yüzme sürelerini anlamlı ölçüde artırmıştır. Diğer 
yandan, test edilen maddelerin hiçbiri, farelerin delikli tahta testindeki keşif 
davranışlarını ve aktivite kafesi testlerindeki lokomotor aktivite 
parametrelerini değiştirmemiştir. 
Sonuç: Kuyruktan asma testlerinde, farelerin immobilite sürelerinde 
azalmaya neden olan 3a, 3b, 3c, 3j, 3k ve 3l kodlu türevler uygulandıkları 
dozda antidepresan-benzeri etkinlik göstermişlerdir. MFST’den elde edilen 
bulgular da bu verileri doğrulamış ve söz konusu etkinin noradrenerjik 
mekanizmalardan ziyade serotonerjik mekanizmalar ile gerçekleşmiş 
olabileceğine ilişkin ipuçları vermiştir. Bu çalışmanın bulguları, yapılarında 
1,3,4-tiyadiazol halka sistemini taşıyan kimyasal maddelerin antidepresan 
etkinlik gösterebileceğine ilişkin önceki çalışmaları destekler niteliktedir. 
Anahtar Kelimeler: TİYADİAZOL, KUYRUKTAN ASMA, MODİFİYE ZORLU 
YÜZME, HOLE-BOARD  
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BAZI HİDRAZON TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ANTİNOSİSEPTİF 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Doğruer B1, Üçel Uİ1, Öztürk Y1, Turanzitouni G2  
1Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD; 2Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmasötik 
Kimya AbD 
Yapılarında hidrazid/hidrazon grubu taşıyan çeşitli kimyasal maddelerin 
santral sinir sistemi (SSS) üzerinde çeşitli farmakolojik etkilere sahip 
olduğu ve bu yapıları taşıyan bazı türevlerin analjezik etkinlik gösterdikleri 
bildirilmiştir. Bu farmakoforik grubu taşıyan kimyasalların söz konusu etki 
potansiyelleri nedeniyle, bu çalışmada hidrazon türevi on beş adet yeni 
kimyasal madde sentezlenmiş ve bu maddelerin farelerin ağrı algıları 
üzerine olası etkinlikleri araştırılmıştır. 
Yöntem: Test maddelerinin (100 mg/kg, i.p) farelerin ağrı parametreleri 
üzerine etkileri sıcak plaka ve kuyruk sıkıştırma testleri ile araştırılmıştır. 
Hayvanların spontan lokomotor aktiviteleri ise aktivite kafesi testleri ile 
ölçülmüştür. 
Bulgular: Referans ilaç morfin’in (10 mg/kg) ve a, b, c, d, e, j, k ve l kodlu 
türevlerin hem sıcak plaka hem de kuyruk sıkıştırma testlerinde farelerin 
yanıt sürelerini istatistiksel olarak anlamlı ölçüde uzattıkları belirlenmiştir. 
Test maddeleri hayvanların yatay ve dikey yönlerdeki spontan lokomotor 
aktivitelerini değiştirmemiştir. 
Sonuç: Farelerin yanıt sürelerinin uzaması, maddelerin uygulandıkları 
dozda antinosiseptif etkinlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Hem sıcak 
plaka hem de kuyruk sıkıştırma testleri, ağrının santral komponentlerinin 
taranmasında kullanılan yöntemler olduğu için, söz konusu kimyasalların 
antinosiseptif etkilerini santral mekanizmalar üzerinden gerçekleştirdikleri 
ileri sürülebilir. Diğer yandan sıcak plaka testinde termal ağrılı uyaran; 
kuyruk sıkıştırma testinde ise mekanik ağrılı uyaran uygulandığı göz 
önünde bulundurulduğunda a, b, c, d, e, j, k ve l kodlu kimyasal 
maddelerin SSS’de hem termal hem de mekanik iletiyi taşıyan yolaklar 
üzerinde etki gösterdiği açıktır. Bu çalışmanın bulguları, yapılarında 
hidrazon halka sistemini taşıyan kimyasal maddelerin antinosiseptif etkinlik 
gösterebileceğine ilişkin önceki çalışmaları destekler niteliktedir. 
Anahtar Kelimeler: ANTINOSISEPTIF ETKI, MORFIN, HIDRAZON TÜREVLERI  
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VİTEKSİNİN OPİOİD MEKANİZMALAR ARACILIKLI SANTRAL 
ANALJEZİK ETKİNLİĞİ 
Can OD, Özkay U  
Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD 
Viteksin çeşitli bitkisel kaynaklarda bulunan flavonoid yapılı doğal bir 
bileşiktir. Çeşitli preklinik çalışmalar, kimyasal bileşiminde viteksin taşıyan 
bitki ekstrelerinin, antinosisepsiyon başta olmak üzere çeşitli farmakolojik 
etkilere neden olduğunu göstermektedir. Viteksinin antiinflamatuvar ve 
periferik antinosiseptif etkileri gösterilmiştir. Ancak yapılan literatür 
taramalarında, bu bileşiğin santral ağrı yolakları üzerindeki etkinliğine 
ilişkin her hangi bir rapora rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada 
viteksinin santral antinosiseptif etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmalar için 30-35 g ağırlığında erkek Balb-c fareler 
kullanılmıştır. Santral analjezik etkinliği araştırmak üzere “hot-plate” ve 
“tail-clip” deneyleri yapılmıştır. Hayvanların motor koordinasyonlarını 
değerlendirmek amacıyla Rota-rod testleri uygulanmıştır. Viteksin 10, 20 ve 
30 mg/kg dozlarında denenmiştir. Ağrı ölçümlerinin sonuçları referans ilaç 
olan morfin (10 mg/kg) ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
Antinosiseptif etkiye opioid mekanizmaların olası katılımlarının incelenmesi 
amacıyla nalokson (5 mg/kg) ön-uygulaması ile antagonizma çalışması 
yapılmıştır. 
Bulgular: Viteksin, uygulanan tüm dozlarda, farelerin reaksiyon sürelerinin 
anlamlı ölçüde uzamasına neden olmuştur. Maksimum etkinin görüldüğü 
doz 20 mg/kg’dır. Nalokson ön-uygulaması söz konusu farmakolojik etkinin 
ortadan kalkmasına neden olmuştur. Viteksin uygulaması hayvanların 
motor koordinasyonlarında anlamlı bir değişikliğe neden olmamıştır. 
Sonuç: Farelerin yanıt sürelerinin uzaması, viteksinin uygulandığı dozlarda 
antinosiseptif etkinlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Hem “hot-plate” 
hem de “tail-clip” deneyleri, ağrının santral komponentlerinin taranmasında 
kullanılan yöntemler olduğundan, viteksinin antinosiseptif etkisinin santral 
mekanizmalar üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürülebilir. Diğer yandan “hot-
plate” testinde termal ağrılı uyaran; “tail-clip” testinde ise mekanik ağrılı 
uyaran uygulandığı göz önünde bulundurulduğunda, viteksinin hem termal 
hem de mekanik iletiyi taşıyan yolaklar üzerine etki gösterdiği açıktır. 
Antinosiseptif etkinliğin nalokson antagonizması sonucu kaybolması, bu 
etkiye opioid mekanizmaların katılımını işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: VİTEKSİN, OPIOID, HOT-PLATE, TAIL-CLIP, ROTA-ROD  
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HYPERİCUM MONTBRETTİ’NİN GABA(A)/BENZODİAZEPİN 
RESEPTÖRLERİ ARACILIKLI PSİKOFARMAKOLOJİK ETKİLERİ 
Özkay Ü, Can ÖD  
Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD 
Bu çalışmada, Hypericum perforatum ile aynı familyaya ait diğer bir tür 
olan Hypericum montbretti Spanch.’dan hazırlanan metanol ekstresinin 
farelerin davranışsal parametreleri üzerine etkilerinin araştırması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Ekstrenin fitokimyasal içeriği preperatif HPLC yöntemi ile 
belirlenmiştir. Hayvanların keşif davranışlarının ve spontan lokomotor 
aktivite parametrelerinin ölçümü için sırasıyla “delikli tahta” ve “aktivite 
kafesi” testleri uygulanmıştır. Ekstrenin olası sedatif etkinliği hekzobarbital 
ile indüklenen uyku yöntemi kullanılarak; potansiyel antikonvülzan etkisi 
ise pentilentetrazol ile indüklenmiş nöbet testi kullanılarak incelenmiştir. 
Bulgular: Ekstre (25, 50, and 100 mg/kg) ve diazepam (2 mg/kg) 
uygulamaları sonucunda, hayvanların toplam baş daldırma sayıları azalmış, 
spontan lokomotor aktiviteleri düşmüş, hekzobarbital (60 mg/kg) ile 
indüklenen uyku parametreleri güçlenmiş ve pentilentetrazol (80 mg/kg) ile 
indüklenen konvülsiyonlarda anlamlı ölçüde azalma görülmüştür. Atropin (2 
mg/kg) ve nalokson (5 mg/kg) ön-uygulamaları ekstre uygulaması ile 
oluşan etkilerde her hangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Flumazenil ön-
uygulaması ise söz konusu farmakolojik etkileri ortadan kaldırmıştır. 
Sonuç: Delikli tahta, aktivite kafesi ve hekzobarbital uyku testi 
çalışmalarından elde edilen bulgular ekstrenin sedatif; pentilentetrazol 
testinden elde edilen veriler ise antikonvülzan etkinliğini ortaya koymuştur. 
Atropin ve nalokson uygulamalarının gözlenen etkileri değiştirmemiş 
olması, söz konusu farmakolojik etkilerin muskarinik ya da opioid 
mekanizmalar ile ilişkili olmadığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan, 
flumazenil ön-uygulamasının ekstrenin sedatif ve antikonvülzan etkilerin 
antagonize etmiş olması, bu etkilere GABA(A)-benzodiazepin reseptör 
kompleksinin aracılık ettiğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: HYPERICUM MONTBRETTI, DELİKLİ TAHTA, AKTİVİTE 
KAFESİ, HEKZOBARBİTAL UYKU TESTİ, PENTİLENTETRAZOL İLE İNDÜKLENMİŞ 
NÖBET TESTİ  
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YÜKSEK DOZ KETAMİN’İN AKCİĞER HÜCRELERİ VE POSTOPERATİF 
İMMÜN YANITA ETKİLERİ 
Altuner D4, Bostan H1, Tümkaya L3, Tomak Y1, Türüt H2, Kalkan Y3  
1Rize Ü. Tıp Fak., Anestezi ve Reanimasyon AbD, Rize; 2Rize Ü. Tıp Fak., Göğüs 
Cerrahisi AbD, Rize; 3Rize Ü. Tıp Fak., Histoloji AbD, Rize; 4 Rize Ü. Tıp Fak., Tıbbi 
Farmakoloji AbD, Rize 
İmmün yanıt herhangi bir yabancı antijene karşı koruyucu doğal bir olaydır. 
Bazı anestezik ilaçlar postoperatif dönemde bağışıklık yanıtı üzerinde 
değişik etkiler oluşturabilir. Bu çalışmanın amacı yüksek doz ketamin’in 
akciğer hücreleri üzerindeki etkilerini araştırmak ve yüksek doz ketamin 
verilen ratlarda immunohistokimyasal yöntemlerle immün yanıtın 
değerlendirilmesidir. 
Yöntem: Çalışmamızda 30 adet erişkin Sprague-Dawley erkek sıçan 
kullanıldı. Birinci gruba (G1) 40 mg/kg/gün, ikinci gruba (G2) 60 
mg/kg/gün, üçüncü gruba (G3) 80 mg/kg/gün, dördüncü gruba (G4) 100 
mg/kg/gün ketamin, kontrol grubu olan beşinci gruba (G5) ise 1 cc % 0.9 
NaCl’den 1ml i.p. olarak 14 gün süreyle verildi. Hayvanlar sakrifiye edilerek 
akciğer dokuları alınıp histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler 
yapıldı. 
Bulgular: G1 ve G2 immunpozitiflik (++) yönünden benzerlik 
göstermesine karşın grup G3 ve G4’de ise daha yoğun immunpozitiflik 
(+++) gözlendi. Kontrol grubuna nazaran Grup1’de hafif ödem gözlenirken, 
grup 2, 3 ve 4’de ise hem yoğun ödem hem de nötrofil granulositlerde artış 
gözlendi. Grup 3 ve 4’ün bronş ve bronşiol epitellerinde dökülmeler 
gözlenirken, alveollerin genişlemesi ve bağ doku artışı ise grup 1 ve grup 
2’den daha fazla olarak tespit edildi. 
Sonuç: Çalışmamız, ketaminin kalsinörinin pulmoner immunpozitiflik 
düzeylerini artırdığını göstermiştir. Sonuç olarak, uzun süreli ketaminin 
infüzyonu postoperatif immunitenin dengesi ve akciğer hasarlarına karşı 
koruyucu olabilir. 
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YETİŞKİN RATLARDA KETAMİNİN TESTİS HÜCRELERİ VE 
KALSİNÖRİN İMMUNPOZİTİFLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Kalkan Y3, Tümkaya L3, Bostan H2, Tomak Y2, Altuner D4, Baş O1, Zorba OÜ5, Uzun 
H5  
1Rize Ü. Tıp Fak., Anatomi AbD, Rize; 2Rize Ü. Tıp Fak., Anestezi ve Reanimasyon 
AbD, Rize; 3Rize Ü. Tıp Fak., Histoloji AbD, Rize; 4 Rize Ü Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji 
AbD, Rize; 5Rize Ü. Tıp Fak., Üroloji AbD, Rize 
Ketamin, insan ve veteriner tıbbında N-Methyl-D-aspartate (NMDA) 
reseptörlerine karşı kullanılan disosiyatif anestezik bir ilaçtır. Bu çalışmada, 
sıçanlarda ketaminin farklı dozlarının testis germ hücreleri ve kalsinörin 
immunopozitifliği üzerine etkilerini inceledi. Ayrıca, kalsinörin 
immunopozitif germ hücrelerinin bölgesel dağılımları da araştırıldı. 
Yöntem: Çalışmamızda 30 adet 7-9 aylık, yetişkin Sprague-Dawley erkek 
sıçan kullanıldı. Sıçanlar bir kontrol ve dört uygulama grubuna ayrıldı. 
Çalışma grupları olan grup 1, 2, 3 ve 4’e sırasıyla 40, 60, 80 ve 100 mg 
kg−1 i.p. kontrol grubuna ise herhangi bir ilaç vermeksizin % 0.9 NaCl’den 
1 ml i.p. uygulandı. Bütün hayvanlara ondört gün süreyle uygulama yapıldı. 
Hayvanlar sakrifiye edilerek testis dokuları alınıp histopatolojik ve 
immünohistokimyasal incelemeler yapıldı. 
Bulgular: Çalışmamız, ketamin kombinasyonlarının insanlar ve diğer 
hayvanlar kadar ratlarda da anestezide etkili olduğunu göstermiştir. 
Bununla beraber, ketaminin yüksek dozunun testis dokusunun 
histopatolojik değişikliklerinde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Bu 
çalışmada, testis bağ dokusunda ödem ve germ hücrelerinde 
dejenerasyonlar gözlendi. Grup 3 ve 4’de tubulus seminiferus lumenlerinde 
sperm miktarında azalma grup 1 ve 2’ye göre daha fazlaydı. Ayrıca, 
ketaminin uzun sureli ve yüksek doz kullanımının bir sonucu olarak germ 
hücresi ve Leydig hücresi miktarında azalmanın olduğu bulundu. 
Sonuç: Sonuç olarak, uzun süreli ve yüksek doz ketamin kullanımının 
testis interstisyel dokularında, sperm yoğunluğunda ve germ hücre 
miktarlarında histopatolojik ve immunohistokimyasal değişiklikler 
yapabileceği belirlendi. 
Anahtar Kelimeler: KETAMIN, TESTIS, KALSINÖRIN  
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NİTRİK OKSİD-GUANİLAT SİKLAZ AKTİVATÖRÜ YC-1’İN DENEYSEL 
DİYABETİK SIÇANLARDA BOZULMUŞ KOGNİTİF FONKSİYONLAR 
ÜZERİNE ETKİSİ 
Utkan T3, Özer C1, Gacar N2  
1Kocaeli Ü. Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi; 2Kocaeli Ü. Tıp Fak; 3Kocaeli 
Ü. Tıp Fak ve Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi 
Diyabetik hastalarda ve deneysel diyabet modellerinde kognitif 
fonksiyonların bozulduğu gösterilmiştir. Bu bozukluğa yol açan 
mekanizmalar tam olarak bilinmemekle birlikte birden fazla faktörün rolü 
olabileceği öne sürülmektedir. Bu faktörlerden birisi de NO/guanilat 
siklaz/cGMP yolağıdır. Bu çalışmada deneysel diyabet oluşturulmuş 
sıçanlarda bozulmuş öğrenme ve bellek fonksiyonları üzerine güçlü 
NO/guanilat siklaz aktivatörü 3-(5-hyroxymethyl-2-furyl)-1-benzyl-indazole 
(YC-1)’in olası etkileri araştırılmıştır. 
Yöntem: Tek doz (65 mg/kg, ip, n=9) streptozotosin (STZ) ile diyabet 
oluşturulmuş ve YC-1 (1 mg/kg/gün, ip, n=9) uygulanmış sıçanların 6 hafta 
sonra pasif sakınma testi ve Morris su labirenti testi ile kognitif 
fonksiyonları, lokomotor akiviteleri ve ayak şokuna duyarlılıkları 
değerlendirilmiştir. Deney sonuçları tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 
post hoc Tukey testi ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: STZ uygulanmasından 6 hafta sonra ölçülen kan glukoz 
düzeyleri diyabet ve YC-1 tedavi gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Lokomotor aktivite ve ayak şoku 
duyarlılık testinde diyabet ve YC-1 tedavi gruplarında kontrol grubuna göre 
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Morris su labirenti testinde diyabetik 
sıçanların 1-4. günlerde platformu bulma süreleri anlamlı olarak uzarken, 5. 
gün kaçış platformunun olduğu kadranda harcadığı süre anlamlı olarak 
azalmıştır (p<0.05). YC-1 tedavi grubunda ise sıçanların 1-4. günlerde 
kaçış latansı azalırken 5. gün kaçış platformunun olduğu kadranda 
harcadığı süre diyabet grubuna göre anlamlı olarak artmıştır (p<0.05). 
Pasif sakınma testinde ise diyabetik sıçanların öğrenmenin sağlandığı 1. 
gün sonuçlarında anlamlı bir değişiklik gözlenmezken 24 saat sonra hem 
öğrenme hem de kısa süreli belleğin değerlendirildiği 2. gün karanlık 
bölmeye geçiş süresi anlamlı olarak kısalmıştır (p<0.05). YC-1 tedavi 
grubunda ise 2. gün latansı diyabetik sıçanlara göre anlamlı olarak artmıştır 
(p<0.05). 
Sonuç: Bu çalışmada YC-1’in diyabetin neden olduğu bozulmuş öğrenme 
ve bellek fonksiyonlarını anlamlı olarak düzelttiği gösterilmiştir. 
Bulgularımız diyabette gözlenen bozulmuş kognitif fonksiyonlarda 
NO/guanilat siklaz yolağının önemli rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: DIYABET; GUANILAT SIKLAZ; MORRIS SU LABIRENTI 
TESTI; NITRIK OKSID; ÖĞRENME, BELLEK; PASIF SAKINMA TESTI; YC-1.  
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DİYABETİK NÖROPATİK AĞRIDA NADPH OKSİDAZ İNHİBİTÖRÜ 
APOSİNİNİN ETKİSİ 
Ülker S2, Olukman M2, Coşkunsever D2, Çelenk FG2, Çavuşoğlu T1, Uyanıkgil Y1, Önal 
A2  
1Ege Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD; 2Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
NADPH oksidaz (NOX) aktivasyonu ile artan reaktif oksijen ürünleri 
diyabetik komplikasyonların gelişiminde aracılık etmektedir. NOX inhibitörü 
olan aposinin diyabetik sıçanlarda sinir içi damar iletkenliğini artırmakta ve 
antioksidan özellik taşımaktadır. Bu çalışmada sıçan diyabetik nöropati 
modelinde aposininin olası terapötik etkisi ve bu etkide aracı moleküler 
mekanizmaların araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Sıçanlara streptozotosin uygulanarak diyabet oluşturuldu. 4 hafta 
aposininle (30 ve 100 mg/kg/gün) tedavi edilen diyabetik sıçanlarda 
analjezimetre ile mekanik hiperaljezi, dinamik plantar esteziometre ile 
allodini ölçüldü. Protein ekspresyonlarını değerlendirmek için 4. hafta 
sonunda anestezi altında çıkarılan omurilik lomber segmentlerde SDS-PAGE 
elektroforezi+Western blotting yöntemi, siyatik sinirde histokimyasal ve 
immunohistokimyasal yöntemler uygulandı. 
Bulgular: Streptozotosin uygulaması sıçanlarda analjezimetrede ilk 
haftadan itibaren ağrı eşiğinde belirgin düşme yaptı, esteziometrede etki 
oluşturmadı. Aposinin tedavisi 30 mg/kg/gün dozda ağrı eşiğini anlamlı 
olarak yükseltti, 100 mg/kg/gün dozda prediabetik normal değerlerine 
döndürdü. Diyabetik sıçanlarda omurilikte iNOS, superoxide dismutaz, 
glutatyon peroksidaz, nitrotirozin, interlökin-1β, aldoz redüktaz, 
siklooksijenaz-2 ve mikrogliozisi tetikleyen MAC-1 protein ekspresyonları 
kontrolden farklı bulunmadı, katalaz ve NOX’un aktif alt birimi olan p47 
ekspresyonu anlamlı olarak arttı. Aposinin p47 ekspresyonunu her iki 
dozda, katalaz ekspresyonunu sadece 100 mg/kg/gün dozda azalttı. 
Diyabetik siyatik sinirde aksonlarda kalınlaşma, atrofi ve dejenerasyon, 
miyelin kaybı, mikrofilamentlerde azalma, kapiller vazokonstrüksiyon, 
kapiller bazal laminalarda kalınlaşma, endotel hücre aktivasyonu ve 
proliferasyonunda artış gözlendi; aposinin doza bağımlı olarak bu 
bozuklukları düzeltti. 
Sonuç: Sıçan diyabetik nöropati modelindeki ağrı eşiği azalmasına, 
omurilikte NOX ve katalaz ekpresyonu artışı ve siyatik sinirdeki 
dejenerasyon aracılık etmektedir. Oksidatif stresin artışıyla seyreden bu 
patolojik süreci yavaşlatan aposinin tedavisi diyabetik nöropatinin 
düzelmesini sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: DENEYSEL DIYABETES MELLITUS; DIYABETIK 
KOMPLIKASYONLAR; NÖROPATIK AĞRI, NADPH OKSIDAZ; NITRIK OKSID 
SENTAZ; OKSIDATIF STRES; APOSININ  
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SIÇAN BEYNİNDE PİRİMİDİNERJİK TRANSMİSYONUN İN VİVO 
MİKRODİYALİZ YÖNTEMİYLE KANITLANMASI 
Cansev M4, Örenlili E2, Kanar F4, Aydın Ş4, Işık E3, Ulus İH1  
1Acıbadem Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD ; 2Uludağ Ü. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji 
Bölümü; 3Uludağ Ü. Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü; 4Uludağ Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD  
Pirimidinerjik transmisyonun varlığına dair kanıtlar yakın zamanda in vitro 
çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı sıçan beyninde in vivo 
pirimidinerjik transmisyonu tanımlamak ve kolinerjik nörotransmisyonla 
olası etkileşimini araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmamızda mikrodiyaliz metodu kullanılmıştır. Sıçanların sol 
striatum bölgesine (Ön-arka: 1 mm, Lateral: 2.8 mm, Vertikal: 6 mm) 
anestezi altında mikrodiyaliz probu takılmıştır. Ertesi gün sıçanların probları 
Krebs solüsyonu (NaCl: 147 mM, KCl: 3.5 mM, CaCl2: 1.3 mM, MgSO4: 1.2 
mM, NaH2PO4: 1.2 mM) ile 2 uL/dk hızında perfüze edilerek bazal örnekler 
toplanmış ve ardından intraperitoneal yolla üridin (0.25, 0.5 ve 1 mmol/kg) 
enjekte edilmiştir. Kolin ve asetilkolin analizleri için perfüzyon sıvısına 10 
uM Eserin eklenmiştir. Antagonizma deneylerinde ise üridin 
enjeksiyonundan 15 dakika önce i.s.v. kanül yoluyla 1 uM Suramin 
verilmiştir. Örneklerdeki üridin nükleotid, kolin ve asetilkolin düzeyleri 
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: Beyin ekstrasellüler sıvısında UDP ve UTP’nin bazal düzeyleri 
sırasıyla 12 ve 80 pmol/30 dk olarak tespit edilmiştir. Farklı dozlarda 
Üridin’in intraperitoneal enjeksiyonu sonrasında beyin ekstrasellüler UDP 
(%200-400; p<0.05) ve UTP (%40-60; p<0.05) düzeyleri artmıştır. Üridin 
nükleotid artışlarına paralel olarak ekstrasellüler asetilkolin düzeyleri 
%200-500 oranında (p<0.05) artarken, kolin düzeyleri ise %50 oranında 
(p<0.05) azalmıştır. Bir P2 reseptör antagonisti olan Suramin uygulaması 
ise üridin sonrası gözlenen ekstrasellüler kolin ve asetilkolin düzey 
değişikliklerini baskılamıştır. 
Sonuç: Bulgularımız beyinde bir pirimidinerjik transmisyonun varlığına, bu 
transmisyonun dışarıdan öncül madde üridin verilmesiyle artırılabileceğine 
ve artan pirimidinerjik aktivasyonun muhtemelen P2Y reseptör uyarımı 
aracılığıyla kolinerjik nörotransmisyonu da arttırdığına dair literatürdeki ilk 
in vivo kanıtları sunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: ÜRIDIN, UDP, UTP, IN VIVO MIKRODIYALIZ, STRIATUM  
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ANTİDEPRESAN BİR İLAÇ OLAN ESSİTALOPRAM’IN MCF7 İNSAN 
MEME KANSER HÜCRELERİNDE ANTİKANSEROJENİK ETKİLERİ 
Dikmen M, Engür S, Demirtaş B, Öztürk Y  
Anadolu Ü. Eczacılık Fak. 
Essitalopram, seçici serotonin (5-HT) geri-alım inhibitör grubundan, 
antidepresan bir ilaçtır. Son yıllarda preklinik çalışmalarda, özellikle seçici 
serotonin geri-alım inhibitörü olan bazı antidepresanların, farklı kanser 
hücre dizileri üzerinde sitotoksik ve apoptotik etkiler meydana getirdiği 
açıklanmıştır. 
Yöntem: Bu çalışmada, Essitalopram’ın farklı konsantrasyonlarının (25, 50, 
100, 200 ve 300 µM), MCF7 insan meme kanseri hücrelerinde sitotoksik ve 
apoptotik etkileri araştırılmıştır. Sitotoksik etkiler; MTT yöntemi ile 
mitokondriyal aktivite düzeylerinde ve ‘Gerçek Zamanlı Hücre Analiz 
(xCELLigence) Sisteminde’ de Hücre İndeks (Cellindex) değerlerindeki 
değişikliklere göre değerlendirilmiştir. Apoptotik etkiler ise, Gerçek Zamanlı 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ile farklı Essitalopram 
konsantrasyonları uygulanan MCF7 hücrelerinde, 24. saatteki Bax ve Bcl-2 
mRNA ekspresyon oranlarına göre analiz edilmiştir. 
Bulgular: Essitalopram'ın konsantrasyon ve zaman artışına bağlı olarak, 
MCF7 hücrelerinde mitokondriyal aktivite ve hücre indeks değerlerinde 
azalma meydana getirdiği belirlenmiştir. Bax/Bcl-2 mRNA ekspresyon 
oranları, konsantrasyon artışına göre sırasıyla, 1.48, 0.89, 3.86, 3.41 ve 
5.08 olarak hesaplanmış ve en fazla apoptotik etkinin 300 µM Essitalopram 
konsantrasyonunda olduğu görülmüştür. 
Sonuç: Seçici serotonin (5-HT) geri-alım inhibitörü olan Essitalopram’ın, 
MCF7 insan meme kanser hücreleri üzerinde önemli antikanserojenik 
etkileri olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: ESSITALOPRAM, MCF7, HÜCRE INDEKSI, APOPTOZ, 
ANTIKANSEROJEN  
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KANNABİNOİDLER ANTİPRURİTİK ETKİNLİK GÖSTERMEKTE 
MİDİR? 
Yeşilyurt Ö2, Gündüz Ö4, Seyrek M2, İde T3, Akar A1, Aulugöl A4, Doğrul A2  
1Gata Askerı Tıp Fak., Deri ve Zührevi Hastalıkları AbD, Ankara; 2Gata Askerı Tıp 
Fak., Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dali, Ankara; 3Gata, Arge Başkanlığı, Ankara; 4 

Trakya Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Edirne 
Kronik pruritus tedavisi hala güç olan bir problemdir. Pruritus ve ağrı 
duyusu arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Son yapılan çalışmalar önemli 
bir analjezik grubu olmaya aday kanabinoidlerin kaşıntı giderici etkisi 
olduğu iddia etmektedir ve bu çalışmalarda Compound 48/80 modeli 
kullanılmıştır. Opiyatların sistemik ve spinal kullanımı ile insanlarda %20 ile 
%30 oranında pruritis geliştiği bilinmektedir. Ancak morfinin oluşturduğu 
prutitus için uygun bir preklinik model bulunmamaktadır. Çalışmamızda 
madde 48/80 modeli ile opiyat ve kanabinoidlerin kaşıntı üzerine olan 
etkilerini hem sistemik hem de spinal düzeyde inceledik. 
Yöntem: Opiyat olarak morfin ve kanabinoid olarak CP 55-940 kullanıldı. 
Bu ajanlar, eşit etkin analjezik dozlarında, sistemik uygulamada sırasıyla 1, 
3 ve 10 mg/kg ile 0.1, 0.3 ve 1 mg/kg dozlarında deri altına verilirken 
santral uygulamada ise sırasıyla 0.5, 1 ve 2 µg/fare ile 0.8, 2.65 ve 8 
µg/fare dozlarında intratekal yoldan uygulandı. Sistemik uygulamalardan 
30 dk ve santral uygulamalardan 10 dk sonra farelerin boyun arka 
bölgelerine 50 µl hacminde deri içine kaşıntı oluşturucu madde % 2’lik 
Compound 48/80 enjekte edildi ve 30 dk Bulb-C farelerin arka ayakları ile 
boyun arka bölgesini kaşımaları sayıldı. 
Bulgular: % 2’lik madde 48/80 kontrol farelerde ortalama ve standart 
hata olarak 205.90±16.99 kaşıntı sayısı oluşturdu. Parantez içinde verildiği 
şekilde sistemik morfin 3 mg/kg (2.83±2.24) ve 10 mg/kg (0±0); 
intratekal morfin 1µg (131.75± 30.76) ve 2 µg (45.66±12.88); sistemik CP 
55 940 0.3 mg/kg (20.5±10,05) ve 1 mg/kg (0±0) ile intratekal CP 55 940 
0.8 µg (115.25±21.81), 2.65 µg (34.83±21.54) ve 8 µg (0±0) madde 
48/80 tarafından oluşturulan kaşıntıyı doza bağlı olarak azaltmıştır. 
Sonuç: Kanabinoidlerin daha önceki çalışmalarla uyumlu olarak madde 
48/80 ile oluştuğu iddia edilen kaşıntıyı önlemesine rağmen, sistemik ve 
spinal morfinin bu modelde aynı etkiyi göstermesi madde 48-80 ile oluşan 
kaşıntı modelinin yanlış pozitif yanıt verebileceğini ve bu modelin pruritis 
yerine ağrı modeli olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: OPİYAT; MORFİN; KANABİNOİD; COMPOUND 48-80; 
PRURİTİS; ANALGESİA  
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DENEYSEL MONONÖROPATİ MODELİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE 
ENJEKSİYONUNUN FARE SOLEUS KASI ÜZERİNE REJENERATİF 
ETKİSİ 
Kıroglu OE2, Aksu F2, Emre M1, Maytalman E2, Mete S2, Ngrk E2  
1Çukurova Ü. Tıp Fak., Biyofizik AbD, Adana; 2Çukurova Ü. Tıp Fak., Farmakoloji 
AbD, Adana 
Son on yılda kök hücre tedavisi birçok hastalığın iyileşmesinde umut veren 
bir çığır açmış ve birçok alanda kullanılmıştır. Parkinson, inme, beyin hasarı 
ve periferik sinir hasarı gibi sinir sistemi hasarının geliştiği çeşitli 
hastalıklarda kök hücre tedavisinin koruyucu etkisi gösterilmiştir. Öte 
yandan kronik mononöropatinin motor fonksiyonlarda bozulma yaptığı ve 
bazı kimyasallarla bu bozukluğun kısmen veya tamamen düzeldiği ortaya 
konmuştur. 
Bu çalışmada, deneysel mononöropati modeliyle fare soleus kas 
fonksiyonlarındaki farklılaşma sonucu membran potansiyelindeki değişimin 
ölçülmesi ve bunun mezenkimal kök hücre uygulaması yapılan 
mononöropatili faredeki soleus kasının membran potansiyeli ile 
kıyaslanması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Deneylerde erkek balb/c fareler kullanıldı. Genel anestezi altında 
farelerin sağ siyatik siniri bağlanarak mononöropati oluşturuldu. Diğer grup 
farede ise mononöropati yapıldıktan sonra mezenkimal kök hücre (MKH) 
enjeksiyonu yapıldı. 6 hafta sonra genel anestezi altında, kontrol, 
mononöropati ve mononöropati+ MKH uygulanan farelerin sağ siyatik sinir 
ve soleus kası çıkarıldı. Çıkarılan doku Krebs solüsyonu içeren banyo 
ortamına alındı ve mikroelektrod kayıt tekniğiyle membran potansiyeli 
ölçüldü. 
Bulgular: Kontrol grubunda siyatik sinirin uyardığı soleus kasının membran 
potansiyeli -79,57±3,9 mV iken nöropati oluşturulan grupta -86±0,4 mV 
olarak belirlendi. MKH uygulanan nöropatili grupta ise nöropatili grupta 
artan hiperpolarizasyonun kontrol seviyesine döndüğü (-76,77±0,32 mV) 
tespit edildi. 
Sonuç: Bu bulgular, mononöropati modeli uygulanan farelerde nöropati 
oluşturulan sinirin uyardığı soleus kas membran potansiyelinin hiperpolarize 
olduğu ve MKH enjekte edilen farelerde ise artan membran potansiyelinin 
fizyolojik değerlere döndüğünü göstermiştir. Ayrıca MKH uygulanan 
nöropatili farelerde kas fonksiyonlarının rejenere olduğunu da bize telkin 
etmektedir. 
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MORFİNİN VİSERAL ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNDE GLP-1’İN ROLÜ 
Bozkurt A2, Bilge SS3, İlkaya F3, Baş DB3, Çiftcioğlu E1, Erdal A3  
1Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak., Anatomi AbD, Samsun; 2Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak., 
Fizyoloji AbD, Samsun; 3Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
Glukagon-benzeri peptid-1 (GLP-1) farklı fizyolojik etkilere sahip beyin-
bağırsak ailesine dahil bir peptiddir. Çalışmamızın amacı, sıçanlarda santral 
GLP-1 reseptörlerinin morfinle oluşan viseral antinosisepsiyondaki etkisini 
araştırmaktır. 
Yöntem: Deneysel protokol OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. Erkek Sprague-Dawley sıçanlar (250-300 g) 
intraperitoneal ketamin (100 mg/kg) ve klorpromazin (0,75 mg/kg) 
karışımıyla anesteziye edildi. Elektromiyografik (EMG) sinyallerin kaydı için, 
teflon kaplı Ni/Cr tel elektrodlar abdominal eksternal oblik kasa yerleştirildi 
ve deri altından ilerletilerek hayvanların ensesinde dışarı ağızlaştırıldı. 
Maddelerin santral yoldan uygulanabilmesi için sol lateral ventriküle 
intraserebroventriküler (icv) kanül yerleştirildi. Sıçanlar cerrahi sonrasında 
deneylerin yapılacağı 7. güne kadar deneysel koşullara alıştırıldı. Viseral 
ağrı, kolorektal distansiyon (KRD) ile indüklenen viseromotor yanıtın (EMG 
aktivitesindeki artış) ölçülmesiyle değerlendirildi. EMG sinyalleri PowerLab 
veri kazanım sistemi kullanılarak kaydedildi ve integrali alındı. KRD, 
morfinin verilmesinden önce (0. dakika) ve 5, 15, 30, 60, 90 ve 120 dakika 
sonra uygulandı. GLP-1 reseptör antagonisti eksendin morfinden 10 dakika 
önce uygulandı. 
Bulgular: Santral yoldan uygulanan morfin (0.625-5 µg/sıçan), doza 
bağımlı olarak viseromotor yanıtı azalttı (p<0.05-0.001). Morfinin (1.25 
µg/sıçan) antinosiseptif etkisi eksendin (5 ve 10 µg/sıçan) ile arttı (p<0.01-
0.001). Eksendin (10 µg/sıçan) yalnız başına uygulandığında viseromotor 
yanıtı değiştirmedi. 
Sonuç: Sonuçlarımız, morfinin viseral antinosiseptif etkisinde GLP-1’in 
düzenleyici rol alabileceğini göstermektedir. 
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: MORFİN, ANTİNOSİSEPSİYON, VİSERAL AĞRI, GLP-1  
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PİNEALEKTOMİNİN BOZDUĞU ÖN-UYARAN ARACILI İNHİBİSYON 
ÜZERİNE MELATONİNİN FAYDALI ETKİSİ 
Parlakpınar H2, Kayır H1, Ulusoy G1, Akdağ E1, Yararbaş E1, Çelik T1, Acet A2, Uzbay 
T1 
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmakoloji AbD, Psikofarmakoloji Ünitesi, Ankara; 
2İnönü Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Malatya 
Melatonin eksikliğinin şizofreni patogenezinde rol oynadığına ilişkin pek çok 
çalışma mevcuttur. Ayrıca, şizofreni hastalarında pineal bezin kalsifiye 
olduğu da gösterilmiştir. Yine düşük östrojen seviyelerinin de insanlarda 
psikozis ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hatta ovariektomize ratlarda ön-
uyaran aracılı inhibisyon (PPI) refleksinin bozulduğu ve östrojen replasmanı 
ile bunun düzeldiği de bilinmektedir. PPI refleks bozukluğu şizofreniyi de 
içeren patolojik durumlarda sensorio-motor kapı bozukluğu hakkında bilgi 
vermektedir. Bu çalışmamızda ratlara pinealektomi (Px) ve ovariektomi 
(OVX) yaparak davranış değişikliği oluşturmayı ve pineal bezin majör nöro-
regulatuar hormonu olan melatonin'in etkisini araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: 150-200 g ağırlığında dişi ratlara, anestezi altında aynı seansta 
hem Px hem de OVX uygulandı. Melatonin ve östrojen eksikliğinin kronik 
dönem etkilerini araştırmak için cerrahi sonrası 6 ay beklenildi. Tedavi 
grubuna son 1 ay günde 1 kez i.p. yolla 5 mg/kg melatonin uygulandı. 
Davranış ile ilgili testler tedavinin son 2 günü uygulandı. Lökomotor aktivite 
30 dakika boyunca kaydedildi. Yeni obje tanıma testi 3 obje ile yapıldı. PPI 
testi diğer testlerden sonraki gün yapıldı. Her test arasında en az 1 saat 
aralık gözetildi. İstatistiksel analizlerde Student t testi kullanıldı.  
Bulgular: Px ratlarda PPI testinin anlamlı olarak bozulduğu ve melatonin 
uygulamasının kısmi olsa da faydalı etkisinin görüldüğü tespit edildi. Yeni 
obje tanıma, pasif sakınma ve diğer testler Px grubunda normal bulundu. 
Ovariektomin herhangi bir test üzerine ilaveten bir etkisi görülmedi.  
Sonuç: Nöropsikiyatrik araştırmalarda, PPI testi sensorio-motor yanıt 
hakkında çok değerlidir. Bizim çalışmamızda açıkca Px'in PPI refleksinde 
bozulmaya yol açtığı görüldü. Yaşlılıkta kalsifiye olan pineal bezin cerrahi 
olarak Px şeklinde taklit edilmesi, yaşlılık ve sensorio-motor yanıt 
bozulmasında melatonin eksikliğinin ilişkisini gösterebilir. Ayrıca erken 
yaşta pineal bezin kalsifiye olduğu gösterilen şizofreni hastalarında da 
tedavi kombinasyonuna melatonin replasmanının faydalı olabileceği fikri 
ileri çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: PINEALEKTOMI, ÖN-UYARAN ARACILI INHIBISYON, 
OVARIEKTOMI, MELATONIN, RAT  
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FARELERDE İNTRAPERİTONEAL UYGULANAN OZON TERAPİNİN 
ORTA SEREBRAL ARTER TIKANIKLIĞINA BAĞLI GELİŞEN ENFARKT 
ALANI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Aşut G1, Bayraktar T1, İnan MN1, Saykal SG1, Tekin CG1, Uçar A1, Efe OE2, Aydos 
TR2  
1Başkent Ü. Tıp Fak., Dönem II Öğrencisi, Ankara; 2Başkent Ü. Tıp Fak., Tıbbi 
Farmakoloji AbD, Ankara 
Çalışmada, oksidatif mekanizmalar üzerinden etkili olduğu kabul edilen 
ozon terapinin, topikal FeCl3 uygulamasıyla orta serebral arterde (OSA) 
oluşturulan oklüzyon sonucu gelişen iskemi üzerindeki olası etkileri 
araştırıldı. 
Yöntem: 40,05±4,57 g ağırlığında 24 yetişkin erkek Swiss albino fare 
kullanıldı. 
Anestezi uygulanan fareler yüz üstü pozisyonda dış kulak yollarından ve 
burundan sabitlendi. Sağ temporal bölgede cilt ve temporal kas sıyrılarak 
OSA’nın seyri anlaşıldıktan sonra kemikte pencere açıldı. Deney grupları: 
1-Sham Grubu 
2-FeCl3 Grubu: OSA üzerine % 30’luk FeCl3 solüsyonu emdirilmiş filtre 
kâğıdı yerleştirildi, 10-12 dakika bekleme sonrası filtre kâğıdı uzaklaştırılıp 
kan akışının kesilmesi mikroskop altında gözlendikten sonra kafa derisi 
kapatıldı. 
3-Ozon Grubu: Beş gün boyunca gün aşırı i.p. ozon (0,7 mg/kg/gün) 
uygulaması sonrası pencere açılıp herhangi bir uygulama yapılmadan kafa 
derisi kapatıldı. 
4-Ozon-FeCl3 Grubu: Beş gün boyunca gün aşırı i.p. ozon uygulamasını 
takiben FeCl3 grubundaki işlemler uygulandı. 
Tüm gruplarda fareler cerrahi işlemlerden 24 saat sonra dekapite edilip 
beyinleri çıkarıldı. Beyinlerden 2 mm’lik aralıklarla 5 koronal kesit alındı. 
Kesitler karanlık ortamda 40 dakika % 2’lik 2,3,5-trifenil tetrazolium klorid 
monohidrat (TTC) çözeltisinde bekletildi. Fotoğrafları çekilen kesitlerdeki 
enfarkt alanları İmage J® programında hesaplandı. Veriler Student’s-t 
testiyle değerlendirildi. 
Bulgular: Sham ve ozon gruplarından elde edilen kesitlerde enfarkt 
alanına rastlanmadı. FeCl3 ve ozon-FeCl3 gruplarından elde edilen kesitlerde 
ise enfarkt oluşumu saptandı. FeCl3 grubunda enfarkt alanlarının ortalaması 
0,078±0,020 cm2 ve ozon-FeCl3 grubunda 0,058±0,008 cm2 olarak 
hesaplandı. Her iki gruptaki enfarkt alanlarının istatistiksel değerlen-
dirilmesinde anlamlı bir fark tespit edilmedi. 
Sonuç: Farelere intraperitoneal uygulanan ozon terapinin, OSA 
tıkanıklığına bağlı gelişen enfarkt alanı üzerine etkisi yoktur. 
Anahtar Kelimeler: OZON TERAPI, FARE, ISKEMI, ORTA SEREBRAL ARTER, 
FECL3  
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UZUN SÜRELİ-TEKRARLI KOKU UYGULAMASI C57BL/6 FARELERDE 
MORFİN BAĞIMLILIĞINI AZALTIR 
Artıran FB1, Çakmak IB1, Dağlı S1, Gül N1, Kandemir T1, Özcan Ç1, Efe O. E2, Erdem 
ŞR2  
1Başkent Ü. Tıp Fak. Dönem II Öğrencisi; 2Başkent Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Beyinde madde bağımlılığının biyolojik zeminini oluşturan dopaminerjik 
ödül yolaklarıyla koku yolakları anatomofizyolojik olarak ilişkilidir. Örneğin, 
nuc. accumbens ve septal bölge her iki süreçte görev alan ortak 
bölgelerdir. Madde bağımlılığının etyopatogenezine dair varsayımlardan biri, 
bağımlıların ödül yolaklarının, özellikle büyüme-gelişme dönemlerinde 
yeterince aktive edilmemiş olmasıdır. Dolayısıyla, kokuyla ilgili nöronal 
yolakları uyarılan genç-erişkin farelerin, ödül yolaklarının da dolaylı yoldan 
uyarılmasıyla, bağımlılık davranışında değişme beklenebilir. Bu çalışmada, 
koku uygulamasının fiziksel morfin bağımlılığı gelişme sürecini etkileyeceği 
varsayımı sınandı. Uzun süreli-tekrarlı olarak çeşitli kokulara maruz 
bırakılan genç-erişkin farelerde morfin bağımlılığına yönelik davranış 
ölçütlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 
Yöntem: Genç-erişkin (4-5 aylık), erkek C57BL/6 fareler (26.1±0.7g, 
n=16) rastgele olarak iki eşit gruba (kontrol, koku) ayrıldı. Koku grubu 
uzun süreli-tekrarlı (1 saat/gün,15 gün) çeşitli doğal kokulara (tarçın-
karanfil-çilek-soğan-sarımsak-kimyon-biber-fesleğen-kahve-portakal-
limon-nane-zencefil) maruz bırakıldı. Ardışık-rastgele uygulanan koku 
kaynakları 4 dakikada bir değiştirildi, aralarda ortam 1 dakika 
havalandırıldı. 16. günde yapılan davranış gözleminden sonra, tüm farelere 
8 gün boyunca morfin hidroklorür uygulandı (10 mg/kg/gün, i.p.). 
Ardından, farelerde yoksunluk sendromu davranışları (ani kaçma- 
kıvranmalar-ağırlık kaybı-sıçramalar-şahlanma-dikilme-stereotipik baş 
hareketler-tımarlanma-gerinme-piloereksiyon-silkinme-diş çatırdatma) 
morfin uygulaması sonlandırıldıktan hemen sonra ve nalokson (2 mg/kg, 
i.p.) enjeksiyonundan sonra gözlendi. MatLab-tabanlı yazılım aracılığıyla 
açık alan testi uygulandı. Veriler (ortanca±standart sapma) Kruskal-Wallis 
varyans analizi aracılığıyla değerlendirildi. 
Bulgular: Tüm farelerde morfin bağımlılığı ve yoksunluğu gelişti. Koku 
uygulaması morfin yoksunluğu belirtilerinden sıçrama (-%53,2), gerinme (-
%33,3), tımarlanma (-%30) ve kıvranma (-%65,2) davranışlarını azalttı. 
Açık alan testinde koku grubu homojen, kontrol grubuysa stereotipik 
lokomotor etkinlik sergiledi. 
Sonuç: Uzun süreli-tekrarlı koku uygulaması C57BL/6 farelerde fizyolojik 
morfin bağımlılığını azaltır. Bunda, dopaminerjik ödül yolaklarıyla koku 
yolakları arasındaki yakın anatomofizyolojik ilişkinin rolü olabilir. 
Anahtar Kelimeler: MORFIN, NALOKSON, C57BL/6, KOKU, BAĞIMLILIK 
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Endokrin Sistem Farmakolojisi 
20.10.2011; P-81/P-88 
[P-81] 

KERSETİNİN SIÇANLARDA ESTROJENİK ETKİLERİ 
Yiğitaslan S1, Erol K1, Şahin S2, Özatik Y1, Özatik O3, Çengelli Ç1  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. 
Pediatri AbD; 3Süleyman Demirel Ü. Kadın Hastalıkları ve Doğum AbD 
Kersetin isoflavanoidlerin flavanol sınıfında yer alan bir fitoestrojendir. 
Fitoestrojenler estrojen reseptör alfa (ERα) ve estrojen reseptör beta 
(Erβ)’ya bağlanarak bu reseptörleri aktive edebildikleri bilinmektedir. 
Kersetinin bu reseptörler üzerinde minimal agonist aktivitesi olduğu 
düşünülmektedir. Ancak bazı kaynaklarda anti-estrojen aktivitesi 
olabileceği üzerinde de durulmuştur. Bu çalışmada immatür dişi sıçanlarda 
kersetinin estrojenik aktivitesi değerlendirilmiştir. 
Yöntem: 21 günlük dişi sıçanlara kersetin (10, 30 ve 90 mg/kg), ayrıca 
beraberinde fulvestrant(5 mg/kg) veya tamoksifen (2µg/kg) 3 gün süreyle 
oral yolla uygulanarak tedavi süresinin bitiminde hayvanlardan uterus 
örnekleri alındı. Uterus ağırlığının vücut ağırlığına oranı (UA/VA), vücut 
ağırlığı yüzde artışı, uterus kuru ağırlığının yaş ağırlığına oranı (UK/UY) 
hesaplandı ve histolojik değerlendirme yapıldı. Kersetinin etkileri 17β-
estradiol (0,4 mg/kg) ile karşılaştırıldı. 
Bulgular: UA/VA oranı 10 mg/kg kersetin verilen sıçanlarda kontrol 
değerlerine göre anlamlı derecede yüksek iken 90 mg/kg dozundaki 
kersetin verilen sıçanlarda kontrol değerlerinden farksızdı. Tamoksifen 
eklenmesi 10 mg/kg kersetinin etkisinde anlamlı bir değişiklik yapmazken 
fulvestrant eklenmesi UA/VA oranını kontrol değerlerine göre anlamlı 
derecede düşürmüştür. UK/UY oranı kersetin verilen gruplarda kontrole 
göre anlamlı bir fark göstermezken fulvestrant ile birlikte verildiğinde bu 
oran 10 mg/kg kersetin verilen gruba göre anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur. Vücut ağırlığı yüzde artışı değerleri ise 10 mg/kg kersetin 
verilen grupta ve ayrıca beraberinde tamoksifen ve fulvestrant verilen 
gruplarda kontrol değerlerine göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 
Sonuç: Kersetin düşük dozda uygulandığında estrojenik aktivite 
gösterirken bu etkisinin yüksek dozda uygulandığında azalması kersetinin 
estrojen modülatörü etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: KERSETIN, ESTROJENIK AKTIVITE, UTERUS, IMMATÜR 
SIÇAN  

 
 



 244 

[P-82] 

17β-ESTRADİOLÜN ADİPOSİTLERDE LEPTİN, TNF-Α VE IL-6 
DÜZEYLERİNE ETKİSİ: RHO/RHO-KİNAZ YOLAĞININ ROLÜ 
Pektaş M, Kurt AH, Ün İ, Tiftik RN, Büyükafşar K  
Mersin Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Mersin 
Estrojenlerin bir endokrin organ olarak kabul edilen yağ dokusunun 
dağılımına ve metabolik olaylarında önemli rol oynamalarına rağmen, 
adipokinlerin salıverilmesi üzerine etkileri çok net anlaşılmamıştır. Bu 
çalışmada fare embriyonik fibroblast klon hücre tipi olan 3T3-L1 kökenli 
hücrelerde başlıca kadınlık hormonu olan 17β-estradiol, leprin, TNF-α ve IL-
6 gibi adipositokinlerin salıverilmesi üzerine etkilerini ve bu etkiye 
Rho/Rho-kinaz yolağının katkısını araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Amerikan Tip Kültür Koleksiyonundan (ATCC-CL-173) 
dondurulmuş olarak satın alınan beyaz yağ hücresi öncülü fare embriyonik 
fibroblast klon hücre tipi olan 3T3-L1 hücreleri uygun şekilde ekilerek 
çoğaltıldı. Diferansiyasyon medyumu ile birlikte 17β-estradiol (10-8 ve 10-
7 M, 8 gün) uygulanarak olgun adipositlerden leptin, TNF-α ve IL-6 gibi 
sitokinlerin salıverilmesi, Rho-kinaz enzim inhibitörü Y-27632 (10-5 M, 8 
gün) varlığında ve yokluğunda değerlendirildi. Leptin, TNF-α ve IL-6 
düzeyleri, bu sitokinlere özgü, ELISA (Enzyme-linked immunosorbent 
assay) kitleri ile hücre medyumlarında ölçüldü. İstatistiksel değerlendirilme 
için ANOVA ve Bonferroni post hoc testi kullanıldı. P<0.05 olan değerler 
anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: 3T3-L1 kökenli olgun adipositlerde 17β-estradiol, leptin 
düzeylerini değiştirmedi.  Ancak, Y-27632 ve onun 17β-estradiol ile 
kombinasyonu, leptin düzeylerini anlamlı olarak artırdı. 17β-estradiol, TNF- 
α düzeylerini değiştirmezken, Y-27632 ve onun 17β-estradiol ile 
kombinasyonu bu sitokin düzeyini arttırdı. Öte yandan 17β-estradiol ve Y-
27632, IL-6 düzeylerini değiştirmedi. 
Sonuç: 17β-estradiol gibi cinsiyet hormonları ve Rho/Rho-kinaz sinyal ileti 
yolakları, yağ hücrelerinden adipositokin salıverilmesini modüle edebilirler. 
Anahtar Kelimeler: ESTROJEN, IL-6, LEPTIN, RHO/RHO-KINAZ, TNF-A  
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RESVERATROLÜN DİŞİ SIÇANLARDA OLUŞTURDUĞU ESTROJEN 
MODÜLATÖRÜ ETKİLERİ 
Özatik FY, Erol K  
Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Eskişehir 
Resveratrol yapı bakımından dietilstilbesterole çok benzeyen bir 
fitoestrojendir ve estrojen reseptörlerine (ERα, ERβ) bağlanabilme özelliği 
gösterir. Ancak resveratrolün bir estrojen agonisti mi veya antagonisti mi 
olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Bu çalışmada resveratrolün dişi 
yavru sıçanlarda olası estrojenik etkilerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışma iki aşama olarak planlandı. İlk aşamada resveratrolün 
(21 günlük) dişi sıçanlardaki estrojenik etkileri, ikinci aşamada 4-Vinil 
siklohekzen diepoksidin (VCD) (160mg/kg/gün) intraperitoneal enjeksiyonu 
ile primer over yetmezliği (POY) oluşturulmuş puberte dönemindeki (28 
günlük) dişi sıçanlardaki estrojenik etkileri incelendi. İlk aşamada 
resveratrol (2-10-20 mg/kg) oral yolla 3 gün, ikinci aşamada 4 gün süre ile 
uygulandı. Ayrıca tedaviye fulvestrant (FLV) (5 mg/kg/gün) ve tamoksifen 
de (TMX) (2µg/kg/gün) eklendi. Tedavi bitiminde hayvanlardan uterus ve 
kan örnekleri alındı. Uterus ağırlığının vücut ağırlığına oranı (UA/VA), 
uterus kuru ağırlığının uterus yaş ağırlığına oranı (UKA/UYA), vücut ağırlığı 
(VA) artış oranları, kemik dansitesi, serum estradiol ve Vit D ölçümleri ve 
histolojik değerlendirme yapıldı. Resveratrolün etkileri 17αEtinil Estradiol 
(17αEE) (30µg/kg/gün) ve 17βEstradiol (17βE) (0,4mg/kg/gün) ile 
karşılaştırıldı. 
Bulgular: İmmatür sıçanlarda UA/VA oranlarını resveratrol 17αEE e benzer 
şekilde artırdı. En düşük anlamlı etki 10 mg/kg resveratrol (RES10) 
dozunda görüldü. Bu etki TMX ile azalmazken fulvestrant ile anlamlı şekilde 
antagonize edildi. TMX, POY oluşturulmuş dişi sıçanlarda da resveratrolün 
etkilerini tamamen ortadan kaldıramadı. Estradiol sonuçlarında 20 mg/kg 
dozda resveratrolün, estradiol düzeyini düşürdüğü gözlendi. POY geliştirilen 
sıçanlarda VCD+RES10+TMX ve VCD+17βE verilen gruplarda estradiol 
düzeyinin kontrol değerine göre anlamlı derecede arttığı gözlendi. 
Sonuç: Bu sonuçlara göre resveratrolün estrojenik aktivite açısından 
dozunun önemli olduğu ve estrojen modülatörü olarak etki gösterdiği 
düşünülmektedir. 
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SERTRALİNİN KAN GLUKOZ, İNSÜLİN, LİPİD VE HbA1c SEVİYELERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 
Kesim M1, Tiryaki A2, Kadıoğlu M1, Muci E1, Erköseoğlu İ1, Kalyoncu Nİ1, Yarış E1  
1Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Trabzon; 2Karadeniz Teknik Ü. Tıp 
Fak. Psikiyatri AbD, Trabzon 
Depresyon erişkin populasyonda yaygın bir hastalık olup aynı zamanda 
kardiyovasküler bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Kardiyovasküler 
hastalıklarda majör risk faktörleri olan hipertansiyon, hiperglisemi ve 
hiperlipidemi üzerine, depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan 
selektif serotonin geri alım inhibitörlerin (SSRI) etkileri belirgin değildir. Bu 
çalışmada bir SSRI olan sertralinin kan glukoz ve lipid düzeyleri üzerine 
olan etkilerini araştırdık. 
Yöntem: Çalışmaya KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’ne başvuran ve 
DSM-IV kriterine göre depresyon tanısı alan 19-50 yaş grubunda, vücut 
kitle indeksi, kan basıncı, kan glukoz, insülin ve lipid seviyeleri normal olan 
8 erkek 12 kadın olmak üzere toplam 20 kişi alındı. Hastalara sertralin 50 
mg/gün dozunda başlandı. Tedavinin 4., 8. ve 12. haftalarında kan glukoz, 
insülin, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid seviyeleri ölçüldü. Ayrıca 
çalışmanın başında ve sonunda (12. hafta) HbA1C seviyeleri ölçüldü. 
İstatistiksel analizler için Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanıldı. 
Bulgular: Sertralin tedavisi alan hastalarda tedavinin sonunda fizik 
muayene bulgularında bir değişiklik gözlenmedi. Bu hastalarda kan glukoz, 
HDL-kolesterol, LDL-kolesterol seviyelerinde 4., 8., ve 12. haftalarda bir 
değişiklik gözlenmezken, trigliserid seviyelerinde 8. ve 12. haftalarda 
istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi. İnsülin seviyelerinde de 4., 8. 
ve 12. haftalarda istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi. HbA1C 
seviyelerinde tedavinin başında ve sonunda bir artış gözlenmedi. 
Sonuç: Sertralin tedavisi alan hastalarda insülin ve trigliserid seviyelerinin 
tedavi süresince izlenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: SERTRALIN, GLUKOZ, INSÜLIN, LIPID, HBA1C  
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RESVERATROLÜN VİNİLSİKLOHEKZEN DİEPOKSİD İLE FARE 
TESTİKÜLER GERM HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Erol K2, Özatik FY2, Özatik O3, Yiğitaslan S1, Çengelli Ç1  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıbbi Farmakoloji AbD, Eskişehir; 2Eskişehir Osmangazi Ü. 
Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Eskişehir; 3Süleyman Demirel Ü. Kadın Hastalıkları 
ve Doğum AbD, Isparta 
Resveratrolün kimyasal yapısı dietilstilbesterole çok benzemektedir. 
Resveratrol bir fitoestrojendir ve estrojen reseptörlerini (ERα,ERβ) 
etkileyebilmektedir. Estrojenlerin erkek üreme sistemine de etki gösterdiği 
bilindiğinden, bu çalışmada resveratrolün testis üzerindeki olası etkilerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışma iki aşama olarak planlandı. Her iki aşamada da 28 günlük 
Swiss albino erkek fare kullanıldı. İlk aşamada resveratrolün erkek 
farelerde testis üzerine etkileri, ikinci aşamada 4-Vinil siklohekzen 
diepoksidin (VCD) (320 mg/kg/gün) intraperitoneal enjeksiyonu ile testis 
toksisitesi oluşturulmuş erkek farelerin testisleri üzerindeki etkileri 
araştırıldı. İlk grupta resveratrol (2-10-20 mg/kg/gün) oral gavaj yolu ile 3 
gün süre ile uygulanırken, VCD ile testis toksisitesi oluşturulmuş farelere 4 
gün süre ile verildi. Tedavi bitiminde hayvanlardan testis alındı. Testis 
ağırlığının vücut ağırlığına oranı (TA/VA), testis kuru ağırlığının testis yaş 
ağırlığına oranı (TKA/TYA) ve histolojik değerlendirme yapıldı. 
Bulgular: Resveratrol doz-bağımlı olarak TA/VA oranını artırırken TKA/TYA 
oranını ters yönde etkilemiştir. Resveratrol, Johnsen skorunu da her üç doz 
düzeyinde anlamlı olarak azaltmıştır. VCD grubunda ise anlamlı bir düzelme 
göstermemiştir. 
Sonuç: Resveratrol kullanılan dozlarda testislerde hipertrofik etki göstermiş 
ve sperm sayısında önemli artışa neden olurken olgun sperm sayısında 
azalmaya neden olmuştur. Bu sonuçlar resveratrolün gonadal fonksiyonları 
etkileyebileceğini düşündürmektedir. 
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DİABETİK SIÇANLARDAKİ KARDİYOVASKÜLER DİSFONK-
SİYONLARDA KÜÇÜK GTPaz’LARDAN RAC1’IN ROLÜ 
Gümüştekin M7, Arıcı A7, Cilakermıcılı S4, Gözükızıl A6, Arslan F7, Tekmen I4, 
Karaman M2, Toylu A1, Ateş M3, Güneli E2, Atabey N5  
1Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbı Genetik AbD, Antalya; 2Dokuz Eylül Ü. Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Laboratuvar Hayvanları Bilimi AbD, İzmir; 3Dokuz Eylül Ü. Sağlık Meslek 
Yüksek Okulu, İzmir; 4 Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD, İzmir; 
5Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., Tıbbı Biyoloji ve Genetik AbD, İzmir; 6Dokuz Eylül Ü. Tıp 
Fak., Tıbbı Biyoloji ve Genetik AbD, İzmir; 7 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak., Tıbbi 
Farmakoloji AbD, İzmir 
Kardiyovasküler disfoksiyona neden olan diabette, küçük GTPazlar ile 
yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Amacımız, diabetik sıçanlarda kalp ve 
damar disfonksiyonlarında küçük GTPazlardan Rac1’in rolünü araştırmaktır. 
Yöntem: Erkek Wistar sıçanlar, intraperitoneal tek doz (45 mg/kg) 
streptozotosin ile diabetize edildi. Hayvanlar 3 gruba ayrıldı ve 8 hafta 
sonrasında deneye alındı: kontrol grubu, diabetik grup ve insülin tedavi 
grubu. Rac1’in ekspresyonları, kalp ve torasik aorta dokularında 
immuhistokimyasal (İHK) olarak belirlendi. Kalp dokusundan hazırlanan 
homojenatlardan Rac1 ve onun efektör molekülü Pak1 ekspresyonu, 
Western blot (WB) yöntemi ile belirlendi. Kalpteki ve damarlardaki 
fonksiyonel değişiklikler, sırasıyla Langendorff izole perfüze kalp sisteminde 
ve organ banyosunda değerlendirildi. 
Bulgular: Diabetik grupta asetilkolin gevşeme yanıtları, kontrol ve insülin 
grubuna göre anlamlı olarak azaldı. Rac-1 inhibitorü NSC23766 (10-7 -10-

5M), torasik aortada asetilkolin ile indüklenen gevşeme yanıtlarını kontrol 
grubu ve insülin grubunda daha fazla inhibe etti. Diabetik hayvanlarda 
kardiyak fonksiyonlar da kontrol grubuna göre daha düşüktü. İHK 
boyamalarda, Rac1 ekspresyonu, diabet grubunda kontrol grubuna göre 
damarlarda daha az artış gösterirken, kalp dokusunda daha belirgin artış 
gözlendi. İnsülin grubunda ise hem kalp hem de aort da kontrol grubuna 
benzer immunreaktivite izlendi. WB yöntemi ile Rac1 ve efektör molekülü 
Pak1’in diyabetik hayvanların kalp dokularında, kontrol grubuna göre daha 
fazla eksprese olduğu belirlendi. 
Sonuç: Rac1’in diabetteki vasküler ve kardiyak komplikasyonlarda rolü 
olduğu görülmektedir. Sonuçlarımız, Rac1’ i hedefleyen tedavi moda-
litelerinin, diabette yeni ufuklar açabileceğini düşündürtmektedir. 
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DİYABETİK SIÇANLARDA MESANE FONKSİYONLARINDA KÜÇÜK 
GTPaz’LARIN ROLÜ 
Evcim S3, Cilakermıcılı S2, Karaman M1, Erbil G2, Güneli E1, Gidener S3, Gümüştekin 
M3  
1Dokuz Eylül Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Laboratuvar Hayvanları Bilimi AbD, İzmir; 
2Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD, İzmir; 3Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., 
Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
Diyabetik hayvan modellerinde diyabete bağlı değişikliklerde endotel 
disfonksiyonu yanısıra düz kas kasılması ya da düzenleyici birtakım 
proteinlerde anormallikler olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada düz kas 
kasılması ve ürotel fonksiyonlarındaki rolleri nedeniyle, küçük GTPazlar 
RhoA ve Rac1’in diyabetik mesane disfonksiyonundaki rolünün araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçan modelinde, kontrol, 
diyabetik kontrol (serum fizyolojik enjeksiyonu yapılan) ve diyabet+insülin 
(insülin tedavisi alan) gruplarında 8-12 hafta sonunda organ banyosuna 
asılan mesane detrusor kası striplerinde, RhoA kinaz inhibitörü Y-27632 
(10, 30, 100 µmol/L) veya Rac1 inhibitörü NSC-23766 (10, 30, 100 
µmol/L) yokluğunda ve varlığında karbakol (CCh) (10-9-10-4 M) doz-yanıt 
eğrileri elde edildi. Parafine gömülü mesane boyun kısmı kesitlerinde 
diyabete bağlı histopatolojik değişikliklerin saptanması ve RhoA ile Rac1 
ekspresyonlarının immunhistokimyasal boyama ile değerlendirilmesi 
işlemleri devam etmektedir. 
Bulgular: CCh, bütün deney gruplarında doza bağımlı kasılma yanıtları 
oluşturdu. Diabet grubunun CCh yanıtları, kontrol grubuna göre daha 
fazlaydı. RhoA kinaz inhibitörü Y-27632 varlığında, CCh yanıtları anlamlı 
olarak azaldı, diabet grubundaki azalma kontrol grubundakine göre daha 
fazla idi. Kontrol grubunda doza bağımlı inhibisyon görülürken, diabetik 
grupta ve insülin grubunda dozlar arasında bir fark yoktu. Rac1 inhibitörü 
NSC-23766 varlığında, tüm gruplarda CCh yanıtları anlamlı olarak azaldı, 
ancak 3 doz arasında anlamlı bir fark yoktu. Rac1 inhibitörünün yaptığı 
inhibisyon değerlendirildiğinde, diabet ve insülin grubundaki inhibisyon, 
kontrol grubundan daha fazla idi. 
Sonuç: Diabet grubundaki CCh yanıtlarının, RhoA kinaz inhibitörü Y-27632 
ve Rac1 inhibitörü NSC-23766 varlığında, kontrol grubuna göre daha fazla 
inhibe olması, diabete bağlı mesane disfonksiyonlarında küçük GTPazların 
rolü olabileceğini düşündürtmektedir. 
Anahtar Kelimeler: DIYABET, MESANE DISFONKSIYONU, RHOA, RAC1  
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PAROKSETİNİN FARELERDE OLUŞTURDUĞU HİPOGLİSEMİK ETKİDE 
SEROTONİN RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 
Kadıoğlu M1, Muci E1, Erkoseoğlu İ1, Kesim M1, Tosun I2, Kalyoncu Nİ1, Yarış E1  
1Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. 
Mikrobiyoloji AbD 
Bir çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde önemli rol oynayan selektif 
serotonin gerialım inhibitörü (SSRI) ilaçların özellikle depresyon ile sık 
komorbidite gösteren diyabet hastalarında kan şekeri düzeyi ve glukoz 
regülasyonu üzerine olumsuz etkileri olabildiği bilinmektedir. Serotoninin 
glukoz regülasyonu ve insülin sekresyonundaki rolü bu etkiyi açılayabilecek 
nedenlerden birisi olabilir. Bu çalışmada daha önce farelerde hipoglisemik 
etkileri olduğu gösterilen SSRI grubu bir ilaç olan paroksetinin bu etkisinin 
serotonin ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Çalışmada her iki cinsten 20-30g ağırlığında 90-160 mg/dl kan 
glukoz düzeyine sahip BALB/c fareler kullanıldı. Paroksetinin (5-10-
20mg/kg) ve serotoninin (20 mg/kg) kan glukoz ve insülin değerlerine 
etkisi değerlendirildi. Daha önceden gösterilmiş olan hipoglisemik 
etkilerinde serotonin reseptörlerinin rolü serotonin reseptör antagonisti olan 
metiserjid ve ketanserin kullanılarak araştırıldı. Kan glukoz düzeyi ölçümü 
için glukometre, insülin düzeyi ölçümü için ELİSA yöntemi kullanıldı. 
Bulgular: Her üç dozda da paroksetin insülin düzeyini artırarak 
hipoglisemik etki gösterdi. Serotonin de paroksetine benzer biçimde insülin 
düzeyini artırdı ve hipoglisemik etki gösterdi. Serotonin reseptör 
antagonistleri metiserjid ve ketanserin hem paroksetin grubunda hem de 
serotonin grubunda insülin düzeylerindeki bu artışı ve hipoglisemik etkiyi 
önledi. 
Sonuç: Paroksetinin kan glukozu üzerine yaptığı düşürücü etkinin insülin 
düzeyinde yol açtığı artışa bağlı olduğu, bu etkiyi de serotonerjik 
reseptörler aracılığı ile oluşturduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: PAROKSETİN, KAN GLUKOZ DÜZEYİ, SEROTONİN, 
İNSÜLİN, SEROTONİN RESEPTÖRLERİ  
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20.10.2011; P-89/P-104 
[P-89] 

FARE MİDE FUNDUSUNDA ELEKTRİKSEL ALAN STİMÜLASYONUNA 
BAĞLI CEVAPLARA DEĞİŞİK KARBAKOL KONSANTRASYONLARININ 
ETKİSİ 
Ergün Y  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, K. Maraş 
Karbakol ile oluşturulan iki farklı düzeydeki tonusta elektriksel stimülasyona 
bağlı cevaplarda bir farklılık olup olmadığı araştırıldı. 
Yöntem: Farelerin mide funduslarında in vitro olarak %40 (K40) ve %80 
(K80) tonus düzeylerinde elektriksel stimülasyonuna (ES: 0.5, 1, 2, 4 ve 8 
Hz, 100 V, 10 s) bağlı yanıtlar elde edildi. 
Bulgular: Gevşeme cevapları: ES gevşemeleri K40’da K80’e göre artış 
gösterdi. K80’de Nω-nitro-L-arginin (NNA: 100 mM) varlığında 0.5, 1 ve 2 
Hz gevşemeleri tamamen 4 ve 8 Hz gevşemeleri ise büyük oranda ortadan 
kalktı. [1H-[1,2,4]Oksadiazole[4,3-a]kuinoksalin-1-one] (ODQ: 10 mM) 
inhibisyonunun şiddeti daha azdı. Fentolamin+propranolol (1 mM) ES 
gevşemelerinde inhibisyona yol açmadı. Bu kombinasyonun NNA ile birlikte 
verilmesi sonuncunun yaptığı inhibisyona bir katkı sağlamadı. K40’da ise ES 
gevşemeleri NNA veya ODQ ile çok daha az oranda azaldı. Sadece 2 ve 4 
Hz cevaplarında istatistiksel olarak anlamlı azalma mevcuttu. 
Fentolamin+propranolol gevşemelerde inhibisyona yol açmadı. 
Kasılma cevapları: K80’de NNA varlığında 8 Hz’lik kasılmalarda bariz bir 
artış oldu. Öte yandan ODQ 1-8 Hz kasılmalarında anlamlı artışa yol açtı. 
Her ne kadar fentolamin+propranololkasılma cevaplarında bir artışa yol 
açmadıysa da NNA eklenmesi 2, 4 ve 8 Hz kasılmalarında artışa neden 
oldu. K40’da elde edilen kasılma cevapları K80’e göre daha büyüktü. NNA 
ise 1-8 Hz aralığında arttırdı. Fentolamin+propranolol sadece 2 ve 8 Hz 
kasılmalarını arttırdı. NNA’nın eklenmesi ekstra bir kasılmaya yol açmadı. 
Kullanılan hiçbir ilaç K40 ve K80’deki karbakol kasılmalarını etkilemedi. 
Sonuç: K40’daki artmış ES gevşemelerinden nitrik oksit veya 
noradrenalinden ziyade üçüncü bir medyatör sorumlu olabilir. Ayrıca K40 
ve K80’de nitrik oksit ve noradrenalinin asetilkolin salıverilmesini 
frenledikleri sonucuna varılabilir. 
Anahtar Kelimeler: FARE MIDE FUNDUSU; NITRIK OKSIT; KARBAKOL; 
ELEKTRIK ALAN STIMÜLASYONU  
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PANTOPRAZOLÜN ALT ÖZEFAGUS SFİNKTERİ ÜZERİNE İN VİTRO 
ETKİLERİ 
Duman M1, Özer M2, Reyhan E1, Demirci Y1, Atıcı AE1, Dalgıç T1, Bostancı EB1, Genç 
E2  
1Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastrointestinal Cerrahi Bölümü; 2Yeditepe 
Ü. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Proton pompa inhibitörleri gastro özofageal reflu (GERD) tedavisinde 
sıklıkla kullanılmalarına karşın, bu ilaçların izole alt özofagus sfinkter'indeki 
(LES)etkileri derinlemesine araştırılmamıştır. Çalışmamızda proton pompa 
inhibitörlerinden pantoprazolün sıçanlarda LES basıncına etkileri in vitro 
olarak araştırılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada kullanılan 250-300 g ağırlığındaki sıçanlar Yeditepe 
Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezinden (YÜDETAM) sağlanmıştır. 
Anestezi sonrası dekapite edilen sıçanların LES dokuları mukozalarından 
arındırılıp izole edilip 30-mL'lik standart organ banyosuna asıldı. 
Araştırmamızda %95 oksijen - %5 karbon dioksit gaz karışımı ile sürekli 
olarak havalandırılan ve 37 °C'ta tutulan ve çalışmamıza göre uyarlanmış 
Kreb's çözeltisi kullanıldı . Dokuların 60 dakika süre ile ortama uyumları 
sağlandı. Daha sonra 10-6 M karbakol ile kasılma yanıtı alınan kas dokusuna 
taze hazırlanmış pantoprazol farklı konsantrasyonlarda uygulanıp kümülatif 
olarak 5X10-6 M, 5X10-5 M ve 1.5X10-4 M konsantrasyonlara ulaşılıp 
gevşeme yanıtları 4 kanallı transdüser aracılığı ile BSL PRO v 3.7 yazılımı 
kullanılarak bilgisayara kaydedildi . 
Bulgular: Pantoprazole 5X10-6 M Konsantrasyonda karbakol ile kasılmış 
LES dokusunda istatistiksel olarak anlamlı olmayan gevşemeye neden oldu 
(3.95% ve 2.28%). Pantoprazolün daha yüksek dozlarında doza bağlı 
gevşemeler izlendi. 5X10-5 M konsantrasyon %10.47±1.2 'lik bir gevşeme 
oluşturdu (p<0.05) . 1.5X10-4 M konsantrasyonda pantoprazol % 
19.89±1.7'luk bir gevşeme oluşturdu (p<0.001). Kontrollarda görülen 
gevşeme % 4.90±1.4'dü. 
Sonuç: Pantoprazolün izole LES dokusunda doza bağlı gevşeme 
oluşturduğunu gösteren ilk çalışmayı gerçekleştirmiş olduk. Bu çalışmanın 
pek çok klinik sonuç ile bağlantılı olacağını düşünüyoruz. 
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SIÇANLARDA TNBS İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL KOLİT 
MODELİNDE SALVIA OFFICINALIS’İN (ADAÇAYI) ETKİLERİ 
Gökalp F5, Dost T3, Yenisey Ç1, Demirci B2, Birincioğlu M4  
1Adnan Menderes Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD; 2Adnan Menderes Ü. Tıp Fak. 
Farmakoloji AbD; 3Adnan Menderes Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 4 Adnan Menderes 
Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 5Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Farmakoloji AbD 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda TNBS ile kolit oluşturulduktan 
sonra kolit hasarı üzerine Salvia officinalis’in etkilerini araştırmaktır. 
Yöntem: 110 adet sağlıklı genç erkek Wistar Albino cinsi sıçan randomize 
olarak 11 gruba ayrıldı. Kontrol grubu , Kolit grubu (Tedavi verilmeyen 
grup, üç günlük), Susam yağı grubu (üç günlük, SY-3), 0.5 mg/kg Salvia 
officinalis ekstresi grubu ( üç günlük, 0.5 SO-3), 5 mg /kg SO ekstresi 
grubu ( üç günlük, 5 SO-3), 50 mg/kg SO ekstresi grubu ( üç günlük, 50 
SO-3), Kolit grubu (Tedavi verilmeyen grup, yedi günlük), Susam yağı 
grubu ( yedi günlük, SY-7), 0.5 mg/kg SO ekstresi grubu (yedi günlük, 0.5 
SO-7), 5 mg/kg SO ekstresi grubu (yedi günlük, 5 SO-7), 50 mg/kg SO 
ekstresi grubu (yedi günlük, 50 SO-7). Hayvanlar kolit uygulanmasından 
yaklaşık 12 saat önce aç bırakıldılar. Çalışma günü barsakları boşaltılarak, 
Ketamin (50 mg/kg) ve Ksilazin (5 mg/kg) anestezisi altında, rektumdan 
kolona doğru (sekiz cm girilerek) polietilen kateter yerleştirildi. Kateter 
aracılığı ile % 37’lik etanol içinde çözünmüş 25 mg 2,4,6-trinitrobenzen 
sülfonik asit (TNBS) içeren solüsyondan 0.8 ml uygulanarak kolit 
oluşturuldu. Kolit oluşumundan sonra sıçanlar üç ve yedinci günlerde 
sakrifiye edilerek barsak dokusu örnekleri alındı.Kolon dokusunda 
malonildialdehit (MDA) düzeyleri, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz 
(CAT), nitrik oksit (NO), myeloperoksidaz (MPO), glutatyon redüktaz (GR) 
ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri ölçüldü. 
Bulgular: Bulgular: Grupların yedinci gününde 0.5 mg/kg ve 50 mg/kg 
Salvia officinalis sıvı extresi alan tedavi gruplarında makroskopik iyileşme 
sağlanmıştır (p<0.05). Üçüncü günde 0.5 ve 5 mg/kg Salvia officinalis sıvı 
ekstresi alan grupların NO düzeyleri kolit kontrol gruplarına göre 
istatistiksel anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.05). Üçüncü günde 50 
mg/kg Salvia officinalis sıvı extresi alan grubun SOD düzeyi kolit kontrol 
grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05) . 
Sonuç: Sonuç: Çalışmamızda, Salvia officinalis ile tedavi edilen gruplarda 
kolitin anlamlı bir şekilde iyileştiği görüldü. Salvia officinalis, Ülseratif Kolit 
ve Crohn Hastalığını içeren İBH sürecine olumlu bir etki yapmaktadır. Bu 
etkinin antiinflamatuar ve antioksidan mekanizmalar üzerinden olması 
muhtemeldir. Bu nedenle Salvia officinalisin kolit tedavisinde tamamlayıcı 
bir ajan olarak kullanılması yararlı olabilir. 
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TIKANMA İKTERİ MODELİ OLUŞTURULMUŞ RATLARDA SEFAZOLİN 
VE SEFTRİAKSON’UN EŞ ZAMANLI OLARAK SAFRA VE SERUM 
DÜZEYLERİNİN HPLC İLE ÖLÇÜMÜ 
Reyhan E1, Demirci Y3, Özer M3, Çevreli B2, Atıcı AE1, Duman M1, Taş Ş1, Akoğlu M1, 
Genç E3  
1Kartal Koşuyolu Gastrointestinal Cerrahisi; 2Yeditepe Ü. Deneysel Araştırma 
Enstitüsü; 3Yeditepe Ü. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Hepatobiliyer sistemde oluşacak herhangi bir obstrüksiyon ve bunun 
sonucunda meydana gelecek tıkanma ikteri Hepatobiliyer enfeksiyona 
zemin hazırlar ve başlıca Gram(-) basiller izole edilir. Bu çalışmada amaç 
profilaksi ve tedavide önemli yere sahip olan sefazolin ve seftriaksonun, 
deneysel tıkanma ikteri modelinde üçüncü ve altıncı saat kan ve safra 
konsantrasyonlarının değerlendirilmesi ve bu ilaçların safraya geçiş oranının 
saptanmasıdır. 
Yöntem: Araştırma için her iki cinsten, ağırlıkları 250 – 300 g arasında 
olan, 32 adet Wistar albino türü sıçan kullanıldı. Koledoğu bağlanıp tıkanma 
ikteri oluşturulmuş bu sıçanlar dört gruba ayrıldı. 5mg/sıçan sefazolin 
verilen A1 grubundaki sıçanların üçüncü saat, A2 grubundaki sıçanların 
altıncı saatteki safra ve serum sefazolin düzeylerine; 5mg/sıçan seftriakson 
verilen B1 grubundaki sıçanların üçüncü saat ve B2 grubundaki sıçanların 
da altıncı saatlerdeki, serum ve safra seftriakson düzeylerine HPLC ile 
bakıldı. 
Bulgular: Sefazolin verildikten üç saat sonra A1 grubundaki serum 
konsantrasyonu ortalama 1.8 µg/mL’ye ulaşmışken, safra konsantrasyonu 
serum konsantrasyonunun %90’ı kadar, yani ortalama 1,6 µg/mL olarak; 
B1 grubunda ise üçüncü saat serum seftriakson konsantrasyonu 18.6 
µg/mL iken, safra konsantrasyonu ise bunun %330’u kadar yükseklikte, 
yani 56 µg/mL olarak saptandı. Altıncı saatteki A2 grubundaki sefazolinin 
serum değeri ortalama 1.4 µg/mL’ye, B2 grubundaki seftriaksonun serum 
değeri ise 3.7 µg/mL’ye gerilemişken, her iki ilaç için de safrada HPLC ile 
saptanabilecek bir konsantrasyon değeri yoktu. 
Sonuç: Sefazolin ve seftriaksonun safraya sekresyonları terapötik dozlara 
ulaşsa da, bakterisidal etki değerinin üstünde oldukları süreler kısa 
sürmektedir. Seftriakson, sefazoline göre serum ve safrada daha iyi 
konsantre olabilmektedir. Seftriaksonun daha sık aralıklarla verilmesiyle 
safrada daha uzun süre kalabileceği düşünülebilir. 

 
 



 255 

[P-93] 

İZOLE TAVŞAN MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE 
HİDROJEN SÜLFÜR (H2S)’ÜN ETKİSİ 
GÖRALÖZDEMİR Ş, İŞLİ F, YILDIRIM Ş.S, ÖZTÜRKFİNCAN G.S, ERCAN S, 
Göralözdemir Ş1, İşli F2, Yıldırım ŞS2, Öztürkfincan GS2, Ercan S2, Sarıoğlu Y2  
1Gazi Ü. Tıp Fak., Kan Merkezi, Ankara; 2Gazi Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, 
Ankara 
H2S’in memeli dokusunda önemli miktarda sentezlendiği ve düzenleyici 
mediyatör olarak birçok fizyolojik etkisinin olduğu gösterilmiştir. H2S’in 
gastrointestinal motilitenin düzenlenmesi ile ilişkili olduğu ve gastrik 
mukozada hidrojen sülfür sentezinde yer alan sistatiyonin gama liyaz(CSE) 
ve sistatiyonin beta sentaz(CBS) enzimlerinin eksprese edildiği 
saptanmıştır. Bu çalışmada izole tavşan mide fundusunda elektriksel alan 
uyarısına bağlı kolinerjik kasılma yanıtlarının tanımlanması ve bu yanıtlar 
üzerine hidrojen sülfürün etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tavşan mide fundusundan longitudinal şeritler hazırlandı. 
Guanetidin(10-6M) ve indometasin(10-5M) varlığında Elektriksel Alan Uyarısı 
(EAU,60 V, 8 Hz, 1ms) aracılı kasılma yanıtlarıdengeye ulaştığında ortama 
H2S donörü NaHS(10-7 – 3x10-3M), endojen H2S prekürsörü L-sistein(10-5–
3x10-3M) ve CSE enzim inhibitörü D,L- proparjilglisin(PAG,10-5–3x10-3M) 
eklendi ve etkilerine bakıldı. Ayrı bir seri deneyde noradrenalin(10-6M) ile 
kastırılmış dokularda NaHS, L-sistein ve PAG’ın direkt etkilerine bakıldı. 
Bulgular: EAU aracılı kasılma yanıtlarını atropin (10-6M) ile tamamen 
ortadan kalkarken, neostigmin(10-6M) ile arttı. Spesifik voltaj bağımlı N tipi 
Ca+2 kanal blokörü ω-konotoksin GVIA(10-7M) EAU kasılma yanıtlarını 
istatistiksel olarak anlamlı oranda azalttı. NaHS ve L-sistein konsantrasyon 
bağımlı olarak EAU aracılı kolinerjik kasılma yanıtlarını istatistiksel olarak 
anlamlı oranda azaltırken(%93,55±1,73; %19,22±4,90), PAG etkilemedi. 
NaHS’in azaltıcı etkisi zamanla geri döndü(%54,80±5,92). Noradrenalin ile 
kastırılmış dokularda NaHS ve L-sistein konsantrasyon bağımlı olarak 
gevşemeye neden olurken(%92,58±3,87; %26,76±5,06), PAG etkilemedi. 
Sonuç: NaHS ve L-sistein’in EAU aracılı kasılma yanıtları üzerinde 
oluşturduğu azaltıcı etkiyi noradrenalin ile kastırılmış dokularda da 
göstermesi etkilerinin postsinaptik mekanizma ile olduğunu göstermektedir. 
 
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (01/2010-61) 
tarafından desteklenmektedir. 
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İZOLE TAVŞAN MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE 
KANNABİNOİDLERİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Imılduyuran N2, Yıldırım ŞS1, Öztürkfincan GS1, İşli F1, Ercan S1, Sarıoğlu Y1  
1Gazi Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 2Kazan Toplum Sağlığı Merkezi, 
Ankara 
Kannabinoidlerin gastrointestinal kanalın farklı bölgelerinde düz kas 
kontraktilitesini azalttığı bilinmektedir. Bu çalışmada tavşan izole mide 
fundus düz kasında Elektriksel Alan Uyarısı(EAU) aracılı kolinerjik aşırım 
üzerinde kannabinoidlerin etkileri ve olası etkilerinin hangi kannabinoid 
reseptörü üzerinden olabileceğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tavşan mide fundusundan longitudinal şeritler hazırlandı. 
Guanetidin(10-6M) ve indometasin(10-5M) varlığında EAU(60 V, 8 Hz,1ms) 
aracılı kolinerjik kasılma cevapları dengeye ulaştığında ortama endojen 
kannabinoid anandamid(10-7 – 3x10-5M), selektif olmayan kannabinoid 
reseptör agonisti WIN55,212-2(10-9–3x10-5M), CB1 reseptör agonisti 
ACEA(10-7–3x10-5M) ve CB2 reseptör agonisti JWH015(10-8–3x10-5M) 
eklendi ve etkilerine bakıldı. CB1 reseptör antagonisti AM251(10-6M) ve CB2 

reseptör antagonisti AM630(10-6M) varlığında kannabinoid agonistlerinin 
yanıtları tekrarlandı. DMSO’da çözünen maddelerin etkileri, DMSO bulunan 
ortamda değerlendirildi. Ayrıca noradrenalin (10-6M) ile kastırılmış 
dokularda maddelerin direkt etkilerine bakıldı. 
Bulgular: EAU aracılı kasılma yanıtlarını guanetidin ve indometasin 
etkilemezken, konsantrasyon bağımlı olarak atropin(10-8-10-6M) bu yanıtları 
tamamen ortadan kaldırdı, neostigmin(10-7-10-6M) arttırdı, ω-konotoksin 
GVIA(10-7M) ise anlamlı oranda azalttı. EAU aracılı kolinerjik kasılma 
yanıtlarını anandamid, WIN55,212-2, ACEA ve JWH015 konsantrasyon 
bağımlı olarak azalttı(%20,16±5,55; %64,22±4,93; %41,51±6,28; 
%52,08±3,29). Anandamidin etkisi antagonistlerin varlığında ortadan 
kalktı. WIN55,212-2’nin etkisi, AM630 varlığında düşük konsantrasyonlarda 
daha fazla olmak üzere azalırken, AM251 ve her iki antagonistin birlikte 
bulunduğu ortamda değişmedi. ACEA’nın etkisi AM251, JWH015’in etkisi de 
AM630 varlığında azaldı. EAU aracılı kolinerjik kasılma yanıtlarını AM251 
arttırırken(%30,01±4,78), AM630 etkilemedi. Anandamid, WIN55,212-2 ve 
ACEA noradrenalin ile kastırılmış dokularda gevşemeye neden olmazken, 
JWH015 gevşemeye neden oldu(%28,57±2,84). 
Sonuç: Bu bulgular tavşan mide fundusunda endokannabinoidlerin 
presinaptik CB1 ve CB2 reseptörleri aracılığıyla kolinerjik kasılma yanıtlarını 
azalttığını ve CB2 reseptörleri üzerinden de postsinaptik etkisinin olduğunu 
göstermektedir. 
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STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARDA 
GELİŞEN KARACİĞER HASARI ÜZERİNE 
Akkoç H3, Kelle İ3, Bahçeci S5, Tunik S4, Sencar L1, Ayaz E4, Nergiz Y4, Erdinç L2, 
Erdinç M3  
1Çukurova Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD, Adana; 2Dicle Ü. Tıp Fak. 
Biyokimya AbD, Diyarbakır; 3Dicle Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Diyarbakır; 4 Dicle Ü. 
Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD, Diyarbakır; 5Karşıyaka Devlet Hastanesi, İzmir 
 
Diyabetes Mellitus, oksidatif streste artışa yol açarak karaciğer hasarına 
neden olur. Bu çalışmada streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş 
ratlarda, antioksidan etkileri bulunan Etil Pirüvatın (EP), karaciğer dokusu 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Çalışmada 32 adet (n=8) Wistar albino cinsi erkek ratlar 4 gruba 
ayrıldı: (1) kontrol grubu, (2) EP uygulanan nondiyabetik grup, (3) 
diyabetik grup, (4) EP uygulanan diyabetik grup. STZ uygulanarak 
diyabetik hale getirilen ratlar bu şekilde 14 hafta yaşatıldı. Sonrasında Grup 
2 ve 4’teki ratlara EP, 50 mg/kg dozunda 12 saat arayla, toplam 14 gün 
intraperitoneal yoldan uygulandı. Bu sürenin sonunda ratlardan total 
oksidan seviye (TOS) ve total antioksidan seviyenin (TAS) öbelirlenmesi 
amacıyla venöz kan örnekleri, malondialdehit (MDA) analizi ve 
histopatolojik incelemelerde bulunmak üzere karaciğer doku örnekleri 
alındı. 
Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında diyabetik grupta morfolojik 
anormalliklerin yanısıra MDA (p≤ 0.001), TOS (p≤ 0.001) ve oksidatif stres 
indeks (OSI: TOS/TAS) (p≤ 0.001) değerlerinin anlamlı olarak yükseldiği 
gözlendi. EP tedavisi uygulanan diyabetik grupta ise tedavi almayan 
diyabetik grupla karşılaştırıldığında morfolojik görünümde 
düzelme,  MDA,TOS ve OSI değerlerinde anlamlı bir düşüş 
(p≤ 0.01),  tespit edildi. TAS değeri açısından gruplar arasında farklılık 
bulunmadı (p> 0.05). 
Sonuç: Bu sonuçlar diyabetik karaciğer hasarının oluşmasında oksidatif 
stresin önemli bir payı olduğunu ve EP tedavisinin antioksidatif özellikleri 
nedeniyle bu hasara karşı koruyucu etkiler gösterdiğine işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: DIYABETIK KARACIĞER HASARI, ETIL PIRÜVAT, 
STREPTOZOTOSIN, TOTAL OKSIDAN SEVIYE, TOTAL ANTIOKSIDAN SEVIYE  
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SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN MİDE ÜLSERİ 
ÜZERİNE TETRAHİDROBİOPTERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Yavuz D3, Topal G1, Alpyıldırım F. İ1, Ayyıldızşennazlı G2, Gürel A2, Uydeş Doğan BS1  
1İstanbul Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD; 2İstanbul Ü. Veterinerlik Fak. Patoloji 
AbD; 3Okmeydanı Deniz Eczanesi 
Tetrahidrobiopterin (BH4) Nitrik Oksit Sentazın (NOS) enzimatik aktivitesi 
için gerekli olan esansiyel bir kofaktördür. Son yıllarda, BH4 takviyesinin 
(suplementasyonu) kardiyovasküler hastalıklarda görülen endotel fonksiyon 
bozukluğunu (endotel disfonksiyonu) geri döndürebildiğini gösteren çok 
sayıda klinik çalışma bulunmaktadır. Öte yandan, Amerikan Besin İlaç 
Dairesi tarafından, fenilalanin hidroksilaz enziminin kofaktörü de olan 
BH4’ün fenilketonüri tedavisinde kullanımı onaylanmıştır. Dolayısıyla, BH4’ün 
vasküler etkilerinin yanı sıra non-vasküler etkilerinin de olabileceği 
gündeme gelmiştir. Bu nedenle, çalışmamızda indometazinle gastrik ülser 
oluşturulan sıçanlarda BH4’ün etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Kontrol grubu dışındaki sıçanlara 2 gün boyunca BH4 (20 mg/kg) 
uygulanmıştır. Son gün, BH4 sıçanlara oral olarak indometazin (30 mg/kg) 
uygulanmasından iki saat önce verilmiştir. Gastrik mukoza 6 saat sonra 
incelenerek ülserasyon alanları hem makroskobik olarak ölçülmüş (mm) 
hem de mikroskobik olarak değerlendirilmiştir. BH4’ün etkisine 
indüklenebilen NOS’nin (iNOS) ve mukozaya nötrofil infiltrasyonunun 
katılımı incelenmiştir. 
Bulgular: BH4, indometazin ile oluşturulan gastrik ülser lezyonlarını 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde şiddetlendirmiştir. Histopatolojik 
sonuçlar bu bulguları desteklemiş ve BH4’ün indometazinle oluşturulan 
gastrik ülseri şiddetlendirici etkisine mukozaya nötrofil infiltrasyonundaki 
artışın ve iNOS’nin aracılık ettiği belirlenmiştir. Öte yandan, BH4’ün gastrik 
mukoza üzerinde direkt ülserojen bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
Sonuç: Bulgularımız, BH4’ün indometazinle oluşturulan gastrik ülser 
lezyonlarını şiddetlendirdiğini, ayrıca BH4’ün bu etkisine iNOS’nin ve 
mukozaya nötrofil infiltrasyonundaki artışın aracılık ettiğini göstermektedir. 
Çalışmamızda elde edilen bulguların BH4’ün klinikte kullanımı açısından 
önemli bir veri olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: BH4, İNDOMETAZIN, GASTRIK ÜLSER, INOS, NÖTROFIL 
INFILTRASYONU  
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SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN MİDE HASARI 
ÜZERİNE STATİNLERİN ETKİLERİ 
Özbakışdengiz G3, Hekimoğlu A1, Kandemir N2, Kurçer Z3  
1Dicle Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Diyarbakır; 2Karaelmas Ü. Tıp Fak., Patoloji AbD, 
, Zonguldak; 3Karaelmas Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Zonguldak 
Statinlerin lipid düşürücü etkilerinin yanısıra ilave pleiotropik etkileri vardır. 
Bu çalışmada, statinlerin sıçanlarda indometazinle oluşturulan mide hasarı 
üzerine etkileri değerlendirildi. 
Yöntem: Sıçanlar sekiz gruba ayrıldı. Kontrol grubuna distile su, diğer 
gruplara omeprazol (30 mg/kg), atorvastatin (20 -40 mg/kg), simvastatin 
(20 -40 mg/kg) ve rosuvastatin (20 -40 mg/kg) oral yolla verildi. Otuz 
dakika sonra, bütün gruplara yine oral yolla indometazin (25 mg/kg) 
uygulandı. Altı saat sonra, hayvanlar dekapitasyon ile öldürüldü. Her grup 
için ortalama ülser indeksleri hesaplandı. Daha sonra, mideler histopatolojik 
olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Ülser indeksleri kontrol grubunda 1.72 ± 0.16, omeprazol 
grubunda 0 ± 0.00, atorvastatin, simvastatin ve rosuvastatinin 20 ve 40 
mg/kg dozlarında sırasıyla 4.28 ± 0.39, 4.99 ± 0.96, 1.72 ± 0.73, 1.90 ± 
0.48, 1.85 ± 0.26 ve 1.67 ± 0.18 tespit edildi. Atorvastatin her iki dozda 
indometazinle oluşturulan ülser indeksini ve 40 mg/kg dozda erozyon 
skorunu anlamlı olarak artırdı. Simvastatinin 20 mg/kg dozu mononükleer 
lökosit (MNL) infiltrasyonunu inhibe etmesine rağmen, 40 mg/kg dozu 
hiperemiyi artırdı. Rosuvastatin 20 mg/kg dozda hem MNL hem de nötrofil 
infiltrasyonlarını, 40 mg/kg dozda ise sadece nötrofil infiltrasyonunu azalttı. 
Sonuç: Statinler peptik ülser veya gastriti olan hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır. Bu hastalarda statin tedavisi gerekiyorsa, atorvastatin 
yerine, diğer statinlerin etkili olan en düşük dozlarının kullanılmasını 
önerebiliriz. 
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İZOLE TAVŞAN ALT ÖZEFAGUS SFİNKTERİ (AÖS)’NDE ELEKTRİKSEL 
ALAN UYARISI (EAU) ARACILI NÖROJENİK KASILMA YANITLARI 
ÜZERİNE HİDROJEN SÜLFÜR (H2S)’ÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Kara H1, İşli F2, Öztürkfincan GS2, Yıldırım ŞS2, Ercan S2, Sarıoğlu Y2  
1Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara; 2Gazi Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, 
Ankara 
Bu çalışmada izole tavşan AÖS’de EAU’ya bağlı nörojenik kasılma 
cevaplarının tanımlanması ve bu yanıtlar üzerine H2S’in etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Özefagogastrik bileşkeden sirküler AÖS şeritleri hazırlandı. 
Dokularda EAU başlamasıyla oluşan “on” fazı ve EAU bitmesiyle başlayan 
“off” fazı olmak üzere bifazik yanıtlar elde edildi. “off” fazı tüm dokularda 
stabil olduğundan maddelerin etkileri bu faz üzerinde değerlendirildi. 
Guanetidin(10-6M) ve indometasin(10-5M) varlığında EAU(60V,8Hz,1ms) 
aracılı kasılma yanıtları dengeye ulaştıktan sonra H2S donörü NaHS(10-6–
3x10-3M), endojen H2S prekürsörü L-sistein(10-5–3x10-3M) ve sistatiyonin 
gama liyaz(CSE) inhibitörü D,L-proparjilglisin(PAG,10-5–3x10-3M) eklendi. 
Deneyler nitrik oksit(NO) sentaz inhibitörü L-NAME(10-4M, NO Bağımsız) 
veya atropin(10-6M, NANK- non adrenerjik non kolinerjik) varlığında tekrar 
edildi. Ayrıca potasyum klorür (KCl)’le kastırılmış dokularda maddelerin 
direkt etkisine bakıldı. 
Bulgular: Guanetidin ve indometasin EAU aracılı “off” kasılma yanıtlarını 
etkilemedi. Atropin(10-6M) ve L-NAME(10-4M) EAU aracılı “off” kasılma 
yanıtlarını azaltırken, neostigmin(10-6M) arttırdı. NaHS, EAU aracılı “off” 
kasılma yanıtlarını istatistiksel olarak anlamlı oranda azalttı(%83,24±4,06). 
NaHS’in etkisi NO bağımsız ortamda azalırken, NANK yanıtlar üzerinde de 
aynı oranda inhibisyona neden oldu. NaHS’in azaltıcı etkisi zamanla geri 
döndü(%79,17±7,90). NaHS, KCL ile kastırılmış dokularda da gevşemeye 
neden oldu(%89,79±4,67). L-sistein, EAU aracılı “off” kasılma yanıtlarını 
azalttı(%13,35±4,22). L-sistein’in etkisi, NO bağımsız ortamda ve NANK 
ortamda arttı(%30,81±7,08; 53,02±7,42). PAG, EAU aracılı “off” kasılma 
yanıtlarını azalttı. PAG’ın etkisi , NO bağımsız ortamda arttı. L-sistein ve 
PAG, KCL ile kastırılmış dokularda gevşemeye neden olmadı. 
Sonuç: Bu bulgular kolinerjik sistemin H2S’in sentez aşamasında inhibitör 
bir etkisinin olabileceğini ve H2S’in etkisinin tek bir nörotransmittere 
spesifik olmadığını, genel inhibitör etkisinin farklı mekanizmalar üzerinden 
olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: HİDROJEN SÜLFÜR, TAVŞAN ALT ÖZEFAGUS 
SFİNKTERİ, ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI  
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RATLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSER 
MODELİNDE DEKSMEDETOMİDİNİN ANTİ-ÜLSER ETKİSİ 
Polat B3, Albayrak Y5, Süleyman B3, Dursun H4, Odabaşoğlu F1, Yiğiter M2, Halıcı Z3, 
Süleyman H3  
1Atatürk Ü. Eczacılık Fak. Biyokimya AbD, Erzurum; 2Atatürk Ü. Tıp Fak. Çocuk 
Cerrahisi AbD, Erzurum; 3Atatürk Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Erzurum; 4 Atatürk Ü. 
Tıp Fak. İç Hastalıkları AbD, Gastroenteroloji Bölümü, Erzurum; 5Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Erzurum 
Alfa-2 reseptörlerinin uyarılması sonucu gastroprotektif etki oluşmaktadır. 
Medetomidinin dekstro izomeri olan deksmedetomidin ise oldukça selektif 
alfa-2 adrenoreseptör agonistidir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı 
deksmedetomidinin antiülser etkiye sahip olup olmadığını incelemek ve 
muhtemel antiülser etki mekanizmasının oksidan/antioksidan 
mekanizmalarla ilişkisini göstermektir. 
Yöntem: Deksmedetomidinin antiülser etkisi ratlarda indometazinle 
oluşturulan gastrik ülser modelinde çalışıldı ve elde edilen midelerde bazı 
oksidan ve antioksidan parametreler ölçüldü. 
Bulgular: 10, 25, 50 ve 100 μg/kg dozlarda deksmedetomidin alan rat 
gruplarının ortalama ülser alanları 29 ± 4.2, 8 ± 2.1, 0 ± 0 ve 0 ± 0 mm2 
iken, bu alanlar indometazin kontrol grubunda 52.1 ± 4.5 mm2 ve 
famotidin grubunda 0.5 ± 0.2 mm2’di. 
Sonuç: Alfa-2 adrenoreseptör agonisti olan deksmedetomidin kullanılan 
bütün dozlarda rat mide dokularında önemli bir antiülser etki göstermiştir. 
Bu antiülser etki doz arttıkça güçlenmiştir ve 50 ve 100 μg/kg dozlarında 
hiçbir ülserli alan gözlenmemiştir. Bu sonuçların ışığında, antiülser etki 
mekanizmaları ve alfa-2 reseptör aktivasyonu arasında bir ilişki olduğu 
sonucunu çıkarabiliriz. Deksmedetomidin verilen bütün ratların mide 
dokularında katalaz enzimi hariç bütün antioksidan parametreler artmış, 
myeloperoksidaz enzimi hariç bütün oksidan parametreler de azalmıştır. Bu 
nedenle de deksmedetomidinin antiülser etki mekanizmasında 
oksidan/antioksidan parametrelerin de rol oynadığı söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: DEKSMEDETOMIDIN, GASTRIK ÜLSER, 
OKSIDAN/ANTIOKSIDAN PARAMETRELER, MIDE, RAT  
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RESVERATROLÜN DENEYSEL DİYABETİK SIÇANLARDA İZOLE ALT 
ÖZEFAGEAL SFİNKTERİNİN NİTRERJİK YANITLARI ÜZERINE ETKİSİ  
Utkan T1, Tugay M1, Gacar N2  
1Kocaeli Ü. Tıp Fak; 2Kocaeli Ü. Tıp Fak. 
Resveratrol (3,5,4-trihidroksistilben) fitoaleksin ailesine ait olan bir 
polifenoldur ve güçlü antioksidan, antiinflamatuvar, kardiyoprotektif, 
antikarsinojenik ve antidiyabetik etkilere sahip bir ajandır. Bu çalışmada 
izole sıçan alt özefageal sfinkterinde nikotinin neden olduğu nitrerjik 
yanıtlar üzerinde deneysel diyabetin ve kronik resveratrol tedavisinin 
etkileri araştırılmıştır. 
Yöntem: Tek doz (65 mg/kg i.p., n=8) streptozotosin (STZ) ile diyabet 
oluşturulmuş ve resveratrol (50 mg/kg/gün, oral, n=8) uygulanmış 
sıçanlardan 5 hafta sonra izole edilen alt özefageal sfinkter preparatlarında 
nikotin (10-6-10-3 M), sodyum nitroprussiyat (SNP) (10-8-10-4 M) ve 
papaverin (10-6-10-4 M) ile konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edilmiştir. 
Deney sonuçları istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 
post hoc Tukey testi ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: STZ uygulanmasından 5 hafta sonra ölçülen kan glukoz 
düzeyleri diyabet ve resveratrol tedavi gruplarında kontrol grubuna göre 
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Diyabet oluşturulmasının 
papaverin gevşeme yanıtlarında anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı 
ancak nikotin ve SNP gevşeme yanıtlarının kontrollerine göre anlamlı olarak 
azaldığı saptanmıştır (p<0.05). STZ injeksiyonunu takiben 5 hafta 
süresince resveratrol uygulanmış sıçanlarda nikotin ve SNP gevşeme 
yanıtlarında ise kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. 
Sonuç: Bu çalışma kronik resveratrol uygulanmasının diyabette alt 
özefageal sfinkterin azalan NO/cGMP aracılı gevşeme yanıtları üzerinde 
koruyucu etkisi olabileceğini göstermektedir. Bu etki resveratrolun daha 
önceki çalışmalarda bildirildiği gibi NO/cGMP düzeylerinde artışa yol 
açmasına bağlı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: ALT ÖZEFAGEAL SFINKTER; DIYABET; NITRIC OXIDE; 
RESVERATROL.  
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SPEKSİNİN MİDE BOŞALMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Yiğit H2, Bozkurt A1, Erdal A2, Kesim Y2, Çelik S2  
1Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak., Fizyoloji AbD, Samsun; 2Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak., 
Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
Speksin (NPQ), yakın zamanda tanımlanmış 14 amino asitten oluşan bir 
peptiddir ve vücutta çok yaygın olarak eksprese edilmektedir. Speksinin 
sıçan mide fundus striplerinde kontraksiyona neden olduğu gösterilmiştir. 
Bu çalışmanın amacı, periferik ve santral yoldan uygulanan speksinin 
sıçanlarda mide boşalması üzerine etkilerini araştırmaktır. 
Yöntem: Erkek Sprague-Dawley sıçanlara mide, intravenöz (i.v.) ve 
intraserebroventriküler (i.c.v.) kanüller yerleştirildi. 20 günlük iyileşme 
döneminin ardından, speksinin i.v. ya da i.c.v. uygulanmasından 10 dakika 
sonra fizyolojik tuzlu suyun mideden boşalma hızı tayin edildi. Kontrol 
gruplarında fizyolojik tuzlu su i.v. (1 ml/kg) ya da i.c.v. (5 µl/sıçan) yoldan 
uygulandı. 
Bulgular: Farklı dozlarda (20, 40, 80, 160 ve 320 µg/sıçan) i.v. speksin 
uygulanması, fizyolojik tuzlu suyun mideden boşalma hızını değiştirmedi. 
Speksin i.c.v. uygulandığında 10, 20, 40 ve 80 µg/sıçan dozlarında 
fizyolojik tuzlu suyun mideden boşalma hızını değiştirmedi. Ancak, i.c.v. 
speksin 160 µg/sıçan dozunda uygulandığında mide boşalma hızını azalttı 
(p<0.05). 
Sonuç: Sonuçlarımız, santral speksin uygulamasının mide boşalmasını 
yavaşlattığını göstermiştir. Çalışmamızdan yola çıkılarak santral speksin 
uygulaması sonucu oluşan mide boşalmasındaki azalmanın mekanizmasını 
aydınlatmaya yönelik yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenmiştir. 
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DİABETİK RATLARDA HEPATİK FİBROZİSİ ÖNLEMEDE 3 FARKLI 
ANJİOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR ANTAGONİSTİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI: STEREOLOJİK, HİSTOPATOLOJİK VE 
ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMA 
Ünal D2, Albayrak F5, Halıcı Z1, Albayrak A1, Karakuş E4, Aksak S2, Öztürk B1, Ünal B2, 
Cerrah S3  
1Atatürk Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD; 2Atatürk Ü. Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji 
AbD; 3Atatürk Ü. Tıp Fak., İç Hastalıkları AbD; 4 Atatürk Ü. Veteriner Fak., Farmakoloji 
ve Toksikoloji AbD; 5Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları AbD 
Kronik karaciğer hasarının bir çok nedeni olmakla beraber, viral hepatitler, 
alkol ve ilaç bağımlılığı ile otoimmün hepatitler başı çekmektedir. Kronik 
hasarın uzun sürmesi karaciğer fibrozisine neden olmaktadır ve hepatik 
fibrozisin veya hepatik fibrozise giden karaciğer hasarının önlenmesi 
günümüzde en önemli hedefler haline gelmesine rağmen hala etkili bir 
tedavi bulunamamıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki hepatik 
fibrozisin diğer majör risk faktörü diyabetes mellitus’tur. Anjiotensin 
reseptör blokörleri (ARB) bir çok organ korumasında hedef olarak 
önerilmektedir. Biz hepatik fibroza karşı önleyici etkinin ARB’ler arasında 
ortak bir özellik olup olmadığını ortaya koymak için anjiotensin reseptör 
blokörü olan olmesartan, losartan ve valsartanın bu etkilerini araştırdık. 
Yöntem: 25 adet erişkin erkek rat kullanıldı ve non diabetik sağlıklı grup, 
alloksan ile indüklenmiş diyabetik (AID) kontrol grubu, AID + losartan 
grubu, AID + valsartan grubu ve AID + olmesartan grubu olmak üzere 5 
gruba ayrıldı. 
Bulgular: Hepatositlerin sayısal yoğunluğuna göre, non-diabetik sağlıklı 
grup ile valsartanla tedavi edilen diabetik ratlar arasında; diabetik kontrol 
grubu ile valsartanla tedavi edilen diabetik ratlar arasında ve olmesartanla 
tedavi edilen diabetik ratlar ile valsartanla tedavi edilen diabetik ratlar 
arasında önemli farklılıklar bulundu. Tedavi edilmeyen diabetik gruptaki 
bazı hepatositler, Kupffer hücreleri ve portal alandaki enflamatuvar 
hücrelerinde sitoplazmik TGF-β immünoreaktivitesi bulundu. Ancak, bu 
reaktivite enflamatuar hücrelerinde diğerlerinden daha güçlüydü. Elektron 
mikroskobunda sitoplazma ve perinükleer alanda ödem olduğu saptandı ve 
çekirdek zarında hasar gözlendi. 
Sonuç: Diabetik ratlarda farklı ARB'ler arasında diyabete bağlı farklı 
karaciğer hasarı üzerine koruyucu etkisi en iyi olan olmesartan olduğu ve 
onu losartanın takip ettiği bulundu. 
Anahtar Kelimeler: HEPATIK FIBROZIS, OLMESARTAN, LOSARTAN, 
VALSARTAN, DIABETES MELLITUS  
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İ/R İLE OLUŞTURULAN MİDE HASARINDA OREKSİN-A ARACILI 
GASTRİK KORUMAYA MİDE MUKOZAL KAN AKIMININ ETKİSİ 
Gemici B, Tan R, Uysal VN  
Akdeniz Ü. Tıp Fak. Fizyoloji AbD.  
Çalışmanın amacı I/R (iskemi/reperfüzyon) ile oluşturulan mide hasarında 
Oreksin-A (OXA) aracılı gastrik korumaya mide mukozal kan akımının 
etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: Amacımıza yönelik olarak çalışmada Sham, I/R, I/R+OXA olmak 
üzere 3 ana deney grubu oluşturulmuştur. I/R grubu, kendi içinde a) 
I/R+Salin, b) I/R+Kapsaisin, c) I/R+L-NAME ve d) I/R+ Vagotomi olmak 
üzere 4 alt gruba ayrılmıştır. Bu I/R gruplarına ek OXA infüzyonu yapılarak, 
I/R+Kapsaisin+OXA, I/R+L-NAME+OXA, I/R+vagotomi+OXA alt grupları 
oluşturulmuştur. I/R+OXA gruplarında, OXA (500 pmol/kg.dk.) jugular ven 
yolu ile 3.5 saatlik I/R süresince verilirken, sham grubunda aynı hızda ve 
sürede salin (0.01 ml/kg.dk.) verilmiştir. Kapsaisin (125 mg/kg, s.c.)duysal 
sinir denervasyonu amacı ile uygulanırken, L-NAME (30 mg/kg, i.v.) nitrik 
oksit sentaz inhibitörü olarak uygulanmıştır. Vagotomi grubu hayvanlara 
I/R ya da OXA uygulamasından 24 saat önce supradiafragmatik bilateral 
vagotomi uygulanmıştır. I/R uygulamasını takiben her grupta mideler 
çıkarılmış, büyük kurvatur boyunca açılmış ve mukozal kan akımı Laser 
Doppler akımölçeri ile ölçülmüştür. Lezyon indeksi stereomikroskop yardımı 
ile belirlenmiştir. 
Bulgular: I/R ile indüklenen mukozal hasar I/R+OXA gruplarında anlamlı 
olarak azalmış, kan akımı ise artmıştır. I/R grubu ile kıyaslandığında, 
I/R+Kapsaisin, I/R+L-NAME gruplarında lezyon indeksi ve kan akımı 
parametrelerinde anlamlı fark bulunamamıştır. I/R+Kapsaisin+OXA, I/R+L-
NAME+OXA ve I/R+Vagotomi+OXA grupları, I/R+OXA grubu ile 
kıyaslandığında her 3 grupta lezyon indeksi artarken mukozal kan akımı 
azalmıştır. 
Sonuç: I/R ile oluşturulan mide hasarında, OXA aracılı gastrik korumada 
mide mukozal kan akımının artışı etkilidir. 
Anahtar Kelimeler: MIDE MUKOZAL KAN AKIMI, ISKEMI/REPERFÜZYON, 
OREKSIN-A  
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HİPERKOLESTEROLEMİYE BAĞLI EREKTİL DİSFONKSİYONDA EDHF 
VE EDRF’NİN ROLÜ 
Ertuna E2, Sevin G1, Sozer G1, Arun M1, Ulaşan S1, Yılmaz Z1, Anacak G1  
1Ege Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, İzmir; 2Ege Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji 
AbD, İzmir, Türkiye 
Hiperkolesterolemik hastalarda erektil disfonksiyon görüldüğü 
bilinmektedir. Deneysel çalışmalarda hiperkolesteroleminin fenilefrin 
sonrası asetilkolin (ACh) gevşeme yanıtlarını azalttığı gösterilmiştir. Ancak 
bu yanıtlar endotelden kaynaklanan gevşetici faktörün (EDRF) yanısıra 
endotelden kaynaklanan hiperpolarizan faktörü (EDHF) de içermektedir ve 
hiperkolesterolemiye bağlı erektil disfonksiyonda EDHF’nin mi EDRF’nin mi 
azaldığı yeterince bilinmemektedir. Çalışmamızda amaç 
hiperkolesterolemiye bağlı oluşan erektil disfonksiyonda uyarılmış ve bazal 
EDRF ve EDHF yanıtlarının katkısını ortaya koymaktır. 
Yöntem: Yeni Zelenda tipi tavşanlar 6 hafta süreyle normal veya % 2 
kolesterol (a/a) içeren yemle beslendikten sonra penil dokuları çıkarılıp, 
izole edilen korpus kavernosum şeritleri indometazin içeren krebs içinde 
myografa takılarak fenilefrin veya KCl sonrası ACh gevşeme yanıtları 
incelenmiştir. Bazal EDRF için fenilefrin sonrası verilen L-NA’ya (eNOS 
inhibitörü) bağlı oluşan ilave kasılma yanıtları, EDHF için L-NA sonrası 
verilen ACh’a bağlı gevşeme yanıtları incelenmiştir. Düz kasa bağlı 
gevşemeleri değerlendirebilmek için papaverine bağlı gevşeme yanıtları 
alınmıştır. Kolesterolle besleme öncesi ve sonrası alınan kanlarda plazma 
kolesterol düzeyleri ölçülmüştür. Veriler eşleştirilmemiş t testi ile 
karşılaştırılarak p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir (n=5-7). 
Bulgular: 6 hafta süreyle %2 kolesterolle besleme plazma kolesterol 
düzeylerini anlamlı düzeyde artırmıştır. Hiperkolesterolemik tavşanların 
korpus kavernosumunda hem fenilefrin-ACh (kontrol:%84.33±16.52 
hiperkolesterolemi: %36.59±5.70;p<0.05) hem de KCl-ACh’a (kontrol: 
%38.2±5.66 hiperkolesterolemi:%14.17±3.92;p<0.01) bağlı maksimum 
gevşeme yanıtlarının anlamlı biçimde azalmıştır. Hiperkolesterolemi 
papaverine bağlı yanıtları da L-NA sonrası ACh gevşemeleri de 
değiştirmezken (kontrol: %7.14±1.98 hiperkolesterolemi: 
%6.00±2.64;p>0.05), fenilefrinle önkastırma sonrası verilen L-NA’e karşı 
alınan ilave kasılma yanıtlarını anlamlı düzeyde azaltmıştır (kontrol: 
%87.33±16.52 hiperkolesterolemi: %36.59±5.7;p<0.05). 
Sonuç: Sonuçlarımız tavşan penil dokusunda hiperkolesterolemiye bağlı 
oluşan erektil disfonksiyona EDHF’nin değil EDRF’nin katkısının olduğunu ve 
uyarılmış EDRF yanıtı dışında bazal EDRF yanıtının da azaldığını 
göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: HIPERKOLESTEROLEMI, EREKTIL DISFONKSIYON, 
PENIL DOKU, BAZAL EDRF, ASETILKOLINLE UYARILAN EDRF 
Not: Bu çalışma TUBA GEBİP 2010 (proje yürütücüsü GY Anacak) projesi 
ile desteklenmiştir.  
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Genitoüriner (Renal) Sistem Farmakolojisi 
20.10.2011; P-105/P-123 
[P-105] 

SIÇAN TESTİS İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA ANJİYOTENSİN 
VE ENDOTELİNİN ROLÜ 
Türkili AB2, Kurçer Z2, Özbakışdengiz G2, Kandemir N4, Mungan G1, Özaçmak VH3, 
Banoğlu ZN2  
1Zonguldak Karaelmas Ü. Tıp Fak., Biyokimya AbD, Zonguldak; 2Zonguldak 
Karaelmas Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Zonguldak; 3Zonguldak Karaelmas Ü. Tıp 
Fak., Fizyoloji AbD, Zonguldak; 4 Zonguldak Karaelmas Ü. Tıp Fak., Patoloji AbD, 
Zonguldak 
İnfertiliteye neden olabilen testis torsiyonu genellikle cerrahi müdahale 
gerektiren acil bir durumdur. Testis torsiyonu ve tedavi amaçlı uygulanan 
detorsiyon işlemi iskemi/reperfüzyon (İR) hasarına neden olur. Anjiyotensin 
ve endotelinlerin kalp, böbrek ve beyin gibi organların İR hasarında rolü 
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, bu peptidlerin testiküler İR 
hasarında rolü olup olmadığını araştırmaktır. 
Yöntem: Sıçanlar tiyopental sodyum (50 mg/kg) ile intraperitoneal (i.p.) 
olarak anestezi edildi. Sıçanların sol testiküler arter ve veni 1 saat süreyle 
klemple oklüze edildikten sonra 3 ya da 24 saat reperfüze edildi. 
Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü enalapril (20 mg/kg), 
anjiyotensin reseptör (AT1) blokörü losartan (30 mg/kg), endotelin A ve B 
reseptör (ETA/B) blokörü bosentan (10 mg/kg) ya da çözücü (salin) 
reperfüzyondan yarım saat önce tek doz i.p. olarak uygulandı. Lipid 
peroksidasyonunun göstergesi olarak malondialdehit (MDA) 
düzeyireperfüzyonun 3. saatinde testislerde ölçüldü. Histopatolojik hasar 
reperfüzyonun 24. saatinde Johnsen skoru ile değerlendirildi. 
Bulgular: İR grubunun ipsilateral (iskemi uygulanan) testislerindeki MDA 
düzeyleri (3.05 ± 0.292 ng/g doku) sham grubundan (2.27 ± 0.206 ng/g 
doku) anlamlı yüksek bulundu. Enalapril (2.70 ± 0.317 ng/g doku), 
losartan (2.48 ± 0.155 ng/g doku) ve bosentan (2.37 ± 0.154 ng/g doku) 
tedavileri MDA düzeylerindeki artışı önledi. İpsilateral ve kontralateral 
(iskemi uygulanmayan)testislerde İR ile oluşan histopatolojik hasarı 
yanlızca bosentan tedavisi anlamlı olarak azalttı. 
Sonuç: Bu çalışma, testiküler İR hasarı patogenezinde anjiotensin ve 
endotelin gibi peptidlerin rol oynadığını; bu peptidlerin etkilerine AT1 ve ETA 
ve/veya ETB reseptörlerinin aracılık ettiğini; bununla birlikte endotelinlerin 
patogenezde anjiyotensinlere göre daha önemli bir rolü olduğunu 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: ENALAPRIL, LOSARTAN, BOSENTAN, TESTIS, 
ISKEMI/REPERFÜZYON  
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[P-106] 

TESTİS İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE STATİNLERİN 
ETKİLERİ 
Kurçer Z2, Özbakışdengiz G2, Baba F1, Banoğlu ZN2  
1Selçuk Ü. Selçuklu Tıp Fak., Patoloji AbD, Konya; 2Zonguldak Karaelmas Ü. Tıp Fak., 
Farmakoloji AbD, Zonguldak 
Lipid düşürücü etkileri yanında antioksidan ve antiinflamatuvar özelliklere 
de sahip olan statinlerin, iskemi/reperfüzyon (İR) hasarının tedavisinde 
yardımcı olabileceğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmadaki 
amacımız, farklı kimyasal yapı ve farmakolojik özelliklere sahip statinlerin 
testiküler İR hasarında koruyucu etkilerinin olup olmadığını araştırmaktır. 
Yöntem: Sıçanlar tiyopental sodyum (50 mg/kg) ile intraperitoneal (i.p.) 
olarak anestezi edildi. Sıçanların sol testiküler arter ve veni 1 saat süreyle 
klemple oklüze edildikten sonra 24 saat reperfüze edildi. Simvastatin (5 
mg/kg) reperfüzyondan yarım saat önce; atorvastatin (10 mg/kg), 
pravastatin (5 mg/kg) ve çözücü (dimetilsülfoksit) reperfüzyondan 10 
dakika önce tek doz i.p. olarak uygulandı. Histopatolojik hasar 
reperfüzyonun sonunda Johnsen skoru ile değerlendirildi. 
Bulgular: İR uygulanan testislerde Johnsen skorları sham grubundaki 
testislere göre anlamlı düşük bulundu. Tüm sham dokularında normal 
testiküler morfoloji ve matür spermatogenez izlenirken; İR grubunda 
seminifer tübül sınırlarında belirsizleşme, germinal hücrelerde kohezyon 
kaybı, piknoz ve yaygın koagülatif nekroz görüldü. Simvastatin ile tedavi 
edilen sıçanların testislerinin ortalama skoru sham grubuna göre düşük, 
ancak İR grubuna göre de anlamlı yüksek bulundu. Seminifer tübüllerde 
iskemik zedenlemenin etkisinin devam ettiği, bazı tübüllerde ise 
spermatogenezin yeniden başladığı gözlendi. Pravastatin ve atrovastatinle 
tedavi edilen sıçanların ortalama skorları İR grubuna benzerdi ve bu 
tedaviler İR hasarını değiştirmedi. 
Sonuç: Bu çalışmada, testiküler İR’ye bağlı oluşan histopatolojik hasarı 
statinlerden atorvastatin ve pravastatinin etkilemediği, diğerlerine göre 
daha lipofilik özelliğe sahip olan simvastatinin ise azalttığı gözlenmiştir. Bu 
sonuçlar göstermektedir ki faklı statinler testiküler İR hasarı üzerine farklı 
etkiler gösterebilir ve bu faklılık ilaçların kimyasal yapıları ve 
farmakokinetik özellikleri ile ilişkili olabilir. 
Anahtar Kelimeler: SIMVASTATIN, ATORVASTATIN, PRAVASTATIN, TESTIS, 
ISKEMI/REPERFÜZYON  
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[P-107] 

RESVERATROL’LE TEDAVİ EDİLMİŞ HİPERKOLESTEROLEMİK 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUM DOKUSUNUN ENDOTEL BAĞIMLI 
YANITLARI 
Murat N1, Evcim S3, Kizer O5, Korhan P4, Demir Ö5, Kefi A5, Atabey N4, Gidener S2, 
Esen A5  
1Dokuz Eylül Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir; 2Dokuz Eylül Ü. Tıp 
Fak. Farmakoloji AbD, İzmir; 3Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, İzmir; 4 Dokuz 
Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ve Genetik AbD, İzmir; 5Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Üroloji 
AbD, İzmir 
Nitrik oksid (NO) üretimi ve biyoyararlanımındaki azalma sonucu gelişen 
endotelyal disfonksiyon, erektil disfonksiyon (ED) patofizyolojisindeki en 
önemli mekanizmadır.Çalışmamızda resveratrolün hiperkolesterolemiye 
bağlı gelişen vaskülojenik ED’da korpus kavernozum gevşeme yanıtları 
üzerinde doza bağlı koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Denekler 6 hafta süre ile normal yem (GI), %2 a/a’lik kolesterol 
diyeti (GII) ve içme suyuna eklenen resveratrol (4mg/kg/gün, 6mg/kg/gün 
ve 8mg/kg/gün ) ile birlikte %2 a/a kolesterol diyeti ile beslenen grup 
(GIII4-GIII6-GIII8) olarak gruplara ayrıldı. Beslenme sonunda plazma 
lipidleri ve glukoz düzeyleri, korpus kavernozum dokusu alınarak izole 
organ banyosunda NO sentaz inhibitörü L-nitro-N-Arginin metilester (L-
NAME) varken ve yokken kümülatif dozlarda uygulanan (10-8 -10-5M) 
asetilkolin (ACh) ile endotel bağımlı gevşeme yanıtları değerlendirildi. 
Bulgular: - GI ile karşılaştırıldığında plazma total kolesterol, HDL, LDL ve 
trigliserid düzeyleri GII grubunda artış göstermiş, trigliserid dışındaki 
değerlerde bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Resveratrolle 
yapılan tedavi sonucunda GIII4-GIII6-GIII8 gruplarında GII grubuna göre 
anlamlı farklılık saptanmamıştır. 
- ACh’e bağlı gevşeme yanıtları bütün gruplarda L-NAME varlığında ortadan 
kalkmıştır. 
- GII grubunda ACh’e bağlı gevşeme yanıtları GI grubuna göre anlamlı 
derecede azalmıştır (sırası ile %29,09±3,95, %48,58±4,16, p< 0.05). 
 -Hiperkolesterolemik diyetle eş zamanlı resveratrol uygulanması gruplarda 
ACh’e bağlı gevşeme yanıtlarını her 3 dozda da arttırmakta ancak 
istatistiksel anlamlılık 6mg ve 8mg/kg/gün dozunda gözlenmektedir (GII 
%29,09±3,95 vs GIII 6mg/kg/gün %51,7±10,88, GIII 8mg/kg % 52,01 
±4,22 p<0.05). 
Sonuç: Bulgularımıza göre resveratrol doz-bağımlı olarak vaskülojenik 
erektil yanıtlar üzerinde koruyucu etki göstermektedir. Koruyucu etkiye 
aracılık eden mekanizmalar ve alternatif bir tedavi yöntemi olarak ED 
medikal tedavisindeki olası etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalarımız 
devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: EREKTIL DISFONKSIYON, ENDOTELYAL DISFONKSIYON, 
NITRIK OKSID, RESVERATROL  
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[P-108] 

ROZİGLİTAZONUN HİPERKOLESTEROLEMİK TAVŞAN KORPUS 
KAVERNOZUM DOKUSU GEVŞEME YANITLARINA ETKİSİ 
Akdağ H2, Evcim S2, Murat N1, Esen A3, Gidener S2  
1Dokuz Eylül Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir; 2Dokuz Eylül Ü. Tıp 
Fak. Farmakoloji AbD, İzmir; 3Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Üroloji AbD, İzmir 
PPAR gama agonistlerinin çeşitli damarlarda endotelyal nitrik oksit sentaz 
ekspresyon düzeyini değiştirmeksizin nitrik oksid (NO) aktivitesini arttırarak 
endotel disfonksiyonunu düzelttikleri saptanmıştır. Çalışmamızda bir PPAR 
gamma agonisti olan roziglitazonun (Roz) hiperkolesterolemik tavşan 
korpus kavernozum (KK) dokusunda endotel bağımlı gevşeme yanıtları 
üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yöntem: Çalışma altı hafta, %2’lik kolesterol diyeti ile hiperkolesterolemi 
oluşturulan tavşanlar ve kontrollerde yapıldı. Beslenme sonunda plazma 
kolesterol düzeyleri değerlendirildi. Organ banyosu yöntemiyle Roz (10-5, 
10-6 ve 10-7M) varlığında ve yokluğunda KK dokusunda asetilkolin (10-8-10-

5M)ile endotel bağımlı ve sodyum nitroprusid (10-9-10-6M) ile endotel 
bağımsız gevşeme yanıtları değerlendirildi. 
Bulgular: Hiperkolesterolemi grubunda plazma total kolesterolü kontrol 
grubuna göre belirgin olarak yüksek bulundu (sırasıyla 2166±562,2 , 
43,3±1,8 p<0,001). 
-Hiperkolesterolemik KK dokusunda endotele bağlı gevşeme yanıtları 
anlamlı derecede azalırken (hiperkolesterolemi grubu %.35.4±4.9, kontrol 
%.57,3±6.5, P<0.05) endotelden bağımsız gevşeme yanıtlarında bir 
değişiklik gözlenmedi (P>0.05). 
- Roz ile inkübasyon hiperkolesterolemik KK dokusunda endotel bağımlı 
gevşeme yanıtlarında değişiklik oluşturmazken (P>0.05), kontrol grubunda 
konsantrasyona bağlı olarak gevşeme yanıtları bozuldu (P<0.05, Tablo1). 
-Roz ile inkübasyon hem kontrol hem de hiperkolesterolemi grubunda 
endotelden bağımsız gevşeme yanıtlarında değişiklik oluşturmadı (p>0.05). 
Tablo 1 
% 
Max.gevşeme 

Ach max. 
gevşeme 

DMSO+ Ach 
max. 
gevşeme 

10-5 Roz + 
Ach max. 
gevşeme 

10-6 Roz + 
Ach max. 
gevşeme 

10-7 Roz + 
Ach max. 
gevşeme 

  57.3±6.5 62.8±10.3 29.9±5.9 18.3±4.1 9.6±15.6 
Sonuç: Roz hiperkolesterolemik KK dokusunda endotel bağımlı gevşeme 
yanıtlarında bir değişiklik oluşturmazken kontrol grubunda yanıtlarda 
bozulmaya neden olmaktadır. Diğer PPAR gama reseptör agonistlerinin KK 
dokusunda böyle bir etkinliğe neden olup olmadığının, oluyorsa da 
mekanizmasının araştırılacağı ileri çalışmalar gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: HIPERKOLESTEROLEMI, ROZIGLITAZON, KORPUS 
KAVERNOSUM, ENDOTEL.  
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[P-109] 

β3-ADRENORESEPTÖR AGONİSTİ CL 316243’ÜN TERM GEBE RAT 
MYOMETİRİYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE SELEKTİVİTESİ 
Kaya T1, Karadaş B2, Altun A1, Saraç İ1, Bağcivan İ1  
1Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi 
Bu çalışmanın amacı selektif bir β3-adrenoreseptör agonisti olan CL 
316243’ün (10−10-10−5 M) term gebe ratlardan elde edilen myometrial 
striplerdeki oksitosin ile indüklenmiş myometrial kontraksiyonlar üzerine 
olan etkilerini incelemek ve bu etkide cAMP ve cGMP seviyelerindeki 
değişimin rolünü araştırmaktır. 
Yöntem: Term gebe Wistar albino sıçanlardan (n=10) alınan myometrial 
stripler organ banyosuna asıldı ve oksitosin tarafından indüklenen 
myometrial kontraksiyonlar varlığında, CL 316243’ün izometrik gerilmeler 
üzerinde yapmış olduğu değişiklikler incelendi. CL 316243’ün cAMP ve 
cGMP seviyeleri üzerindeki etkisi radioimmunoassay kitleri ile tespit edildi. 
CL 316243’ün artan konsantrasyonlarının myometrial kontraksiyonlar 
üzerindeki etkisi metoprolol, ICI 118.551 ve SR 59230A (sırasıyla β1, β2, 
β3-adrenoreseptör agonistleri, 10−6 M) varlığında da değerlendirildi. 
Bulgular: CL 316243’ün oksitosin tarafından indüklenen kontraksiyonlar 
üzerinde yapmış olduğu inhibisyon SR 59230A tarafından geri çevrilirken, 
metoprolol ve ICI 118.551’nin bu inhibisyon üzerinde etkisi olmadığı 
gözlendi. Kontrolle karşılaştırıldığı zaman CL 316243’ün cAMP seviyelerini 
yükseltti. CL 316243, kontrolle karşılaştırıldığı zaman cGMP seviyelerini de 
yükseltmiş olsa da bu yükseliş cAMP seviyelerindeki artış kadar belirgin 
değildi. 
Sonuç: Bu bulgular CL 316243’ün myometrilyal kontraksiyonlar üzerinde 
yapmış olduğu inhibisyona β3-adrenoreseptörlerin atacılık ettiğini 
göstermektedir. CL 316243’ün bu gevşetici etkisinde artan cAMP ve 
cGMP’nin de katkısı bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Β3-ADRENORESEPTÖR, CL 316243, CAMP, CGMP, 
MYOMETRIYUM  
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[P-110] 

DİYABETİK SIÇANLARIN İZOLE MESANE DETRUSOR KASINDA 
SİLDENAFİLİN ETKİSİ 
Bilge SS2, Erdal A2, Bozkurt A1, Baş D. B2, Baskın V2, Kesim Y2  
1Ondokuz Mayıs Ü.Tıp Fak., Fizyoloji AbD, Samsun; 2Ondokuz Mayıs Ü.Tıp Fak., 
Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
Diyabette sık idrara gitme, idrar kaçırma gibi üriner problemler sık 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı erektil disfonksiyon tedavisinde 
kullanılan fosfodiesteraz 5 enzim inhibitörü sildenafil sitratın normal ve 
diyabetik sıçanların mesane detrusor kasındaki etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmamızda erkek Sprague Dawley sıçanlar (250-280 g) 
kullanıldı. Diyabet 65 mg/kg, ip streptozotosin ile oluşturuldu. 8 hafta sonra 
sıçanların vücut ağırlıkları, mesane ağırlıkları ölçüldü. Detrusor kas stripleri 
izole organ banyosuna asıldı. Karbakol (10(-6)-10(-3) M) konsantrasyon 
aralığında kasılma yanıtları alındı. Elektriksel alan sitimülasyonu (EFS) 
100V,0.5ms, 2-64 hz frekans aralığında yapıldı. Sildenafilin (10(-5)-10(-3) M) 
konsantrasyonda detrusor düz kasındaki etkisi diyabetik olan ve olmayan 
sıçanlarda karşılaştırıldı. 
Bulgular: Diyabetik sıçanların vücut ağırlığı düşerken, mesane 
ağırlıklarında artış oldu. Kontrol ve diyabetik sıçanların detrusor kas 
kasılmaları karbakol ile doza, EFS ile frekansa bağlı olarak arttı. Diyabetik 
sıçanların karbakole yanıtları kontrole göre değişmezken EFS’ ye yanıtları 
artış gösterdi (p<0,05). Sildenafil her iki grupta da 10(-6) M ve 10(-5) 
M'de karbakol ve EFS yanıtlarını değiştirmezken 10(-3) M' de karbakol ve 
EFS yanıtlarını azalttı. 
Sonuç: Mesane kasılmasında kolinerjik komponent yanında nitrerjik 
komponent de rol almaktadır. Bu komponentin aktivitesi diyabetik 
sıçanlarda artış göstermektedir. Sildenafilin detrusor düz kasında NO-cGMP 
yolağını etkileyerek diyabetiklerde görülen üriner problemlerin 
giderilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 
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[P-111] 

STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARDA 
GELİŞEN TESTİS HASARI ÜZERİNE 
Akkoç H2, Kelle İ2, Tunik S3, Erdinç M2, Erdinç L1, Nergiz Y3  
1Dicle Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD, Diyarbakır; 2Dicle Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, 
Diyarbakır; 3Dicle Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD, Diyarbakır 
Diabetes Mellitus, oksidatif strese yol açarak testiküler fonksiyonlarda 
bozulmalara neden olur. Bu çalışmada streptozotosin (STZ) ile diyabet 
oluşturulmuş ratlarda, antioksidan özellikleri bulunan Etil Pirüvatın (EP), 
testis dokusu üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Çalışmada 32 adet (n=8) Wistar albino cinsi erkek rat kullanıldı. 
Çalışma 4 grup (n=8) üzerinden planlandı: (1) kontrol grubu, (2) EP 
uygulanan nondiyabetik grup, (3) diyabetik grup, (4) EP uygulanan 
diyabetik grup. STZ uygulanarak diyabetik hale getirilen ratlar bu şekilde 
herhangi bir kısıtlama yapılmadan 14 hafta yaşatıldı. Sonrasında Grup 2 ve 
4’teki ratlara EP, 50 mg/kg dozunda 12 saat arayla, toplam 14 gün 
intraperitoneal yoldan uygulandı. Bu sürenin sonunda ratların sol testisi 
malondialdehit (MDA) analizi amacıyla, sağ testisi ise histolojik 
incelemelerde bulunmak üzere alındı. 
Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında diyabetik grupta MDA 
düzeyinin yükseldiği (p≤0.001), seminifer tübül bazal membranının (STBM) 
kalınlaştığı gözlenirken (p≤0.001), seminifer tübül çapı (p≤0.001), ve 
Johnsen’s skorunun düştüğü (p≤0.001), gözlendi. Diyabetik grupla 
karşılaştırıldığında EP tedavisi uygulanan diyabetik grupta MDA değerinin 
(p<0.05) ve STBM kalınlığının (p≤ 0.001) azaldığı, seminifer tübül çapının 
arttığı (p≤0.001), ve Johnsen’s skorunun yükseldiği (p≤0.001) tespit edildi. 
Sonuç: Bu sonuçlar antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri bulunan 
EP’nin diyabetin neden olduğu testiküler disfonksiyona karşı koruyucu 
etkiler gösterdiğine işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: DIYABETIK TESTIS HASARI, ETIL PIRÜVAT, 
STREPTOZOTOSIN, MALONDIALDEHIT  
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İZOLE FARE MESANESİNDE ELEKTRİKSEL SAHA STİMÜLASYONU İLE 
OLUŞTURULAN KASILMALARDA RYANODİN RESEPTÖRLERİNİN 
ROLÜ 
Döndaş N2, Büyüknacar HS1, Kumcu E2, Göçmen C2, Şingirik E2  
1Çukurova Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Adana; 2Çukurova Ü. Tıp 
Fak. Farmakoloji AbD, Adana 
İzole fare mesanesinde elektriksel saha stimülasyonu (2,4,8,16 ve 32 Hz; 
30V; 0.05ms) ile oluşturulan kasılma cevapları üzerinde ryanodin 
reseptörlerinin rolünü araştırmak. 
Yöntem: Her iki cinsten fareler (Mus musculus var. albino) servikal 
dislokasyon ile öldürüldükten sonra mesaneleri izole edilerek şerit haline 
getirildi ve içerisinde Krebs solüsyonu bulunan 5 ml’lik organ banyosuna 
0.5g tansiyon altında asıldı. Deney süresince banyo ortamı 37 oC’de sabit 
tutuldu ve %95 O2 + %5 CO2 ile gazlandırıldı. Dokunun verdiği cevaplar 
izometrik olarak kaydedildi. 
Bulgular: Elektriksel saha stimülasyonu (2,4,8,16 ve 32 Hz; 30V; 0.05ms) 
izole fare mesane şeritlerinde kasılma cevaplarına neden oldu. Ryanodin 
reseptörleri (intraselüler Ca2+ kanalları)’nin blokörü olan rutenyum kırmızısı 
(0.1, 1, 10 ve 100 mikromolar) bu kasılma cevaplarını konsantrasyona 
bağımlı olarak ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde inhibe etti. 
Sonuç: Deneysel bulgular, izole fare mesanesinde elektriksel saha 
stimülasyonu ile oluşturulan kasılma cevaplarında ryanodin reseptörlerinin 
rol oynadığını telkin etmektedir. 
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AMİFOSTİNİN SİKLOFOSFAMİD İLE TESTİS HASARI OLUŞTURULAN 
SIÇANLARDA ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ 
Başeskioğlu AB3, Yiğitaslan S4, Kaya C3, Özatik O5, Özatik Y2, Uslu S1  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD; 2Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. 
Farmakoloji AbD; 3Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fak. Üroloji AbD; 4 Eskişehir 
Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 5Süleyman Demirel Ü. Kadın Hastalıkları ve 
Doğum AbD 
Güçlü antikanser ve immunosupresif etkilere sahip alkilleyici bir ajan olan 
siklofosfamidin (CP) sıçanlarda ve farelerde testisküler ağırlığı azalttığı, 
oligospermiye yol açtığı ve ayrıca testis ve epididimiste biyokimyasal ve 
histolojik değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmada 
siklofosfamidin testis üzerine istenmeyen etkileri deneysel model ile 
oluşturulmuş ve testis hasarı üzerine sitoprotektif bir ajan olan amifostin 
tedavisinin etkisi değerlendirilmiştir. 
Yöntem: 200 mg/kg tek doz i.p. CP ile testis hasarı oluşturulan sıçanlarda 
bunun 15 dakika öncesinde tek doz i.p. uygulanan 200 mg/kg veya 400 
mg/kg amifostinin (AMF) koruyucu etkisi olup olmadığı değerlendirildi. 
Bunun için testis ağırlığının vücut ağırlığına oranı, testis kuru ağırlığının yaş 
ağırlığına oranı ve sperm sayısı değerlendirildi. Histolojik incelemede 
seminiferöz epitelyum yüksekliği ölçümü ve Johnsen skorlaması yapıldı. 
Bulgular: Sadece CP uygulanan hayvanlarla karşılaştırıldığında 200 mg/kg 
ve 400 mg/kg dozlarında AMF uygulanması testis kuru ağırlığının yaş 
ağırlığına oranı ve testis ağırlığının vücut ağırlığına oranında anlamlı bir 
farklılık oluşturmamıştır. Sperm sayısı ise CP grubunda kontrollere göre 
anlamlı derecede azalırken her iki AMF grubunda CP grubuna göre anlamlı 
artış göstermiştir. Semineferöz epitelyum yüksekliği ve Johnsen skorları CP 
grubunda kontrollere göre anlamlı derecede düşük bulunmuş, 400 mg/kg 
AMF uygulanmış hayvanlarda CP grubuna göre bir artış gözlenmiş ancak bu 
artış anlamlı bulunmamıştır. 
Sonuç: Sitoprotektif bir ajan olan amifostinin siklofosfamide bağlı testis 
hasarından koruyucu potansiyele sahip olduğunu düşündürebilecek bu 
veriler daha ayrıntılı ve belki de daha yüksek dozlarda amifostin tedavilerini 
içeren, olası yan etkilerin de değerlendirileceği çalışmalarla doğrulanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: AMIFOSTIN, SIKLOFOSFAMID, TESTIS, SIÇAN  
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ÜROTENSİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİ PALOSURANIN SİKLO-
SPORİN İLE OLUŞTURULMUŞ RENAL VE VASKÜLER TOKSİSİTE 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Çoşkunsever D, Olukman M, Can C, Çelenk FG, Göksel S  
Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD.  
Çalışmada vazokonstriktör etkili bir peptid olan ürotensin-II’nin (UT-II) 
sıçanlarda deneysel olarak oluşturulmuş siklosporin (CsA) nefrotoksisitesi 
patogenezdeki rolünün araştırılması ve ürotensin reseptör (UTR) 
antagonisti palosuranın oluşan renal ve vasküler toksik etkiler üzerinde 
olası terapötik etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Wistar sıçanlara 21 gün boyunca 15 mg/kg intraperitoneal 
siklosporin uygulandı, kontrol grubuna çözücü (Kremofor:Ethanol) verildi. 
Kontrol ve deney gruplarındaki sıçanların yarısına 300mg/kg/gün oral 
palosuran tedavisi uygulandı. 21 günün sonunda sıçanlar aneztezi altında 
sakrifiye edildi. Kreatin klirensi(CLcr), fraksiyone sodium itrahı (FENa) ve 
renal yetmezlik indeksi hesaplandı. Siklosporin alan sıçanların C0 ilaç düzeyi 
tam kanda ölçüldü. Aort dokusunda vasküler reaktivite, SDS-PAGE 
elektroforez+Western Blot ile protein ekspresyonu ve UTR mRNA 
ekspresyonları araştırıldı. Böbrekte ve aortta oksidatif stres parametreleri 
ölçüldü . 
Bulgular: Siklosporin torasik aort preparatlarında KCl (120 mM), fenilefrin 
(1x10 -9 – 3x10 -5 M ) , nitrik oksid sentaz inhibitörü L-NAME (100 µM) ile 
elde edilen kasılma yanıtlarını ve Asetilkolin (Ach) (1x10-9–3x10-5 M) ile 
oluşturulan gevşeme yanıtlarını azalttı, UT-II ( 1x10 -11 – 3X10 -7 M) ve 
sodyum nitropurisid (1x10-11 – 3x10-5) yanıtlarını etkilemedi. Palosuran 
tedavisi ACh ve L-NAME yanıtlarını artırırken UT-II yanıtlarını azalttı. Diğer 
ajanlara karşı yanıtları değiştirmedi. Siklosporin grubunda kreatinin klirensi 
azalırken, serum kreatinin düzeyi arttı, idrar kreatinin düzeyi ve FENa 
değişmedi. palosuran tedavisi CLcr ve idrar kreatinin düzeylerini artırırken, 
FENa değerlerinde azalttı. Aortta iNOS, eNOS, superoksid dismutaz, katalaz 
ve glutatyon peroksidaz ekspresyonları gruplar arasında farklılık 
göstermedi. UTR protein ekpsresyonu CsA uygulanan grupta değişmedi, 
ancak palosuran uygulaması ekspresyonu tamamen baskıladı. 
Sonuç: İmmunsupresif olarak kullanılan siklosporine bağlı vasküler ve 
renal toksisite gelişiminde U-II rol oynayabilir ve U-II reseptör 
antagonistleri siklosporine bağlı gelişebilecek bu komplikasyonları tedavi 
edebilir. 
Anahtar Kelimeler: Siklosporin, vasküler toksisite, nefrotoksisite, urotensin-II, 
palosuran  
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TAVŞAN MESANE DÜZ KASINDA NÖROJENİK KASILMA YANITLARI 
ÜZERİNE NİKOTİNİN ARTTIRICI ETKİSİNDE NİKOTİNİK 
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ALT TİPLERİNİN ROLÜ 
Öztürkfincan GS1, Vural İM2, Yıldırım ŞS2, İşli F2, Ercan S2, Sarıoğlu Y2  
1Gazi Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 2T. C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ankara 
Nikotin, nikotinik asetilkolin reseptörlerinin nonspesifik agonistidir. 
Nikotinin Elektriksel Alan Uyarısı (EAU) ile oluşan kasılma yanıtlarını 
arttırdığı ve bunun nikotinik asetilkolin reseptörlerinin aktivasyonu yoluyla 
voltaja duyarlı Ca2+ kanallarından Ca2+ influksu sonucu sinir uçlarından 
nörotransmitterlerin salıverilmesini kolaylaştırmasına bağlı olabileceğini 
daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı tavşan 
mesane düz kasında nikotinle indüklenen EAU aracılı kasılma yanıtları ile 
ilişkili presinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerinin alt tiplerini 
incelemektir. 
Yöntem: Tavşan mesane düz kasından longitudinal şeritler hazırlandı. 
EAU(60V, 8Hz, 1ms) aracılı kasılma yanıtları üzerine nikotinin (3x10-5 M) 
konsantrasyonu uygulandı. Nikotinin etkisi, nikotinik asetilkolin reseptör 
antagonistleri; hekzametonyum (non-spesifik nikotinik asetilkolin reseptör 
antagonisti; 10-4 M), dihidro-β-eritrodin (α4β2 nikotinik asetilkolin reseptör 
antagonisti; 10−5 M), mekamilamin (α3β4 nikotinik asetilkolin reseptör 
antagonisti; 10− 5 M) veya α-bungarotoksin (α7 nikotinik asetilkolin 
reseptör antagonisti;3×10− 7 M) varlığında tekrar edildi. Antagonistler 
organ banyosuna nikotin uygulamasından 30 dk. önce eklendi. 
Bulgular: EAU ile oluşan kasılma yanıtları TTX(10-6M) uygulanan dokularda 
tamamen ortadan kalktı. Aynı zamanda atropin (10-6 M) ve α,β metilen ATP 
(10-5 M) birlikte verildiği dokularda da tamamen ortadan kalktı. Nikotin, 
EAU aracılı kasılma yanıtlarını anlamlı oranda arttırdı(% 23,67±1,75). 
Nikotinin bu arttırıcı etkisi, yüzde olarak değerlendirildiğinde, 
hekzametonyum (%84,18±7,01), dihidro-β-eritrodin (%72,43±12,05), 
mekamilamin (%83,94±9,28) ve α-bungarotoksin (%24,83±4,73) 
tarafından farklı oranlarda inhibe edildi. 
Sonuç: Bu bulgular, tavşan mesane düz kasında nörojenik kasılma yanıtları 
üzerine nikotinin arttırıcı etkisinde nikotinik asetilkolin reseptörlerinin α4β2, 
α3β4 ve α7 alt tiplerinin katkısı olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: NİKOTİN, NİKOTİNİK ASETİLKOLİN RESEPTÖR ALT 
TİPLERİ, ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI, TAVŞAN MESANE DÜZ KASI  
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TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI 
ARACILI NİTRİK OKSİT BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ NON-ADRENERJİK 
NON-KOLİNERJİK (NANK) GEVŞEME YANITLARI ÜZERİNE 
POTASYUM KANALLARININ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Öztürkfincan GS1, İşli F1, Vural İM2, Ercan S1, Sarıoğlu Y1  
1Gazi Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 2T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ankara 
Penil ereksiyon peniste düz kas gevşemesinin bir sonucudur. Nitrik oksit 
(NO) penil ereksiyonda önemli role sahiptir ve major erektil nörotransmitter 
olarak kabul edilmektedir. Tavşan korpus kavernozumunda yapılan 
çalışmalarda Elektriksel Alan Uyarısı (EAU) aracılı gevşeme yanıtlarının 
yüksek frekanslarda nitrik oksit sentaz(NOS) inhibitörleri ile tamamen 
ortadan kalkmadığı gösterilmiştir. Bu çalışmada izole tavşan korpus 
kavernozumunda EAU aracılı nitrik oksit bağımlı ve bağımsız NANK 
gevşeme yanıtlarının tanımlanması ve bu yanıtlara potasyum kanallarının 
katkılarının araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tavşan korpus kavernozum dokusundan longitudinal şeritler 
hazırlandı. Guanetidin(10-6M), atropin(10-6M) ve indometasin(10-5M) 
varlığında fenilefrin(10-5M) ile kastırılmış dokularda EAU(70V, 16Hz, 1ms) 
aracılı NO bağımlı ve NOS inhibitörü L-NAME(10-4M) varlığında NO bağımsız 
NANK gevşeme yanıtları elde edildi. Gevşeme yanıtları stabilleştikten sonra 
ortama artan dozlarda potasyum kanal blokörleri; apamin(10-7-10-6M), 
iberiotoksin(10-9–3x10-8M), glibenklamid(10-6-10-5M) ve 4-aminopiridin (4-
AP,10-6-10-4M) eklendi ve etkileri değerlendirildi. Ayrıca fenilefrin ile 
kastırılmış dokularda potasyum kanal blokörlerinin direkt etkilerine bakıldı. 
Bulgular: Guanetidin, atropin ve indometasinli ortamda EAU ile oluşan 
NANK gevşeme yanıtları TTX(10-6M) ve ω-konotoksin GVIA(3x10-7M) 
uygulanan dokularda tamamen ortadan kalktı, L-NAME bu gevşeme 
yanıtlarını düşük frekanslarda ortadan kaldırırken, yüksek frekanslarda 
azalttı. EAU aracılı NO bağımlı NANK gevşeme yanıtlarını potasyum kanal 
blokörlerinden apamin, iberiotoksin, glibenklamid ve 4-AP etkilemedi. EAU 
aracılı NO bağımsız NANK gevşeme yanıtlarını potasyum kanal 
blokörlerinden apamin, iberiotoksin ve glibenklamid etkilemezken, 4-AP 
anlamlı oranda azalttı(29,75 ± 8,28). Fenilefrin ile kastırılmış dokularda 
potasyum kanal blokörlerinin direkt gevşetici etkilerinin olmadığı saptandı. 
Sonuç: Bu bulgular NO bağımsız NANK gevşeme yanıtlarına kısmen voltaj 
bağımlı potasyum kanallarının aracılık ettiğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: POTASYUM KANALLARI, TAVŞAN KORPUS 
KAVERNOZUMU, NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK AŞIRIM  
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İNSAN PROSTAT KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRÜNDE DİSKOİDİN 
DOMAİN RESEPTÖR ARACILI MATRİKS METALLOPROTEİNAZ 
EKPRESYONU VE ZOLEDRONİK ASİTİN ETKİSİ 
Reel B3, Gönenkorkmaz C3, Yıldırım G3, Kaymak A3, Öğüt D3, Cilakermıcılı S2, Ergür 
B. U1  
1Dokuz Eylül Ü., Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD, 35340, İnciraltı, İzmir; 2Dokuz 
Eylül Ü., Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD, 35340, İnciraltı, İzmir; 3Ege Ü. 
Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, 35100, Bornova, İzmir 
Zoledronik asit mineralize kemiğe yüksek afinite gösteren güçlü bir kemik 
rezorpsiyon inhibitörüdür. Osteoklastik aktivitenin yanı sıra kanser hücresi 
proliferasyonunu, invazyonunu ve anjiyojenezi inhibe eder. Diskoidin 
Domain Reseptörleri (DDR1 ve DDR2) farklı tipte kollajenler ile aktive 
edilen yeni bir tirozin kinaz kollajen reseptör ailesidir. Matriks 
metalloproteinaz enzimleri (MMP’ler) ekstraselüler matriks bileşenlerini 
yıkıma uğratan, inflamasyon ve kanser gelişiminde önemli role sahip, çinko 
içeren endopeptidazlardır. DDR’lerin aktivasyonu MMP’lerin üretimine 
aracılık ederek hücre adhezyonu, proliferasyonu ve farklılaşmasında 
esansiyel rol oynar. Çalışmamızda prostat kanseri hücrelerinde MMP 
ekspresyonunun düzenlenmesinde DDR sinyalizasyonunun rolünün ve 
zoledronik asitin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Prostat kanseri kemik metastazı hücre hattı PC3 hücreleri 
kullanılmış, zoledronik asit hücrelere 10 ve 100 ug/ml dozda 2 ve 3 gün 
süre ile uygulanmış ve bu süre sonunda hücrelerden protein izolasyonu 
yapılmıştır. Ardından bu proteinler SDS-PAGE jeline yüklenmiş, transfer 
sonrası elde edilen membranlarda DDR1, DDR2 ve MMP-2, MMP-9 
proteinlerine özgü antikorlarla standart western protokolü uygulanarak 
protein ekspresyonları belirlenmiştir. 
Bulgular: Elde edilen western sonuçlarında DDR1 ve DDR2 protein 
ekspresyonlarının kontrol grubuna göre zoledronik asit uygulanan grupta 
doza bağımlı olarak azalma gösterdiği (n=3) saptanmıştır. Bu sonuçlarla 
uyumlu şekilde MMP-2 ve MMP-9 ekspresyonlarının da zoledronik asit 
uygulması ile azaldığı (n=3) gösterilmiştir. 
Sonuç: Bulgularımız, prostat kanseri kemik metastazının gelişiminde 
DDR’lerin rolünün olabileceğini ve zoledronik asitin MMP’ler üzerinde 
oluşturduğu baskılayıcı etkinin ilacın DDR sinyalizasyonu üzerindeki 
inhibitör etkisinden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. 
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PREEKLAMPTİK KADINLARDAN İZOLE EDİLEN MYOMETRİUM DÜZ 
KAS GEVŞEME YANITLARININ ARAŞTIRILMASI 
Göçmez SS1, Yücesoy G2, Utkan T3  
1Namık Kemal Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Tekirdağ; 2Kocaeli Ü. Tıp Fak., Kadın 
Hastalıkları ve Doğum AbD, Kocaeli; 3Kocaeli Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Kocaeli 
Preeklampsi, gebelik sırasında gelişen hipertansiyonla karakterize bir 
sendrom olup erken doğum nedenleri arasında gelmektedir. Kalsiyum kanal 
blokörleri ve beta sempatomimetikler preterm doğumu engellemek 
amacıyla tokoliz sırasında kullanılan ilaçlardır. Bu çalışma normal ve 
preeklamptik gebe kadınlardan izole edilen myometrial şeritlerin gevşeme 
yanıtlarının karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır. 
Yöntem: Bu amaçla 7 adet normal ve 7 adet preeklamptik gebe kadından 
elektif sezeryan operasyonu sırasında izole edilen myometriyum düz kas 
şeritleri izometrik gerimleri kaydedilmek üzere organ banyosuna 
yerleştirildi. 10-4 M oksitosin ile indüklenen myometriyal kasılmalar elde 
edildikten sonra ritodrin (10-8-10-4 M) ve diltiazem (10-8-10-4 M) 
konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edildi. Gevşeme yanıtları amplitüd ve 
frekans olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Preeklamptik kadınlardan elde edilen myometrium düz kasının 
ritodrin gevşeme yanıtları normal kadınlardan elde edilenlere göre 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu(p<0.05). Diltiazem ile 
elde edilen gevşeme yanıtlarında da preeklampsi grubunda kontrol grubuna 
göre anlamlı azalma saptandı(p<0.05). 
Sonuç: Preeklamptik kadınların myometrium düz kasının beta 
sempatomimetik bir ilaç olan ritodrin ile kalsiyum kanal blokörü bir ilaç olan 
diltiazeme benzer yanıtlar vermesi, erken doğumun önlenmesinde klinik 
kullanılabilirlikleri açısından belirgin fark olmadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: PREEKLAMPSI, MYOMETRIUM  
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[P-119] 

KRONİK ALKOL TÜKETİMİNİN İZOLE GEBE SIÇAN MYOMETRİUM 
FONKSİYONEL YANITLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Göçmez SS2, Utkan T1, Gacar N1  
1Kocaeli Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Kocaeli; 2Namık Kemal Ü. Tıp Fak., 
Farmakoloji AbD, Tekirdağ 
Gebelikte alkol kullanımı ile fetal alkol sendromu, erken doğum, ölü doğum, 
placentia abruptio ve spontan aborsiyon risklerinin arttığı bilinmektedir. 
Uzun dönem alkole maruziyet, fetoplasental kan akımında akut değişime 
yol açmazken, plasenta morfolojik yapısının değiştiği gösterilmiştir. Ancak 
gebelikte alkol kullanımının myometrium kontraktilitesi üzerindeki etkisi 
araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı kronik alkol tüketiminin gebe 
sıçanlardan izole edilen myometrium düz kas kasılma ve gevşeme yanıtları 
üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. 
Yöntem: Bu amaçla Wistar albino dişi sıçanlar 2 gruba ayrıldı: kontrol 
grubu (n=7), alkol grubu (n=7). Alkol grubundaki sıçanların içme sularına 
haftalık periyodlarla %5, %10, %15 ve %20 oranında alkol eklendi. 12 
haftanın sonunda dişi sıçanlardan gebeliklerinin 19-21. gününde 
myometrium düz kasları izole edildi. İzole düz kas şeritleri izometrik 
gerimleri ölçülmek üzere organ banyosuna yerleştirilerek, karbakol (10-8-
10-4 M) ve oksitosin (10-9-10-3 M) kasılma, diltiazem (10-8-10-4 M) gevşeme 
yanıtları alındı. Kasılma ve gevşeme yanıtları amplitüd ve frekans olarak 
spontan kasılmaların yüzdesi alınarak saptandı. 
Bulgular: Karbakol ve oksitosin kasılma yanıtlarının hem amplitüd hem de 
frekans değerlerinin alkol grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
azaldığı saptandı(p<0.05). Diltiazem gevşeme yanıtlarının amplitüd ve 
frekans değerlerinin azaldığı (p<0.05), ancak 10-4 M konsantrasyona 
ulaşıldığında %100 gevşeme yanıtının elde edildiği gösterildi. 
Sonuç: Kronik alkol tüketimi myometrium düz kası fonksiyonel yanıtlarını 
etkilemektedir. Bu durum alkolik gebelerde görülen çeşitli 
komplikasyonlardan sorumlu olabilir. 
Anahtar Kelimeler: ALKOL, MYOMETRIUM  
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[P-120] 

SIÇANLARDA SİKLOFOSFAMİD İLE OLUŞTURULAN SİSTİT 
ÜZERİNDE YENİ BİR ANTİOKSİDAN OLAN SİLİMARİNİN ETKİSİ 
Eser N2, Kumcu EK2, Büyüknacar HS1, Göçmen C2, Önder S2  
1Çukurova Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Adana; 2Çukurova Ü. Tıp 
Fak. Farmakoloji AbD, Adana 
Çalışmamızda sıçanlarda siklofosfamid ile oluşturulan sistit üzerinde yeni bir 
antioksidan olan silimarinin etkisi araştırıldı. 
Yöntem: Çalışmamız 4 deney grubundan oluştu. Deneylerimizin birinci 
grubunda, serum fizyolojik (i.p) enjeksiyonu; ikinci grubunda ise 
siklofosfamid (150 mg/kg, i.p) enjeksiyonu yapılan sıçanlar 72 saat sonra; 
(1) izole tüm mesane preparatı, (2) izole mesane stripleri ve (3) 
sistometrogram (in vivo mesane basıncı) yöntemleri ile değerlendirildi. 
Üçüncü grup deneyimizde, sıçanlara oral silimarin (200 mg/kg/gün) 
uygulaması intragastrik yoldan 7 gün süre ile yapılırken, son grupta ise, 7 
gün süre ile intragastrik silimarin uygulamasına devam edilen sıçanlara 5. 
günde tek doz siklofosfamid (i.p) enjeksiyonu yapıldı. Siklofosfamid 
enjeksiyonundan 72 saat sonra yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak 
deneyler yapıldı. 
Bulgular: Siklofosfamid, izole tüm mesane dokusunda ve mesane 
striplerinde oluşan spontan kasılmaları kontrole göre anlamlı olarak 
arttırırken, kolinerjik reseptör agonisti olan karbakol ve elektriksel saha 
stimülasyonu (ESS) ile oluşturulan kasılmalar üzerinde etkisiz kaldı. 
Siklofosfamid enjeksiyonu, sistometrogram ölçümlerinde idrar yapma 
aralıklarını anlamlı derecede kısalttı ve idrar yapma mesane basıncını ise 
anlamlı olarak arttırdı. Silimarin, siklofosfamid uygulanan sıçanlarda, izole 
tüm mesane preparatlarında ve izole mesane striplerinde sponton 
kasılmaların amplitüd, eğri altında kalan alan ve frekans parametrelerini 
anlamlı olarak azalttı. Aynı şekilde silimarin uygulaması anestezi altındaki 
sıçanların sistometrogram ölçümlerinde idrar yapma aralıklarını anlamlı 
olarak uzatırken mesane kasılma basınçlarını azalttı. Histopatolojik 
incelemede, silimarin uygulamasının, siklofosfamid uygulaması ile 
gözlemlenen histopatolojik bulgularda kısmen düzelme yaptığı görüldü. 
Sonuç: Silimarin’in mesane hiperaktivitesi üzerindeki düzeltici etkisi onun 
güçlü anti-inflamatuvar ve antioksidan etkilerine bağlı olabilir. Silimarin, 
siklofosfamid ile oluşan mesane hiperaktivitesi tedavisinde yeni bir ajan 
olabilir. 
Anahtar Kelimeler: SILIMARIN, SIKLOFOSFAMID, HIPERAKTIF MESANE, 
SIÇAN MESANESI  
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[P-121] 

MİRTAZAPİNİN SIÇANLARDA METOTREKSATLA OLUŞTURULAN 
OKSİDATİF STRES KAYNAKLI NEFROTOKSİSİTE ÜZERİNE 
KORUYUCU ETKİLERİ 
Altuner D3, Süleyman B2, Çınar İ2, Akçay F1  
1Atatürk Ü. Tıp Fak. Tıbbı Biyokimya AbD, Erzurum; 2Atatürk Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD, Erzurum; 3Rize Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Rize 
Metotreksat, folik asitin antimetaboliti olan ve birçok kanserde kullanılan 
kemoterapötik bir ajandır. Nefrotoksisite bu ilacın kullanımını kısıtlayan 
önemli nedenlerden biridir. Metotreksatla oluşan renal toksisitenin önemli 
nedenlerinden biri olarak reaktif oksijen radikallerinin üretiminin artması 
gösterilmektedir. Bu nedenle Metotreksat nefrotoksisitenin önlenmesinde 
antioksidan tedavinin yararlı olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda 
antioksidan etkisi olduğu bilinen mirtazapinin sıçanlarda metotreksatla 
oluşturulmuş nefrotoksisiteye etkisi biyokimyasal olarak araştırıldı. 
Yöntem: Çalışmada 18 adet 220-235 g Spraque-Dawley erkek sıçan 
kullanıldı. Üç gruba ayrılan sıçanların birinci grubuna (G1) 5 mg/kg 
intraperitoneal (i.p.) MTX enjekte edildi. İkinci gruba (G2) 30 mg/kg oral 
mirtazapin verildikten bir saat sonra 5 mg/kg dozunda i.p. MTX uygulandı. 
Üçüncü gruba (G3) aynı hacimde çözücü olarak oral yoldan distile su 
verildikten 1 saat sonra 1 cc %0,9’luk NaCl i.p. olarak verildi. Bu işlem 7 
gün süreyle tekrarlandı. Deney sonunda böbrek dokusunda malondialdehit 
(MDA), miyeloperoksidaz (MPO), glutatyon (GSH), Glutatyon-S-Transferaz 
(GST), nitrik oksit (NO) ile kan üre azotu (BUN) ve serum kreatinin (Kre) 
düzeyleri ölçüldü. 
Bulgular: Deney sonucunda elde edilen biyokimyasal değerler tablo 1’de 
özetlenmiştir. 
G1’de böbrek dokusunda MDA ve MPO düzeyleri G3’e göre 
artarken(p<0,0001), GSH ve GST düzeyleri düşmüştür(p<0,01). G2 ve 
G3’de MDA, MPO ve GSH düzeyleri birbirinden farksızdı(p>0,05). G1’de NO 
miktarı G2 ve G3‘e göre düşmüştür(p<0,01). G1‘de BUN ve Kre değerleri 
G2 ve G3‘e göre yükselmiştir(p<0,0001). 
Sonuç: Mirtazapinin metotreksatla oluşturulan oksidatif strese bağlı böbrek 
hasarını önlediği görülmüştür. Bu da kanser kemoterapisinde MTX‘ın 
mirtazapinle kombine edilerek yüksek dozda ve uzun süreli daha güvenli 
olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 
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Tablo 1: Mirtazapinin sıçanlarda MTX’la oluşturulan böbrek toksisitesinde 
oksidatif stres böbrek fonksiyon testleri üzerine etkisi 

Gruplar İlaçlar 
Doz 

mg/Kg 

Hayvan 
sayısı 
(N) 

MDA 
(Ort±SE) 
µmol/g 
protein 

MPO 
(Ort±SE) 

U/g 

GSH 
(Ort±SE) 
nmol/g 
protein 

GST 
(Ort±SE) 

U/g 

G1 MTX 5 6 42,3±2,4 31,3±1,9 6,5±1,0 5,7±0,8 
G2 Mrtz+MTX 30+5 6 24,2±1,9 19,7±1,8 11,5±1,3 10,5±1,1 

 

Gruplar İlaçlar 
Doz 

mg/Kg 

Hayvan 
sayısı 
(N) 

NO 
(Ort±SE) 
µmol/g 

BUN 
(Ort±SE) 

mg/dL 

Kre 
(Ort±SE) 

mg/dL 
G1 MTX 5 6 14,7±1,2 140,3±6,3 2,2±0,1 
G2 Mrtz+MTX 30+5 6 25,2±2,7 70±3,9 1,3±0,1 

 
Anahtar Kelimeler: MIRTAZAPIN, METOTREKSAT, NEFROTOKSISITE, 
OKSIDATIF STRES  
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[P-122] 

AKUT KETAMİN UYGULAMASININ SIÇAN MESANESİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Kadıoğlu M, Muci E, Erkoseoğlu İ, Kesim M, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Ketamin, fensiklidin türevi genel anestezik bir ajandır. Son yıllarda 
fensiklidin bağımlıları tarafından sık olarak suistimal edildiğine dair veriler 
artmaktadır. Uzun süreli ketamine maruz kalan bireylerin mesanelerinde 
ciddi fonksiyonel ve histopatolojik bozuklukların olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
çalışmada ketaminin mesane üzerine olan akut etkilerini in-vivo ve in-vitro 
ortamda incelemeyi planladık. 
Yöntem: İn-vivo deney gruplarında ketamin, tiyopental veya eterle genel 
anestezi uygulanmış olan sıçanlarda mesane hacimleri USG ile 
değerlendirildi. İn-vitro deney gruplarında eterle anesteziye edilmiş 
sıçanlarda fenilefrin (10-5M) ve karbakol (10-5M) ile önkasılma uygulanmış 
mesane preparatlarında ketamin ve çözücüsünün(hyamin) kümülatif 
konsantrasyon-yanıt eğrileri alındı. L-NAME (10-5M), diklofenak (10-5M) 
veya propranolol (10-5M) varlığında karbakol ile ön-kasılma uygulanmış 
mesane preparatlarında ketaminin kümülatif konsantrasyon-yanıt eğrileri 
alındı. 
Bulgular: Ketaminle genel anestezi uygulanmış olan sıçanlarda mesane 
hacimlerinde belirgin artış olurken, diğer anestezik ajanlarla bu artış 
gözlenmedi. Önceden prazosin (α-1 adrenerjik reseptör antagonisti) 
uygulanmış olan sıçanlarda ketaminle genel anestezi uygulandığında 
mesane hacminde artışın olmadığı saptandı. İn-vitro deneylerde fenilefrin 
ve karbakol ile önkasılma uygulanmış olan mesane preparatlarında 
ketaminin yüksek dozlarında (10-3M ve 3x10-3M) gevşeme yanıtları elde 
edildi. Ketaminin çözücüsü olan hyamin herhangi bir gevşemeye yol 
açmadı. Ketamin varlığında mesanenin fenilefrin ve karbakol cevaplarında 
herhangi bir değişiklik gözlenmedi. L-NAME, diklofenak ve propranolol 
ketaminin gevşetici etkisini önlemedi. 
Sonuç: Ketamin sempatik aktivasyona yol açarak mesane çıkışını daraltıp 
detrüsör kasını gevşetebilir. Kardiyak çıktı artışına bağlı olarak böbrek kan 
akımındaki artmaya ikincil idrar miktarını da artırıp mesane hacminde artışa 
yol açabilir. Prazosin ketaminin mesane üzerine sempatik aktivite üzerinden 
gelişen bu fonksiyonel etkilerini tamamen geri çevirmektedir. Ayrıca 
ketamin in-vitro etkisiyle mesane kasını gevşetmektedir. Kullanılan 
antagonistlerin etkili olmaması bu direkt gevşetici etkinin papaverin benzeri 
muskulotrop bir etki olduğunu düşündürmektedir. 
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[P-123] 

TAVŞAN BÖBREK DOKUSUNDA ESWL İLE İNDÜKLENEN OKSİDATİF 
HASAR ÜZERİNE ANTİOKSİDAN TAURİN VE OZON TERAPİ 
ETKİLERİNİN BİYOKİMYASAL VE HİSTOMORFOMETRİK 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Görgü N5, Aydos TR1, Korkusuz P2, Kısa Ü4, Güzel E3, Başar MM5  
1Başkent Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 2Hacettepe Ü. Tıp Fak. Histoloji 
ve Embriyoloji AbD, Ankara; 3İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji 
AbD, İstanbul; 4 Kırıkkale Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD, Kırıkkale; 5Kırıkkale Ü. Tıp Fak. 
Üroloji AbD, Kırıkkale 
Çalışmada, antioksidan taurin ve ozon terapinin, böbrek dokusunda ESWL 
(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)’nin yol açtığı oksidatif hasar 
üzerine etkileri tavşan modelinde incelendi. 
Yöntem: Yaşları 5,76±0,12 ay ve ağırlıkları 2518,33±49,8 gr olan 30 
erişkin Yeni Zelanda Albino tavşan kullanıldı. 
Grup I: Kontrol 
Grup II: Sağ böbreğe ESWL uygulandı. 
Grup III: Taurin uygulaması (i.p.) sonrası ESWL uygulandı. 
Grup IV: Ozon terapi (i.p.) sonrası ESWL uygulandı. 
Grup V: Taurin ve ozonoterapi uygulaması sonrası ESWL uygulandı. 
İzole edilen böbrek dokularında MDA, NO, t-SH, SOD, GSH-Px, katalaz 
düzeyi ölçümleri ve histomorfometrik incelemeler gerçekleştirildi. 
Bulgular: ESWL uygulanan grupta katalaz değerlerinde hafif bir artış 
izlenirken (8,60±1,2 nmol/min/mg protein), taurin veya ozon terapi 
uygulamasının ESWL’nin yol açtığı artışı engellediği; hatta, kontrol 
değerlerinin de altına düşürdüğü (sırasıyla 8,18±0,65 ve 7,84±1,06); 
ESWL sonrası taurin ve ozon terapinin birlikte uygulandığı grupta ise 
katalaz düzeyinin ESWL grubuna kıyasla anlamlı düzeyde düştüğü gözlendi 
(6,79±0,84) (p<0,05). GSH-Px, SOD, MDA, t-SH düzeylerinin ise anlamlı 
olmamakla birlikte ESWL sonrası arttığı, taurin ve/veya ozon uygulaması 
sonrası ise kontrol değerlerinin de altında bir düzeye indiği; ESWL 
uygulaması sonrası artan NO düzeyinin ise taurin ve/veya ozon terapi 
uygulaması sonrası daha da yükseldiği tespit edilmiştir. Histomorfometrik 
incelemede ise ESWL uygulamasının oluşturduğu doku hasarı üzerine taurin 
ve ozon terapi uygulamalarının anlamlı olmamakla birlikte koruyucu 
etkilerinin olduğu, iki yöntemin birlikte kullanılmasının ise ESWL hasarını 
daha belirgin düzeyde engellediği saptanmıştır. 
Sonuç: Ozon terapi ESWL uygulamasının indüklediği oksidatif doku 
hasarını azaltmakta ve taurin gibi diğer bir antioksidan ajanla birlikte 
kullanıldığında koruyucu etkisi daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Solunum Sistemi Farmakolojisi 
20.10.2011; P-124 
[P-124] 

İZOLE FARE AKCİĞER DOKUSUNDA SUB-AKUT ETANOL 
UYGULAMASININ RHOA/RHO-KİNAZ YOLAĞINA ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Aydınoğlu F, Öğülener N  
Çukurova Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD. Adana 
Son zamanlarda yapılan moleküler farmakolojik araştırmalarda, Ca2+ 
sensitizasyonunun ve RhoA/Rhokinaz yolağının solunum yolu düz kasının 
kasılmasında ve mevcut kasılmanın sürdürülmesinde önemli bir role sahip 
olduğu gösterilmiştir. Sıçan bronş düz kasında, RhoA/Rhokinaz proteinleri 
eksprese edilmiş ve fenilefrin, endotelin, anjiyotensin ile oluşturulan 
kasılmalara bu yolağın aracılık ettiği gösterilmiştir. Kronik alkol kullanan 
insanlarda ve kronik etanol uygulanan hayvan modellerinde, epitelyal ve 
endotelyal hücre fonksiyonunda, sürfaktan sentez ve salınımında, alveoller-
kapiller bariyer fonksiyonunda ve akciğer matriks içeriğinde ve 
komposizyonunda alkol’ün neden olduğu değişiklikler tespit edilmiştir. 
Ayrıca, kronik alkol kullanımının akut solunum sıkıntısı sendromu riskini 
artırıdığı gösterilmiştir. Ancak bilindiği kadarıyla, sub-akut etanol 
uygulamasının akciğer dokusunda RhoA/Rhokinaz yolağı üzerine etkisi 
araştırılmamıştır. 
Bu çalışmada, izole fare akciğer dokusunda sub-akut etanol uygulamasının 
RhoA/Rho-kinaz yolağı üzerindeki olası etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Deneyler kontrol ve sub-akut etanol grubu olmak üzere iki farklı 
grupta yapıldı. Farelereden izole edilen akciğer dokuları Krebs solüsyonu 
içeren organ banyosuna asıldı. Dokularda, α1-adrenerjik reseptör agonisti 
fenilefrin (10-8-10-4 M) ve depolarizan etkiye sahip KCl (10-80 mM) ile 
kasılma yanıtları oluşturuldu. Bu kasılma yanıtları üzerinde Rho-kinaz 
inhibitörleri olan fasudil ve Y-27632’nin etkileri incelendi. 
Bulgular: Etanol uygulaması, fenilefrin ve KCl kasılmalarında kontrol 
grubuna göre anlamlı bir azalmaya neden oldu. Ayrıca, etanol grubundan 
izole edilen dokularda Fasudil ve Y-27632 oluşan gevşemeler anlamlı olarak 
azaldı. 
Sonuç: Bu bulgular, etanolün RhoA/Rho-kinaz yolağını etkileyerek 
fenilefrin ve KCl ile oluşan kasılma ve Rho-kinaz inhibitörleri ile oluşan 
gevşeme cevaplarında desentizasyona neden olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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İskelet Kası ve Düz Kas Farmakolojisi 
20.10.2011; P-125/P-127 
[P-125] 

FARE ÇİZGİLİ KAS İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA SİLİBİNİN 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Ergün Y2, Kurutaş E. B1, Atalay F1, Alıcı T3  
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. Tıp Fak. Tıbbı Biyokimya AbD, K. Maraş; 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, K. Maraş; 3Safa 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimi, İstanbul 
Çizgili kas iskemi-reperfüzyon hasarında serbest oksijen radikallerinin 
önemli katkılarının olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada antioksidan 
potansiyeli olan silibinin adlı molekülün etkisinin incelenmesi 
hedeflenmiştir. 
Yöntem: Anestezi altına alınan Balb/c farelerde yapılan in vivo deneylerde 
4 grup oluşturuldu: Grup 1; Sham-kontrol, Grup 2; sol alt bacağı turnike 
yöntemiyle bağlanıp iskemi-reperfüzyon hasarı (İRH: 2+1 saat) oluşturulan 
grup, Grup 3; İRH+%10 alkol, Grup 4; İRH+Silibinin (50 mg/kg). 
Deneylerin sonunda spektrofotometrik yöntemle sol gastrocnemius kasında 
malondialdehid (MDA), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) 
değerleri ölçüldü. Ayrıca kasın canlılığı trifeniltetrazolium boya metoduyla 
incelendi. 
Bulgular: Sol gastrocnemius kasının canlılık oranı İRH grubunda sham-
kontrol grubuna göre belirgin olarak düşüktü (Grup 1: 144±17; Grup 2: 
28±9). Öte yandan hem %10 alkol (silibinin çözücüsü) hem de silibinin 
verilen gruplarda canlılık oranları normal seviyelere doğru yükseldi (Grup 3: 
88±6; Grup 4: 75±5). Ayrıca İRH oluşturulan farelerde MDA düzeyleri 
sham-kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksekti (Grup 1: 2.47±0.24; 
Grup 2: 5.34±0.86). Silibininin reperfüzyondan 10 dakika önce İP 
uygulanması MDA düzeylerini kontrol düzeylerine geriletti (Grup 4: 
1.77±0.37). Ancak %10 alkol verilen grupta da yaklaşık olarak aynı 
düzeyde azalma mevcuttu (Grup 3: 2.55±0.52). SOD düzeyleri İRH 
grubunda artsa da silibinin ve %10 alkol verilen gruplarda istatistiksel 
olarak anlamlı bir düşme tespit edilemedi (Grup 1: 4.28±0.46; Grup 2: 
10.89±2.21; Grup 3: 9.39±2.26; Grup 4: 6.02±0.38). Gruplar arasında 
KAT değerleri açısından bir fark yoktu (Grup 1: 96±17; Grup 2: 185±41; 
Grup 3: 165±31; Grup 4: 110±6). 
Sonuç: Tek başına uygulanan %10 alkolün de İRH’de faydalı etkiler 
göstermesi nedeniyle silibininin çizgili kas İRH’sinde yararlı olduğu 
sonucuna varılamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: İSKEMI-REPERFÜZYON HASARI; FARE; SERBEST 
OKSIJEN RADIKALLERI; TRIFENILTETRAZOLIUM  
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İNSAN İNTERNAL MEME ARTERİ VASKÜLER KASILMA YANITLARI 
ÜZERİNE ALENDRONATIN ETKİSİ 
Arun M2, Reel B2, Güzeloğlu M1, Albayrak G1, Hazan E1  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., Kalp ve Damar Cerrahisi AbD, 35340, İnciraltı, Izmir; 2Ege 
Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, 35100, Bornova, İzmir 
Bifosfonatlar osteoporoz, hiperkalsemi ve Paget hastalığı’nın tedavisinde 
yaygın olarak kullanılan osteoklast aracılı kemik yıkımının güçlü 
inhibitörleridir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bifosfonatların endikasyonları 
dışında diğer bazı hastalıklar üzerindeki etkilerinin ve ilgili mekanizmaların 
araştırılmasına yoğunlaşmıştır. Yapılan in vitro çalışmalarda bazı 
bifosfonatların hücre içi kalsiyum dinamiklerini ve kalsiyum mobilizasyonu 
değiştirdiği, ayrıca bazı kalsiyum kanal blokörleri ile aditif etkileşerek 
vasküler düz kas kasılma yanıtlarını azalttığı bildirilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında çalışmamızda oral bir bifosfonat olan alendronatın insan sol meme 
arteri (LİMA) halkalarının kasılma yanıtları üzerine olan etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada insan LİMA halkaları izole organ banyosu ortamına 
alınmıştır. Dinlenim periyodu sonrası, LİMA halkaları 1 saat boyunca 
alendronat (10-6M) içeren veya içermeyen (kontrol) inkübasyon ortamında 
tutulmuştur. İnkübasyon sonrası arterlerin kümülatif konsantrasyonlarda 
noradrenalin (NA; 10-9-10-4M) ve serotonin (5-HT; 10-9-3x10-5M)’e 
verdikleri kasılma yanıtları, ayrıca tek doz NA (10-5M) ile ön kastırma 
sonrası nitrogliserine (NTG; 10-9-3x10-5M) verdikleri gevşeme yanıtları 
incelenmiştir. 
Bulgular: Bir saat süreyle alendronat inkübasyonu NA maksimum kasılma 
yanıtlarında anlamlı şekilde azalmaya neden olmuştur (kontrol 3.53 ± 
0.96g, alendronat 1.93 ± 0.16g, P<0.05, n=5). Benzer şekilde 5-HT 
kasılma yanıtlarında belirgin azalma meydana gelmiştir (kontrol 2.21 ± 
0.60g, alendronat 0.94 ± 0.31g, P<0.05, n=5). Bununla birlikte alendronat 
ön kastırma uygulanan LİMA halkalarının NTG gevşeme yanıtlarında anlamlı 
bir değişikliğe yol açmamıştır. 
Sonuç: Alendronatın farklı reseptör aracılı kasılma yanıtlarında meydana 
getirdiği inhibisyon, bu etkisinin vasküler düz kas kasılma mekanizmaları ile 
doğrudan ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bulgularımız diğer 
bifosfonatlar ile saptanan önceki sonuçlara paralel olarak alendronatın 
insan LIMA düz kasında hücre içi kalsiyum dinamiğini değiştirebildiğine 
işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ALENDRONAT, İZOLE ORGAN BANYOSU, LIMA, KASILMA 
YANITLARI  
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ENDOKANNABİNOİDLERİN UTERUS DÜZ KAS YANITLARI ÜZERİNE 
ETKİSİ 
Korkut O1, Ünlü G2, Aktuna Z2  
1Balıkesir Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Kırıkkale Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Endojen bir kannabinoid olan anandamid (AEA)’in çeşitli düz kas yapıları 
üzerinde kannabinoid reseptörleri ve farklı mekanizmalar aracılığıyla 
gevşeme yanıtı oluşturduğu bilinmektedir. Myometriyumda da kannabinoid 
reseptörlerinin varlığı tanımlanmış olup endokannabinoidlerin uterus düz 
kas fonksiyonu üzerindeki etkileri ve etki mekanizmaları henüz 
aydınlatılabilmiş değildir. Bu çalışmada izole sıçan uterus preparatlarında 
AEA’nın; İsoproterenol (İsop), ritodrin (RTD) ve oksitosin (OT) yanıtları 
üzerine olan etkileri incelenmistir. 
Yöntem: Deneylerde 180-200 g ağırlığında dişi Wistar sıçanlar kullanıldı. 
Tiyopental sodyum (0,02-0,04 g/kg i.p.) anestezisi altında sıçan uterusları 
izole edilerek Dale solüsyonu içeren organ banyolarına asıldı. Ortamda AEA 
(10-7-10-5 M) varlığında OT (10-10-10-5 M) kasılma yanıtları ve OT 10-6 
M ile oluşturulan submaksimal kasılma sonrası İsop (10-10-10-5 M), RTD 
(10-10-10-5 M) gevşeme yanıtları incelendi. Deneyler sırasında uterus 
spontan kontraksiyonlarının frekansları, minimum gerimleri, maksimum 
gerimleri, amplitüdleri ve eğri altında kalan alanları değerlendirildi. 
Bulgular: Ortamda AEA (10-7-10-5 M) varlığında OT (10-10-10-5 M) 
uygulanması ile konsantrasyon bağımlı kasılma yanıtları elde edildi. İsop 
(10-10-10-5 M) ve RTD (10-10-10-5 M) uygulanması konsantrasyon bağımlı 
gevşeme yanıtı oluşturdu. AEA 10-7 M varlığında OT uygulandığında oluşan 
spontan kontraksiyonların gücünün ve sıklığının artığı, AEA 10-5 M 
varlığında ise sıklığının azaldığı görüldü. AEA, İsop ile elde edilen β 
adrenoseptör aracılı gevşeme yanıtlarını anlamlı olarak değiştirmezken, 
yüksek konsantrasyonlarında sıklığını değiştirmeksizin kasılmanın gücünü 
azalttığı görüldü. AEA’nın konsantrasyon bağımlı olarak β2 adrenoseptör 
agonisti RTD aracılı gevşetici etkiyi değiştirdiği, kasılmanın gücünü ve 
sıklığını azalttığı görüldü. 
Sonuç: Elde edilen veriler uterus düz kas fonksiyonları üzerinde AEA’nın 
farklı etkileri olabileceğini ve konsantrasyon bağımlı olarak bu etkilerin 
değişebileceğini düşündürdü. 
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Enflamasyon 
21.10.2011; P-128/P-139 
[P-128] 

YANIĞA BAĞLI GELİŞEN AKCİĞER DOKU HASARINDA LİKOPENİN 
KORUYUCU ETKİSİ 
Macit Ç3, Çevik Ö1, Oba R1, Şener G2  
1Marmara Ü. Eczacılık Fak. Biyokimya Anabilimdalı; 2Marmara Ü. Eczacılık Fak. 
Farmakoloji AbD; 3Yeditepe Ü. Eczacılık Fak. Klinik Eczacılık Bilim Dalı 
Termal travma, yoğun bakım ünitelerinin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan 
biridir. Durumun prognozunu etkileyen en önemli faktörlerden biri de yanık 
bölgesinin dışında, uzak dokularda hasar oluşmasıdır. Yanığın neden olduğu 
uzak doku hasarında oksidan mekanizmaların rol oynadığı bilinmektedir. Bu 
çalışmada yanık oluşturulan hayvanlarda akciğer dokusunda oluşan 
hasarda likopenin olası koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Her iki cinsiyette Wistar-albino sıçanlarda (250-300g), toplam 
vücut yüzeyinin % 30’unu kaplayan 2. derece yanık oluşturuldu. Yanıktan 
hemen sonra ve 24 saat sonra 50 mg/kg dozunda likopen oral olarak 
uygulandı. Yanıktan 48 saat sonra sıçanlar dekapite edilerek akciğer 
ve kan örnekleri alındı. Kan örneklerinde proinflamatuar sitokinler (TNF-α 
ve IL-1β), akciğer doku örneklerinde ise malondialdehid (MDA) ve 
glutatyon (GSH) düzeyleri, myeloperoksidaz (MPO), süperoksid dismutaz 
(SOD) ve katalaz (KAT) aktiviteleri ölçüldü. 
Bulgular: Yanığa bağlı olarak kanda proinflamatuar sitokinler anlamlı 
olarak yükselmiştir (p<0.01-0.001). Yanık grubuna ait akciğer dokularında 
MDA seviyeleri ve MPO aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
yüksek (p<0.001), GSH seviyeleri ile KAT aktiviteleri ise düşük (p<0.01-
0.001) bulunmuştur. SOD aktivitesinde herhangi bir değişiklik 
gözlenmemiştir. Likopen uygulanan yanıklı hayvanlarda tüm 
parametrelerdeki değişim geri çevrilmiştir (p<0.01-0.001). 
Sonuç:Çalışmamızın kan bulguları artan sitokinler eşliğinde yanığın 
sistemik inflamasyon sendromu olduğunu ve bu yanıtın ise yanık 
yarasından uzakta akciğer dokusunda oksidan hasara neden olduğunu 
desteklemiştir. Ayrıca; çalışmamızda kullandığımız karotenoid grubu 
likopenin antioksidan etkisi ile bu hasarda koruyucu rol oynadığı 
belirlenmiştir. Bu bulgular eşliğinde likopen uygulamasının yanık 
hasarındaki uzak doku hasarında tedavi edici rol oynayabileceğini 
düşünülmektedir. 
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LİKOPEN TEDAVİSİ YANIĞA BAĞLI OLARAK GELİŞEN BÖBREK 
HASARINI AZALTIR 
Çevik Ö1, Oba R1, Macit Ç3, Şener G2  
1Marmara Ü. Eczacılık Fak. Biyokimya AbD; 2Marmara Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji 
AbD; 3Yeditepe Ü. Eczacılık Fak. Klinik Eczacılık Bilim Dalı 
Yanık, tedavisindeki ilerlemelere rağmen neden olduğu sistemik inflamatuar 
sendrom nedeniyle morbidite ve mortalitesi yüksek bir travmadır. Likopen, 
sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan karoten (carotenoid) ailesine ait 
bir pigmenttir ve antioksidan etkileri gösterilmiştir. . Bu çalışmada yanık 
oluşturulan hayvanlarda böbrek dokusunda oluşan hasarda likopenin olası 
koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Her iki cinsiyette Wistar-albino sıçanlar sırt derileri traş edilerek 
eter anestezisi altında 10 saniye süreyle 90°C suya tutuldu ve yanık hasarı 
oluşturuldu. Tedavi grubuna yanık sonrası ve 24 saat sonra olmak üzere 
oral 50 mg/kg dozunda likopen uygulandı. Kontrol grubunda ise 
hayvanların sırt bölgeleri 10 saniye süreyle 25°C suya tutuldu. Yanıktan 48 
saat sonra dekapite edilen hayvanlardan kan ve böbrek dokusu örnekleri 
alındı. Kan örneklerinde proinflamatuar sitokinler (TNF-α ve IL-1β), ürik 
asit ve kreatinin, böbrek doku örneklerinde ise malondialdehid (MDA) ve 
glutatyon (GSH) düzeyleri, myeloperoksidaz (MPO), süperoksid dismutaz 
(SOD) ve katalaz (KAT) aktiviteleri ölçüldü. 
Bulgular: Yanığa bağlı olarak kanda proinflamatuar sitokinler, ürik asit ve 
kreatinin anlamlı olarak yükselmiştir (p<0.001). Yanık grubuna ait böbrek 
dokularında MDA seviyeleri ve MPO aktiviteleri kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede yüksek (p<0.001), GSH seviyeleri ile KAT ve SOD 
aktiviteleri ise düşük (p<0.01-0.001) bulunmuştur. Likopen uygulanan 
yanıklı hayvanlarda tüm parametrelerdeki değişim geri çevrilmiştir 
(p<0.05-0.001). 
Sonuç: Çalışmamızın bulguları yanık hasında sitokinlerin ve serbest 
radikallerin rölünü desteklemektedir. Tedavi amacı ile uyguladığımız 
likopenin antioksidan ve antiinflamatuar etkisi ile hasara karşı dokuyu 
korumuştur. Bu bulgular eşliğinde sebze ve meyvelerde doğal olarak 
bulunan likopenin yanık vakalarında uygulanmasının uzak doku hasarında 
tedavi edici rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: YANIK, UZAK DOKU HASARI, LİKOPEN, BÖBREK  
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DOYMUŞ YAĞ ASİDİ İÇEREN FOSFOLİPİDLERİN, İNSAN CD14+ 
MONOSİTLERİNDEKİ PROİNFLAMATUVAR SİTOKİNLERİN SENTEZ 
VE SALINIMINA ETKİLERİ 
Parlak M2, Şanlısoydan F1, Soydan AS2  
1Cumhuriyet Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu; 2Cumhuriyet Ü. Tıp Fak., 
Farmakoloji AbD 
Serbest doymuş yağ asidleri, toll-like (TL-4) ve CD14+ reseptörler aracılığı 
ile, monositlerden inflamatuvar sitokinlerin salınımına neden olmaktadır 
(1,2). Yapısında doymuş yağ asidi içeren kompleks lipidlerin inflamatuvar 
yanıttaki rolü bilinmemektedir. Bu çalışmada yapısında miristik, palmitik ve 
stearik asid gibi doymuş yağ asidleri içeren fosfolipidlerin, insan CD14+ 
monositlerinden, proinflamatuvar sitokinler olan TNF-α ve IL-6 salınımına 
olan etkileri araştırıldı. 
Yöntem: 20-30 yaş arası sağlıklı erkek bireylerden (n=6) elde edilen 
periferik venöz kan örneklerinden (5 ml) santrifuj (ficoll 3ml, 400xg, 30dk) 
ve Micro-Beads yöntemi ile CD14+ monositler ayrıştırıldı 
(1.96±0.51x105/ml). Hücreler RPMI 1640 media ile sulandırıldı ve 3 farklı 
fosfolipid (1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (A), 1,2-
Dipalmitoly-sn-glycero-3-phosphocholine (B), 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine (C), 10µM) ile 8 saat inkübe edildi. Fosfolipidler etil alkolde 
çözüldü ve kontrol grubuna sadece etil alkol eklendi. İnkübasyonun 
sonunda santrifüj (400xg, 30dk) yapıldı, süpernatantlar -80oC’de, ELİSA 
yöntemi ile TNFα ve IL-6 düzeyleri ölçülene kadar saklandı. 
Bulgular: Hücrelerin deneyler sonunda canlılık oranları %98’in 
üzerindeydi. TNFα ve IL-6 değerleri 0. ve 8. saatte ölçüldü. 0. saatteki 
TNFα ve IL-6 miktarları ELİSA yöntemi ile ölçülecek düzeyde değildi ve sıfır 
olarak kabul edildi. Fosfolipidler (A, B, C) ve kontrol grubu 
karşılaştırıldığında, 8. saatte ölçülen TNFα (n=6, 190.0±65.0, 197.0±58.1, 
170.0±64.0 vs 206.3±61.2 pg/ml, p>0.05) ve IL-6 (n=6, 898.0±385.1, 
1032.8±422.7, 772.4±392.4 vs 1114.0±448.7 pg/ml, p>0.05) değerleri 
arasında anlamlı fark bulunamadı. 
Sonuç: Yapısında miristik, palmitik ve stearik asid içeren fosfolipidlerin, 
insan CD14+ monositlerinde, TNFα ve IL-6 sentezi ve salınımı üzerine 
etkisinin olmadığı bulunmuştur. 
KAYNAKLAR: 
1) Atherosclerosis, 202, 382-93, 2009 
2) Immunology, 126, 233-45, 2008 
Anahtar Kelimeler: FOSFOLIPID, DOYMUŞ YAĞ ASIDI, TNF-ALFA, IL-6, 
CD14+ MONOSIT  
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ADAM10 VE NEPRİLİZİNİN TÜMÖRLE İNDÜKLENEN IL-6 VE IL-10 
SALINIMINA ETKİLERİ 
Erin N2, Ekinci N3, Gorczynskı R1  
1 Unıversıty Health Network, Toronto, Kanada; 2Akdeniz Ü. Tıp Fak. Farmakoloji; 
3Akdeniz Ü. Tıp Fak., SBAUM 
Kanser progresyonunda proteazların rolüne ilişkin tartışmalı bulgular vardır. 
ADAM10, matriks metalloproteaz ve disintegrin ailesinin bir üyesidir. 
ADAM10 ekspresyonunun 4T1 fare meme kanserinin daha metastatik bir alt 
grubu olan 4THM primer tümörlerde azaldığını daha önceki 
çalışmalarımızda göstermiştik. Ayrıca ADAM10’un Neprilizin (NEP)’le aynı 
substrata özgünlük gösteren bir peptidaz olduğunu, tümör büyümesini 
inhibe ettiği kadar immün yanıtı da düzenlediğini belirtmiştik. IL-10 
immünsüpresif etkisiyle ve IL-6 da inflamasyonu aşırı derecede 
indükleyerek tümör büyümesi ve metastazı arttırabilirler. Bu sitokinlerin 
ADAM10 ve/veya NEP ile nasıl bir ilişki içerisinde oldukları 
bilinmemektedir.Bu çalışmanın amacı dalak ve periferik lenf nodlarından 
elde edilen miks lökosit kültürününü tümör hücresi (MLC) ile birlikte 
inkübasyonuna bağlı indüklenen IL-10 ve IL-6 salınımına ADAM10 ve NEP’in 
etkilerini araştırmaktır. 
Yöntem: Dişi balb/c farelere ortotopik olarak 12 gün önceden 4THM 
hücreleri enjekte edildi. MLC bu farelerin dalak ve periferal lenf nodları 
kullanılarak hazırlandı. Kontrol MLC için enjeksiyon yapılmamış dişilerden 
alınan hücreler kullanıldı. MLC ya tümör hücreleri ya da LPS ile stimüle 
edildi. Bir kontrol grubu ise stimüle edilmemiş hücrelerden oluşturuldu. 
MLC’e 10 ng/ml konsantrasyonunda ADAM10 veya NEP eklendi. 40 saatlik 
kültür süpernatantlarındaki sitokin düzeylerindeki değişimler ELİSA yöntemi 
ile belirlendi. 
Bulgular: Bulgular: Hem ADAM10 hem de NEP, 4THM hücreleri ile stimüle 
edilen MLC’in indüklediği IL-6 sekresyonunu anlamlı derecede azaltmıştır. 
IL-10 sekresyonu 4THM hücreleriyle indüklenmemiştir. Buna karşın LPS ile 
indüklenen IL-10 sekresyonunda sadece NEP ile tedavi edilen grupta 
belirgin bir azalma olmuştur. Benzer değişimler kontrol farelerinden alınan 
MLC’inde de gözlenmiştir. En önemlisi in vitro koşullarda ne ADAM10 ne de 
NEP bu sitokinleri hidroliz etmemektedir. 
Sonuç: Bu sonuçlar ADAM10 VE NEP aktivitesini arttıran ajanlar tümör 
gelişimine bağlı inflamasyonun ve imün süpresyonun azaltılmasında etkili 
olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ADAM10, NEPRILYSIN, MEME KANSERI, ENFLAMASYON, 
IMMÜN SUPRESYON, IL10, IL-6  
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SIÇAN PENÇE ÖDEMİNDE ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇ ETKİNLİĞİNİN 
KAPSAİSİN VE KAPSAİSİN İÇEREN YAKI İLE DEĞİŞİMİ 
Ercan N2, Ağış ER1, Uludağ O2, Demirel Yılmaz E 1  
1Ankara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 2Gazi Ü. Eczacılık Fak., 
Farmakoloji AbD, Ankara; 
Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, inflamatuar kas ve eklem 
hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nonsteroidal 
antiinflamatuvar ilaçların, kapsaisin içeren yerel preparatlarla, etkinliğinin 
arttırılabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada sıçanlara karagenin ile pençe 
ödemi oluşturularak, diklofenak etkisinin kapsaisin ve kapsaisin içeren yakı 
ile nasıl değiştiğinin incelenmesi, amaçlanmıştır. 
Yöntem: Deneylerde kullanılan dişi Wistar sıçanlar; Kontrol, Diklofenak, 
Yakı, Yakı+Diklofenak, Kapsaisin, Kapsaisin+Diklofenak olarak gruplara 
ayrılmıştır. Pençe ödemi için intraplantar olarak sıçanların sağ arka 
pençelerine karagenin (1mg/0,1ml/pençe), sol arka pençelerine serum 
fizyolojik (0,1ml/pençe) uygulanmıştır. Yakı bandı yaklaşık 20µg kapsaisin 
içeren parçalar şeklinde pençelere yapıştırılmıştır. Diklofenak (3mg/kg) 
karageninden 90 dakika sonra kas içine yapılmıştır. Kapsaisin üç farklı 
dozda (2, 10 ve 20µg/20µl) pençe deri altına uygulanmıştır. Pençe 
hacimleri pletismometre ile 0, 180, 270 ve 360. dakikalarda ölçülmüştür. 
Sağ ve sol pençe arasındaki hacim farkı “ödem” olarak alınmıştır. İstatiksel 
çözümleme, “Tek Yönlü ANOVA” ve ardından “Bonferroni” testi kullanılarak, 
yapılmıştır. 
Bulgular: Pençe ödemi, tek başına yakı ya da kapsaisin kullanılan 
gruplarda değişmemiştir. Diklofenak tek başına yalnızca 270. dakikada 
ödemi anlamlı olarak azaltırken; kapsaisinle birlikte uygulandığında, 180 ve 
270. dakikalarda ödemi anlamlı olarak düşürmüştür. Pençe ödemi, 
diklofenak ve yakı birlikte uygulandığında 180, 270 ve 360. dakikalarda 
anlamlı olarak azalmıştır. 
Sonuç: Bulgular; pençe ödemi inflamasyon modelinde, yerel kapsaisin ya 
da kapsaisin içeren yakı uygulamaları ile antiinflamatuar ilaç etkinliğinin 
arttığını; göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: YAKI, KAPSAISIN, PENÇE ÖDEMI, ANTIINFLAMATUVAR 
AKTIVITE, SIÇAN.  
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SIÇANLARDA GABAPENTİNİN ANTİENFLAMATUVAR ETKİNLİĞİNİN 
VE MİDE MUKUS SALGISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Kaygısız B2, Kılıç FS2, Aydın Ş2, Musmul A1, Erol K2  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik AbD, Eskişehir; 2Eskişehir Osmangazi 
Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Eskişehir 
Gabapentin, antikonvülzan olarak kullanılan bir GABA analoğu maddedir. 
Antikonvülzan olarak kullanılmasının yanı sıra nöropatik ve enflamatuvar 
ağrı tedavisinde antihiperaljezik olarak etkili olduğu gösterilmiştir. Yapılan 
bir çalışmada gabapentinden daha güçlü etkili ve onun analoğu olan S (+)-
3-Isobutylgaba’nın eklem iltihabını azalttığı bildirilmiştir. Bu araştırmanın 
amacı, sıçanlarda oluşturulan enflamasyon modelinde gabapentinin 
antienflamatuvar etkinliğinin ve mide mukus düzeyi üzerine etkisinin 
araştırılmasıdır. 
Yöntem: Bu çalışmada erkek, Spraque Dawley sıçanlar; kontrol (SF), 
gabapentin 10, 30 ,100mg/kg ve diklofenak 5mg/kg olarak 5 gruba ayrıldı. 
Deneysel enflamasyon modeli, sıçanların arka pençelerine 1. ve 3. günlerde 
0,1ml %2’lik formaldehit enjekte edilerek ödem meydana getirilmesi 
yoluyla oluşturuldu. İlaç veya SF tedavisi 4. gün başlanarak 10 gün 
boyunca gavaj yoluyla yapıldı. Pençe ödeminin çapı, ödem oluşturmadan 
önce, ödem oluşturduktan sonra ve tedavinin sonunda ölçüldü. Deneyin 
son günü sıçanların mideleri çıkarılarak mukus içerikleri ölçüldü. Sonuçlar, 
istatistiki olarak Kruskal-Wallis testi ile analiz edildi. 
Bulgular: Antienflamatuvar etkinliği değerlendirildiğinde, gabapentin tüm 
dozlarında doza bağımlı olarak kontrole göre, % ödem miktarını anlamlı 
şekilde azaltmış ve % ödem inhibisyonunu da artırmıştır (p<0.001). Mide 
mukusunda da tüm dozlarda kontrole göre azalma yapmış (p<0.05) 
olmakla beraber, bu azalma diklofenak grubu kadardır. 
Sonuç: Bu sonuçlara göre, gabapentinin antienflamatuvar etkisinin 
olduğunu ve mide mukus miktarında yaptığı azalmanın, bilinen bir 
antienflamatuvar ilaç olan diklofenak sodyum kadar olduğunu 
söyleyebiliriz.Çalışmanın sonraki aşamasında gabapentinin kan sitokin 
düzeyleri üzerine etkisi de araştırılacaktır. 
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ADJUVANT ARTRİTLİ SIÇANLARDA PELARGONİUM SİDOİDESİN 
ETKİSİ 
Gündüz S2, Dökmeci D2, Gündüz Ö2, Usta U3, Turan FN1  
1Trakya Ü. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AbD; 2Trakya Ü. Tıbbi Farmakoloji AbD; 
3Trakya Ü. Tıbbi Patoloji AbD 
Çalışmamızın amacı Pelargonium sidoidesin sıçanlarda deneysel olarak 
oluşturulan adjuvant artrit modelindeki etkisini incelemektir. 
Yöntem: Her grupta 8 sıçan olacak şekilde 6 grup oluşturuldu. 1. grup 
kontrol grubu olarak ayrıldı ve diğer gruptaki sıçanların sağ arka 
pençelerine 0.1 ml tek doz intradermal Freund’s Complete Adjuvant (FCA) 
verilerek artrit oluşturuldu. 17-27. günler arası; 2. gruba %12’lik etanol; 3, 
4 ve 5. gruplara sırasıyla Pelargonium sidoidesin 100-200-500 mg/kg 
dozları, 6. gruba 100 mg/kg dozunda ibuprofen uygulandı. İnflamatuvar 
reaksiyon 0, 17, 20, 23 ve 27. günlerde özel kumpas ile ölçüldü. 27. günde 
intrakardiyak olarak kanlar alındı ve patolojik inceleme için arka ayak 
eklemleri çıkarıldı. Plazmada süperoksid dismutaz, katalaz, glutatyon 
peroksidaz enzimleri, malondialdehid, glutatyon, nitrit-nitrat ve asimetrik 
dimetilarginin düzeyleri ölçüldü ve eklemler histopatolojik olarak 
değerlendirildi. 
Bulgular: FCA uygulamasından sonraki 27. günde sağ pençe çapları, 17. 
gündeki değerleri ile karşılaştırıldığında 1. ve 2. grubun değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir değişme olmadığı görüldü. 3, 4, 5 ve 6. 
grupların 27. gün ile 17. gündeki pençe çapı değerleri karşılaştırıldığında 
değerlerin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı görüldü. 27. günde 
2. grup ile 3, 4, 5, 6. gruplar karşılaştırıldığında, grup 4 ve grup 5’de pençe 
ödeminde istatistiksel olarak anlamlı bir azalmanın olduğu saptandı. 
Sonuç: Pelargonium sidoides uygulanan tüm dozlarda adjuvant artrit 
üzerine antiinflamatuvar etki gösterek pençe çapı değerlerini ve adjuvant 
artritin histopatolojik bulgularından olan vasküler proliferasyon, sinovyal 
proliferasyon, granülom ve mononükleer inflamasyon bulgularını azaltmıştır 
ve en etkili doz 200 mg/kg olarak bulunmuştur. Pelargonium sidoides 
uygulanan tüm dozlarında oksidatif stres üzerine olumlu bir etki 
gösterememiştir. 
Anahtar Kelimeler: ADJUVANT ARTRIT, IBUPROFEN, OKSIDATIF STRES, 
PELARGONIUM SIDOIDES, ROMATOID ARTRIT  
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LİPOPOLİSAKKARİDLE İNDÜKLENMİŞ SIÇAN MONOSİTLERİNDE, 
METFORMİNİN TNF-ΑLFA VE IL-6 SENTEZ VE SALINIMINA ETKİSİ 
Gedikli E, Parlak M, Soydan AS  
Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD.  
Metformin, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Metforminin kan 
şekerini düzenleyici etkisinden bağımsız olarak, inflamasyonu da önleyici 
bir etkisi olduğu bulunmuştur (1-4). Ancak etki mekanizması tam olarak 
açıklanamamıştır. Bu çalışmada, metforminin, LPS ile inkübe edilmiş sıçan 
monositlerinden proinflamatuvar sitokinler olan TNF-α ve IL-6 sentez ve 
salınımı üzerindeki etkisi araştırıldı. 
Yöntem: Erkek 8-12 haftalık sağlıklı sıçanlardan (n=7, 200-250 g), genel 
anestezi (Xylazin 3 mg/kg + Ketamin 90 mg/kg) altında kardiyak puncture 
yöntemiyle 10 ml kan alındı ve steril EDTA’lı tüplere konuldu. Santrifuj 
(ficoll 3ml, 400xg, 30dk) yardımıyla mononükleer hücreler ayrıştırıldı. 
Hücreler RPMI 1640 media ile sulandırıldı (3.3±0.2x105/ml). Hücreler önce 
metformin (2,5 µM, 25 µM, 250 µM) ile 2,5 saat inkübe edildi. Bu sürenin 
sonunda LPS (100 ng/ml) eklenerek 5 saat daha inkübe edildi. Daha sonra 
santrifuj (400xg, 30dk.) yapıldı, süpernatantlar -80oC’de, ELISA yöntemi ile 
TNFα ve IL-6 düzeyleri ölçülene kadar saklandı. 
Bulgular: Hücrelerin deneyler sonunda canlılık oranları %98’in 
üzerindeydi. Bulgular, LPS 100ng/ml ile elde edilen TNFα değerlerinin 
yüzdesi olarak hesaplanmıştır. LPS 100ng/ml ile, LPS + metformin (2,5 µM, 
25 µM, 250 µM) karşılaştırıldığında (100±0.0 vs 63.78±16.76, 
125.71±24.59, 154.33±34.40), aralarındaki fark anlamlı bulunamamıştır 
(p>0.05). IL-6 miktarları ELİSA yöntemi ile ölçülecek düzeyde bulunmadı. 
Sonuç: Metformin, LPS ile indüklenen sıçan mononükleer hücrelerinden, 
TNFα sentez ve salınımını, düşük konsantrasyonda azaltmaya, yüksek 
konsantrasyonlarda ise artırmaya yönelik bir etki göstermiştir. Ancak bu 
etkiler istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. 
 Kaynaklar: 
1) R.M. Guiseppina ve ark., Eur. J. Pharmacol., 604, 125-31, 2009 
2) Z.W. Jaroslaw ve ark., Am. J. Respir. Crit. Care Med., 178, 168-79, 
2008 
3) I. Kikuo ve ark., Atheroscler. Thromb. Vasc. Biol., 26, 611-17, 2006 
4) B. Ina ve ark., J. Pharmacol. Exp. Ther., 316(3), 1053-61, 2006 
Anahtar Kelimeler: METFORMIN, LIPOPOLISAKKARID, TNF-ALFA, IL-6, 
MONOSIT  
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SIÇANLARDA OLUŞTURULAN SEPSİS MODELİNDE OKSİDATİF 
STRESİN NEDEN OLDUĞU AKCİĞER VE BÖBREK HASARININ 
SİLDENAFİL TEDAVİSİ İLE AZALTILMASI: BİYOKİMYASAL VE 
HİSTOPATOLOJİK BİR ÇALIŞMA 
Çadırcı E3, Halıcı Z4, Odabaşoğlu F2, Albayrak A4, Karakuş E5, Ünal D1, Atalay F6, 
Ferah I4, Ünal B1  
1Atatürk Ü. Tıp Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD; 2Atatürk Ü. Eczacılık Fak. Biyokimya 
AbD; 3Atatürk Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD; 4 Atatürk Ü. Tıp Fak. Farmakoloji 
AbD; 5Atatürk Ü. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AbD; 6Eczacılık Fak. 
Biyokimya AbD 
Morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olan sepsis enfeksiyona karşı 
sistemik bir yanıttır. Sildenafil siklik guanozin monofosfat (cGMP )spesifik 
fosfodiesteraz tip 5 (P DE5)'in güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Bu 
çalışmadaki amacımız sıçanlarda çekum ligasyon ve delme (CLP) 
yöntemiyle oluşturulan sepsis modelinde sildenafilin koruyucu etkilerini 
araştırmaktır. 
Yöntem: Her grupta 10 sıçan olmak üzere sıçanlar dört gruba ayrıldı. 1) 
kontrol grubu, 2) CLP grubu, 3)10 mg/kg SLD verilen CLP grubu ve 4) 20 
mg/kg SLD verilen CLP grubu Çekum ligasyonu ve iki delik açılma yoluyla 
indüklenen CLP polimikrobial sepsis modeli sıçanlara uygulandı. 16 saat 
sonunda bütün gruplar öldürüldü. Akciğer, böbrek ve kan örnekleri 
histopatolojik ve biyokimyasal metotlarla analiz edildi. 
Bulgular: Sildenafinin septik sıçanlarda GSH seviyesini artırdığı, MPO ve 
LPO aktivasyonunu azalttığı ve SOD seviyesini düşürdüğü gözlendi. Kontrol 
grubuyla karşılaştırıldıklarında SLD verilen CLP gruplarında MPO ve LPO 
seviyelerinde önemli bir düşüş ve SOD aktivitesinde azalma gözlendi. 
Histopatolojik incelemelerde sepsis grubu ve CLP + sildenafil 10mg/kg 
grubu hariç diğer gruplar arasında enflamasyon skorları açısından önemli 
farklılıklar bulundu. En düşük enflamasyon skoru CLP + sildenafil 20mg/kg 
grubuna aitti. CLP grubuyla karşılaştırıldığında sildenafil tedavisinin serum 
TNF-alfa seviyesini azalttığı saptandı. 
Sonuç: Bizim sonuçlarımız CLP ile indüklenen sepsiste sildenafilin akciğer 
ve karaciğer hasarını önlemede TNF-alfa seviyesini azaltarak ve oksidant ve 
antioksidant dengesini sağlayarak koruyucu etkisinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: TNF-Α, POLIMIKROBIAL SEPSIS, SIÇAN, OKSIDATIF 
STRES, AKCIĞER HASARI  
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ENDOTOKSEMİK SIÇANLARDA N-ASETİLSİSTEİNİN DAMAR 
YANITLARI VE ORGAN HASARI ÜZERİNE ETKİSİ 
Erol A1, Sönmez B1, Sönmez G2, Bayol Ü2  
1Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji; 2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji 
İnflamasyona bağlı reaktif oksijen ürünlerinin aşırı üretimi oksidatif strese 
yol açmakta ve endotoksik şok gibi çeşitli hastalıklarda görülen yüksek 
mortalitede rol oynamaktadır. Çalışmamızda antioksidan ve sitoprotektif bir 
ajan olan N-asetilsistein (NAC) ile tedavinin endotoksemide gözlenen 
damar yanıtlarındaki azalma ve organ hasarı üzerine etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Lipopolisakkarid (LPS, 5 mg/kg i.p.) verilen sıçanlara 
enjeksiyondan 1 saat sonra NAC (75 ve 100 mg/kg ip) uygulandı. LPS den 
18 saat sonra çıkarılarak organ banyosuna asılan endotelli ve endotelsiz 
torasik aort halkalarında kasıcı (fenilefrin, KCl), endotelli halkalarda kasıcı 
ajanlarla birlikte gevşetici ajanlar [asetilkolin (ACh) ve sodyum nitroprusit 
(SNP)] ile tek doz L-NAME (10-4) çalışıldı. Tüm gruplarda aort, akciğer, 
karaciğer ve böbrek dokuları histopatolojik olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Endotelsiz halkalarda LPS uygulaması ile azalan fenilefrin 
yanıtlarının 75 mg/kg NAC ile düzelmediği, 100 mg/kg NAC ile kontrole 
yaklaştığı gözlendi. Endotoksemik sıçanlarda ACh yanıtlarının kontrole göre 
anlamlı derecede azaldığı, SNP yanıtlarının değişmediği saptandı. NAC 100 
mg/kg dozda ACh yanıtlarını artırdı. L-NAME yanıtları gruplar arasında 
anlamlı farklılık göstermedi. Hematoksilen-eozin boyama sonrasında 
endotoksemik sıçanların akciğer, karaciğer ve böbrek dokularında lökosit 
infiltrasyonu ve hemoraji odakları saptandı. Bu değişikliklerin NAC tedavisi 
ile her iki dozda da ılımlı derecede düzeldiği gözlendi. Aort halkalarında ışık 
mikroskobisinde LPS ve NAC uygulamasına bağlı değişiklik saptanmadı. 
Sonuç: Endotoksik şok sistemik inflamatuvar yanıtla ilişkilidir ve sıklıkla 
çoklu organ yetmezliği ile birliktedir. Bu süreçte ortaya çıkan oksidatif stres 
diğer inflamatuvar mediyatörlerle birlikte endotel disfonksiyonunda ve 
organ hasarında rol oynamaktadır. Antioksidan ajan N-asetilsistein ile 
tedavi damar yanıtlarında düzelmeyle birlikte organ hasarında azalmaya yol 
açmaktadır. 
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NAPROKSEN YAPISI İÇEREN TİAZOLOTRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN 
ANALJEZİK, ANTİİNFLAMATUVAR AKTİVİTESİ VE ÜLSEROJENİK 
ETKİSİ 
Öztürk Eİ1, Kazkayası İ1, Sarıgöl D2, Uzgören A2, Okay G2, Ertan M3, Tel BC1 

1Hacettepe Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD, Ankara; 2Hacettepe Ü. Fen Fak. Kimya 
Bölümü, Organik Kimya AbD, Ankara; 3Hacettepe Ü. Eczacılık Fak. Farmasötik Kimya 
AbD, Ankara 
Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ağrı ve inflamasyon 
tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Uzun dönem kullanılmaları 
gastrointestinal kanama ve ülserlere neden olmaktadır. Bu çalışmada bir 
NSAİİ olan naproksenin modifikasyonu ile elde edilen, naproksene kıyasla 
COX-2 selektivitesi yüksek ve mide-barsak sistemi üzerinde yan etkisi 
düşük olduğu düşünülen sübstitüe naproksen-tiazolotriazol bileşiklerinin 
analjezik, antiinflamatuvar ve ülserojenik etkisinin fareler üzerinde 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Deneylerde 8 gruba ayrılan swiss albino farelere sırasıyla; sentez 
başlangıç maddesi, 5 adet sübstitüe naproksen içeren tiazolotriazol 
bileşikleri (M0, M1, M2, M3 ve M4), çözücü ve naproksen 50 mg/kg 
dozunda gavaj yardımı ile uygulandı (her bir grupta n=7). Analjezik aktivite 
tayini için tail-flick testi yapıldı ve deney protokolüne oksikodon grubu 
eklendi. İnflamasyon deneylerinde ise 18 saat aç bırakılan farelere 
karageninle (%2) indüklenen pençe ödemi testi yapıldı. Bu farelerin 
mideleri deney sonunda ülserojenik etki için mikroskop altında skorlandı. 
Antiinflamatuvar etki için % antiinflamatuvar aktivite, analjezik etki için ise 
% mümkün olan maksimum etki (%MPE) değerleri Ort±SH olarak verildi. 
Bulgular: Antiinflamatuvar ve analjezik etki bakımından değerlendirilen 
sentez bileşiklerinde halojen içeren tiyofen ile sübstitüe bileşiklerde 
naproksene göre istatiksel olarak fark görülmezken, metil tiyofenil içeren 
gruplarda naproksene göre düşük etki gözlendi (Tablo 1). Tüm sentez 
bileşikleri naproksene kıyasla düşük ülserojenik etki gösterdiler (Tablo 1). 
Sonuçlar: Halojen içeren tiyofen ile sübstitüe bileşiklerin antiinflamatuvar 
ve analjezik etkileri naproksene kıyasla korunurken ülserojenik yan 
etkilerin azalmış olması; bu bileşiklerin yeni NSAİİ’lerin geliştirilmesinde 
prototip bileşikler olabileceğini düşündürmektedir. 
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Tablo 1. Naproksen yapılı tiazolotriazol bileşiklerinin Antiinflamatuvar, 
analjezik etkileri ve ülser skorları 

Maddeler 
% 

Antiinflamatuvar 
Aktivite 

% MPE 
Ortalama 

Ülser 
Skoru 

M0 (tiyofenil) 21.66± 6.78* 15.52±6.90* 2.5±0.3 
M1 (o-metil sübstitüe) 25.27± 5.81** 12.47±4.45* 2.5±0.2 
M2 (p-metil Sübstitüe). 36.67± 8.70** 26.87±6.14* 1.7±0.2 
M3 (Halojen Sübs.) 46.80± 3.47 20.24±6.66* 2.8±0.2 
M4 (Halojen Sübs.) 43.00± 9.12 27.47±4.87* 1.8±0.1 
Sentez Kök 32.87± 6.14* 10.86±3.81* 2.1±0.1 
Naproksen 48.23± 5.36 48.67±6.13 3.6±0.2 
Kontrol (Çözücü)  5.64±1.65 1.4±0.1 
Oksikodon  69.67±4.33  

Sonuçlar Ort±SH olarak ifade edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık tek yönlü 
ANOVA’yı takiben Dunnet’s test kullanılarak verildi. *p<0.01 Diklofenak 
sodyuma kıyasla, **p<0.05 Diklofenak sodyuma kıyasla. 
 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, inflamasyon, karagenin, naproksen, tail-flick 
testi 
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FENİL ASETİK ASİT İÇEREN KONDANSE TRİAZOL BİLEŞİKLERİN 
ANALJEZİK, ANTİİNFLAMATUVAR AKTİVİTESİ VE ÜLSEROJENİK 
ETKİSİ 
Kazkayası İ1, Öztürk Eİ1, Sert Ş2, Tozkoparan B2, Ertan M2, Tel BC1 

1Hacettepe Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD, Ankara 
2Hacettepe Ü. Eczacılık Fak. Farmasötik Kimya AbD, Ankara 
Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar 
ilaçların (NSAİİ) mide-barsak sistemi üzerinde yan etkilere neden olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle yan etkileri azaltılmış yeni NSAİİ’lar geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Fenil asetik asit (FAA) yapısı içeren diklofenak sodyum, 
antiinflamatuvar ve analjezik etkisi güçlü ancak mide üzerinde yan etkisi 
fazla olan bir NSAİİ’dir. Bu çalışmada diklofenak’a kıyasla COX-2 
selektivitesi yüksek ve mide-barsak sistemi üzerinde yan etkisi düşük 
olduğu düşünülen, FAA yapısı içeren bileşiklerin aril/alkil sübstitüe 
türevlerinin analjezik, antiinflamatuvar ve ülserojenik etkilerinin fareler 
üzerinde araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Deneylerde swiss albino farelere; sentez başlangıç maddeleri, 
sübstitüe FAA bileşikleri, çözücü ve diklofenak sodyum gavaj ile 30 mg/kg 
dozunda uygulandı (her grupta n=7). Analjezik aktivite için tail-flick testi 
yapıldı ve bu testin protokolüne oksikodon grubu da eklendi. İnflamasyon 
deneylerindeyse 18 saat aç bırakılan farelere karageninle (%2) indüklenen 
pençe ödemi testi yapıldı. Bu farelerin mideleri deney sonunda ülserojenik 
etki için mikroskop altında skorlandı. Antiinflamatuvar etki için % 
antiinflamatuvar aktivite, analjezik etki için % mümkün olan maksimum 
etki (%MPE) değerleri Ort±SH olarak verildi. 
Bulgular: Sentezlenen bileşiklerin tümünde diklofenak sodyum kadar 
antiinflamatuvar etki gözlenirken (MD1:60.58±5.23, MD2:56.20±4.64, 
MD3:50.72±7.03 ve diklofenak sodyum:64.96±8.95), diklofenak 
sodyumdan düşük analjezik etki gözlendi (MD1:26.34±2.49, 
MD2:27.15±4.72, MD3:23.07±4.76 ve diklofenak sodyum:34.02±2.11). 
Bu maddeler aynı zamanda düşük ülserojenik etki gösterdi (Tablo 1). 
Sentez başlangıç maddelerinde ülserojenik etki diklofenak sodyumdan 
düşük iken, zayıf analjezik ve antiinflamatuvar etki gözlendi (Tablo 1). 
Sonuçlar: Diklofenak sodyumla kıyaslandığında, sübstitüe FAA 
bileşiklerinin antiinflamatuvar ve analjezik etkileri korunurken, ülserojenik 
yan etkilerinin iyileştirilmesi bu bileşikleri ilerleyen dönemlerde yan tesiri 
azaltılmış yeni NSAİİ’ler için öncü bileşikler kılmaktadır. 
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Tablo 1. FAA içeren bileşiklerin antiinflamatuvar, analjezik etkileri ve ülser 
skorları 

Maddeler 
% 

Antiinflamatuvar 
Aktivite 

% MPE 
Ortalama 

Ülser Skoru 

MD1  60.58±5.23 26.34±2.49** 2.3±0.1 
MD2 56.20±4.64 27.15±4.72 2.4±0.1 
MD3 50.72±7.03 23.07±4.76** 2.3±0.1 
FAT (Sentez 
Kök1) 

33.68±8.97** 13.65±4.92* 
2.7±0.1 

FPT (Sentez 
Kök2) 

30.90±4.77** 15.75±2.16* 
2.4±0.1 

Diklofenak 
Sodyum 

64.96±8.95 34.02±2.11 
4.2±0.1 

Kontrol 
(Çözücü) 

 4.76±1.54 
1.8±0.1 

Oksikodon  51.74±5.44  

Sonuçlar Ort±SH olarak ifade edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık tek yönlü 
ANOVA’yı takiben Dunnet’s test kullanılarak verildi. *p<0.01 Diklofenak 
sodyuma kıyasla, **p<0.05 Diklofenak sodyuma kıyasla. 
Anahtar Kelimeler: Diklofenak sodyum, fare, inflamasyon, pençe ödemi 
testi, ülserojenik etki 
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Farmakogenetik 
21.10.2011; P-140/P-146 
[P-140] 

TÜRK TOPLUMUNDA ALKOL DEHİDROJENAZ 1C GENETİK 
POLİMORFİZMİNİN ALKOL BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ 
Kortunay S3, Köseler A2, Özdemir F1, Atalay E4  
1Denizli Devlet Hastanesi, Psikiyatri Departmanı, Denizli; 2Pamukkale Ü. Tıp Fak., 
Biyofizik AbD. Kınıklı Denizli; 3Pamukkale Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji Ab D. Kınıklı 
Denizli; 4 Pamukkale Ü. Tıp Fak., Biyofizik AbD, Kınıklı Denizli.  
Alkol bağımlılığı çok ciddi medikal ve sosyal problemlere yol açar. Bu 
problemlerin ortaya çıkmasında çok sayıdaki çevresel faktörün yanı sıra 
alkol metabolizmasında rol alan genetik faktörler de rol oynarlar. Beyaz 
ırkta yapılan çalışmalarda alkol dehidrojenaz 1C (ADH1C) enzimini 
kodlayan gendeki polimorfizmlerin alkol bağımlılığı ile ilişkisi bakımından 
çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Türk toplumunda bu genlerin 
polimorfizmleri ile alkol bağımlılığı arasında bir ilişki olup olmadığı 
bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, alkol bağımlısı olan bireylerde 
ADH1Calel ve genotip sıklıklarını saptamak ve bu polimorfizminin alkol 
bağımlılığı ile ilişkisini incelemektir. 
Yöntem: DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
IV)’e göre alkol bağımlısı tanısı alan 90 birey olgu grubu ve bir önceki 
çalışmamızda yer alan benzer demografik özeliklerine göre eşleştirilmiş 100 
bireyin genotipleme verileri historik kontrol grubu olarak çalışmaya 
alınmıştır (1). Olgulardan kan örnekleri toplandı. Lökositlerden DNA 
izolasyonu yapıldı. Yabanıl (ADH1C *1) ve mutant (ADH1C *2) alellerin 
sıklıklarını saptamak amacıyla PCR sonrasında endonükleaz (SspI) 
restriksiyonu yöntemi kullanıldı (2). Genotip ve alel sıklıklarının 
karşılaştırılmasında Fisher exact test kullanıldı. Kontrol grubunda Hardy-
Weinberg’e göre beklenen ve gözlenen sıklıklar X2 testle karşılaştırıldı. 
P<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. 
Bulgular: Olgu grubunda genotip sıklıkları ADH1C *1/*1, ADH1C *1/*2 ve 
ADH1C *2/*2 için sırasıyla % 42 (Güven aralığı (GA) = 34-49) , % 51 (GA 
= 43-58) ve % 7 (GA = 3-10) ve alel sıklıkları ise ADH1C *1 ve ADH1C *2 
aleli için sırasıyla % 68 (GA = 0,61-0,74) ve % 32 (GA = 0,25-0,38 olarak 
saptandı. Kontrol grubunda ise ADH1C *1/*1 ve ADH1C *1/*2 genotipleri 
için sırasıyla % 77 (Güven aralığı (GA) = 71-84) ve % 23 (GA = 17-28) ve 
alel sıklıkları ADH1C *1 ve ADH1C *2 alelleri için ise sırasıyla % 89 (GA = 
0,84-0,91) ve % 11 (GA = 0,07-0,14) olarak saptandı.ADH1C *1 ve 
ADH1C *2 alelleri ve ADH1C *1/*1 ve ADH1C *1/*2 genotip sıklıkları 
karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark bulundu (P < 0.0001). 
Kontrol grubuna ait genotip sıklıkları Hardy-Weinberg’e göre beklenen 
değerlerden farklı değildi (P=1.0). 
Sonuç: Bu bulgular ADH1C*1 alelinin düşük ekspresyonu ve ADH1C*1/*2 
genotipinin ise yüksek ekspresyonu olan bireylerde alkol bağımlılığı riskinin 
arttığını göstermektedir. Ancak ADH3 polimorfizmi ile ilgili bir ilişkiyi –eğer 
varsa-ortaya koyabilmek için daha geniş bir hasta grubuna gereksinim 
vardır. 
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*Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Birimi 
Başkanlığı’nca (2007TPF001) desteklenen projeden kalan malzeme ile 
gerçekleştirilmiştir. 
Kaynaklar: 
(1) Kortunay ve ark. Methods and Findings in Experimental and Clinical 
Pharmacology. 32: 187-191; 2010. 
(2) Groppi A ve ark. Clin Chem 1990; 36/10, 1765-1768. 
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TEDAVİYE DİRENÇLİ ŞİZOFRENİ VAKASINDA FARMAKOGENETİK 
TESTLERİN KULLANIMININ KLİNİK FAYDASI: BİR OLGU SUNUMU 
Sağlam E2, Özdamar EN2, Tarhan N3, Sağlam Y1  
1Göztepe Medical Park Hastanesi, Tıbbi Genetik Laboratuvarı, İstanbul; 2Maltepe Ü. 
Tıp Fak., Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD, İstanbul; 3Nöropsikiyatri Hastanesi, 
İstanbul 
Sitokrom P450' ye bağımlı monooksijenaz aktivitesinin düzeyinde bireyler 
arasındaki farklılıklar, bu enzim sistemi tarafından metabolize edilen 
antipsikotik ilaçların etkinliklerinde ve toksisitelerinde farklılıklara yol 
açabilmektedir. Klozapin şizofreni tedavisinde kullanılan atipik antipsikotik 
bir ilaçtır ve başlıca hepatik sitokrom P450 izoenzimi CYP1A2 tarafından 
metabolize edilmektedir. Risperidon başlıca karaciğerde CYP2D6 tarafından 
aktif metabolitine metabolize edilen atipik antipsikotik bir ön ilaçtır. Bu olgu 
sunumunun amacı, antipsikotik ilaçlara ve elektrokonvulzif tedaviye dirençli 
olan 20 yaşında Kafkas kökenli bir erkek şizofreni hastasının olgusunu 
sunmaktır. Hastanın sitokrom P450 bağımlı monooksijenaz genotip ve 
fenotip analizi, hastanın antipsikotik ilaçlara anormal cevabının ultrarapid 
CYP1A2 metabolizması ve intermediate CYP2D6 metabolizması ile 
açıklanabileceğini göstermiştir. Bu olgu, antipsikotik ilaçların 
bireyselleştirilmiş doz ayarlamasında farmakogenetik testlerin kullanımının 
klinik faydasını göstermektedir. 
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DOPAMİN RESEPTÖR 2 (DRD2) GEN POLİMORFİZMLERİNİN 
OBEZİTE HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİ İLE İLİŞKİSİ 
Tayşun İ1, Nacak M1, Özkur M1, Araz M2, Benlier N1, Aynacıoğlu AŞ1  
1Gaziantep Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Gaziantep; 2Gaziantep Ü. Tıp Fak., İç 
Hastalıkları AbD, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Gaziantep 
Obezite, vücutta enerji alınımı ile enerji harcanması arasındaki dengenin 
bozulması sonucu gelişen metabolik bir hastalıktır. “Vücut Kitle İndeksi” 35-
39.9 arasında olan bireyler obez olarak değerlendirilmektedir . Obezitenin 
mekanizması tam bilinmemekle birlikte sosyal, kültürel, psikolojik, 
metabolik ve genetik faktörlerin rolü olduğu çeşitli çalışmalarla 
gösterilmiştir. Dopamin beyindeki ödül sisteminin asıl nörotransmitteridir. 
Beslenmenin dorsal striatumdan dopamin salınımıyla ilişkili olduğu ve 
yemek yemekten alınan zevkin derecesi ile salınan dopamin miktarının 
orantılı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda dopamin 
antagonistlerinin iştahı ve kilo alınımını arttırdığı, dopamin agonistlerinin ise 
kilo kaybına yol açtığı gösterilmiştir Beyindeki ödüllendirme ve pekiştirici 
mekanizmalar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında dopaminerjik 
sistem, obeziteye yatkınlık açısından önemli bir genetik adaydır. Bu 
çalışmada dopamin reseptör 2 geni Taq1 A ve Taq1 B polimorfizmlerinin 
obezite hastalığına yakalanma riski arasında olası bir ilişkinin varlığı 
araştırıldı. 
Yöntem: 140 obez hasta ve 110 sağlıklı gönüllünün venöz kanlarından 
DNA izole edildi. Polimorfizmlerin tespit edilmesinde polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) 
yöntemi kullanıldı. 
Bulgular: DRD2 Taq1 A gen polimorfizmi ve obezite hastalığına yakalanma 
riski arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Özellikle A1 allelinin sıklığı 
obez grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti (p=0.0002). Fakat, 
DRD2 Taq1 B gen polimorfizmi ve obezite hastalığına yakalanma riski 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0.05). 
Sonuç: Bulgularımız DRD2 Taq1 A polimorfizminin obezite hastalığına olan 
yatkınlık ile ilişkili ve A1 allelinin varlığının obezite gelişmesinde önemli bir 
risk faktörü olabileceğini göstermiştir. Bu araştırma GAÜN BAP tarafından 
Yüksek Lisans Tez Çalışması olarak desteklenmiştir (Proje No: TF.09.27, 
2009). 
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KANNABİNOİD RESEPTÖR (CNR1) GENİ G1359A 
POLİMORFİZMİNİN OBEZİTE PATOGENEZİNDEKİ ROLÜ 
Özkur M2, Aynacıoğlu AŞ2, Araz M1, Akarsu E1, Aktaran Ş1, Nacak M2, Benlier N2  
1Gaziantep Ü. Tıp Fak., Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gaziantep; 
2Gaziantep Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Gaziantep 
Kemirgenlerde yapılan çalışmalarda endokannabinoid sistemin besin alınımı 
ve vücut ağırlığını modüle ettiği gösterilmiştir. Kannabinoid tip 1 reseptör 
blokeri olan rimonabantın obezlerde kilo kaybına sebep olduğu 
gösterilmiştir. Kannabinoid tip 1 reseptör (CNR1) geni varyantları ile 
obezite arasındaki ilişkiye ait çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. CNR1 geni 
G1359A polimorfizmi Avrupa toplumlarında sik görülen bir polimorfizmdir. 
Çalışmamızın amacı bu polymorfizmin obezite gelişimindeki rolünü 
araştırmaktır. 
Yöntem: 131 obez ve 147 kontrol bireyde CNR1 geni G1359A polimorfizmi 
tesbiti için polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk 
polimorfizmi analizi yapılmıştır. Antrapometrik ve klinik parametreler 
standart yöntemlerle ölçülmüştür. 
Bulgular: Araştırmamızda G1359A polimorfizmi allel ve genotipleri ile 
obezite gelişimi ve antropometrik ve klinik değişkenler arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 
Sonuç: Bulgularımız CNR1 geni G1359A polimorfizminin Türk 
popülasyonunda obezite patofizyolojisi açısından anlamlı bir rol 
oynamadığını telkin etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: OBEZITE, CNR1 GENI, G1359A, POLIMORFIZM  
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MİTOKONDRİYAL A1555G MUTASYONUNUN SAĞIRLIK 
ETİYOLOJİSİNDEKİ YERİ VE AMİNOGLİKOZİD TOKSİSİTESİ İLE 
İLİŞKİSİ 
Türünz V4, Sılan C1, Akdur S1, Özdemir S2, Uludağ A3, Atik S3, Sılan F3, Özdemir Ö3  
1Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Çanakkale; 2Çanakkale 
Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Nükleer Tıp Ad, Çanakkale; 3Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp 
Fak. Tıbbi Genetik Ad, Çanakkale; 4 Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi, Kulak 
Burun Boğaz Kliniği, Biga/Çanakkale 
Mitokondriyal DNA daki mutasyonların hem sendromik hem de non-
sendromik sağırlıkla ilişkili olduğu bilinmektedir. Özellikle, mitokondriyal 
12S RNA daki A1555G mutasyonu,farklı etnik gruplarda aminoglikozid 
tarafından indüklenen non-sendromik sağırlıkla yakından ilişkilidir. Bu 
mutasyon ilk defa, geniş bir Arap-İsrail topluluğunda gösterilmiş ve 
ardından Avrupa, Asya ve Afrika’da da çeşitli etnik gruplarda bulunmuştur. 
Aminoglikozid grubu antibiyotikler, mitokondriyal 12S RNA sında A1555G 
mutasyonu olan bireylerde sağırlık gelişme ihtimalini arttırmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, sağırlık olgularında mitokondrial A1555G mutasyonu 
prevalansını ve aminoglikozid toksisitesi ile ilişkisini araştırmaktır. 
Yöntem: Biga’da KBB polikliniğine işitme kaybı nedeniyle başvuran 55 
yetişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Sağırlığın prenatal, perinatal ve 
postnatal etyolojik nedenlerini, aile hikayesini, ek hastalıklarını ve 
aminoglikozid kullanımını araştıran bir anket hazırlandı. KBB 
muayenesinden sonra tüm hastalara odiyolojik testler uygulandı ve Real 
Time PCR metodu ile mutasyon analizleri yapıldı. 
Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 18-80 yaş arası 55 yetişkin hastanın 32 
tanesi mitokondriyal A1555G mutasyonu açısından heterozigot olarak 
bulundu. Heterozigot mitokondriyal A1555G mutasyonu bulunan 32 
hastanın 4 tanesinin hikayesinde aminoglikozid kullanımı tespit edildi. 
Sonuç: Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, mitokondriyal A1555G 
mutasyonu, her ne kadar ilaca bağlı olmayan sağırlıklarda da görülse de, 
aminoglikozid ototoksisitesine yatkınlığın önemli bir göstergesidir. 
Ülkemizde sağlık kayıtlarının yetersizliği ve işitme kaybı olan hastalarda 
iletişimin güçlüğü nedeniyle aminoglikozid kullanımı olan tüm hastalar 
tespit edilememiş olabilir. Maternal kalşıtım gösteren bu mutasyon, 
Çanakkale’nin Biga ilçesinde çok yüksek sıklıkla bulunmuştur. F.Sılan ve 
arkadaşları, işitme engelli çocuklarda yaptıkları çalışmada, mitokondriyal 
A1555G mutasyonunu %10 oranında bulmuşlardır. Yetişkin işitme kaybında 
mitokondriyal A1555G mutasyonunun %58 bulunması, etiyolojide 
aminoglikozid ilaç kullanımının tahmin edilenden daha fazla rol 
oynayabileceğini düşündürmektedir. Aminoglikozid tedavisinin kaçınılmaz 
olduğu durumlarda bu tedaviye başlanmadan önce hastanın 
farmakogenetik açıdan değerlendirilmesi, ilaca bağlı ototoksisitenin 
önlenmesinde önemli ve faydalı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: MITOKONDRIYAL DNA, A155G MUTASYONU, 
AMINOGLIKOZID OTOTOKSISITESI, SAĞIRLIK.  
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TÜRK POPÜLASYONUNDA ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ KULLANIMI 
GEREKEN HASTALARDA VKORC1 1639 G>A VE CYP2C9 *2 VE *3 
GENOTİPLERİ 
Sılan C2, Sılan F4, Doğan ÖT1, Özdemir S3, Uludağ A4, Atik S4, Güngör B2, Akdur S2, 
Aksulu HE2, Özdemir Ö4  
1Cumhuriyet Ü. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AbD, Sivas; 2Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 
Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Çanakkale; 3Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Nükleer 
Tıp AbD, Çanakkale; 4 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Tıbbı Genetik AbD, 
Çanakkale 
Polimorfik VKORC1 VE CYP2C9 genlerine sahip olan tromboembolik 
hastalarda antikoagülan tedavide doz ayarlaması yapılması gerekmektedir. 
Bu çalışmada Türk popülasyonunda antikoagülan tedavi kullanması gereken 
tromboembolik hastalarda VKORC1 VE CYP2C9 prevalansının araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Derin ven trombozu ve/veya pulmoner arter embolisi hikayesi 
nedeniyle antikoagülan tedavi kullanan 192 hasta kohort olarak incelendi. 
Periferik kandan genomic DNA izolasyonu yapıldı ve genotip analizi için 
strip ile ölçüm yapılan revers hibridizasyon tekniği kullanıldı. 
Bulgular: CYP2C9 için genotipler şu şekilde bulundu; CYP2C9*1/*1 için 99 
(53.7%), CYP2C9*1/*2 için 44 (24.5%), CYP2C9*1/*3 için 16 (8.9%), 
CYP2C9*2/*2 için 6 (3.6%), CYP2C9*2/*3 için 14 (7.8%), CYP2C9*3/*3 
ve CYP2C9 için 3(1.5%). Allel frekansları ise sırasıyla allel*1 için 0.703, 
allel*2 için 0.198 ve allel*3 için 0.099 idi. VKORC1 genotipleri GG alleli için 
42 (21.8%), GA alleli için 145 (75.6%), AA alleli için 5 (2.6%) olarak 
bulundu. G alleli frekansı 0.597 ve A alleli frekansı 0.403 idi. 
Sonuç: VKORC1-1639 G>A ve CYP2C9 allelleri diğer popülasyonlara göre 
büyük varyasyon gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: CYP2C9, VKORC1, antikoagülan tedavi, farmakogenetik.  
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ALKOL BAĞIMLILIĞI İLE NORADRENALİN TRANSPORTÖR GENİ 
(SLC6A2) VE SEROTONİN TRANSPORTÖR GENİ (SLC6A4) 
POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Karaca RÖ1, Babaoğlu MÖ1, Yaşar Ü1, Ayhan Y2, Gürel SC2, Dilbaz N3, Demir B2, 
Uluğ B2, Bozkurt A1  
1Hacettepe Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Ankara; 2Hacettepe Ü. Tıp Fak., Psikiyatri 
AbD, Ankara; 3Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Birinci Kliniği, 
Ankara 
Santral sinir sisteminde, noradrenerjik ve serotonerjik sistemler 
davranışların ve emosyonel durumun düzenlenmesinde etkilidir. SLC6A2 
genindeki A3081T plimorfizmi noradrenalin transportör aktivitesini etkiler. 
SLC6A4 genindeki insersiyon-delesyon polimorfizmi ile rs25531 A/G nokta 
mutasyonu genin transkripsiyonel aktivitesini değiştirir. Her iki gendeki 
polimorfizmlerle bazı psikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişki önceki 
çalışmalarda incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu genetik 
polimorfizmlerle alkol bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Yöntem: Çalışmaya 188 alkol bağımlısı hasta ile 130 kişilik kontrol grubu 
dahil edildi. SLC6A2 genindeki A3081T polimorfizmiyle SLC6A4 genindeki 
uzun (LA ve LG) ve kısa (S) varyantları PCR-RFLP yöntemi ile çalışıldı. 
SLC6A4 genindeki transkripsiyonel aktiviteye göre, hızlı (LALA ), orta (SLA 
veya LGLA) ve yavaş (SS, SLG veya LGLG) genotip grupları belirlendi. 
Genotip dağılımları ki-kare testi ile karşılaştırıldı. 
Bulgular: SLC6A2 geni için genotiplerin sıklığı, hastalarda AA %47.2, AT 
%43.4 ve TT %9.4, kontrol grubunda ise AA %44.6, AT %48.5 ve TT 
%6.9’du. Hastalarda SLC6A4 genindeki transkripsiyonel aktivite gruplarının 
sıklığı, hızlı %47.8, orta %16.7 ve yavaş %35.5 olarak bulundu. Kontrol 
grubundaki sıklık dağılımı ise sırasıyla %49.6, %17.3 ve %33.1’di. SLC6A2 
ve SLC6A4 genleri için hasta ve kontrol grubu benzer genotip dağılımı 
gösterdi (sırasıyla χ2 = 0.19, p= 0.90 ve χ2 = 3.1, p= 0.22).Her iki 
gruptaki alel sıklıkları da benzerdi (sırasıyla χ2 = 0.01, p= 0.92 ve χ2 = 
1.39, p= 0.50). 
Sonuç: Alkol bağımlılığı ile SLC6A2 ve SLC6A4 genlerindeki polimorfizmler 
arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı. Çalışma “Hacettepe Üniversitesi 
Bilimsel Araştırmalar Birimi (No: 04.01.101.012) tarafından 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: FARMAKOGENETIK, NORADRENALIN TRANSPORTÖRÜ, 
SEROTONIN TRANSPORTÖRÜ, SLC6A2, SLC6A4, GENETIK POLIMORFIZM, 
ALKOL BAĞIMLILIĞI  
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Farmakoepidemiyoloji 
21.10.2011; P-147/P-160 
[P-147] 

SİVRİHİSAR İLÇESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN 
HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Arslantaş D2, Ünsal A2, Erol K1  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. 
Halk Sağlığı AbD 
Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran ve reçete 
yazılan kişilerde, akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve ilişkili olabilecek faktörleri 
belirlemek amacıyla bu çalışma planlandı. Başvuran hastaların akılcı ilaç 
kullanımlarını değerlendirmek amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. 
Yöntem: Hastaların akılcı ilaç kullanımlarını değerlendirmek üzere 
literatüre dayalı olarak hazırlanan anket formu, kişilere çalışma amacı 
açıklandıktan sonra sözel onayları alınarak; yüz yüze görüşme yöntemiyle 
uygulandı. Ankette, kişilerin sosyodemografik özelliklerine ilave olarak kişi 
ve hekim davranışı olmak üzere iki kısımdan oluşan sorular mevcuttu. 
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.0 istatistik paket programı 
kullanıldı. İstatistiksel testlerden ki-kare testi uygulandı ve p<0.05 düzeyi 
anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Kişilerin % 47.1’i hekime başvurmadan ilaç kullandığını 
belirtmişlerdir. Kadınların, kullandıkları ilacın son kullanma tarihine daha 
çok baktıkları bulundu. Katılımcıların % 81 i , doktorunun hastalığının ismini 
kendisine söylediğini, % 63.8 i günde kaç ve ne şekilde ilacı kullanacağını 
doktorunun anlattığını, %93.8 hekimine hastalığıyla ilgili bütün şikayetlerini 
anlatabilme imkanı bulduğunu, %64.3 ü doktorun ilaç hakkında bilgi 
verdiğini belirtti ve %77.6 sı doktorunun tedavi ile bilgileri 
tekrarlatmadığını belirtti. Hastaların %16.7’i si hekime kendi istekleri ile ilaç 
yazdırdıklarını bildirdiler. Reçetelerin okunaklı olup olmadığına bakıldığında 
%5.2’nin yazısının okunaksız olduğu belirlendi. Tekrar aynı hekime 
muayeneye gelir misiniz? sorusuna %98.6’sı evet yanıtı vermiştir. 
Sonuç: Hem hastaların hem de hekimlerin akılcı ilaç kulanım ilkeleri ile ilgili 
eksiklikleri olduğu tespit edildi. Bu problemleri çözmek için toplumda akılcı 
ilaç kullanımı kavramı ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla sağlık eğitimi 
çalışmalarına öncelik verilmesinin ayrıca hekimlere yönelik olarak hasta-
hekim ilişkisini güçlendirici hizmet içi eğitim programları düzenlenmesinin 
yararlı olacağı kanısına varıldı. 
Anahtar kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, Aile sağlığı merkezi, reçete yazımı 
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KARACİĞER ORGAN NAKLİNE GİDEN AKUT KARACİĞER 
YETMEZLİĞİNDE İLAÇLARIN ROLÜ: 7 ÜLKELİ VAKA-POPÜLASYON 
ÇALIŞMASINDAN SONUÇLAR (SALT) 
Gülmez SE2, Lignot S2, Larrey D4, Pageaux GP4, Horsmans Y3, Stricker B1, Bernuau 
J6, Bissoli F5, Thorburn D7, Montastruc JL8, Hamoud F2, Micon S2, Blin P2, Moore N2  
1Epidemiyoloji, Erasmus Üniversitesi Mc, Rotterdam, Hollanda; 2Farmakoloji, 
Unıversıté Bordeaux Segalen, Inserm U657, Bordeaux, Fransa; 3Gastroenteroloji, 
Louvaın Katolik Üniversitesi, Louvain, Belçika; 4Hepatogastroenteroloji, Chu Saint-Eloi 
Hastanesi, Montpellier, Fransa; 5İç Hastalıkları ve Kardiyoloji, San Gaudenzio Kliniği, 
Novara, İtalya; 6Karaciğer Ünitesi, Beaujon Hastanesi, Clıchy, Fransa; 7Karaciğer 
Ünitesi, Royal Free Nhs Trust, Londra, Birleşik Krallık; 8Klinik Farmakoloji, Chu De 
Toulouse, Inserm U1027, Toulouse, Fransa 
Karaciğer nakli gerektiren akut karaciğer yetmezliği (AKY), viral 
epidemiyoloji, ilaç maruziyeti gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Etiyoloji 
genellikle yetersiz saptanabilmiştir. 
Yöntem: Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, Portekiz ve 
Yunanistan’da yürütülen, çok-uluslu, çok-merkezli, 3-yıllık dönemi 
kapsayan (01/01/2005-31/12/2007), geriye dönük, vaka-popülasyon 
çalışmasıdır. AKY vakaları için demografik, klinik ve indeks tarihinden 
(karaciğer hastalığının ilk semptomlarının görüldüğü tarih) 30 gün önceki 
dönemde ilaç maruziyeti ile ilgili veriler toplandı. İlaca maruz kalmış AKY 
vakalarında, ilaçlarla ilişkili nedensellik araştırılması, WHO nedensellik 
skalası kullanılarak, 4 uzman tarafından bağımsız olarak değerlendirildi. 
Fikir uyuşmazlığı durumunda, uzlaşmaya varabilmek amacıyla, ek olarak 4 
uzman daha vakaları değerlendirdi. 
Bulgular: 50 merkez veri katkısında bulundu. Nakil listesine kaydolmuş 
toplam 8 824 hastanın 500’ü AKY’di. AKY vakaları, “tanımlanmış bir klinik 
tanısı olan” (n=197), “ilaca maruz kalmamış ve tanımlanmış bir klinik tanısı 
olmayan” (n=47) ve “ilaca maruz kalmış ve tanımlanmış bir klinik tanısı 
olmayan” (n=241) olarak sınıflandırıldı. “İlaca maruz kalmış ve tanımlanmış 
bir klinik tanısı olmayan” 241 vakanın 84’ü akut ilaç dozaşımıydı ve 
çoğunda etken parasetamoldü (n=83). 37 farklı NSAİİ’ye maruz kalmış 
toplam 34 AKY vakası saptandı. Bu NSAİİ’ların 26’sı sadece “mümkün” 
skoruna sahipken, hiçbiri “muhtemel” ya da “yüksek derecede muhtemel” 
skorlarına erişmemişti. “İlaca maruz kalmış dozaşımı olmayan” 157 AKY 
vakasının 46’sında komite tarafından “mümkün”, “muhtemel” ya da 
“yüksek derecede muhtemel” skorlarından birinde karar kılındı. Bu üç 
skordan birine sahip, ilaçla ilişkili olan ve dozaşımı olmayan 106 AKY 
vakasının 46’sı dozaşımı olmayan parasetamol ile ilişkiliydi. 84 dozaşımı 
AKY vakasının 83’ü bu üç skordan birine sahipti. 
Sonuç: Karaciğer nakli için listeye kaydolmaya neden olan AKY, çalışmaya 
katılan 7 ülkedeki toplam kayıtların %5,7’sini oluşturmaktadır. Doz aşımına 
bağlı olmayan parasetamol ile ilişkili AKY vakaları, ilaçla ilişkili dozaşımı 
olmayan AKY vakalarının %43,4’ünü oluşturmaktadır. 
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KAYSERİDE YAZILAN VE ANTİBİYOTİK İÇEREN REÇETELERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Öztürk Hİ1, Ulusoy HB2  
1Erciyes Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2Erciyes Ü. Tıp Fak. 
Akılcı olmayan antibiyotik kullanımlarına oldukça sık rastlanılmaktadır. 
Fakat sorunun ortaya konması için yeteri kadar araştırma mevcut değildir. 
Bu çalışmada Kayseri il merkezindeki antibiyotik kullanım durumu 
araştırılmıştır. 
Yöntem: Kayseri il merkezi sınırları içinde çesitli eczanelerde 1-15 Mayıs 
2010 tarihleri arasında yazılan reçeteler incelenmiştir. Tüm bölgeleri 
kapsayacak şekilde belirlenen 15 eczanede toplam 3572 adet reçete 
incelenmiştir. 
Bulgular: Bu çalışmanın dikkat çeken bulguları şu şekilde sıralanabilir:  
1) İncelenen tüm reçetelerin % 42’sinde antibiyotiğe rastlanılmıştır.  
2) Akut bronşit, akut tonsillit ve akut farenjit dahil olmak üzere bütün 
enfeksiyonlarda antibiyotik kullanım oranı % 100’e yakındır. 
3) Akut tonsillit ve akut farenjitte çocuklarda (n=419) ve erişkinlerde 
(n=341) daha çok ko-amoksilav (%45, %39) ve 2. ve 3. kuşak 
sefalosporinler (%27, %26) reçete edilmiştir. Ayrıca bu endikasyonlarda 
uzman hekimler çocuk hastalarda %25 ve erişkin hastalarda %20 oranında 
makrolid grubu antibiyotikleri reçete etmişlerdir. 
4) Akut sinuzitte çocuklarda (n=49) pratisyen hekimler daha çok 2. ve 3. 
kuşak sefalosporinleri (%47) ve klaritromisini (%24) reçete ederlerken 
uzman hekimler daha çok ko-amoksilav (%37), klaritromisin (%32) ve 2. 
ve 3. kuşak sefalosporinleri (%26) reçete etmişlerdir. Erişkin hastalarda 
(n=88) pratisyen hekimler 2. ve 3. kuşak sefalosporinleri (%33) ve 
moksifloksasin gibi yeni kuşak kinolonları (%20) reçete ederlerken uzman 
hekimler daha çok yeni kuşak kinolonları (%45) ve ko-amoksilavı (%22) 
reçete etmişlerdir. 
5) Akut sistitde (n=120) daha çok kinolonlar (%42) ve 2. ve 3. kuşak 
sefalosporinler (%21) reçete edilmiştir. Uzman hekimler kinolonları (%52, 
daha çok siprofloksasin ve levofloksasin) ve sefalosporinleri (%25) reçete 
ederlerken, pratisyen hekimler kinolonları (%32, daha çok siprofloksasin ve 
levofloksasin) ve fosfomisini (%18) reçete etmişlerdir. 
Sonuç: Akut bronşit, akut tonsillit ve akut farenjit gibi çoğunlukla viral 
nedenli enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yaygın olduğu biliniyordu. 
Bu çalışmada bu sorunun daha da büyüdüğü, neredeyse her hastaya 
antibiyotik reçete edildiği görülmektedir. Kıyaslama yapabilmek için 
ülkemizde güncel antibiyotik tedavisi kılavuzları olmasa da çalışmanın 
bulguları ko-amoksilav, klaritromisin, 2. ve 3. kuşak sefalosporinler ve 
kinolonların gereğinden fazla kullanıldığını düşündürmektedir. 
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ADANA İLİNDEKİ İNSANLARIN İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI 
Pınar N4, Karataş Y3, Bozdemir N1, Ünal İ2  
1Çukurova Ü. Tıp Fak. Aile Hekimliği AbD; 2Çukurova Ü. Tıp Fak. İstatistik AbD; 
3Çukurova Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD; 4 İnönü Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji 
AbD 
Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tüm ülkelerin önemli sağlık sorunlarındandır. 
Ülkemizde de akılcı olmayan ilaç tüketimi alışkanlıkları ciddi bir sorun olup 
ilacın genel sağlık harcamaları içerisindeki payını da artırmaktadır. 
Çalışmamızın amacı; Adana ilindeki insanların ilaç kullanım alışkanlıklarının 
tanımlanması, insidansının saptanması ve veri tabanı oluşturulmasıdır. 
Yöntem: Adana ilinde planlanan örneklem büyüklüğü 1222 idi. Çalışmamız 
için aranacak telefon numaraları Adana ilindeki Türk Telekom 
santrallerinden seçilmiştir. Hazırladığımız Akılcı İlaç Kullanım Anketi 
görüşmeyi kabul eden 1111 kişiye telefonla uygulanmıştır. 
Bulgular: Görüştüğümüz kişilerin % 63,5’i kadın bulunmuştur. Kadınların 
yaş ortalaması 42,71 ± 14,1, erkeklerin yaş ortalaması 41,67 ± 15,8 
bulunmuştur. Çalışmaya katılanların büyük çoğunluğu ilkokul mezunu 
kişiler, ev hanımları ve 25 yaş altı kişiler bulunmuştur. % 15,5’inin sosyal 
güvencesi yoktur. Katılanların % 57,2’si doktora danışmadan ilaç 
kullanmaktadırlar. Doktora danışmadan ilaç kullanan 635 kişiden 625 kişi 
(% 98,4) ağrı kesici, ateş düşürücü kullandığını söylemiştir . Katılımcıların 
% 8’i akraba, arkadaş, komşu tavsiyesiyle ilaç kullandıklarını belirtmişler, 
% 14,9’u akraba, arkadaş, komşularına ilaç tavsiye ettiklerini 
belirtmişlerdir. Tavsiye ile en çok kullanılan ilaç ve en çok tavsiye edilen 
ilaç ağrı kesiciler bulunmuştur. Katılımcıların % 30,5’i grip soğuk algınlığı 
durumlarında doktora sormadan antibiyotik kullandıklarını söylemişlerdir, 
% 47,9’u doktorun verdiği antibiyotikleri bitirmeden bıraktıklarını 
söylemişlerdir, % 85,8’i ilaçların son kullanma tarihlerine baktıklarını 
söylemişlerdir, % 28,9’u evde bulunsun düşüncesi ile ilaç yazdırdığını 
söylemişlerdir. Görüşülen kişilerin yarıya yakını ilaçların son kullanma 
tarihleri geçmişse çöpe attıklarını söylemişlerdir. 
Sonuç: Çalışmamıza katılan kişilerin tüm sorulara verdikleri yanıtları Akılcı 
İlaç Kullanım Skoruna göre puanlarını hesapladık. 100 üzerinden tüm 
bireylerin aldıkları ortalama puan 68,366 ± 13,5117bulunmuştur. Bu da 
Adana ilindeki insanların akılcı ilaç kullanım bilgisinin yeterli olmadığını, 
halkın eğitimi ile bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ADANA ILI, AKILCI ILAÇ KULLANIMI, TELEFONLA ANKET  
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YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ TÜKETİMİ ARAŞTIRMASI 
Koç Z1, Kesim Y3, Bilge SS3, Sağlam Z2  
1Ondokuz Mayıs Ü. Samsun Sağlık Yüksekokulu, Samsun; 2Ondokuz Mayıs Ü. 
Samsun Sağlık Yüksekokulu, Samsun; 3Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji 
AbD, Samsun 
Yaşlılarda ilaç kullanımının yaygın olması birçok sorunu beraberinde 
getirmektedir. Bu çalışmanın amacı yaşlıların ilaçları doğru kullanılıp 
kullanılmadığını araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
15/01/2011 - 30/06/2011 tarihleri arasında müracaat eden 60-85 yaş arası 
rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen ve anket sorularını anlayıp 
cevaplandıran 409 kişi (231 kadın, 178 erkek) katılmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS 11.5 paket programında, sayı, yüzde ve ki-kare testleri 
kullanılarak analiz edilmiştir. 
Bulgular: Bireylerin % 68.7’sinın kronik bir hastalığı vardı ve %74.6’sı 
sürekli ilaç kullanıyordu. En fazla görülen kronik hastalık hipertansiyon 
(%41.3) ve en fazla kullanılan ilaç grubu antihipertansif ilaçlardı (%51.6). 
Ankete katılan kişilerin %86.8’i her gün düzenli olarak birden fazla ilaç 
alıyordu. Alınan ilaçlar ortalama günde 3,6±1.9 çeşit, 2,66±0,9 kez ve 
günde toplam 5,24±3.5 adetti. Katılımcıların %63.8’i ilaçların 
etkileşebileceğini biliyorlardı. Çalışma grubunun %24’ü ilaç kullanımına 
bağlı yan tesir bildirdi. Bu yan tesirlerin en sık karşılaşılanı, mide bulantısı 
(%11.7) idi. Reçetesiz ilaç kullanılan hastalıkların başında ağrı ( %34.7) ve 
ilaç olarak ağrı kesici ilaçlar (%36.9) gelmekteydi. Bitkisel ürün kullanma 
(n=109, %26) (arasıra %54.1), en fazla hipertansiyon için (%12.7)’di. 
Sonuç: Çalışmamız yaşlı bireyler arasında kronik hastalıkların ve çoklu ilaç 
kullanım oranı oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 
hekim, eczacı ve hemşirelerin, ilaç kullanan yaşlıları yakından izleme ve ilaç 
kullanımı hakkında bilgilendirme konusunda hassasiyet göstermeleri 
önemlidir. 
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[P-152] 

KANSER TEDAVİSİNDE KONTROLE TABİ İLAÇ KULLANIMININ 
ARAŞTIRILMASI 
Dönertaş B2, Demircan D2, Topçu İ1, Yılmaz H1, Akıcı A2  
1İstanbul Sağlık Müdürlüğü; 2Marmara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD 
Güçlü analjezikler başta olmak üzere kanser tedavisinde kontrole tabi ilaç 
(KTİ) kategorisinde işlem gören çok sayıda ilacın kullanılma olanağı 
bulunmaktadır. Bu kapsamda yazılma zorunluluğu bulunan ilaçları içeren 
kanser tanılı reçetelerin detaylarının araştırması amaçlandı. 
Yöntem: İstanbul Sağlık Müdürlüğü arşivindeki 2009 yılına ait kontrole tabi 
reçetelerde (KTR) kanser tanılı toplam 5775 reçete retrospektif olarak 
incelendi. İlaçların içerik, şekil, hangi kanserler için yazıldığı vb. detayları, 
hastaların ve reçeteleyenlerin bazı demografik özellikleri dikkate alınarak 
değerlendirildi. 
Bulgular: KTR’lerin %61’ini KR’lerin oluşturduğu saptandı. Hastaların yaş 
ortalamasının 59.2±13.4 ve %61.4’ünün erkek olduğu (YR’lerde %56.7 ve 
KR’lerde %64.3) saptandı. KR’lerin daha çok erkeklere yazılmış olması 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). KR’lerin dahili branşlara 
(%60.1) kıyasla cerrahi branşlarda daha fazla yazıldığı (%69.8); YR’lerin 
ise cerrahi branşlara (%30.2) kıyasla dahili branşlarda (%39.9) daha fazla 
yazıldığı ve aralarındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
(p<0.001). KTR’lerin en fazla anestezi (%27.5), radyason onkolojisi 
(%25.9) ve dahiliye (%20.7) uzmanları tarafından yazıldığı ve bu 
reçetelerin en sık “akciğer” (%31.9), “meme” (%6.9), “pankreas” (%5.7), 
“kolon” (%5.5) ve “prostat” (%5) kanseri için yazıldığı saptandı. Kadınlarda 
“meme” (%18.4), erkeklerde ise “akciğer” (%41.1) kanserinin KTR'lerde en 
sık rastlanan tanılar olduğu görüldü. En sık reçete edilmiş olan KTİ’lerin 
YR’lerde tramadol (%80.2), KR’lerde ise fentanil (%66.1) olduğu saptandı. 
Sonuç: Kanser tedavisinde kullanılan KTİ’lerin cinsiyete ve KTR türüne 
göre değişkenlik gösterdiği görüldü. KR’lerde daha fazla olmak üzere 
KTR’lerin daha çok erkeklere reçetelendiği; kanser tedavisi sırasında hem 
KR hem de YR’lerin her ikisinde de analjeziklerin bu reçetelere en sık 
yazılan KTİ’ler olduğu ortaya konmuş oldu. 
Anahtar Kelimeler: KONTROLE TABİ İLAÇ, KANSER, YEŞİL REÇETE, KIRMIZI 
REÇETE  
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ÇUKUROVA ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİNE 
BAŞVURAN HASTA VE HASTA YAKINLARININ İLAÇ KULLANIM 
ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 
Karataş Y2, Dinler B2, Erdoğdu T2, Şeydaoğlu G1, Ertuğ FP2  
1Çukurova Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik AbD, Adana; 2Çukurova Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD, Adana 
Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tüm ülkelerin önemli sağlık sorunlarındandır. 
Ülkemizde de akılcı olmayan ilaç tüketimi alışkanlıkları ciddi bir sorun olup 
ilacın genel sağlık harcamaları içerisindeki payını artırmaktadır. 
Çalışmamızın amacı; Üniversite hastanesine başvuran hasta ve hasta 
yakınlarının ilaç kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesidir. 
Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 
polikliniklerine başvuran 209 hasta ve yakınına yüzyüze anket yöntemi ile 
Akılcı İlaç Kullanım Anketi uygulanmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılan 209 kişinin 124’ü (%58,4) kadındır. Kadınların 
yaş ortalaması 41,39±13,76, erkeklerin yaş ortalaması 44,67±13,55’dir. 
Çalışmaya katılanların %34,4’ü ilkokul, %18,7 orta, %26,3 lise ve %20,6’sı 
üniversite mezunudur ve %11,0’inin sosyal güvencesi yoktur. Katılanların 
%5,7’si akut hastalığa, %54,5’ü kronik hastalığa sahip ve %39,7’si ise 
önemli bir sağlık sorunu yoktur. %53,1’’si doktora danışmadan asla ilaç 
kullanmadığını belirtirken, %11,0’ı çok nadiren, %30,6’u nadiren ve %5,3’ü 
sıklıkla doktora danışmadan ilaç kullandığını bildirmiştir. Katılımcıların 
%14,8’i akraba, arkadaş, komşu tavsiyesiyle ilaç kullandıklarını 
belirtmişler, %17,2’si akraba, arkadaş, komşularına ilaç tavsiye ettiklerini 
belirtmişlerdir. Katılımcıların %16,7’si sıklıkla, %77,5’si bazen grip soğuk 
algınlığı durumlarında doktora sormadan antibiyotik kullandıklarını 
söylemişlerdir. Katılımcıların %40,2’si bitkisel tedaviye başvurmadığını 
bildirirken, %2,4’ü kanser, %2,4 mide ve %55,0’ı soğuk algınlığı, grip gibi 
durumlarda bitkisel tedaviye başvurduklarını bildirmiştir. Evde bulunsun 
düşüncesi ile antibiyotik yazdıranların oranı %1,0, antigribal yazdıranların 
oranı %7,2, ağrı kesici yazdıranların oranı %23,4’tür. 
Sonuç: Balcalı Hastanesi’ne gelen insanların akılcı ilaç kullanım bilgisinin 
görece yeterli olduğu, bu durumun cinsiyete, eğitim düzeyine ve sosyal 
güvence düzeyine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
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SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
GÖZ HASTALIKLARI İÇİN YAPILAN ENDİKASYON DIŞI İLAÇ 
BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Durmuş N, Vural İM, Koçkaya G, Vural EH, Babacan S, Akbulat A, Özbek H, Kerman 
S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Ülkemizde onaylanmış endikasyonların dışında ve/veya standart dozların 
üstünde ilaç kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ilaçların 
şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirtilerek kullanımı hususları 
“endikasyon dışı ilaç kullanımı” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada göz 
hastalıkları ile ilgili yapılan endikasyon dışı ilaç başvuruları 
değerlendirilmiştir. 
Yöntem: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü uygulama yazılımının arşiv 
kayıtları uzmanlık adı bölümüne göz anahtar kelimesi yazılarak Ağustos 
2010-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 144 dosya incelenmiştir. 
Bulgular: Yapılan başvuruların 84’ü erkek (58,3), 60’ı kadındı (%41,7) ve 
hastaların yaş ortalaması 33,2 idi. Bunların 68’i İstanbul (47,2), 39’u 
Ankara (%27), 27’si (%25,8) ise diğer illerden yapılmıştır. Taleplerin 128 
tanesi (%89) üniversite hastanelerinden, 10 (%6,9) tanesi devlet 
hastanelerinden, 6 (%4,1) tanesi ise özel hastanelerden gelmiştir. En çok 
talep edilen etken madde 94 (%65,2) başvuru ile infliksimab iken bunu 
adalimumab (12, %8,3), ranibizumab (7, %4,8), mikofenolat sodium (6, 
%4,1), mikofenolat mofetil (6, %4,1), interferon alfa 2a (6,%4,1) ve diğer 
etken maddeler (13, 9,4) takip etmiştir. En sık behçet hastalığına bağlı 
üveit (114, %79,1) ve pars planit (7, %4,8) tedavileri için başvuru 
yapılırken tüm başvuruların 110 tanesi (76,3) uygun bulunurken 34 tanesi 
(%33,7) değişik sebeplerle reddedilmiştir. 
Sonuç: Göz hastalıkları için yapılan endikasyon dışı ilaç kullanım talepleri 
sürekli artmaktadır. Güncel tedavi kılavuzlarına girmiş ve göz hastalıkları 
uzmanları tarafından standart uygulanan tedaviler haline gelmiş, 
Bakanlığımızdan herhangi bir izin alınması gerekmeyen ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Maliye Bakanlığı tarafından geri ödemesinin yapılabileceği 
uygulamalar için hazırlanan çizelge sürekli güncellenmekte, genişlemekte 
ve güncel hali Genel Müdürlüğümüz’ün www. iegm.gov.tr internet 
adresinde yayınlanmaktadır. 
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KARACİĞER NAKLİ SONRASI KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRÜ 
KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NEFROTOKSİSİTE TEDAVİSİNDE 
SİROLİMUS KULLANIMI İÇİN YAPILAN ENDİKASYON DIŞI İLAÇ 
BAŞVURULARI 
Durmuş N, Kayabaşı İ, Akbulat A, Artıran G, Kerman S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Karaciğer transplantasyonu sonrası kronik böbrek yetmezliği gelişmesi %20 
ile %80 oranları arasında görülen ve sıklıkla rastlanan bir komplikasyondur 
(1). Bu yetmezliğin sebebi genellikle immün süpresif olarak kullanılan 
kalsinörin inhibitörleridir (2). Bu çalışmada karaciğer nakli yapılmış 
hastalarda kalsinörin inhibitörü kullanımına bağlı nefrotoksisite gelişmiş 
hastalar için yapılmış olan sirolimus endikasyon dışı başvuruları 
değerlendirilmiştir. 
Yöntem: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü uygulama yazılımının arşiv 
kayıtlarından Ağustos 2010-Eylül 2011 tarihleri arasındaki etken madde 
bölümüne “sirolimus” anahtar kelimesi yazılarak ulaşılan dosyalardan 
kalsinörin inhibitörüne bağlı böbrek yetmezliği gelişen 104 dosya 
incelenmiştir. 
Bulgular: Hastaların 71’i (% 68,2) erkek, 33’ü (%31,8) kadındı ve yaş 
ortalaması 51,4’tü. Yapılan başvuruların 61’i İzmir (%58,6), 20’si Ankara 
(%19,2), 12’si İstanbul ve 11’i diğer illerden gelmiştir. Bu başvuruların 78 
tanesi (%75) üniversite hastanelerinden, 19’u (%18,2) özel hastanelerden, 
7 tanesi (% 6,8) ise eğitim ve araştırma hastanelerinden yapılmıştır. 
Başvuruların 56 tanesi (%53,9) ilacın kullanma süresini uzatma amaçlı iken 
48 tanesi ilk başvurudur. Tüm taleplerin 91 tanesi (% 87,5) uygun 
bulunurken, 13 tanesi (%12,5) reddedilmiştir. Onay ve red verilen 
hastaların ortalama kreatinin değerleri sırasıyla 4,37±0,83 ve 1,19±0,67 idi 
ve her iki grup kretainin değerleri birbirinden istatistiksel olarak farklıydı 
(p|<0.01). 
Sonuç: Karaciğer nakli sonrası böbrek yetmezliği sıklıkla erkeklerde 
görülmekte ve ilginç olarak en fazla başvuru 3. büyük ilimiz olan İzmir’den 
yapılmaktadır. Ayrıca özel hastanelerden yapılan başvuruların eğitim 
araştırma hastanelerinden daha fazla olması dikkat çekicidir. Yapılan 
başvurular genellikle uygun bulunurken, kreatinin değerleri değerlendirme 
aşamasında önemli bir kriter olarak görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: KARACIĞER NAKLI, NEFROTOKSISITE, SIROLIMUS  
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PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ENDİKASYON DIŞI İLAÇ 
KULLANIMI 
Kayabaşı İ, Saygılı G, Durmuş N, Tanyeri P, Akbulat A, Artıran G, Kerman S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılan yıllık 20000’e 
yakın endikasyon dışı ilaç başvuru taleplerinin % 0.3-0.5’i psikiyatri ilaçları 
için yapılmaktadır. Bu bildiride, psikiyatri hastaları için yapılan ilaç talep 
başvuruları ve sonuçları incelenmiştir. 
Yöntem: 2011 yılı başından 2011 eylül ayına kadar psikiyatri hastaları için 
talep edilen ilaç başvuruları Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü Uygulama Yazılımı kullanılarak incelenmiştir. 
Bulgular: Toplam 64 hasta için başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuruların 
çoğunluğu Ankara ve Adana ilinden olmak üzere 10 ayrı ilden başvuru 
yapılmıştır. Elli beş başvuru erkek hastalar için (%86), 9 başvuru kadın 
hastalar için (%14) yapılmıştır. Dokuz farklı etken madde için başvuru 
yapılmış olup (Aripiprazol, atomoksotin hidroklorür, ketiapin, klozapin, 
olanzapin, sodyum valproat, paliperidon, risperidon, lityum karbonat), en 
fazla başvuru aripiprazol (33, %51,5) için yapılmıştır. Bunu 13 başvuru ile 
olanzapin (%20,3) izlemiştir. Yapılan başvurulardan 37'si üniversite 
hastanelerinden (%57,8), 25'i devlet hastanelerinden (%39) ve 1 tanesi 
özel hastaneden (%1,5) yapılmıştır. Başvuruların tamamı ülkemizde 
ruhsatlı olan ilaçlar için yapılmış olup, bu başvuruların büyük bir kısmında 
prospektüs dozunun üstünde doz kullanımı talep edilmiştir ve hepsi uygun 
görülmüştür. 
Sonuç: Ülkemizde psikiyatri alanında yapılan endikasyon dışı ilaç kullanım 
talepleri sürekli artan bir ivme göstermektedir. Gelişen teknoloji ve yapılan 
klinik araştırmalar sonucu özellikle psikiyatri yeni moleküller tıbbın 
kullanımına sunulmakta ve bu moleküller ülkemizde İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından verilen endikasyon dışı ve yurt dışı ilaç onayından 
sonra hastalarda kullanılabilmektedir. 

 
 



 323 
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MULTİPLE SKLEROZ HASTALARI İÇİN TALEP EDİLEN ENDİKASYON 
DIŞI İLAÇLAR 
Kayabaşı İ, Durmuş N, Koçkaya G, Akbulat A, Özbek H, Kerman S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Multiple Skleroz hasta sayısı gün geçtikçe artan bir merkezi sinir sistemi 
hastalığıdır ve bu artış endikasyon dışı ilaç talep başvurularına da 
yansımaktadır. 
Yöntem: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yıllık 
20000’e yakın endikasyon dışı ilaç talep başvurusu yapılmaktadır. Bu 
bildiride yapılan tüm başvurular içerisinden Multiple Skleroz hastaları için 
2011 yılı Eylül ayına kadar talep edilen endikasyon dışı ve yurt dışı ilaç 
talep başvuruları incelenmiştir. 
Bulgular: Toplam 181 hasta için başvuru yapılmış olup, İstanbul ve Ankara 
başta olmak üzere 21 ayrı ilden başvuru yapılmıştır. Bu hastalardan 122'i 
kadın (%67,4), 59'u erkektir (%32,6). Dokuz farklı etken madde için 
başvuru yapılmış olup (Dalfampiridin, beta interferon 1A, beta interferon 
1B, fingolimod hidroklorür, IVIG, mikofenolik asit, mitoksantron, 
natalizumab, rituksimab), en fazla başvuru dalfampiridin (147, %81,2) ve 
natalizumab (10, % 5,5) izlemiştir. Başvuruların 150'si üniversite 
hastanelerinden (%82,8), 29’u devlet hastanelerinden (%16), 2’si özel 
hastanelerden (%1,1) yapılmıştır. Sadece bir başvuru reddedilmiştir. 
Reddedilen hasta natalizumab talep etmiş ve EDSS skorunun 5’in altında 
olması nedeniyle reddedilmiştir. 
Sonuç: Ülkemizde nöroloji konusunda yapılan endikasyon dışı ve yurt dışı 
ilaç kullanım talepleri sürekli artmaktadır. Taleplere verilen cevabı 
hızlandırmak için İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Endikasyon 
Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu yayınlanarak, tedavi protokolleri ve ilaç 
gelişmelere paralel olarak belli aralıklarla güncellenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: MULTIPLE SKLEROZ, ENDIKASYON DIŞI BAŞVURU  
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TNF ALFA İNHİBİTÖRÜ İLAÇLARIN ENDİKASYON DIŞI KULANIMI 
Kayabaşı İ, Durmuş N, Vural İM, Akbulat A, Artıran G, Kerman S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
TNF-α blokerleri son 10 yılda romatizmal hastalıkların tedavisinde önemli 
kazanımlar sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü’ne yıllık yapılan endikasyon dışı ilaç başvurularının % 1’i TNF 
Alfa Bloker ilaçları için kullanılmaktadır. Bu bildiride TNF Alfa bloker ilaçlar 
için yapılan talep başvuruları ve sonuçları incelenmiştir. 
Yöntem: : Bu çalışmada 2011 yılının başından 2011 eylül ayına kadar TNF 
Alfa blokeri ilaçları için yapılan başvurular incelenmiştir. 
Bulgular: Toplam 219 hasta için başvuru yapılmış olup, İstanbul ve Ankara 
başta olmak üzere 20 ayrı ilden başvuru yapılmıştır. Bu hastalardan 103'ü 
kadın (%47), 116'sı erkektir (%53). İnfliksimab için 151 (%68,9), 
etanercept için 34 (%15,5), adalimumab için 29 (%13.2), kanakinumab 
için 4 (1,8) ve abatacept için sadece 1 (%0,4) başvuru yapılmıştır. 
Başvuruların 203'ü üniversite hastanelerinden (%92.6), 14’ü devlet 
hastanelerinden (%6.3), 2’si özel hastanelerden (%0.9) yapılmıştır. Yapılan 
başvuruların %20’si reddedilmiştir. Reddedilen başvuruların % 45’i 2011 
yılı mayıs ayında güncellenerek kullanılmaya devam edilen TNF Alfa Blokeri 
ilaçlar için Hasta Onam Formu eksik olduğu için reddedilmiştir. 
Sonuç: TNF Alfa Blokeri ilaçlar ciddi yan etkilerinden dolayı yakından takip 
edilmektedir. Bunun için Hasta Onam Formu’nun yanı sıra TÜFAM 
tarafından İlaç Güvenlik İzlem Formu ile de takip edilmektedir. Ülkemizde 
endikasyon dışı ve yurt dışı ilaç kullanım talepleri sürekli artan bir ivme 
göstermektedir. Keşfedilen yeni moleküller sürekli tıbbın kullanımına 
sunulmakta ve bu moleküller Türkiye’de de İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü’nün endikasyon dışı ilaç talep onayından sonra hastalarda 
kullanılmaktadır. Sürekli artan taleplere verilen cevabı hızlandırmak için 
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Endikasyon Dışı İlaç Kullanım 
Kılavuzu yayınlanarak sürekli güncellenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: TNF ALFA BLOKERLERI, ENDIKASYON DIŞI  
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TÜRKİYE İLAÇ PİYASASI VE DÜNYADAKİ KONUMU 
Kayabaşı İ, Durmuş N, Öztunca FH, Bekar F, Yıldırım A, Özbek H, Kerman S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Dünya ilaç pazarı 2010 yılı sonu itibariyle yaklaşık 900 milyar dolar hacme 
sahiptir. Türkiye’deki reçeteli ilaç pazarının büyüklüğü 4.5 milyar dolar iken 
toplam ilaç pazarının büyüklüğünün 8 milyar dolara yakın olduğu tahmin 
edilmektedir. Dünyanın en büyük ikinci piyasası olan ilaç piyasası sürekli 
büyüme gösterirken, ülkemiz en büyük 10 ilaç piyasasından biri haline 
gelmeye adaydır. 
Yöntem: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan 
beşeri tıbbi ürünlere ait ruhsat kayıtları ve Türkiye ilaç piyasasına ürün arzı 
yapan üretici ve ithalatçı firmalar incelenmiştir. 
Bulgular: Yapılan incelemenin sonucunda Türkiye’de 3258 ithal ruhsatlı 
tıbbi müstahzarlar bulunduğu, gereksinimler doğrultusunda bir kısmının ara 
ürün ve kozmetik ürün statüsüne geçirildiği, bir kısmının imal ruhsatlı 
haline geldiği ve bir kısmının da ihtiyacın sona ermesi nedeniyle üretiminin 
durdurulduğu anlaşılmıştır. Böylece Türkiye ilaç piyasasında işlem gören 
2484 ithal ruhsatlı beşeri tıbbi ürün bulunmaktadır. İmal ruhsatlı tıbbi ürün 
sayısı 13087 olarak görünürken, gereksinimler nedeniyle bir kısmının ara 
ürün ve kozmetik ürün statüsüne geçirilmesi, bir kısmının imal ruhsatlı 
haline gelmesi ve bir kısmının da ihtiyacının sona ermesi nedeniyle 
üretiminin durdurulması, piyasada işlem gören imal ruhsatlı tıbbi ürün 
sayısını 5118’e düşürmüştür. Aktif olarak satışı bulunan imal ve ithal 
ruhsatlı 8376 tıbbi ürünün 110’u biyolojik kaynaklıdır (68 kan, 42 
immünolojik). 
Sonuç: Dünyada Ar-Ge yatırımlarında %19,3 ile ilaç endüstrisi en önde 
gelen sektörlerden birisidir. Türkiye’de faaliyette 288 ilaç firması 
bulunmaktadır ve bunlardan 52’si yabancı sermayelidir. Ayrıca ülkemizde 
üretim tesisi olan firma sayısı 66’dır ve bunlardan 14 tanesi yabancı 
sermayelidir. ABD’de Ar-Ge yatırımlarının %75’i biyoteknolojik ürünlere 
yapılıyorken Türkiye’de biyoteknolojik üretim tesisi bulunmamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İLAÇ PAZARI, TÜRKİYE, DÜNYA  
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[P-160] 

GLİOBLASTOMA MULTİFORME TEDAVİSİNDE ENDİKASYON DIŞI 
İLAÇ KULLANIMI 
Saygılı G, Kayabaşı İ, Tanyeri P, Durmuş N, Akbulat A, Artıran G, Kerman S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yıllık 20.000 e yakın 
endikasyon dışı ilaç başvuru talebi olmaktadır. Endikasyon Dışı İlaç Başvuru 
Taleplerinin %5-10 unu onkoloji ilaçları oluşturmaktadır. Onkoloji ilaçlarının 
yaklaşık %15 i Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde kullanılmaktadır. 
Glioblastoma Multiforme (GBM) beyin tümörleri içinde en çok rastlanan ve 
en hızla yayılan malign beyin tümörüdür. 
Bu bildiride GBM tanısı alan hastalar için yapılan endikasyon dışı ilaç talep 
başvuruları ve sonuçları incelenmiştir. 
Yöntem: Glioblastoma Multiforme tanısı alan hastalar için Ocak 2009- 
Ekim 2010 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğüne yapılan endikasyon dışı ilaç başvuruları, yapıldıkları illere, 
başvuru yerlerine ve hastaların cinsiyetine göre Bakanlık verilerine 
dayanılarak değerlendirildi. 
Bulgular: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne toplam 100 
hasta için başvuru yapılmış olup bunlardan 64 başvurunun erkek hastalara, 
36 başvurunun bayan hastalara yönelik olduğu; 70 başvurunun üniversite 
hastanelerinden, 15 başvurunun devlet hastanelerinden, 15 başvurunun ise 
özel hastanelerden yapıldığı saptandı. Glioblastoma Multiforme tanısı alan 
hastalar için endikasyon dışı ilaç talep başvurularının çoğunluğu Ankara ve 
İzmir olmak üzere toplam 11 farklı ilden yapılmıştır. Ayrıca bu endikasyon 
dışı ilaç başvurularının tamamının irinotekan ve bevasizumab etken 
maddelerinin birlikte kullanıldığı kombinasyon tedavisi için yapıldığı tespit 
edilmiş olup, Bakanlık verilerine göre tüm başvurular uygun bulunmuştur. 
Sonuç: Bu moleküller ülkemizde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından verilen endikasyon dışı onaydan sonra hastalarda 
kullanılabilmektedir. Türkiye’nin endikasyon dışı ilaç alanında hak ettiği 
yere gelebilmesi için endikasyon dışı ilaç konusunun bilim camiası ve ilaç 
sektörü gibi ortamlarda yeterince tartışılmasının büyük önem taşıdığını 
düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: GLİOBALSTOME MULTİFORME, ENDİKASYON DIŞI İLAÇ  
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Farmakolojik Yöntemler 
21.10.2011; P-161/P-164 
[P-161] 

AMANITA PHALLOIDES MANTAR EKSTRESİNDEN ALFA AMANİTİN 
TOKSİNİNİN SEMİPREPARATİF HPLC YÖNTEMİYLE SAF-
LAŞTIRILMASI 
Kaya E2, Karahan S3, Bayram R1, Hancı M3, Bayram S3, Yılmaz İ5, Yaykaşlı KO4  
1Abant İzzet Baysal Ü. İzzet Baysal Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD. Bolu; 2Düzce Ü. 
Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce; 3Düzce Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD. 
Düzce; 4 Düzce Ü. Tıp Fak., Tıbbi Genetik Ad. Düzce; 5İzmir Bozyaka Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Farmakoloji Laboratuvarı, İzmir.  
Amanita phalloides mantarlarındaki birçok kimyasal madde ve toksinler 
içinden alfa amanitinin saf olarak elde edilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Amanita phalloides mantarları 02/11/2010 tarihinde Düzce, 
Gölyaka, Kuyudüzü yöresinde toplanmıştır. Sistematik sınıflandırılması 
yapılarak 8 saat 50C’de hava akımı altında kurutuldu ve öğütüldü. 30g 
mantar sokslet sisteminde metanol ile ekstrakte edildi. Metanol 
buharlaştırıldı. Kalan ekstreye 5mL distile su eklendi. Alfa amanitin 
standardı HPLC cihazına enjekte edilerek kromatogramı alındı. Ekstreden 
1ml alınıp semipreparatif HPLC cihazına 100µL enjekte edildi. HPLC 
yönteminde; mobil faz amonyum asetat + asetonitril + metanol (80/10/10 
v/v/v) olarak, C18-250x10mm kolon, UV dedektör (303nm) kullanıldı. Akış 
hızı 3mL/dakika olarak ayarlandı. Alfa amanitin piki başından sonuna kadar 
fraksiyone edildi. Fraksiyonlanmış kısımdan 10µL alınarak analitik HPLC 
cihazına standart sonrası enjekte edildi. Bu yöntemde analitik C18-
250x4,6mm kolon ve 1mL/dak akış hızı kullanıldı. Mobil faz ve dedektör 
dalga boyu değiştirilmedi. Alfa amanitin standardı ile 3 noktalı kalibrasyon 
eğrisi oluşturuldu ve saflaştırılan fraksiyondaki alfa amanitin miktarı ve 
saflık oranı ölçüldü. Saflık oranı alfa amanitin pik alanının toplam pik 
alanına oranına göre hesaplandı. 
Bulgular: Semipreparatif sistemde alfa amanitin standart piki 11,852 
dakikada geldi. Ekstre enjeksiyonunda aynı pik 11,858 dakikada geldi. 
Analitik sistemde alfa amanitin standardı 8,632 dakikada geldi. Saflaştırılan 
alfa amanitin piki aynı sürede geldi. Toplanan alfa amanitin miktarı tek 
seferde 0,6925 mg olarak hesaplandı. Alfa amanitin saflık oranı %98,387 
olarak hesaplandı. 
Sonuç: Çalışmamızla basit, ucuz ve güvenilir bir yöntemle deneysel 
çalışmalarda kullanılabilecek miktarda ve yüksek saflıkta alfa amanitin elde 
edilmiştir. Aynı yöntemin, modifiye edilerek mantarlardan başka 
kimyasalların saflaştırılması için de kullanılması denenebilir. 
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[P-162] 

ÜLKEMİZDE SATILAN BAZI İÇECEKLERDEKİ KAFEİN DÜZEYİNİN 
HPLC YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMÜ 
Hancı M, Kaya E, Bayram S, Karahan S  
Düzce Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce 
Psikoaktif bir molekül olan kafein, çay kahve gibi bazı içeceklerde doğal 
olarak bulunmakta ve kola gibi bazı içeceklerin üretiminde kullanılmaktadır. 
Tüketilen içeceklerdeki kafein miktarı kullanıcılar için önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada, ülkemizde satılan bazı içeceklerdeki kafein miktarının HPLC 
yöntemiyle ölçülmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: HPLC yöntemi olarak 273nm dalga boyunda UV dedektör, C18 
250x4,6 mm kolon (5 mikrometre partikül), mobil faz amonyum 
asetat(50mM) + metanol (60+40) kullanıldı. Kafein standart kalibrasyon 
eğrisi 5 noktalı olarak belirlendi. İçeceklerden alınan numune filtreden 
geçirilerek 10 µL HPLC cihazına enjekte edildi. Her içecekten 3 ayrı numune 
alınarak analizler yapıldı. Sonuçlar (ORT±SH) olarak verildi. 
Bulgular: Türk kahvesinde(5g/100mL) 842,27(±8,38)mg/L (bir fincanda 
84mg); çözünebilir kahvede(2g/200mL) 321,15(±9,53)mg/L (bir fincanda 
64mg); poşet çayda 214,71(±1,63)mg/L (bir fincanda 43mg), kolada 
123,44(±2,96)mg/L (bir kutuda 41mg), enerji içeceklerinde 
160,96(±5,51)mg/L (bir kutuda 40 mg) kafein ölçüldü. 
Sonuç: Ölçülen içecekler içinde en yüksek kafein Türk kahvesinde, en 
düşük kolada bulundu. Hazırlama yöntemi içeceklerle alınan kafein 
miktarını etkileyebilir. Enerji içeceklerinde yasal sınırın hafif üzerinde çıkan 
sonuçların nedeni ölçüm yöntemine bağlı olabilir. 
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[P-163] 

TRAMADOL VE DEKSKETOPROFEN’İN SIÇANDAKİ ANALJEZİK 
ETKİLERİ 
Ünlüköse A, Barışkaner H, Bağcıtaylan Ş  
Selçuk Ü. Selçuklu Tıp Fak. Konya 
Günümüzde akut ağrının giderilmesi için opioit ve NSAİ ilaçlar sıklıkla 
kullanılmaktadır. Yapılan deneysel çalışma ile sentetik opioit olan 
Tramadol’un ve NSAİİ olan Deksketoprofen’in analjezik etkinliklerinin 
belirlenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Çalışmamızda Wistar albino türü erkek sıçan kullanıldı. Deney 
hayvanları rastgele 3 eşit gruba (n=8) ayrıldı. Birinci gruba (Grup K) serum 
fizyolojik, ikinci gruba (Grup T10) 10mg/kg ve (Grup T20) 20mg/kg 
tramadol, üçüncü gruba (Grup D6) 6µg/kg ve (Grup D8) 8µg/kg 
deksketoprofen uygulandı. İlaçlar ratlara 0,1ml volümde intraperitonel yolla 
injekte edildi. Her hayvan için 0.dk, 15.dk, 30.dk, 45.dk, 60.dk ve 120. 
dakikalarda ağrı ölçüm testleri (Hot plate testi ve Von Frey testi) ayrı ayrı 
yapıldı ve veriler kaydedildi. Deney hayvanları optimize edilmiş ortamda 
barındırıldılar. Verilerin analizinde normal dağılım gösteren parametrelerin 
gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü Anova testi ve farklılığa neden 
olan grubun tespitinde Post Hoc Tukey testi kullanıldı. Normal dağılım 
gösteren parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında Paired-Samples T testi 
kullanıldı ve p<0,05 istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Hot Plate yönteminde, Grup T10’da kontrol grubuna göre 60. ve 
120. dakikalarda, Grup T20’de 45. dakikadan itibaren, Grup D6 ve Grup 
D8’de, kontrole göre 45. ve 60. dakikalarda istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Von Frey yönteminde ise, tüm gruplarda 
30. dakikada kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur (p<0,05). Bu yöntemde en kısa sürede ve en uzun etki 
gösteren grubun, Grup D8 olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuç: Sonuç olarak; termal ağrıda tramadolün, mekanik ağrıda ise 
deksketoprofenin uygun analjezik olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ANALJEZIK ETKI; DEKSKETOPROFEN; TRAMADOL; HOT 
PLATE; VON FREY.  
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[P-164] 

BORİK ASİT UYGULANAN RATLARDA DİYETTEKİ BORUN ÖĞRENME 
VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ 
Yaren B, Özdemir H, Oto G  
Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD 
Bu çalışmada deney hayvanı modellerinde borik asit olarak alınan borun 
öğrenme, davranış ve bazı vitamin ve oksidatif parametreler üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Çalışmada 32 adet 200 ± 20 g ağırlığında erkek Wistar albino rat 
kullanıldı. Ratlar 250, 500 ve 1000 ppm borik asit içeren yem alanlar (4.1, 
8.2 ve 15.0 mg bor/kg canlı ağırlık alanlar) ve standart diyet alan kontrol 
grubu olmak üzere eşit sayıda dört gruba ayrıldı (n=8). Beş hafta süren bu 
çalışmada besinsel borun anksiyete üzerine etkilerini değerlendirmek 
amacıyla yükseltilmiş artı labirent testi, uzamsal öğrenme için Morris su 
tankı testi uygulandı. 
Bulgular: Çalışmanın sonunda elde edilen kan numunelerinde bazı vitamin 
ve oksidatif stres parametrelerinin düzeyleri incelendi. Çalışmamızda 
diyetteki borun 250 ve 500 ppm BA uygulanan ratların yem tüketimini 
(p<0.05) ve canlı ağırlık artışını arttırdığı (p<0.001); öğrenme sürecinin 
hızını değiştirmediği fakat 1000 ppm BA uygulanan grupta hafıza 
pekiştirme üzerine olumlu etki gösterdiği; anksiyete ile ilgili davranışları 
etkilemediği tespit edildi. Borun 500 ppm BA uygulanan grupta, serum MDA 
seviyelerini anlamlı ölçüde düşürürken (p<0.05) vitamin D3 düzeyini 
arttırdığı (p<0.01); 250 ve 500 ppm BA uygulanan gruplarda GSH-Px 
aktivitesini anlamlı ölçüde arttırdığı (p<0.05), tüm gruplarda vitamin E 
düzeyini düşürdüğü (p<0.05); retinol ve total serum antioksidan 
kapasitesini anlamlı seviyede değiştirmediği saptandı (p>0.05). Sonuç 
olarak, farklı dozlarda borik asit uygulanan ratlarda diyetteki borun hayvan 
performansı, hafıza kalıcılığı, lipit peroksidasyonu, glutatyon-proksidaz 
aktivitesi ve vitamin D3 düzeyleri üzerine olumlu etkiler gösterdiği 
görülmektedir. 
Sonuç: Bu sonuçlar bor mineralinin uygun dozda kullanıldığında organizma 
üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: BOR, DAVRANIŞ, OKSIDATIF PARAMETRE, ÖĞRENME, 
VITAMIN 

  
 



 331 

Klinik Farmakoloji ve Tedavi 
21.10.2011; P-165/P-179 
[P-165] 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARINDA VE KAMU 
HASTANELERİNDE ÇALIŞAN FARMAKOLOGLARIN “İLAÇ/BAĞIM-
LILIK YAPAN MADDE ANALİZLERİ” İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kaplan YC1, Güney Z2, Köseoğlu S2, Sırmagül B2, Akıcı A2  
1Tfd Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Eski Üyesi; 2Tfd Klinik 
Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi 
İlaç/bağımlılık yapan madde analizleri (İBMA) klinik farmakolojinin 
vazgeçilmez uğraş alanlarından birisidir. Ancak İBMA’nin yapılma sürecinde 
Farmakologların/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dallarının (TFAD) yeri ve 
fonksiyonuna yönelik tartışmalar ülkemizde uzun zamandır yapılmaktadır. 
Araştırmada ülkemizde İBMA’nin farmakologlar tarafından hangi düzeyde 
yapıldığının saptanması amaçlandı. 
Yöntem: Araştırmanın verileri Nisan-Haziran 2010 tarihleri arasında 
ülkemizdeki TFAD ve kamu hastanelerinde çalışan farmakologlara (KHF) e-
posta üzerinden gönderilen anket yoluyla toplandı. Anketlerin cevaplanma 
oranı TFAD’da %53 (n=43), KH’de %100 (n=6) olarak tespit edildi. Ankette 
katılımcılara İBMA yapıp yapmadıkları, yapanların bu hizmeti nasıl, nerede 
ve ne zamandan beri yaptıkları ve yaparken yaşadıkları sorunlar gibi 
konular sorgulandı. 
Bulgular: Anketi yanıtlayan TFAD’nın %26’sı, KHF’ların tamamı İBMA 
yaptığını belirtti. Bu analizleri yapan TFAD’ların %83,3’ü, KHF’ların tamamı 
ilaç analizi yaptığını, her iki gruptakilerin yarısı ise madde bağımlılığı analizi 
yaptığını; TFAD’nın hepsi, KHF’ların 1/3’ü mesai dışında İBMA’lerini 
yapabildiğini; her iki gruptakilerin tamamı İBMA’lerinin analitik ve 
postanalitik aşamalarında aktif görev alındığını; her iki gruptakilerin sadece 
%16,7’si kurumlarında İBMA yaparken farmakoloğun görev tanımı 
konusunda çatışma yaşamadığını; İBMA’lerini TFAD’nın en çok merkez 
laboratuvarı (%50), KHF’larının ise biyokimya şefliği altında (%50) 
yürüttüğünü; TFAD’nın %50’si 10≥ yıl, KHF’larının tamamı 6≤ yıldan beri 
bu hizmeti farmakolog sorumluluğunda yürüttüğünü belirtti. TFAD’nın 
%95.8'inin, KHF’larının tamamının farmakologlara İBMA eğitimini 
uzmanlık/doktora eğitimi sırasında gerekli bulduğu görüldü. 
Sonuç: Farmakologların İBMA yapma konusunda istekli ve deneyimli 
oldukları görülmektedir. Bu hizmeti TFAD’nın düşük oranda yaptıkları ve 
bunun çoğunlukla yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklandığı düşünülebilir. 
Klinik farmakolojinin önemli bir hizmet alanını oluşturan İBMA’lerinin bu 
tespitler ışığında farmakologların kontrolünde, ihtiyaç duyulan sağlık 
merkezlerinde yaygın ve işlevsel şekilde yapılabilmesine çalışılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: İLAÇ, BAĞIMLILIK YAPAN MADDE, ANALIZ, KLINIK 
FARMAKOLOJI  
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[P-166] 

EFAVİRENZ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NÖROPSİKİYATRİK YAN 
ETKİLER 
Özyiğit F2, Kumbasarkaraosmanoğlu H1, Altuntaşaydın Ö1, Nazlıcan Ö1  
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji; 
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Farmakoloji 
Efavirenz, HIV enfeksiyonunun tedavisinde etkin ve güvenli bir ajan 
olmakla beraber, tedavinin ilk günlerinde, bilinç bulanıklığı, depresyon, 
saldırganlık, aşırı korku, halüsinasyonlar gibi nöropsikiyatrik yan etkiler 
ortaya çıkabilmektedir. Çalışmamızda, HIV/AIDS hastalarında efavirenz 
kullanımına bağlı gelişen nöropsikiyatrik yan etkileri ve sıklığını belirlemeyi 
amaçladık. 
Yöntem: Hastanemiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
polikliniğine 1 Ocak 2006-31 Aralık 2010 tarihleri arasında başvuran 184 
HIV/AIDS hastasından CD4 lenfosit sayısı <350/mm3olup, yüksek etkinlikli 
antiretroviral tedavi (HAART) başlanan 142 olgu çalışma kapsamına alındı. 
Hastalara ait yaş, cinsiyet, CD4 hücre sayıları, antiretroviral tedaviler ve 
yan etkileri retrospektif olarak takip dosyalarından elde edildi. 
Bulgular: HAART başlanmış olan 142 olgunun 92’si (%65) efavirenz içeren 
rejim kullanmakta idi. Efavirenz tedavisi kullanan 92 hastanın 14’ü kadın 
(%15), 78’i erkek (%85), yaş ortalaması 38 (20-79) idi. Bu olguların 
hiçbirinin özgeçmişinde psikiyatrik hastalık ve buna yönelik ilaç kullanımı 
yoktu. Efavirenz kullanımı ile 34 hastada (%37) nöropsikiyatrik yan etkiler 
izlenmiştir. Bu yan etkiler sıklık sırasına gore; 13 hastada (%14) baş 
dönmesi, 12 hastada (%13) uykusuzluk, 12 hastada (%13) kabus görme, 
8 hastada (%9) konsantrasyon bozukluğu, 6 hastada halüsinasyon (%7), 4 
hastada elde-kolda uyuşma (%4), 1 hastada depresif ruh hali (%1) olarak 
ortaya çıkmıştır. Semptomlar hastaların tümünde ilk dört hafta içerisinde 
kendiliğinden gerilemiş ve hiçbirinde efavirenz tedavisi sonlandırılmamıştır. 
Sonuç: Antiretroviral tedavide başarının en önemli parametresi tedaviye 
uyum oranıdır. Efavirenz ile tedavi başlanacak hastalar, tedaviye uyumu 
artırmak ve erken dönemde gelişebilecek yan/advers etkiler nedeniyle 
tedavinin kesilmesini önlemek için olası yan/advers etkilerle ilgili 
uyarılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: EFAVIRENZ, YAN ETKILER, NÖROPSIKIYATRIK  
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ANTİAGREGAN İLAÇ KULLANAN HASTALARDA TEDAVİ 
ETKİNLİĞİNİN İN VİTRO İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ İLE 
BELİRLENMESİ 
Sılan C, Akdur S, Göngör B, Aksulu HE  
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Çanakkale 
Bu çalışmada, antiagregan tedavi kullanan hastalarda, uygulanan ilacın ve 
ilaç dozunun etkinliğinin takibi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Mart 2011-Ağustos 2011 tarihleri arasında ÇOMÜ Araştırma ve 
Uygulama hastanesindeki farmakoloji laboratuarımızda 62 hastadan toplam 
58 ASPİ Test, 55 ADP test çalışılmıştır. Analizler Multiplate trombosit 
fonksiyon analizörü (impedans agregometre) ile yapılmıştır. Hastaları 
gönderen klinik ve doktoru, hastaların tanısı, kullandığı ilaçlar ve dozları, 
beslenme alışkanlıkları, numunenin laboratuvara geliş saati, raporlama 
saati kayıt edilmiştir. Ayrıca antiagregan tedavi uygulayan hekimlere 
periyodik olarak bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 
Bulgular: Hastalardan alınan kanlar ortalama 27 ± 12 dakikada 
laboratuvarımıza ulaşmış, analizler 28 ± 9 dakikada yapılmış ve 
raporlanmıştır. Kardiyolojiden 51, Nörolojiden 5, Genetikten 2, Aile 
hekimliğinden 1, Kalp Damar Cerrahisinden 1, olmak üzere toplam 5 
klinikten 62 hasta için in vitro ilaç etkinliği değerlendirme testi istemi 
yapılmıştır. Bu hastaların 10 tanesi monoterapi, 52 tanesi ise dual terapi 
altındadır. 27 hasta klopidogrel, 25 hasta tiklopidin, 62 hasta asetilsalisilik 
asit kullanmaktadır. 2 hastada klopidogrel direnci, 2 hastada tiklopidin 
direnci, 4 hastada aspirin direnci olmak üzere toplam 8 hastada, kullanılan 
ilaca karşı direnç saptanmıştır. 62 hastanın 33 tanesi kanama riski 
bölgesinde bulunmuştur. 
Sonuç: Laboratuvar işleyişi değerlendirildiğinde numune karşılama ve 
raporlandırma süreleri tatmin edicidir. 
Laboratuvarımızda çalışılan 113 numunenin 8 tanesinde (% 7,08 ) 
uygulanan antiagregan tedavinin etkin olmadığı görülmüştür. Bu konuda 
hekimler bilgilendirilmiştir. Değişik endikasyonlar nedeniyle antiagregan 
tedavi uygulanan hastalarda, uygulanacak ilaç dozunun belirlenmesinde yol 
gösterici olarak in vitro ilaç duyarlılık testlerinin yapılması, tedavide 
optimum etkinliğin kısa sürede sağlanması için gerekli görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İN VİTRO ILAÇ DUYARLILIĞI, KLOPIDOGREL, 
TIKLOPIDIN, ASPIRIN  

 
 



 334 

[P-168] 

HIV/AIDS HASTALARINDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE UYUNÇ 
Özyiğit F3, Altuntaşaydın Ö2, Kumbasarkaraosmanoğlu H2, Nazlıcan Ö1  
1Haseki Eğitim ve Araştırma Has; 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji; 3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Farmakoloji 
Uyunç kavramı, akılcı ilaç kullanımı açısından hastanın tedavisi ile ilgili 
belirlenen tüm önerilere uyması ve bu süreçte etkin rol almasıdır. Uyunç, 
ilaç tedavisinin vazgeçilmez bir bileşenidir ve İlaçtan en üst oranda yarar 
elde edilmesini sağlar. Uyunç eksikliği ise, tedavinin başarısız olmasına 
neden olur. Uyunç ve Akılcı ilaç kullanımı arasında doğrudan bir ilişki 
vardır.Çalışmamızda antiretroviraltedavi başlanan HIV enfekte hastalarda 
tedaviye uyunç oranını incelemeyi amaçladık. 
Yöntem: Hastanemiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
polikliniğine 1-Ocak 2006-31 Aralık 2010 tarihleri arasında başvuran 184 
HIV/AIDS hastasından CD4 lenfosit sayısı 350 mm 3 olup HAART (highly 
active antiretroviral therapy) başlanan 142 olgu çalışmaya alındı.Hastalara 
ait yaş, cinsiyet, CD4 hücre sayıları, antiretroviral tedaviler ve yan etkileri 
takip dosyalarından retrospektif olarak incelendi. 
Bulgular: HAART (highly active antiretroviral therapy) tedavi başlanmış 
olan 142 hastadan 50'si (%35) Lopinavir/ritonavir içeren rejim 
kullanmaktaydı.Lopinavir/ritonavir tedavisi kullanan 50 hastadan 4'ü (%8) 
bulantı, kusma, ishal nedeniyle, tenofovir+emtrisitabin ve 
lopinavir/ritonavir içeren ilaçları kullanan 34 hastadan bir tanesi kendisinde 
gelişen empotansın ilaç nedenli olduğunu düşünerek ilaca karşı uyunçsuzluk 
göstermiştir. HAART kullanan 142 hastadan 10 tanesi (% 7) herhangi bir 
yan/advers etki görmemelerine rağmen ilaç kullanımını kendileri, yabancı 
uyruklu bir hasta ise sosyal güvencesini kaybetmesi nedeniyle ilaç 
kullanımını sonlandırmıştır. 
Sonuç: Tedavide başarılı olmanın en önemli unsuru ilacın akılcı 
kullanılmasıdır.Tüm hastalarımıza ilaç başlanırken tedaviye uyumun önemi 
anlatılmış olmasına rağmen, çalışmamızda ilaç kullanımı konusunda yeterli 
sorumluluk sahibi olmadıkları (İlacı kendiliğinden bırakma) gözlenmiştir, 
ilaca ait advers/yan etki nedenli uyunç sorunu (ishal, bulantı, kusma), 
Sosyal güvence kaynaklı zorunlu ilaç bırakma gibi nedenler ortaya 
çıkmıştır. AİK ile ilgili uyunç sorunu, Farmakoekonomi, Farmakovijilans, 
Hastalık ve ilaç konusunda hastaların bilgi ve farkındalıklarının arttırılması 
konularının ivedilikle ele alınması ile çözülebilir. 
Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS,UYUNÇ,AKILCI İLAÇ  
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KLİNİK BİYOEŞDEĞERLİLİK ÇALIŞMALARI VE FARMAKOGENETİK: 
KLARİTROMİSİN, ATORVASTATİN VE İTRAKONAZOL 
Özbay L1, Dağdelen M2, Özer Ünal D3, Hızel C4,1, Genç E2 
1Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; 2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; 
3İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; 4Vichy Genomics 

İlacın vücutta etkinliğinin belirlenmesinde, plazma düzeylerinin analizi ve 
etkin metabolitlerin gösterilmesi önemlidir. İlacın metabolizasyonu 
sonucunda kandaki konsantrasyonu terapötik değere ulaşmaktadır. 
Metabolizasyon farklılıkları ile ilaçlar kanda yeterli tedavi edici doza 
ulaşamamakta ve etkin olamamaktadır. Genetik farklılıklar ve dış etkenler 
(yiyecek, çevre, efor gibi) ilacın metabolizasyonunu etkileyerek kişiler 
arasında farklı farmakokinetik eğrilerin elde edilmesine neden olmaktadır. 
Biyoeşdeğerlik (BE), farmasötik eşdeğer olan iki müstahzarın, aynı molar 
dozda verilişinden sonra biyoyararlanımlarının (BY) ve buna bağlı olarak; 
hem etkililik, hem güvenlilik bakımından esas olarak aynı olmasını 
sağlayacak derecede benzer olmasıdır. Klinik BE çalışmaları, çalışma 
tasarımı, gönüllü belirleme ve çalışma protokolünün uygulanmasındaki 
standardizasyonları ile insanlardaki ilaç metabolizması ile ilgili çalışmaları 
etkileyebilen nedenleri en aza indirebilmesi nedeniyle,  metabolizmayı 
açıklayabilecek genetic faktörler gibi diğer faktörlerin etkilerini belirlemeyi 
kolaylaştırır. 
Çalışmada, Atorvastatin ve atorvastatinin 4-hidroksiatorvastatin, 2-
hidroksiatorvastatin metabolitleri 36 kişi ile yapılan çalışmada birlikte 
değerlendirilmiştir. Bir diğer çalışmada klaritromisinin metabolitleri 14-
(R)hidroksiklaritromisin ve 14-(S)hidroksiklaritromisinin 36 sağlıklı 
gönüllüde plazma düzeyleri HPLC-MSMS yöntemi ile ölçülmüştür. 
İtrakonazol ve OH-İtrakonazol de ölçülen plazma değerleri ana molekül ile 
karşılaştırılarak farmakokinetik parametreler (Cmax, EAA) değerlendirilmiştir.  
Aynı kişide test ve referans ilaca ait farmakokinetik değerler uyumlu 
çıkarken, kişiler arasında bu değerlerde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu 
sapmalar, absorpsiyon fazındaki değişikliklerden ve ilacın kişilerde farklı 
hızlarda metabolizmaya uğramasından kaynaklanmaktadır. Diğer dış 
etkenler klinik BE çalışmalarında standardize edildiğinden, bu durum 
bahsedilen ilaçların metabolizmasında rol alan CYP 3A4 ve/ya CYP 3A5 
polimorfizimi ile açıklanabilir. CYP 3A4 polimorfizmleri, enzimin etkinliğini 
değiştirdiğinden metabolizma hızı da değişmektedir. Bu çalışmada 
atorvastatin, klaritromisin ve itrakonazolün sağlıklı gönüllerdeki ana 
molekül/metabolit oranları temel alınarak araştırılan populasyona göre 
ilaçları çok yüksek oranda veya düşük oranda metabolize eden kişilerde 
CYP 3A4 ve/ya CYP 3A5 polimorfizimlerinin etkisi araştırılmıştır. 
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AİLE HEKİMİ VE UZMAN HEKİMLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
EĞİTİMİ VE TANI-TEDAVİ REHBERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE 
İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Mollahaliloğlu S2, Özgülcü Ş2, Dönertaş B1, Alkan A2, Akıcı A1  
1Marmara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul; 2Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ankara 
Akılcı ilaç kullanımının (AİK) yaygınlaştırılmasında, aile hekimlerinin (AH) ve 
uzman hekimlerin (UH) kilit rolleri bulunmaktadır. Hekimlerin bu rollerini 
gereği gibi yerine getirmesinde eğitim ve alt yapı desteğine ihtiyaç vardır. 
Araştırmada AH ve UH’lerin AİK eğitimi ve tanı-tedavi rehberleri (TTR) 
hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Türkiye’nin 12 ilindeki aile sağlığı merkezlerinde ve devlet 
hastanelerinde görev yapan toplam 1624 hekime (1062’si AH, 562’si UH), 
yüz yüze görüşme tekniğiyle Mayıs 2010’da anket uygulandı. AİK eğitimi 
alma/almayı isteme durumları, bu eğitimi aldıkları/almak istedikleri 
kurumlar, ilaç bilgi kaynakları, TTR’leri kullanma durumları vb. ayrıntıları 
sorgulandı. 
Bulgular: AH’lerin %33,4’ü, UH’lerin %18,1’i daha önce AİK eğitimi aldığını 
bildirdi. Bu eğitimi, AH’ler daha çok Sağlık Bakanlığı’ndan (SB) (%47,6); 
UH’ler ise tıp fakültelerinden (%56,7) aldığını bildirdi. AH’lerin %74,2’si, 
UH’lerin %71,8’i AİK eğitimi almak istediğini ve çoğunluğu (sırasıyla %78,2 
ve %70,4) bu eğitimi SB’nin vermesini tercih ettiğini bildirdi. İlaç yazarken 
en sık faydalandıkları kaynağın, AH’lerde ve UH’lerde ilaç firmalarının 
tanıtım faaliyetleri (sırasıyla %78,9 ve %74,3) olduğu saptandı. AH’lerin 
%82,8’i SB’nin Birinci Basamağa Yönelik TTR’lerinden haberdar olduğunu, 
%66,2’si bu rehberleri kullandığını belirtti. UH’lerin %84,3’ü İkinci 
Basamağa Yönelik TTR’ler geliştirilmesini istediğini ve rehberlerin 
üniversiteler (%73,7) ve SB (%73,2) tarafından geliştirilmesinin uygun 
olacağını belirtti. 
Sonuç: Her iki grupta AİK eğitimi almış hekimlerin oranı beklentilerin çok 
altındadır. Hekimlerin AİK eğitimi ve güncel TTR’lerin geliştirilmesi 
konusunda talepkar oldukları dikkati çekmektedir. Araştırmada ortaya 
konulan gereksinimler doğrultusunda AİK’in yaygınlaştırılmasına yönelik 
eğitim ve alt yapı faaliyetlerine hız verilmelidir. Bu konularda SB’nin ve ilgili 
meslek örgütlerinin daha çok çaba sarf etmesinin gerekliliği ortaya 
konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: AİLE HEKİMİ, UZMAN HEKİM, AKILCI İLAÇ KULLANIMI, 
EĞİTİM, TANI-TEDAVİ REHBERİ  
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HASTALARININ TEDAVİLERİNİ DÜZENLEME KONUSUNDA 
HEKİMLERİN YAKLAŞIMLARININ ARAŞTIRILMASI 
Mollahaliloğlu S2, Özgülcü Ş2, Dönertaş B1, Alkan A2, Akıcı A1  
1Marmara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji Ab D, İstanbul; 2Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ankara 
Son yıllarda Türkiye’de sağlık sisteminde tedavi süreçlerini de ilgilendiren 
önemli değişimler yaşanmaktadır. Hekimlerin tedavi yaklaşımlarının 
bilinmesi, bu değişimlerin başarıyla sürdürülebilmesinde yol göstericidir. 
Çalışmada bu yaklaşımların araştırılması amaçlandı. 
Yöntem: Türkiye’nin 12 ilinde, 1062’si aile hekimi (AH) ve 562’si uzman 
hekimden (UH) oluşan toplam 1624 kişiye Mayıs 2010’da anket uygulandı. 
Hekimlerin reçete yazma nedenleri, fizik muayene yapmaları, hastalarına 
ayırdıkları süreler ve bunu yeterli bulmaları, ilaç seçim kriterleri ve ilaç 
sayıları gibi parametreler sorgulandı. 
Bulgular: AH’lerin %63,6’sı, UH’lerin %90,8’i reçete yazdıkları hastaların 
en sık başvuru nedeninin “hastalıklarının şikayeti nedeniyle ilk başvuru” 
olduğunu belirtti. AH’ler hastaların ortalama %68,8’ine, UH’ler %89,2’sine 
fizik muayene yaptığını belirtti. AH’lerin muayeneyle tanı koydukları 
hastaların ortalama %80,1’sine, UH’lerin ise ortalama %75,7’sine reçete 
yazdığı saptandı. AH’ler reçetelerine ortalama 3,3±0,6, UH’ler 3,1±0,8 ilaç 
yazdığını bildirdi. Hastalarına AH’lerin ortalama 9 dakika (dk)±4dk, UH’lerin 
7,5dk±4dk zaman ayırdığı ve hekimlerin çoğunlukla bu süreyi (sırasıyla 
%54 ve %48,6) “kısmen” yeterli bulduğu görüldü. AH’lerin %98,2’si, 
UH’lerin %97,2’si günde 20’den az hasta bakılıyorsa, ilaç seçimine yeterli 
zamanı ayırabildiğini belirtti. Hekimlerin çoğunluğu (sırasıyla %97,4 ve 
%97,3) ilaç seçerken en sık “etkililiği” dikkate aldığını bildirdi. 
Sonuç: Hastalarının tedavisi konusunda AH ve UH’lerin tutumları ilaç 
seçimi ve ayrılan süreler bakımından benzerlik göstermektedir. Öte yandan, 
UH’lerin kendilerine başvuran hastaların muayenelerini takiben tedavi 
düzenleme eğiliminin, AH’lerinse doğrudan ilaç yazma odaklı tedavi 
düzenleme eğiliminin baskın olduğu söylenebilir. Ancak bu eğilimin ilaç 
yazdırma amaçlı başvuruların AH’lere daha sık yapılmasından kaynaklanıyor 
olması muhtemeldir. Tanı ve tedavi sürecinin doğru yönetebilmesi için 
hekimlerinin hastalarına yeterli süreyi ayırmasına yönelik iyileştirme 
faaliyetlerine gereksinim duyulmaktadır. 
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HASTALARIN İLAÇ KULLANMA VE SAKLAMA KONUSUNDAKİ 
TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI 
Mollahaliloğlu S2, Özgülcü Ş2, Dönertaş B1, Alkan A2, Akıcı A1  
1Marmara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul; 2Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ankara 
Akılcı ilaç kullanımının (AİK) yaygınlaştırılması konusunda hedeflenen 
noktalara ulaşılmasının yollarından birisi de hastaların ilaç kullanımı 
konusunda sergiledikleri tutumların tespit edilmesidir. Bu araştırmada 
hastaların ilaç kullanma ve saklama konusundaki tutumlarının incelenmesi 
amaçlandı. 
Yöntem: Veriler Türkiye’nin seçilmiş 12 ilindeki aile sağlığı merkezlerinden 
(ASM) ve devlet hastanelerinden (DH) hizmet alan toplam 4470 hastaya 
(2209’u ASM’den, 2261’i DH’den), 2010 yılı Mayıs ayında anket 
uygulanması yoluya elde edildi. Ankette bazı demografik özellikleriyle ilgili 
soruların yanısıra özetle hastaların ilaç tedavisi ve ilaç muhafazasıyla ilgili 
yaklaşımları sorgulandı. 
Bulgular: Hastalar reçetelerindeki ilaçların tedavi süresi ile ilgili bilginin 
hekimleri tarafından verildiğini sıklıkla (%55,3) beyan etmelerine rağmen, 
%70’5’i daha önce hekimin önerdiği ilaçları kullanılması gereken süreden 
önce bırakma alışkanlığı sergilediğini beyan etti. Hastaların %60,4’ü ilaç 
prospektüslerini “her zaman” okuduğunu ve %47,2’si “kısmen” anlayıp 
faydalandığını bildirdi. Hastaların çoğunluğu (%86,5) daha önceden 
kullanıp faydasını gördüğü ilaçları reçetelerine yazdırma isteğini “her zaman 
veya bazen” sergilediğini, %52,9’u ise evinde kullanmadığı, artmış/yedek 
olarak sakladığı ilaç bulunduğunu bildirdi. Hastaların %79,9’u kullandığı 
ilaçların son kullanma tarihine baktığını ve %64,5’i son kullanma tarihi 
geçmiş ilaçları çöpe attığını beyan etti. 
Sonuç: Hastaların ilaç kullanımı konusunda sergiledikleri tutumun AİK 
ilkeleri çerçevesinde kendilerinden beklenenden uzakta olduğu ve ivedi 
iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu dikkati çekmektedir. Bu iyileştirme 
faaliyetlerinin halkın konuyla ilgili eğitiminin yanı sıra, tedaviden artakalan 
ilacın ne yapılacağını da içerecek şekilde tüketim sürecinin tüm aşamalarını 
kapsamasının gereği bu araştırma ile ortaya konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, HASTA, TEDAVİ  
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TÜRKİYE’DE PRATİSYEN HEKİMLER İLAÇLA İLGİLİ BİLGİLERİ 
NEREDEN ALIYOR? 
Uluoğlu C1, Guney Z1, Yucel B2, Çolakoglu H1, İlhan M1  
1Gazi Ü. Tıp Fak.; 2S. B. İ. E. G. M 
İlaçlarla ilgili bilgi kaynakları farklı olmakla beraber hekimlerin reçeteleme 
alışkanlıkları üzerindeki etkileri iyi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı 
Türkiye’de değişik pozisyonlarda çalışan pratisyen hekimlerin reçete yazma 
alışkanlıkları üzerine farmasötik bilgi kaynaklarının etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: 45 pratisyen hekimden eski ve yeni ilaçlarla ilgili edinmiş 
oldukları teorik bilgi kaynaklarını önem sırasına koymaları istenmiştir. Ek 
olarak ilaçlarla ilgili bilgi kaynaklarını ne sıklıkta kullanıyor oldukları ve 
kanıta dayalı tıbbın temel ilkeleri konusundaki farkındalıkları da 
sorgulanmıştır. 
Bulgular: Pratisyen hekimler piyasada bulunan eski ilaçlarla ilgili teorik ve 
pratik en önemli bilgi kaynağının ilaç rehberi olduğunu belirtmişlerdir. Buna 
karşılık, yeni ilaçlarla ilgili teorik ve pratik bilgiler için en önemli iki bilgi 
kaynağının tıp kongreleri ve tıbbi satış temsilcileri olduğu yönünde yanıt 
vermişlerdir. Pratisyen hekimler meslekdaşlarının ise ilaçlarla ilgili bilgi 
kaynağı olarak en fazla tıbbi satış temsilcilerini kullandığını düşünmektedir. 
Kanıta dayalı tıp açısından en önemli kanıt düzeyi olarak da meta analiz 
sonuçları kabul edilmektedir. 
Sonuç: Pratisyen hekimler için yeni ve eski ilaçlar konusunda bilgi kaynağı 
değişmektedir. Tıbbi satış temsilcilerinin ise, kendilerinden çok 
meslektaşları için daha önemli bir bilgi kaynağı olduğunu düşünmektedirler. 
İlk elde edilen sonuçlar, pratisyen hekimler için yeni bir ilacın reçeteye 
yansımasında kişisel temasın önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: PRATISYEN, HEKIM, ILAÇ, BILGI  
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TÜRKİYE’DE PSİKİYATRİSTLERİN REÇETELEME ALIŞKANLIKLARI – 
ANKET ÇALIŞMASI 
Guney Z2, Uluoğlu C2, Yucel B4, Ozbey G3, Colakoğlu H2, İlhan M2, Çekic T1, Aslan S2  
1Ankara Onkoloji Hastanesi; 2Gazi Ü. Tıp Fak.; 3Gaziosmanpaşa Ü. Tıp Fak.; 4 S. B. İ. 
E. G. M 
İlaçlarla ilgili bilgi kaynakları farklı olmakla beraber hekimlerin reçeteleme 
alışkanlıkları üzerindeki etkileri iyi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı 
Türkiye’de değişik akademik pozisyonlarda ve kliniklerde çalışan 
psikiyatristlerin reçete yazma alışkanlıkları üzerine farmasötik bilgi 
kaynaklarının etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: 111 adet psikiyatristden, eski ve yeni ilaçları reçetelerken 
kullandıkları bilgi kaynaklarını önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. 
Ayrıca psikiyatristlerin farklı alanlarda eğitim alıp almadıkları ve kanıta 
dayalı tıbbın prensipleri konusundaki bilgileri de değerlendirilmiştir 
Bulgular: Psikiyatristler eski ilaçlar için en sık kullandıkları bilgi kaynağının 
ilaç rehberi olduğunu belirtmektedir. İnternetten ulaşılabilen tıbbi makaleler 
yeni ilaçlarla ilgili teorik bilgiyi edinmek için en önemli kaynak olarak 
belirtilmiştir. Tıbbi kitaplar ve kişisel deneyim yeni ilaçların 
reçetelendirilmesinde en önemli kaynak olarak kabul edilmektedir. 
Psikiyatristler meslekdaşları için en önemli bilgi kaynağının ise ilaç satış 
temsilcileri olduğunu düşünmektedir. En ikna edici kanıt olarak ise meta 
analiz sonuçları kabul edilmektedir. Psikiyatristler bilgi kaynaklarına, en 
azından haftada bir kere başvurmaktadır. 
Sonuç: Çalışmamıza katılan psikiyatristlere göre yeni ve eski ilaçlar için 
bilgi kaynakları farklıdır. Yeni ilaçlar için genellikle internet yoluyla 
ulaştıkları tıbbi makaleleri tercih etseler de, kişisel deneyimleri de önem 
taşımaktadır. Çalışmanın en ilginç sonucu ise, kendileri için değişik bilgi 
kaynakları tanımlayan psikiyatristlerin, meslekdaşları için en önemli bilgi 
kaynağının tıbbi satış temsilcileri olduğunu belirtmeleridir. 
Anahtar Kelimeler: PSIKIYATRIST, ILAÇ, BILGI  
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TIBBİ FARMAKOLOJİ POLİKLİNİĞİ TECRÜBEMİZ: VERİLERİN 
TASNİFİ, KISA DÖNEM SONUÇLAR 
Tezcan K, İdrizoğlu MG, Sakallı E, Jaferova M, Karaalp A, Gören MZ. 
Marmara Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 
İlaçların akılcı kullanımlarında, farmakologların tedavi planına katılmalarının 
önemi kaçınılmazdır. Çünkü akılcı farmakoterapi, sadece tecrübenin 
uygulanması hüneri değil, veritabanlarından ilaçların rasyonelite ve 
güvenliliğine ilişkin, en güncel bilgilerin de tedaviye entegrasyonunu da 
içermelidir. Bu bağlamda, tıbbi farmakologların, bu konuda mesai 
harcamaları gereği ortaya çıkmaktadır. Bunun için farmakoloji bilimiyle 
uğraşan kişiler, hastalarının tedavilerini planlayan hekimlere konsültasyon 
hizmeti vererek, hasta bakımını daha kaliteli bir hale getirmeye 
çalışabilirler. Nitekim, cerrahi tedavi uygulanan hastaların medikal 
kayıtlarının incelenmesiyle yapılan bir çalışmada, en az bir ilaçla etkileşim 
oranı % 17 olarak bulunmuştur. Diğer çalışmalar ise evde tedavi gören 
hastaların %19’unda, hastanede yatan hastaların ise % 22'sinde etkileşme 
olduğunu ortaya koymuştur. İlaç etkileşimleri açısından en yüksek oran, 
polikliniklerde % 23 olarak bildirilmiştir. 
Yöntem: Fakültemiz, Mart 2011 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim 
Araştırma Hastanesi içinde bir “Tıbbi Farmakoloji” polikliniği kurmuştur. Bu 
çalışmada, polikliniğimizin verileri tasnif edilmiş ve kısa dönem sonuçları, 
örnek vakalarla tartışılmaktadır. Konsültasyonların raporlanmasında ise 3 
adet veritabanı kullanılmıştır. 
Bulgular: Konsültasyon isteyen bölümlerin başında dahiliye yoğun bakım 
ünitesi gelmiştir (% 79). Diğer konsültasyon isteyen bölümler ise aile 
hekimliği, pediyatri, yenidoğan, pediyatrik yoğun bakım, dermatoloji, 
psikiyatri, gebe kliniği, infertilitge kliniği, psikiyatri, nöroloji ve kadın 
hastalıkları olmuştur. Konsültasyon nedenlerinin başında polifarmaside olası 
ilaç etkileşmesi riskinin değerlendirmesi gelmektedir (%88). Teratojenite 
risk değerlendirme isteği ise %10.5 oranında, laktasyonda ilaç kullanımı ile 
ilgili danışma ise %1 olarak bulunmuştur. Bir erkek hasta kullanmakta 
olduğu kronik ilaçla ilgili teratojenite risk değerlendirmesi için 
başvurmuştur. 
Sonuç: Tıbbi farmakoloji polikliniğimizin verdiği konsültasyon hizmeti, 
hasta bakımını daha üst düzeye çekmiştir. Bu hizmet, ayrıca dolaylı yoldan, 
hekimlerin hizmet içi eğitimi açısından faydalı olmaktadır. Ayrıca 
konsültasyon isteyen hekimlerle de sorumluluk paylaşımı doğal olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: ETKILEŞME; GEBELIKTE ILAÇ KULLANIMI; 
LAKTASYONDA ILAÇ KULLANIMI; POLIFARMASI; YOĞUN BAKIM ÜNITESI  
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ANKARA’DA BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN HEKİMLERİN UZAKTAN 
EĞİTİM YÖNTEMİ İLE ALMIŞ OLDUKLARI AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
EĞİTİMİNİN İLK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mollahaliloğlu S3, Doğukan MN4, Gençoğlu A3, Öncül HG3, Gürsöz H3, Güney Z1, Akıcı 
A2  
1Gazi Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji Ab. D, Ankara; 2Marmara Ü. Tıp Fak., Tıbbi 
Farmakoloji AbD, İstanbul; 3Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha 
Mektebi Müdürlüğü, Ankara; 4 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası, Ankara 
Uzaktan Eğitim Yöntemi (UEY) tıpta her geçen gün daha fazla kullanılmaya 
çalışılmaktadır. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü (TUSAK) akılcı ilaç kullanımı 
(AİK) eğitimleri konusunda geçmiş tecrübelerini UEY ile uygulamaya 
transfer etmek için kapsamlı uluslararası bir projeyi hayata geçirmiştir. Bu 
proje kapsamında UEY ile AİK eğitiminin uygulama alanı olarak seçilen 
Ankara ilindeki birinci basamak çalışanı hekimlerin (BBÇH) bu yöntemle 
aldıkları eğitimin öncesindeki ve sonrasındaki bilgi düzeylerinin 
karşılaştırılması ve bu eğitim hakkındaki izlenimlerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesi Yenilik Transferi Programı 
kapsamında TUSAK öncülüğünde 2008 yılında başlatılan bu proje İngiltere, 
Almanya ve Macaristan’dan 3 uluslararası ve 2 ulusal kurumsal ortakla 
birlikte yürütülmüştür. Projeyle hekimlere UEY yoluyla AİK konusunda 
“Sanal Öğrenme Ortamı” sunulmuştur. Türkiye’de uygulama alanı olarak 
seçilen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı BBÇH’lerden 1116’sınn “UEY ile 
AİK” eğitimi ön kaydı yapılmış, 347’si (%31,1) bu eğitimi tamamlayarak 
sertifika almıştır. Eğitimin değerlendirmesi ön-test ve son-test uygulamaları 
yoluyla hekimlerin AİK ile ilgili bilgi düzeylerine bakılarak yapılmıştır. 
Katılımcıların eğitim konusundaki izlenimleri ise 14 soruluk bir anket 
yoluyla değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Katılımcıların %51,8’inin erkek, yaş ortalamalarının 43,2±6,7 
olduğu saptanmıştır. Katılımcılar “UEY’nin kendilerine eğitimin zamanlaması 
açısından özgürlük sağladığını ve öğrenmeleri için iyi bir fırsat sağladığını” 
beyan etmişlerdir. Hekimlerin AİK ile ilgili bilgi düzeylerinin ise (maks=100 
puan), ön-test sonuçlarına göre (44,7±14,7), son-test sonuçlarında 
(66,1±14,7) anlamlı derecede artış kaydettiği saptanmıştır (p <0.001). 
Sonuç: UEY ile hekimlere uygulanan AİK eğitiminin, başarılı olduğu ve 
hekimlerin bu modeli benimser tutum sergiledikleri kanıtlanmış oldu. AİK’in 
yaygınlaştırılması sürecinde bu model eğitim programından büyük ölçüde 
yararlanılabileceği öngörülebilir. 
Anahtar Kelimeler: UZAKTAN EĞITIM, HEKIM, AKILCI ILAÇ KULLANIMI, 
BIRINCI BASAMAK, BILGI DÜZEYI.  
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ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİNE 
(TİDİ) AİT 2 OLGU SUNUMU 
Sırmagül B2, Kaygısız B2, Ekici A1, Yimenicioğlu S1  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Eskişehir; 2Eskişehir 
Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Eskişehir 
GİRİŞ: 
Antiepileptik ilaçların çoğunun karaciğer mikrozomal enzimlerini 
indüklemesi veya inhibe etmesi nedeniyle aralarında sıklıkla etkileşim 
görülmektedir. Tedaviye dirençli epilepsi vakalarında, özellikle çocuk yaş 
gruplarında Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TİDİ) önem kazanmaktadır. 
Aşağıda, ESOGÜ Tıp Fakültesi Pediatrik nöroloji kliniğine başvuran 2 
epilepsi hastasının TİDİ raporları sunulacaktır. 
OLGU 1: 
Öykü: 10.5 yaşında erkek hasta, 2,5 yıldır nöbetleri nedeniyle valproik asit 
kullanıyorken direnç nedeniyle tedavisine levatiresetam, lamotrijin, 
okskarbazepin eklenmiş. Nöbetlerin devamı üzerine levatiresetam 
çıkarılarak, valproik asit (30mg/kg), lamotrijin (4mg/kg) okskarbazepin 
(9mg/kg) tedavisine klobazam (1,5-benzodiazepin) (0.6mg/kg) eklenmiş. 
Klobazam dozu 0.9mg/kg’a çıkıldığında hastada sersemlik ve uyku hali 
olmuş. Serumda valproik asit 151μg/ml (normal: 50-100 μg/ml), 
benzodiazepin 312μg/lt (normal: 100-300μg/lt), idrar benzodiazepin 
434μg/lt (normal: 100-300μg/lt) olarak saptanmış. 
Öneri: Tarafımıza danışıldığında, okskarbazepinin CYP2C19 enzimini inhibe 
ederek klobazam yıkımını azalttığı, ayrıca okskarbazepinin valproik asitle 
birlikte kullanıldığında valproik asit düzeylerinde artış olabilmesi nedeniyle 
okskarbazepinin azaltılarak kesilmesi önerildi. 
Sonuç: Okskarbazepin kesilirken hastada sersemlik ve uyku hali kalmadı. 1 
ay içinde bakılan serum valproik asit ve benzodiazepin normal terapötik 
aralıkta saptandı. 
OLGU 2: 
Öykü: 9 yaşında, dirençli epilepsi tanısıyla takip edilen erkek hasta, 7 yıldır 
valproik asit (25mg/kg), 2 yıldır okskarbazepin (18mg/kg), 1 yıldır 
klobazam (0,75mg/kg) kullanırken uykuya meyil şikayetiyle başvurmuş. 
Serum valproik asit düzeyi 142μg/ml (normal: 50-100μg/ml), 
benzodiazepin düzeyi 510μg/lt (normal aralık: 100-300μg/lt) olarak 
saptanmış. 
Öneri: Tarafımıza danışıldığında, okskarbazepinin CYP2C19 enzimini inhibe 
ederek klobazam yıkımını azalttığı ve ayrıca okskarbazepin ve valproik 
asidin birlikte kullanıldığında valproik asit düzeylerinde artış olabilmesi 
nedeniyle okskarbazepinin azaltılarak kesilmesi önerildi. 
Sonuç: Okskarbazepin kesildikten 20 gün sonra bakılan valproik asit ve 
benzodiazepin düzeyi normal terapötik aralıkta saptandı. 
Anahtar Kelimeler: TERAPÖTIK ILAÇ DÜZEYI IZLEMI, ANTIEPILEPTIK ILAÇ 
ETKILEŞIMLERI  
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TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ AMACI İLE ÖLÇÜLEN 
ANTİEPİLEPTİK DÜZEYLERİNİN YILLARA GÖRE KARŞILAŞ-
TIRILMASI 
Kaplan YC2, Karadaş B2, Aslan Ö1  
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Biyokimya Laboratuvarı; 2İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi 
Bu çalışmada İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 
Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı’nda terapötik ilaç düzeyi izleminin 
başladığı tarihten bu yana servis ve poliklinik hastalarında ölçülen valproik 
asit (VPA), karbamazepin (KBZ), fenitoin (FTN) düzeylerinin subterapötik, 
terapötik ve toksik düzeyde olma oranlarının belirlenmesi ve bu oranların 
yıllar arasında karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmaya İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 
Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı’nda terapötik ilaç düzeyi izlemi 
(TİDİ) amacı ile 2007 Mayıs ve 2011 Mayıs arasındaki zaman diliminde 
ölçülen VPA, KBZ ve FTN örnekleri (n=7428, aynı örnekteki tekrarlar hariç) 
alınmıştır. Her örneğin sonucu ilgili ilacın terapötik aralığına göre 
subterapötik, terapötik ve toksik olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, örnek 
istemleri yapıldıkları yere göre (poliklinik ya da servis) ayrılmıştır. Daha 
sonra 2007 Mayıs – 2011 Mayıs arasındaki periyot 4’e ayrılarak düzeyler ait 
oldukları yıla göre gruplanmış ve yıllar arasındaki düzey oranları 
karşılaştırılmıştır. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde 
Wilcoxon signed-rank test kullanılmış, p <0.05 anlamlı olarak kabul 
edilmiştir. 
Bulgular: Hastaların % 53.4’ü kadın, % 46.6’sı erkek olarak tespit 
edilmiştir. Ölçüm yapılan antiepileptik örneklerinin %79.2’si poliklinik, 
%20.8’inin ise servis hastalarından istenildiği belirlenmiştir. Ölçüm yapılan 
örnek sayısı 2008’de 1543, 2009’da 1842, 2010’da 1943 ve 2011’de 2100 
adet olarak bulunmuştur. Poliklinik hastalarında VPA ve KBZ’in terapötik 
düzeyde olma oranı yıllar arasında anlamlı olarak artmış, subterapötik ve 
toksik düzeyde olma oranı ise anlamlı olarak azalmıştır. FTN’in terapötik 
düzeyde olma oranı da 2010’a kadar anlamlı olarak artmıştır, 2011 yılında 
ise değişmemiştir. FTN’ in subterapötik düzeyde olma oranı yine yıllar 
arasında anlamlı olarak azalmıştır. Toksik düzeyde olma oranı ise azalma 
eğiliminde gibi gözükse de bu bulgu anlamlı değildir. Servis hastalarına 
bakıldığında VPA için terapötik düzeyde olma oranı 2010’a kadar anlamlı 
olarak artmış ancak 2011’de anlamlı olarak azalmıştır. Subterapötik 
düzeyde olma oranı 2010 yılına kadar anlamlı olarak azalmış, 2011’de ise 
anlamlı olarak artmıştır. Toksik düzeyde olma oranı 2010’a kadar anlamlı 
olarak artmıştır. 2011 yılında düşme eğiliminde olsa da bu bulgu anlamlı 
değildir. KBZ’in terapötik düzeyde olma oranı yıllar arasında anlamlı olarak 
düşme eğilimi, subterapötik düzeyde olma oranı ise yıllar arasında anlamlı 
olarak yükselme eğilimi göstermektedir. Toksik düzeyde olma oranı 2009 
yılında ciddi bir biçimde yükselmiş, sonraki yıllarda anlamlı olarak düşüşe 
geçmiştir. FTN’in terapötik düzeyde olma oranı yıllar içinde anlamlı şekilde 
düşmüştür, 2011 yılında yükselme eğilimi gösterse de aradaki fark anlamlı 
değildir. FTN ’in subterapötik seviyede olma oranı yıllar arasında anlamlı 
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olarak yükselmiştir. Toksik düzeyde olma oranı yıllar arasında ciddi 
dalgalanmalar göstererek 2010 yılına kadar anlamlı olarak artmış, 2011’de 
ise anlamlı olarak düşmüştür. 
Sonuç: Ölçüm yapılan örnek sayısının, her yıl bir önceki yıla göre düzenli 
olarak artmakta olduğu gözlenmiştir. 2011 yılında ölçülen örnek sayısı 
2008’de ölçülen örnek sayısına göre % 36.1 daha fazladır. Bu da bize 
hastanelerdeki TİDİ ve dolayısıyla farmakolog ihtiyacının giderek arttığını 
göstermektedir. Sonuçlara bakıldığında poliklinik hastalarından ölçülen 
düzeylerin her 3 ilaç için yapılan ölçümlerin terapötik düzeyde olma oranı 
yıllar arasında genel olarak artma eğiliminde bulunmuştur. Ancak servis 
hastalarında durumun aynı şekilde olmadığı gözlenmiştir. Burada KBZ ve 
FTN’in terapötik düzeyde olma oranının yıllar arasında giderek düşmesi ve 
subterapötik olma düzeyi oranının artış göstermesi ciddi bir problemdir. 
Poliklinik ve servis hasta grubu için VPA ve KBZ’in terapötik düzeyde olma 
oranı % 60 -70’lerde iken, her iki grupta da FTN’ in terapötik düzeyde olma 
oranının % 20’lerde olması çok dikkat çekicidir. Yine FTN için subterapötik 
düzeyde olma oranının her iki grupta % 70’lerde seyretmesi, müdahale 
edilmesi gereken ciddi bir konudur. Bu durum, hastanemizde, birincil olarak 
FTN’i hedef alan, servis hekimlerinin bilgilendirilmesini ve uyarılmasını da 
kapsayan ve farmakologların daha fazla rol oynaması gereken yeni bir TİDİ 
sürecinin başlatılmasını gerektirmektedir. 
Anahtar Kelimeler: TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ, ANTİEPİLEPTİKLER, 
VALPROİK ASİT, KARBAMAZEPİN, FENİTOİN  
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[P-179] 

YÜKSEK MALİYETLİ İLAÇLARDAN ECULİZUMAB VE ENDİKASYON 
DIŞI KULLANIMI 
Rahmanlar H, Vural E, Akbulat A, Artıran G, Kerman S  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) milyonda 1 - 4 arasında 
prevelansı olan intravasküler hemolizle seyreden nadir hematolojik 
hastalıklardandır. Eculizumab PNH tanısında 2007 yılında FDA(Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesi)’ den ve EMEA(Avrupa İlaç Kurumu)’ dan onay almıştır. 
Türkiye’de ruhsat aşamasındadır. Endikasyon dışı veya ruhsatsız ilaçlar 
reçetelenirken Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM)’ 
nden onay alınması gereklidir. Bu bildiride Ülkemizde eculizumab için 
yapılan talep başvuruları ve sonuçları incelenmiştir. 
Yöntem: Sağlık Bakanlığı İEGM’ nin uygulama yazılımı kullanılarak 2008 
yılından 2011 yılı Eylül ayına kadar yapılan eculizumab başvuruları 
incelenmiştir. 
Bulgular: 2008 yılında 12 başvuru yapılmış 8 başvuru onay almıştır. 2009 
yılında 19 başvurudan 18’i, 2010 yılında 41 başvurudan 31’i, 2011 yılında 
47 başvurudan 42’si onay almıştır. Red nedenlerini; PNH tanısını 
doğrulamaya yönelik ek tetkikler istenilmesi ve standart tedavi seçenekleri 
tüketilmemesi oluşturmaktadır. 
2011 yılında onay alan PNH hastalarının % 57’si erkek % 43’ü kadındır, yaş 
ortalaması 36,8’dir. Hemoglobin ve LDH değeri ortalamaları sırasıyla 7,4 ve 
2420’dir. Hastaların % 25’inin öyküsünde aplastik anemi tanısı vardır. % 
38’inin tanıda en az bir damarda trombozu bulunmaktadır. En sık hepatik 
vende tromboz izlenmekte bunu mezenter iskemisi, intrakraniyal iskemi 
takip etmektedir. % 10’unun öyküsünde akut böbrek yetmezliği mevcuttur. 
Sonuç: Eculizumab başvuruları sürekli artış göstermektedir. Eculizumab 
başlandıktan sonra aralıksız ömür boyu kullanılması gerekmektedir. PNH’ın 
küratif tedavisi kemik iliği transplantasyonudur (KİT). Hastalar uygun 
donörü olmasına rağmen, KİT tedavisini reddedip eculizumab onayı 
alabilmektedir. Hemolitik Üremik Sendrom gibi yeni endikasyonlar 
eklendiğinde hasta yaşı 6 aya kadar inebilmektedir. Yüksek maliyet getiren 
yeni tedaviler kamu tarafından karşılanırken kurallarının iyi belirlenmesi 
önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: ECUIZUMAB, PAROKSISMAL NOKTURNAL 
HEMOGLOBINÜRI, ENDIKASYON DIŞI İLAÇ  
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Klinik Toksikoloji 
21.10.2011; P-180/P-206 
[P-180] 

AMİTRİPTİLİN ZEHİRLENMESİNE BAĞLI GELİŞEN 
KARDİYOVASKÜLER TOKSİK ETKİLER İÇİN YENİ BİR BELİRTEÇ: 
S100B PROTEİNİ 
Hocaoğlu N, Kalkan Ş, Büyükdeligöz M, Oransay K, Tunçok Y  
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Serum S100B proteini; şizofreni, depresyon, kafa travması ve tedavi 
dozlarında antidepresan kullanımında artar. Amitriptilin zehirlenmesinde, 
serum S100B proteini düzeyindeki olası değişikliklerin saptanması ve 
amitriptiline bağlı gelişen kardiyovasküler bulgular ile serum S100B proteini 
düzeyi arasında bir korelasyon olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Wistar cinsi 28 adet erkek sıçan kullanıldı. Karotid arter ve 
juguler ven kanülasyonu uygulanan sıçanlar, stabilizasyon periyodunun 
sonunda serum fizyolojik (SF, control, Grup 1) ve farklı dozlarda [0.625 
mg/kg/dakika (Grup 2) veya 0.94 mg/kg/dakika (Grup 3) veya 1.25 
mg/kg/dakika (Grup 4)] amitriptilin uygulanan dört gruba ayrıldı (n=7’şer). 
Amitriptilin infüzyonu, ortalama arter basıncı (OAB)’nda %40-45 inhibisyon 
oluştuğunda sonlandırıldı ve sıçanlar 60 dakika izlendi. Deney boyunca 
kardiyovasküler parametreler [OAB, kalp atım hızı (KAH), QRS, QT ve PR 
süreleri] kaydedildi. Başlangıçta, infüzyon sonunda ve deney sonunda 
alınan kan örneklerinden (250’şer mL) serum S100B proteini 
immunoluminometrik yöntem ile ölçüldü. İstatistiksel analizde Student’ın t-
testi, ANOVA ve Pearson’s ρ-coefficient testleri kullanıldı. 
Bulgular: Amitriptilin, OAB ve KAH’nda anlamlı bir azalma (p<0.001), QRS 
ve QT sürelerinde anlamlı uzama (p<0.01) oluşturdu. Grup 4’te serum 
S100B proteini, başlangıç ile karşılaştırıldığında deney sonunda istatistiksel 
olarak anlamlı derecede arttı. Grup 2’de, serum S100B proteini düzeyi ile 
KAH arasında deney sonunda çok güçlü bir korelasyon bulundu (Pearson 
correlation coefficient= -0.963). Deney sonunda serum S100B proteini 
düzeyi ile tüm kardiyovasküler parametreler arasındaki korelasyon, Grup 3 
ve 4’te çok güçlü idi. 
Sonuç: Yüksek dozda amitriptiline bağlı gelişen kardiyovasküler bulgular ile 
serum S100B protein düzeyi arasında çok güçlü bir korelasyon vardır. 
Serum S100B proteini, amitriptilin zehirlenmesinde bir belirteç olarak 
kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: S100B PROTEINI, AMITRIPTILIN ZEHIRLENMESI, SIÇAN  
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[P-181] 

ETB RESEPTÖR ANTAGONİSTİ BQ-788’İN AMİTRİPTİLİNE BAĞLI 
KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ 
Arıcı MA, Büyükdeligöz M, Kalkan Ş, Tunçok Y  
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
ETB reseptör antagonisti BQ-788’in, amitriptiline bağlı gelişen 
kardiyovasküler toksisite üzerine etkisinin ve ETB reseptörlerinin 
amitriptiline bağlı kardiyovasküler değişikliklerdeki rolünün araştırılmasıydı. 
Yöntem: Wistar cinsi erkek sıçanlar ürethan ve kloraloz ile anesteziye 
edildiler. Birinci protokolde; Ortalama Arter Basıncı (OAB) yaklaşık %50 
oranında inhibe olduğunda, amitriptilin infüzyonu (0.94 mg/kg/dk) 
kesilerek %5 dekstroz (n=8) ya da 10 nmol/kg BQ-788 (n=6) femoral 
venden bolus olarak uygulandı. İkinci protokolde, BQ-788 (n=6) ya da %5 
dekstroz (n=7) inkübasyonu sonrasında, amitriptilin infüzyonu (0.94 
mg/kg/dk) yapıldı. Deney boyunca, OAB, kalp atım hızı (KAH) ve QRS 
süresi kaydedildi. 
Bulgular: Birinci protokolde, amitriptilin infüzyonu, dekstroz ve BQ-788 
verilen gruplarda 15 dakika içinde OAB’ta düşme, QRS süresinde uzama ve 
KAH’nda baskılanma oluşturdu. BQ-788, dekstroz verilen gruba göre, 
OAB’ını 5,10 ve 15. dakikalarda (%61.2±5.4,%22.6±4.1, 5.dk; 
%70.5±9.1,%23.6±5.3, 10.dk; %69.6±10.2,%19.3±8.5, 15.dk; p<0.001, 
p<0.01 ve p<0.05, sırasıyla) iyileştirdi, QRS süresini 5 ve 10 dakikalarda 
(%150±11.4,%254 ±25.2, 5.dk; %144.4±7.0, %225.0 ± 25, 10.dk; 
p<0.01, sırasıyla) kısalttı ve KAH’ını 5, 10 ve 15. dakikalarda (%72.3±9.9, 
%31.4±6.7, 5.dk, %74.6±7.5,%35.8±12.8, 10.dk ve 
%83.9±3.8,%40.4±9.6, 15.dk, p<0.05, sırasıyla) iyileştirdi. BQ-788 
verilen sıçanlar 30 dakika boyunca yaşarken, %5 dekstroz verilen sıçanlar 
20 dakika içinde öldü. İkinci protokolde, BQ-788 inkübasyonu OAB, KAH ve 
QRS süresinde dekstroz verilen gruba göre anlamlı farklılık göstermedi. 
Sonuç: BQ-788, amitriptiline bağlı kardiyovasküler değişiklikleri 
iyileştirmesine karşın BQ-788 inkübasyonu, amitriptiline bağlı OAB ve 
KAH’nda düşme ve QRS süresinde uzamayı önlemedi. BQ-788’nin 
amitriptiline bağlı kardiyovasküler değişiklikleri düzeltmesinde fizyolojik 
antagonizmanın rolü olabilir. 
Anahtar Kelimeler: AMİTRİPTİLİN, ETB RESEPTÖR ANTAGONİSTİ, BQ-788, 
HİPOTANSİYON, KAH, QRS SÜRESİ  
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DÜZCE YÖRESİNDE YETİŞEN AMANITA PHALLOIDES MANTARIN-
DAKİ ALFA AMANİTİN DÜZEYİNİN HPLC YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMÜ 
Kaya E2, Karahan S3, Hancı M3, Yılmaz İ4, Bayram R1, Arslan SO3  
1Abant İzzet Baysal Ü. İzzet Baysal Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Bolu; 2Düzce Ü. 
Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD; 3Düzce Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce; 4 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Farmakoloji Laboratuvarı, İzmir 
Ölümcül mantar zehirlenmeleri içinde en sık etkenin Amanita phalloides 
mantarı olduğu görülmektedir. Bu mantarda bulunan alfa amanitin, 
toksisiteden sorumlu olan en önemli toksindir. Farklı bölge ve iklimlerde 
yetişen Amanita phalloides mantarlarındaki alfa amanitin miktarlarında 
farklılıklar vardır. Çalışmamızda; Düzce İli’nde toplanan Amanita phalloides 
mantarındaki alfa amanitin miktarının HPLC yöntemiyle ölçülmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: 2 adet Amanita phalloides mantarı 12/10/2010 tarihinde Düzce, 
Gümüşova, Yeşilyayla Köyü ormanlık alanından toplandı. Mikroskobik ve 
makroskobik olarak sistematik sınıflandırması yapıldı. 8 saat 50 °C’de hava 
akımı altında kurutuldu ve öğütüldü. Bir mantarın şapka, lamel, yüksük, 
sap ve kapçıkları ayrı olarak hazırlandı. Diğer mantar ise bütün olarak 
ekstrakte edildi. %50 metanolde 30 dakika kaynatılarak ekstraksiyonları 
yapıldı. Elde edilen ekstraktlardan 10 mL HPLC cihazına enjekte edildi. Her 
numuneden 3 ayrı ölçüm yapıldı. Alfa amanitin standart kalibrasyon eğrisi 
0,2-0,6-2 mg olmak üzere 3 noktalı olarak hazırlandı. HPLC yöntemi olarak 
303 nm UV dalga boyu, C18 250x4,6 mm kolon (5 mm partikül), 1 
mL/dakika akış hızı, mobil faz amonyum asetat(50mM) + metanol + 
asetonitril (80+10+10) kullanıldı. Sonuçlar 1 g kuru mantar içindeki toksin 
miktarı olacak şekilde hesaplandı. 
Bulgular: Mantarın şapkasında 3,522(±0,024) mg/g, lamelinde 
5,318(±0,056) mg/g, sap kısmında 2,577(±0,037) mg/g, yüksükte 
0,903(±0,004) mg/g, kapçıkta 0,698(±0,008) mg/g, bütün mantarda 
4,806(±0,033) mg/g alfa amanitin miktarı ölçüldü. 
Sonuç: Bu çalışma ile, ülkemizde ilk kez Düzce yöresi Amanita phalloides 
mantarlarının alfa amanitin düzeyi ölçülmüş ve mantarın farklı 
bölgelerindeki alfa amanitin değerleri ortaya konmuştur. 
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[P-183] 

ALFA AMANİTİN’İN SUDAKİ TERMOSTABİLİTESİ 
Hancı M, Kaya E, Bayram S, Karahan S  
Düzce Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce 
Amanita phalloides mantarında en fazla bulunan ve toksisiteden esas 
sorumlu olan toksin alfa amanitindir. Araştırmamızın amacı, su içindeki alfa 
amanitinin farklı sıcaklıklardaki stabilitesinin araştırılmasıdır. 
Yöntem: Alfa amanitin Amanita phalloides ekstresinden saflaştırıldı ve 
standartla karşılaştırıldı. Elde edilen toksin saf suda çözülerek 24 ayrı viyale 
alındı. Viyaller rastgele olarak 4 gruba ayrıldı. Oda sıcaklığında (20-30°C), 
dondurucuda (-15-20°C), buzdolabında (2-6°C) ve kaynatılarak (98°C) 
toksinin stabilitesi ölçüldü. Ölçümler analitik HPLC yöntemiyle yapıldı. Bu 
yöntemde 4,6x50mm ters faz C18 kolon, 303nm dalga boyunda UV 
dedektör, 1 mL/dakika akış hızında mobil faz (amonyum 
asetat+metanol+asetonitril 80+10+10) kullanıldı. Başlangıçtaki toksin 
miktarı %100 olarak alınıp hesaplamalar yapıldı. 
Bulgular: Solüsyon kaynatıldığında 0.,10.,20.,30.,60.,120.,180.,360. 
dakikalardaki toksin yüzdesi sırasıyla %; 100, 96, 89, 40, 30, 26, 12, 5 
olarak hesaplandı. Oda ısısında bekletilen solüsyonlardaki 0.,1.,2.,12. saat, 
1.,2.,3.,4.,5.,6. gün, 1.,2.,3.,4. haftalardaki toksin yüzdesi sırasıyla %; 
100, 100, 94, 94, 94, 94, 92, 92, 92, 90, 90, 88, 87, 85 olarak hesaplandı. 
Buzdolabında bekletilen solüsyonlardaki toksin düzeyleri aynı zaman 
dilimleri için sırasıyla %; 100, 100, 95, 95, 95, 94, 94, 94, 94, 93, 93, 92, 
92, 92 olarak hesaplandı. Dondurucuda saklanan solüsyonlardaki toksin 
yüzdesi aynı zaman dilimleri için sırasıyla %; 100, 100, 93, 81, 81, 80, 80, 
79, 79, 79, 76, 76, 75 olarak hesaplandı. 
Sonuç: Kaynatma ile toksinin büyük bir kısmı 6. saatte bozulmuştur, ancak 
bu durum, toksisitenin kaybolduğu anlamını taşımamaktadır. 4 haftalık 
izlemede en iyi stabilite buzdolabında saklama ile alınmıştır. Dondurucuda 
ise 4 hafta sonunda en fazla (%25) bozulma görülmüştür. 
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[P-184] 

ALFA AMANİTİN’İN METANOLDAKİ TERMOSTABİLİTESİ 
Karahan S, Hancı M, Bayram S, Kaya E  
Düzce Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce 
Amanita phalloides mantarından toksin ekstraksiyonunda sıklıkla metanol 
kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, metanoldeki alfa amanitinin farklı 
sıcaklıklardaki ısı stabilitesinin araştırılmasıdır. 
Yöntem: Alfa amanitin Amanita phalloides mantarından saflaştırıldı ve 
standartla karşılaştırıldı. Elde edilen toksin metanolde çözülerek 24 ayrı 
viyale alındı. Viyaller rastgele olarak 4 gruba ayrıldı. Oda sıcaklığında (20-
30°C), dondurucuda (-15-20°C), buzdolabında (2-6°C) ve kaynatılarak 
(64°C) toksinin stabilitesi ölçüldü. Ölçümler analitik HPLC cihazında yapıldı. 
Bu yöntemde 4,6x50mm ters faz C18 kolon, 303nm dalga boyunda UV 
dedektör, 1 mL/dakika akış hızında mobil faz (amonyum 
asetat+metanol+asetonitril 80+10+10) kullanıldı. Başlangıçtaki toksin 
miktarı %100 olarak alınıp hesaplamalar yapıldı. 
Bulgular: Oda ısısında bekletilen solüsyonlardaki 0,1,2, 3,12 saat, 
1,2,3,4,5,6 gün, 1,2,3,4 haftalardaki toksin yüzdesi sırasıyla %; 100, 100, 
100, 99, 98, 98, 98, 96, 96, 96, 97, 96, 96, 96, 94 olarak hesaplandı. 
Buzdolabında bekletilen solüsyonlardaki toksin düzeyleri aynı zaman 
dilimleri için sırasıyla %; 100, 100, 100, 99, 99, 100, 99, 98, 99, 99, 99, 
99, 99, 99, 94 olarak hesaplandı. Dondurucuda saklanan solüsyonlardaki 
toksin yüzdesi aynı zaman dilimleri için sırasıyla %; 100, 99, 99, 98, 98, 
99, 99, 98, 98, 99, 98, 99, 99, 99, 92 olarak hesaplandı. 
Sonuç: Dört haftalık izlemede, her üç ısıda da stabilitenin gayet iyi olduğu 
(sırasıyla %; 94, 94, 92) görülmüştür. 
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[P-185] 

DÜZCE İLİNDEKİ SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN UYUŞTURUCU 
TARAMA TESTİ SONUÇLARI 
Bayram S, Karahan S, Hancı M, Kaya E  
Düzce Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce 
Uyuşturucu kullanımı sırasında güvenlik güçlerince yakalanarak, denetimli 
serbestlik uygulamasından yararlanan Düzce İli’ndeki bireylerin son bir yıl 
içindeki uyuşturucu tarama testi sonuçlarının analizi bu çalışmada 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Düzce İli’nde uyuşturucu kullanırken yakalanan ve uygulamadan 
son bir yıl içinde yararlanan bireylerin tamamının sonuçları analiz edildi. 
İlgili genelge gereğince bireylere öncelikle 2 hafta aralıklarla toplam 3 test 
yapıldı. Bu testlerin tamamında tüm testleri negatif olanlara başka analiz 
yapılmadı. Bu testlerden herhangi bir tanesi pozitif çıkanlar, 6 haftalık 
eğitim programına alındı, bu program sırasında da 2 defa daha testler 
uygulandı. Analizler 12 parametreli Quicktest kart testi ile idrarda yapıldı. 
Her seferinde bireylere opiyat, oksikodon, benzodiazepin, barbitürat, THC, 
amfetamin, metamfetamin, MDMA, kokain, fensiklidin, trisiklik 
antidepresan, metadon testleri uygulandı. Numune alma işlemleri kontrollü 
olarak yapıldı. 
Bulgular: Toplam 128 birey başvuru yaptı, sadece ikisi kadındı. Analizlerin 
%54’ü ilk 3 başvuruda da negatif, %20’si ilk 3 başvuruda da pozitif çıktı. 
Pozitif çıkan analizlerin %72’sinde esrar kullanımı olduğu görüldü. Eğitim 
programına alınan bireylerden %41’inin program sırasında her iki numunesi 
de negatif çıktı. Toplamda bireylerin %76’sının negatif analiz ile programı 
tamamladığı görüldü. 
Sonuç: Uyuşturucu kullanımı nedeniyle tutuklanan bireylere denetimli 
serbestlik ve tedavi uygulaması ile büyük bir çoğunluğunun bir yıllık süreçte 
uyuşturucu kullanımını bıraktıkları görüldü. 
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[P-186] 

ALFA AMANİTİNİN MCF-7 HÜCRE KÜLTÜRÜNDEKİ TOKSİSİTESİ 
Bayram R1, Kaya E2, Karahan S2, Yaykaşlı KO3  
1Abant İzzet Baysal Ün. İzzet Baysal Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Bolu; 2Düzce Ü. 
Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Düzce; 3Düzce Ü. Tıp Fak., Tıbbi Genetik AbD, 
Düzce 
Alfa amanitinin hepatosit hücrelerine toksisitesi bilinmektedir ancak başka 
hücre türlerindeki toksisitesi hakkında çok az veri bulunmaktadır. 
Çalışmamızda Alfa amanitinin MCF-7 meme kanseri hücre kültüründeki 
toksisitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Alfa amanitin Amanita phalloides mantar ekstresinden 
saflaştırıldı. Hücre kültüründe 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001 mg/mL 
dozlarında saf su içinde çözülerek kullanıldı. Kontrol grubuna sadece saf su 
verilerek deney grubuna oranı hesaplandı. MCF-7 hücreleri 37°C, %5 CO2’li 
nemli ortamda %10 FBS (Fetal bovine serum) içeren DMEM (Dulbecco's 
Modified Eagle Medium) içinde 2 hafta boyunca haftada 2 kez Tripsin-EDTA 
ile pasajlanarak çoğaltıldı. İkinci haftanın sonunda hücreler Tripsin-EDTA ile 
toplandı ve sayıldıktan sonra 96 kuyucuklu kabın her bir kuyucuğuna 2x104 
hücre gelecek şekilde eşit olarak ekildi. 24 saatin sonunda hücreler üzerine 
alfa amanitinin değişen dozları uygulandı. 36 saat inkübe edildikten sonra 
hücreler üzerine 1/10 oranında MTT (Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium 
bromide) solüsyonu eklendi. Dört saat 37°C de CO2’li, nemli ortamda 
inkübe edildi. Dördüncü saatin sonunda hücrelerin üzerine formazan 
ürününün suda çözünebilmesi için 100 µl DMSO eklendi ve 37°C de CO2’li 
nemli ortamda bir gece bekletildikten sonra ürünün absorbansı mikroplate 
ELISA okuyucu ile referans dalga boyu 690 nm yapılarak 570 nm dalga 
boyunda ölçüldü. Grupların kontrol grubuna göre yüzdeleri hesaplandı. 
Bulgular: MTT testine göre hücre canlılığı 0,00001; 0,0001; 0,001;0,01; 
0,1 mg/mL alfa amanitin konsantrasyonları için sırasıyla; %86, %79, %79, 
%56, %50 olarak hesaplandı. 
Sonuç: Alfa amanitin hepatositlerde olduğu gibi, meme kanseri hücrelerine 
de toksik etki göstermiştir. Çalışmamızda ilk kez meme kanseri 
hücrelerinde alfa amanitin toksisitesi rapor edilmiştir. 
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BETA AMANİTİNİN MCF-7 HÜCRE KÜLTÜRÜNDEKİ TOKSİSİTESİ 
Bayram R1, Kaya E2, Karahan S2, Yaykaşlı KO3  
1Abant İzzet Baysal Ü. İzzet Baysal Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Bolu; 2Düzce Ü. 
Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce; 3Düzce Ü. Tıp Fak., Tıbbi Genetik AbD, 
Düzce 
Beta amanitinin hepatosit hücrelerine toksisitesi bilinmektedir ancak başka 
hücre türlerindeki toksisitesi hakkında veri bulunmamaktadır. Çalışmamızda 
beta amanitinin MCF-7 meme kanseri hücre kültüründeki toksisitesinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Beta amanitin Amanita phalloides ekstresinden saflaştırıldı. Hücre 
kültüründe 0,1-0,01-0,001-0,0001-0,00001 mg/mL dozlarında saf su içinde 
çözülerek kullanıldı. Kontrol grubuna sadece saf su verilerek deney grubuna 
oranı hesaplandı. MCF-7 hücreleri 37°C, %5 CO2’li nemli ortamda %10 FBS 
(Fetal bovine serum) içeren DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 
içinde 2 hafta boyunca haftada 2 kez Tripsin-EDTA ile pasajlanarak 
çoğaltıldı. İkinci haftanın sonunda hücreler Tripsin-EDTA ile toplandı ve 
sayıldıktan sonra 96 kuyucuklu kabın her bir kuyucuğuna 2x104 hücre 
gelecek şekilde eşit olarak ekildi. 24 saatin sonunda hücreler üzerine alfa 
amanitinin değişen dozları uygulandı. 36 saat inkübe edildikten sonra 
hücreler üzerine 1/10 oranında MTT (Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium 
bromide) solüsyonu eklendi. Dört saat 37°C de CO2’li, nemli ortamda 
inkübe edildi. Dördüncü saatin sonunda hücrelerin üzerine formazan 
ürününün suda çözünebilmesi için 100 µl DMSO eklendi ve 37°C de CO2’li 
nemli ortamda bir gece bekletildikten sonra ürünün absorbansı mikroplate 
ELISA okuyucu ile referans dalga boyu 690 nm yapılarak 570 nm dalga 
boyunda ölçüldü. Grupların kontrol grubuna göre yüzdeleri hesaplandı. 
Bulgular: MTT testine göre hücre canlılığı; 0,00001-0,0001-0,001-0,01-
0,1 mg/mL beta amanitin konsantrasyonları için sırasıyla; %91-%86-%79-
%62-%52 olarak hesaplandı. 
Sonuç: Beta amanitin meme kanseri hücrelerine toksik etki göstermiştir, 
bu toksisite alfa amanitine göre, küçük farkla daha az olarak görülmüştür. 
Bu hücre tipinde beta amanitin toksisitesi ilk defa rapor edilmiştir. 
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FARELERDE AMANITA PHALLOIDES EKSTRESİ İLE OLUŞTURULAN 
MANTAR ZEHİRLENMESİ MODELİ 
Kaya E3, Erdem H2, Karahan S3, Hancı M3, Bayram S3, Alkoç OA1  
1Düzce Ü. Tıp Fak., Anatomi AbD, Düzce; 2Düzce Ü. Tıp Fak., Patoloji AbD. Düzce; 
3Düzce Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce 
Amanita phalloides türü mantar ile görülen zehirlenmenin farelerde modeli 
olarak alfa amanitin enjeksiyonu kullanılmaktadır. Çalışmamızda farelerde 
oral mantar zehirlenmesi modelinin farklı yöntemle oluşturulması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Amanita phalloides mantarları kurutuldu, öğütüldü ve metanolde 
sokslet yöntemiyle ekstraksiyonu yapıldı. Elde edilen ekstrakttaki metanol 
uçuruldu, kalan materyal suda çözüldü, -80C'de liyofilize edildi. Elde edilen 
toz ekstrakttaki alfa ve beta amanitin seviyesi HPLC yöntemiyle ölçüldü. 
Gama amanitin oranı %1'den az olduğundan ihmal edildi. Ekstrakt saf su 
ile sulandırılarak alfa ve beta amanitin toplam konsantrasyonunun 40µg/mL 
(sırasıyla 26+14µg/mL) olması sağlandı. 18 adet erkek fare 3 gruba 
ayrılarak deneye alındı. Kontrol grubuna 1mL saf su, 2 ayrı toksin grubuna 
1mL ektrakt oral gavaj iğnesiyle gastrik olarak verildi. 1 saat sonra toksin 
gruplarından birindeki farelerden anestezi altında kalpten kan alındı, kanda 
toksin analizi yapıldı. Kontrol grubu ile diğer toksin grubu normal 
yaşamlarına bırakıldı ve takip edildi. Ölüm ve dekapitasyon sonrası, % 4 
'lük formaldehit içinde fikse edilen karaciğer ve böbrek dokularından 5µm 
kesitler alınarak H&E boyası ile boyandı. Işık mikroskobu ile değerlendirildi. 
Bulgular: Gavaj uygulamasından 1 saat sonra serumda 3,01(±0,07)µg/mL 
alfa amanitin ölçüldü, beta amanitin bulunamadı. Toksin grubunun tamamı 
48-72 saat içinde öldü, kontrol grubunda 15 günde hiç fare ölmedi. Kontrol 
grubunda karaciğer ve böbrekte patolojik bulguya rastlanmadı. Toksin 
grubunda hepatositlerde yaygın nekroz, nükleer debriler, vasküler 
yapılarda konjesyon, yer yer makro ve mikroveziküler yağlanma az sayıda 
iltihabi hücreler izlendi. Toksin grubunda böbrek tubül epitelinde yaygın 
nekroz, yer yer dilatasyon, vasküler yapılarda konjesyon, interstisyel 
alanda iltihabi hücreler izlendi. 
Sonuç: Uygulanan yöntemle farelerde, Amanita phalloides mantar 
zehirlenmesi modeli başarılı olmuştur. Beta amanitinin oral olarak 
emilmediği ya da ölçüm limitinin altında kaldığı anlaşılmıştır. Bu yöntem 
mantar zehirlenmesi konusunda yapılacak araştırmalarda kullanılabilir. 
Daha önce ekstrakt ile yapılan model bildirilmemiştir. 
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AMATEM’E BAŞVURAN MADDE BAĞIMLILARININ İDRAR ÖRNEK-
LERİNDEKİ POZİTİFLİK ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Karadaş B2, Kaplan YC2, Kılıççıoğlu DB1  
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi; 2İzmir Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi 
Madde ve madde kullanımı tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin de 
önemli sorunlarındandır. Yeşilay'ın araştırmasına göre, gençlerin yüzde 15'i 
herhangi bir uyuşturucu maddeyi kullanırken, uyuşturucuya başlama yaşı 
13'e kadar düştüğü gözlenmiştir. Uyuşturucu bağlantılı suçlarda, olay 
sayıları ve buna bağlı gözaltına alınan şüpheli sayıları ile yakalanan 
uyuşturucu madde miktarlarında artışlar görülmektedir. Bu nedenle madde 
kullanımının engellenmesi amacıyla Türkiye’de Denetimli Serbestlik 
Uygulaması, 20.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5402 sayılı “Denetimli 
Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu” ile birlikte 
yürürlüğe girmiştir. Denetimli serbestlik hizmeti; sadece kullanım suçu için, 
şüpheli, sanık veya hükümlüyü ceza infaz kurumuna göndermek yerine 
toplum içinde denetleyerek yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan bir 
uygulamadır. 
Bu çalışmada; laboratuvarımıza İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi AMATEM Polikliniği ve Servisi’ne gerek tedavi için gerekse 
Denetimli Serbestlik Uygulaması çerçevesinde başvuran madde 
kullanıcılarından alınan idrar örneklerindeki pozitiflik oranları 
değerlendirildi. 
Yöntem: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Polikliniği ve 
Servisi’ne başvuran Nisan 2007- Ağustos 2011 arasında Amfetamin/ 
Ekstazi, Barbitürat, Ekstazi, Benzodiazepin, Opiat, Kokain, Esrar (Δ9-
tetrahydrocannabinol, Δ9-THC, THC) 24650 kişinin idrar örneği çalışıldı. 
İdrar örnekleri Roche Hitachi 902 ve Olympus AU400 analizöründe CEDIA 
(Cloned Enzyme Donor Immuno Assay) yöntemiyle çalışıldı. 
Bulgular: Toplam, idrar örneklerinden % pozitiflik oranları Amfetamin/ 
Ekstazi için % 0,59, Barbitürat için % 0,05, Ekstazi için % 0,37, 
Benzodiazepin için % 8,35, Opiat için % 0,18, Kokain için % 0,87, THC için 
% 15,54 olarak bulundu. Buna oranlara göre en yüksek oranda THC 
kullanımı görüldü. 
Sonuç: Madde kullanımı sorunu karmaşıklaşarak ve yaygınlaşarak 
büyümektedir. Bizimde kullandığımız semikantitatif yöntemlerle yapılan 
ölçümler tarama amaçlı kullanılmaktadır. Tarama testlerinde bulunan pozitif 
sonuçlar kantitatif bir yöntemle doğrulaması yapılmalıdır. Sorunun çok 
boyutlu olmasına paralel olarak, mücadele de çok taraflı, kurumlar arası 
işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmelidir. Sorunun tüm 
boyutlarını kapsayan bir politika ve strateji de etkili mücadelenin en önemli 
unsurudur. 
Anahtar Kelimeler: MADDE BAĞIMLILIĞI, İDRAR ÖRNEKLERİ, POZİTİFLİK 
ORANLARI  
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GEBELİĞİNİN 2. TRİMESTERİNDE YÜKSEK DOZ VERAPAMİL-
TRANDOLAPRİL KOMBİNASYONUNA MARUZ KALAN BİR OLGUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kaplan YC, Karadaş B  
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi 
Bu olgu sunumunda, gebeliğinin 14. haftasında suisid amacı ile 29 tablet 
verapamil-trandolapril (240 mg/ 4 mg) kombinasyonuna maruz kalan 30 
yaşındaki bir hasta değerlendirilmiştir. Yoğun bakımda 4 gün kalan 
hastanın taburculuğunun ardından gerçekleştirilen ultrason (USG) 
takibinde, 18. haftada, fetal serebral ventriküllerde genişleme, posterior 
füzyon defekti ve ventrikül duvarında kalınlaşma tespit edilmiştir. Fetal 
ekstremite incelemesinde pes equinovarus deformitesi ve her iki elde 
fleksiyon kontraktürü gözlenmiştir. İncelemenin ardından gebelik 
Perinatoloji Konseyi kararı ile indüklenmiş abortus yöntemi ile 
sonlandırılmıştır. Yapılan patolojik inceleme pes equinovarus deformitesini 
doğrulamıştır. Bildiğimiz kadarı ile literatürde yüksek doz kalsiyum kanal 
blokeri (KKB) ve anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü 
kombinasyonuna maruz kalan ilk olgu olan bu hastanın bulguları olgu ile 
ilgili kısıtlılıklar belirtilerek ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: GEBELIK, SUISID, KALSIYUM KANAL BLOKERI, 
ANJIYOTENSIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZIM INHIBITÖRÜ  
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KANDA HPLC YÖNTEMİYLE BETA AMANİTİN ÖLÇÜMÜ 
Karahan S1, Kaya E1, Hancı M1, Bayram S1, Alkoç OA2 
1Düzce Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. Düzce 
2Düzce Ü. Tıp Fak. Anatomi AbD. Düzce 
Amanita phalloides tipi mantar zehirlenmesi vakalarında en önemli tanı 
kriteri hastanın kanında amanitinlerin varlığının gösterilmesidir. 
Çalışmamızda, sıçanların kanında beta amanitinin HPLC yöntemiyle analizi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Beta amanitin Amanita phalloides mantarından izole edildi, 3mg 
toksin 10mL saf suda çözüldü. Altı adet Wistar türü erkek sıçan anestezi 
altındayken batın açıldı, vena cava inferiora ulaşıldı. Önce 2mL kan alındı. 
Bu kanın yarısı kontrol kanı olarak, diğer yarısı ise 0,1mL toksin solüsyonu 
(30µg toksin) eklendikten sonra ayrıldı. Sonra 0,3mg/mL 
konsantrasyondaki beta amanitin çözeltisinden 1mL intravenöz olarak 
verildi. 5 dakika sonra kalpten kan alındı. Toplamda elde edilen 3 ayrı kan 
örneğinden 1'er mL alınarak analize hazırlandı. Bu amaçla kan örnekleri 
5000 rpm'de 5 dakika santrifüj edildi ve 0,5mL serumları alındı. Serumlar 
üzerine 0,5mL asetonitril eklenerek 5 dakika vortekste karıştırıldı. Tekrar 
santrifüj edildi, sıvı kısım alındı, üzerinde 3,5mL metilen klorit eklendi, 
karıştırıldı tekrar santrifüj edildi. Üstte kalan sulu faz alındı, 2,5 µm 
filtreden geçirilip HPLC cihazına 10µL enjekte edildi. Beta amanitin standart 
kalibrasyon eğrisi 0,1-0,3-1 µg olmak üzere 3 noktalı olarak hazırlandı. 
HPLC yöntemi olarak 303 nm UV dalga boyu, C18-250x4,6mm kolon(5µm 
partikül), 1mL/dakika akış hızı, mobil faz amonyum 
asetat(50mM)+metanol+asetonitril(80+10+10) kullanıldı. 
Bulgular: Boş olan kanda analiz sonucunda beta amanitin saptanmadı. 30 
µg toksin eklenen gruptan yapılan analizde, 27,49(±0,39) µg/mL toksin 
bulundu. Hayvanlardan alınan kanda 11,35(±0,18) µg/mL toksin bulundu. 
Sonuç: Uygulanan yöntemle kanda beta amanitin analizi %92 duyarlıkla 
yapılabilmektedir. Amanita phalloides mantarı ile olan mantar zehirlenmesi 
vakalarında kanda alfa amanitin yanında beta amanitin analizinin de 
yapılması faydalı olabilir. 
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GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE DANIŞILAN HASTALARIN 
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 
Erköseoğlu İ, Altıntaşaykan D, Muci E, Kadıoğlu M, Kesim M, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Trabzon 
Gebelik döneminde veya öncesindeki hastalıklar için ilaç kullanımı gerekli 
olabilmektedir. Çoğu kez gebeliğin farkına varılmadığı erken dönemlerinde 
kullanılan ilaçlar anneler için endişe kaynağı olabilir. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi (TBS)’ne çeşitli hastanelerden 
gönderilen veya bireysel başvuran gebelerin, maruz kaldıkları ilaçlar 
teratojenite açısından değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı elde 
edilen verilerin retrospektif gözden geçirilmesidir. 
Yöntem: TBS’ye ilaç maruziyeti olup, 1999-2010 yılları arasında başvuran 
1786 gebenin demografik bilgileri, risk faktörleri ve kullanmış olduğu ilaçlar 
sorgulanarak kayıt formları dolduruldu. Gebeler, kullandıkları ilaçlar 
açısından risk değerlendirmesi yapılarak izleme alındı. Doğan bebeklerin 
sağlık durumları ve gelişimleriyle ilgili ailelerden 2 yıl süreyle bilgi alındı. 
Bulgular: Gebelerin yaş aralığı 16-49 olup, ortalama 29.6+5.6 olarak 
saptandı. Gebelerin 538 farklı etkin madde kullandıkları belirlendi. En sık 
rastlanan etkin maddeler; parasetamol (197 gebe), siprofloksasin (156 
gebe) ve diklofenaktı (126 gebe) . En sık kullanılan ilaç gruplarında ise 
etkin madde sayıları şöyleydi: Antimikrobiyaller(87), santral sinir sistemini 
etkileyen ilaçlar(86), gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar(57), 
kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar(48), non-streoidal 
antiinflamatuarlar(44), steroidler(22), hormon türevleri(9). Ulaşılan 
gebelerden 67’sinde spontan abortus, 119’unda terapötik abortus saptandı. 
Geri kalan 883 canlı doğumun 18’inde konjenital anomali (5 genitoüriner 
sistem anomalisi, 2 spina bifida, 2 konjenital kalp hastalığı, 3 
gastroözofageal reflü, 2 konjenital hipotiroidi, 2 anal stenoz, 1 kavernöz 
hemanjiyom, 1 iskelet anomalisi) gözlendi. 
Sonuç: Üreme çağındaki kadınlara reçete yazılırken gebelik durumu veya 
planı dikkate alınmalıdır. Bu dönemde gebeliğin farkına varmadan ilaç 
kullanımında, teratojenik danışmanlık hizmetinin alınması birçok gereksiz 
küretajların engellenmesine olanak sağlamaktadır. Teratojenite bilgi 
servislerinin daha iyi hizmet verebilmesi için ulusal düzeyde yapılandırılması 
gerekmektedir. 
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MEDROKSİPROGESTERON ASETATA MARUZ KALAN GEBELERİN 
FÖTOTOKSİK AÇIDAN DEĞERLENDIRILMESI 
Erköseoğlu İ, Altıntaşaykan D, Muci E, Kadıoğlu M, Kesim M, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Trabzon 
Medroksiprogesteron asetat (MPA; Farlutal®, DepoProvera®, Divina®) 
antiöstrojenik ve antigonadotropik aktiviteye sahip, progesterondan 
üretilen sentetik bir steroiddir. Kontrasepsiyon, hormona duyarlı kanser 
tedavisi, fonksiyonel metroraji, sekonder amenore ve endometriozda 
kullanılır. MPA’yla ilgili gebelikte yapılan hayvan çalışmalarında ve bazı olgu 
sunumlarında genital (hipospadias, ambigus genitalya) ve genital olmayan 
anomaliler (kromozomal, eksteremite malformasyonu, spina bifida vb.) 
bildirilmektedir. Çalışmanın amacı, MPA’ya maruz kalmış gebelerden doğan 
bebekleri teratojenite açısından değerlendirmektir. 
Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi’ne MPA 
maruziyeti olup, 1999-2010 yılları arasında başvuran 44 gebeye kayıt 
formu doldurularak, risk değerlendirmesi yapıldı ve izleme alındı. Doğan 
bebeklerin muayene sonuçları ve gelişimleriyle ilgili ailelerden 2 yıl süreyle 
bilgi alındı. 
Bulgular: Gebeliğinde MPA’ya maruz kalan 44 gebenin 33’üne ulaşıldı. Bir 
gebe kontrasepsiyon amacıyla son adet tarihinden bir ay önce depo MPA 
(150 mg,i.m.), bir diğeri 4-5. haftalar arasında abortus amacıyla yüksek 
doz MPA (60 mg,oral), diğer gebelerse jinekolojik nedenlerle gebeliklerinin 
ilk trimesteri içinde MPA (5-10 mg/gün,oral) kullanmıştı. 33 gebeliğin yedisi 
küretajla (üçü yüksek risk nedeniyle, dördü isteğe bağlı), ikisi 2. trimester 
ölümüyle (tromboza yatkınlık 22. haftada; bilinmeyen sebeple 28. 
haftada), ikisi abortusla, 22 tanesi miadında canlı doğumla sonuçlandı. 
Doğan bebekler sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. 
Sonuç: İnsanlarda MPA’nın perinatal ölüm ve düşük doğum ağırlığı riskini 
artırdığı bildirilmiştir. Bu çalışmada 22 canlı doğumun yanında 4 prenatal 
ölüm dikkati çekmektedir. Tromboza yatkınlık bilinen prenatal ölüm 
nedenlerindendir. Progesteronun tromboza katkıda bulunabileceği 
unutulmamalıdır. 
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TİYOKOLŞİKOSİD’E MARUZ KALAN GEBELERİN TERATOJENİTE 
SONUÇLARI 
Erköseoğlu İ, Altıntaşaykan D, Muci E, Kadıoğlu M, Kesim M, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Trabzon 
Tiyokolşikosid kolşisin’in sülfürlenmiş glikozid türevidir. Çizgili kas 
spazmıyla seyreden hastalıkların semptomatik tedavisinde yaygın olarak 
kullanılan santral etkili kas gevşetici bir ilaçtır. Mitoz zehiri olan kolşisin’e 
erken gebelik döneminde maruziyet yüksek teratojenite riski taşır. Gebelik 
döneminde tiyokolşikosid’e maruz kalmayla ilgili literatürde hayvan 
çalışması veya insan verisi bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı, bu ilaca 
maruz kalmış gebelerden doğan bebekleri teratojenite açısından 
değerlendirmektir. 
Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi’ne 
tiyokolşikosid maruziyeti olup, 1999-2010 yılları arasında başvuran 51 
gebeye kayıt formu doldurularak, risk değerlendirilmesi yapıldı ve izleme 
alındı. Doğan bebeklerin konjenital malformasyon yönünden muayene 
sonuçları ve daha sonraki gelişimleriyle ilgili ailelerden 2 yıl süreyle bilgi 
alındı. 
Bulgular: Ortalama 8-16 mg/gün tiyokolşikosid kullanan 51 gebenin 41’ne 
ulaşıldı. Gebelerin dördü konsepsiyon öncesi dönemde, iki tanesi ikinci 
trimesterde, kalan 35’i ilk trimesterde ilaca maruz kalmıştı. 41 gebeliğin 
üçü küretajla, ikisi spontan abortusla, diğerleri canlı doğumla (2 preterm, 
34 term) sonuçlandı. Konsepsiyon öncesi ve düşük doz (8 mg/gün, oral, 5 
gün) ilaca maruz kalan gebeden doğan bir çocuk “kısa barsak sendromu” 
nedeniyle doğum sonrası 7. günde ölmüştür. 35 çocuk sağlıklı olarak 
yaşamını sürdürmektedir. 
Sonuç: Tiyokolşikosid’in kolşisin’e yapısal benzerliğinden dolayı teorik 
olarak teratojenite riski olabilir. Üretici firma gebelikte kullanımını 
önermemektedir. Ancak bu çalışmada 41 bebekten elde edilen sonuçlar 
arasında sağlıklı 35 bebek dışında yalnızca iki preterm doğum ve iki 
spontan abortus bulunması ilacın olası teratojenik özelliğini tartışılır hale 
getirir. Ancak spontan abortus görülen iki gebede ilacın kullanıldığı dönemin 
“hep ya da hiç kuralı”nın geçerli olduğu döneme rastlaması dikkat çekicidir. 
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GEBELİKTE MARUZ KALINAN DOMPERİDON’UN TERATOJENİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
Altıntaşaykan D, Erköseoğlu İ, Muci E, Kadıoğlu M, Kesim SM, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Trabzon 
Periferik dopamin D2 reseptör antagonisti olan domperidon (Motilium®), 
gastrointestinal kanalda peristaltizmi artırması ve antiemetik rolü 
olmasından dolayı gastroözofageal reflü (GÖR) tedavisinde sıkça 
kullanılmaktadır. Domperidon’un teratojenik etkileriyle ilgili hayvan 
çalışmaları olmasına rağmen; insanlarda bu ilacın teratojen olup olmadığına 
ilişkin yeterli veri yoktur. Bu çalışmada, gebeliğinin farkında olmadan mide 
yakınmaları nedeniyle domperidon tedavisi alan gebelerin bebekleri 
teratojenite açısından değerlendirilmiştir. 
Yöntem: 2000-2010 yılları arasında gebeliği sırasında gastrointestinal 
yakınmalar nedeniyle 10-30 mg/gün oral domperidon kullandığı için 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi’ne başvuran 23-42 
yaş arasındaki 18 gebe izleme alındı. Gebeler maruz kalınan diğer ilaçlar da 
dikkate alınarak değerlendirildi. Doğum sonrası çocuklarla ilgili bilgiler alınıp 
gelişimleri izlendi. 
Bulgular: Gebelerin 16 tanesi ilk trimesterde, iki tanesi ikinci trimesterde 
domperidon kullanmıştı. 18 gebenin ikisinin gebelik sonucuyla ilgili bilgi 
edinilemedi. İki gebelik, uzun süreyle kullanılan diğer ilaçların (tegaserod, 
haloperidol vb.) teratojenik riski ön görülemediği için küretajla sonlandırıldı. 
Bir gebeye 12. haftada hidrosefali nedeniyle terapötik abortus yapıldı. Bir 
diğeri 12. haftada spontan abortusla sonuçlandı. Geri kalan 12 bebekten 
birisinde polisitemi ve GÖR, bir başkasında konjenital hipotiroidiye ek 
olarak düşük doğum ağırlığı ve GÖR saptandı. 10 bebekte herhangi bir 
sağlık sorunu saptanmadı. 
Sonuç: Domperidon, hayvan çalışmalarında oral veya intraperitoneal 
yoldan uygulandığında yüksek dozlarda teratojen etkiler (kas-iskelet 
anomalileri) ortaya koymuştur. Çalışmamızda ilacı tedavi dozunda kullanan 
gebelerin çocuklarında gözlenen konjenital bozuklukların farklılığı 
(hidrosefali, polisitemi, GÖR, hipotiroidi) dikkat çekicidir. Kısıtlı sayıdaki 
olguda söz konusu anomalilerin görülmesi çoklu ilaç kullanımı ile ilişkili 
olabilir. 
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5-NİTROİMİDAZOL GRUBU İLAÇ KULLANAN GEBELERİN 
TERATOJENİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Altıntaşaykan D, Erköseoğlu İ, Muci E, Kadıoğlu M, Kesim M, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Trabzon 
Anaerob ajanların veya protozoonların sebep olduğu hastalıkların 
(bakteriyel vajinozis gibi) tedavisinde 5-nitroimidazol grubu 
antimikrobiyaller (ornidazol, metronidazol, tinidazol) sıkça kullanılmaktadır. 
5-nitroimidazol grubu ajanlardan metronidazol Food and Drug 
Administration tarafından B kategorisinde sınıflandırılmaktadır. Ancak bu 
gruptaki diğer ajanlarla ilgili literatürde yeterli veri bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada 5-nitroimidazol grubu ilaç kullanan gebelerin sonuçları 
teratojenite açısından değerlendirilmiştir. 
Yöntem: 1999-2010 yılları arasında, anaerob veya protozoal enfeksiyon 
nedeniyle oral ornidazol ve metronidazol tedavisi almış 23-42 yaş 
arasındaki 65 gebe Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi 
Servisi’ne başvurdu. Maruz kalınan ek risk faktörleri de dikkate alınarak 
gebelerin risk değerlendirmesi yapıldı. Doğum sonrasında, bebeklerle ilgili 
konjenital anomaliler açısından bilgi alınıp gelişimleri izlendi. 
Bulgular: 65 gebenin hepsi antimikrobiyal tedaviyi ilk trimesterde almıştı. 
Gebelerin 14 tanesinin bebeğinin sağlığı ile ilgili bilgi edinilemedi. Ulaşılan 
51 gebenin 37’si oral ornidazol ve 14’ü oral metronidazol kullanmıştı. Bu 51 
gebelikten 8’i spontan abortus, üçü küretajla sonlandı. Miadında doğan 40 
bebeğin 39’ü sağlıklı iken; bir bebekte aksesuar dalak mevcuttu. 
Sonuç: Metronidazol ve ornidazol kullanan gebelerin sonuçları benzerdir. 
Ancak her iki grupta da spontan abortusların sayıca fazlalığı dikkat 
çekmektedir. 

 
 



 364 

[P-197] 

SAÇ BOYASI KULLANMIŞ GEBELERİN FÖTOTOKSİK AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Altıntaşaykan D, Erköseoğlu İ, Muci E, Kadıoğlu M, Kesim M, Kalyoncu Nİ, Yarış E  
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Trabzon 
Saç boyaları aminofenoller, fenildiaminler ve resorsinol gibi kimyasal 
maddeler içermektedir. Hayvan çalışmalarında yüksek dozda ve farklı 
yollardan verilen saç boyalarıyla teratojenik etkiler gösterilmiş olsa da 
insanlarda teratojen olduklarına ilişkin yeterli kanıt yoktur. Bu çalışmada 
gebeliği sırasında saç boyası kullanmış kadınlardan doğan çocuklar 
fötotoksik açıdan değerlendirilmiştir. 
Yöntem: 2001-2010 yılları arasında gebeliği sırasında saç boyası 
uygulamış olan 21-36 yaş arasındaki 13 gebe Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Teratojenite Bilgi Servisi’ne başvurdu. Maruz kalınan ek risk faktörleri de 
dikkate alınarak gebelerin risk değerlendirmesi yapıldı. Doğum sonrasında, 
bebeklerle ilgili konjenital anomaliler açısından bilgi alınıp gelişimleri 
izlendi. 
Bulgular: Saç boyası maruziyeti bir gebede konsepsiyon dönemine, 
diğerlerinde erken gebelik haftalarına (2-8. hafta) denk gelmekteydi. 
İzlenen 13 gebenin ikisinin bebeklerinin sağlığıyla ilgili bilgi edinilemedi. Bir 
gebelik düşük riskli olarak değerlendirilmesine rağmen küretajla 
sonlandırıldı. Geri kalan 10 gebenin bir tanesi preterm, dokuz tanesi 
miadında doğum yaptı. Bebeklerin bir tanesinde umblikal bölgede 1 cm 
çaplı kavernöz hemanjiom, birinde anal stenoz ve at nalı böbrek, bir 
diğerinde anal stenozla birlikte gastroözofageal reflü (GÖR) olduğu tespit 
edildi. Anal stenozlar dilatasyon tedavisiyle çözümlendi. 
Sonuç: Saç boyaları lokal kullanıldığından, içerdiği kimyasalların dolaşıma 
geçen miktarının, dolayısıyla teratojenik etki olasılığının düşük olması 
beklenir. Ancak çalışmamızdaki olgularda görülen minör yapısal anomaliler 
(anal stenoz, at nalı böbrek, GÖR, kavernöz hemanjiom) dikkat çekicidir. 
Kısıtlı sayıdaki olguda söz konusu anomalilerin görülmesi tamamen 
rastlantısal da olabilir. 
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SIÇANLARDA PERORAL BENTONİT UYGULAMASININ DEMİR 
DİSPOZİSYONU VE MORTALİTE ORANI ÜZERİNE ETKİSİ 
Kaplan YC4, Demir Ö1, Gökalp F1, Aslan Ö3, Gelal A2, Karadaş B4, Dost T1, Birincioğlu 
M1  
1Adnan Menderes Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Farmakoloji 
AbD/Klinik Tokiskoloji Bilim Dalı; 3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. 
Biyokimya Laboratuvarı; 4 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 
Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi 
Demir ve demir içeren ürünler ile oluşan zehirlenmeler, sıklığı giderek 
azalmakla birlikte, çocukluk çağında önemli bir yer tutmaktadır. 
Günümüzde demiri gastrointestinal sistemde etkin bir şekilde bağlayıp 
emilimini azaltarak sistemik dolaşıma geçisini ve toksik etkilerini azaltacak 
bir preparat bulunmamaktadır. Bu nedenle akut zehirlenme durumunda 
dekontaminasyon seçenekleri sadece gastrik lavaj ile sınırlıdır. Doğal bir kil 
türü ve inert bir madde olan bentonit yüksek bağlama kapasitesi ile bu 
konuda etkili olabilir. Bu çalışmada, sıçanlarda, bentonitin demir 
dispozisyonu ve akut demir zehirlenmesi modelinde mortalite oranı üzerine 
etkilerinin araştırılması planlandı. 
Yöntem: İki bölüm olarak planlanan çalışmanın ilk bölümünde sıçanlar 3 
gruba ayrılarak, her bir sıçana demir sülfat (760 mg.kg-1) uygulandı. Bu 
uygulamadan 5 dakika sonra sıçanlara, kontrol grubuna sadece distile su 
(n=6), B5 (n=6) ve B10 (n=7) gruplarına ise sırasıyla uygulanmış olan 
elemental demirden 5 ve 10 kat daha fazla bentonit uygulandı. 6 saat 
boyunca önceden belirlenen zamanlarda kan örnekleri alınarak, analiz 
edildi. Serum konsantrasyon-zaman grafiği çizilerek eğri altında kalan alan 
(EAA (0-360dk)), maksimum konsantrasyon (Cmaks) ve maksimum 
konsantrasyona ulaşma süresi (tmaks) hesaplandı. İkinci bölümde ise 
sıçanlara LD50 dozda (1013 mk.kg-1) demir sülfat uygulandıktan sonra 
yine aynı şekilde 3 gruba (kontrol n= 9, Bs5 n=10, Bs10 n= 11) ayrıldı. 
Sıçanlar 72 saat gözlenerek ölümler kaydedildi. Gruplar arası 
farmakokinetik parametrelerin karşılaştırılmasında Mann- Whitney U testi, 
gruplararası mortalite oranlarının karşılaştırılmasında Fisher's exact test 
kullanıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 
Bulgular: Demir seviyelerinin grup içi ve gruplar arasında önemli 
dalgalanmalar gösterdiği tespit edildi. Gruplar arasında eşzamanlı serum 
konsantrasyonları, EAA (0-360dk), Cmaks ve tmaks açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmadı. Akut demir zehirlenmesi modelinde Bs10 grubundaki 
mortalite oranı Bs5 ve kontrol gruplarına göre anlamlı olarak daha düşük 
bulundu. 
Sonuç: Bentonit, sıçanlarda, demir dispozisyonunu anlamlı şekilde 
azaltmasa da akut demir zehirlenmesi modelinde mortaliteyi azaltmada 
etkin olabilir. 
Anahtar Kelimeler: BENTONİT, DEMİR TOKSİSİTESİ, FARMAKOKİNETİK, 
MORTALİTE  
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METOTREKSATIN NEDEN OLDUĞU NEFROTOKSİSİTEDE POLİ(ADP-
RİBOZ) POLİMERAZ YOLAĞININ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dalaklıoğlu S3, Şahin P1, Çeliközenci Ç1, Taşatargil A2  
1Akdeniz Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD, Antalya; 2Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD, Antalya; 3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji Birimi 
Antalya 
Metotreksat (MTX), çeşitli kanserlerin yanı sıra romatoid artrit ve psöriyazis 
gibi onkolojik olmayan hastalıkların tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte, ilacın kullanımı sırasında gelişen nefrotoksisite MTX 
tedavisinin kesilmesine ve tedavi başarısızlığına neden olmaktadır. 
Uygulanan kemoterapiden maksimum etkiyi sağlayabilmek ve oluşacak yan 
etkileri ortadan kaldırabilmek için MTX’a bağlı gelişen nefrotoksisitenin 
mekanizmasının aydınlatılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, MTX’a 
bağlı gelişen nefrotoksik etkide poli(ADP-riboz) polimeraz (PARP) yolağının 
olası rolü ve PARP inhibitör tedavinin etkisi değerlendirilmiştir. 
Yöntem: Çalışmamızda 24 adet erkek Sprague-Dawley sıçan kullanılmış ve 
bu sıçanlar 4 gruba ayrılmıştır: 1)Kontrol grubu, 2)MTX grubu (3 gün 
süreyle 7 mg/kg/gün MTX i.p.), 3)MTX+ISO grubu (3 gün süreyle 3 
mg/kg/gün PARP inhibitörü ISO ve 7 mg/kg/gün MTX birlikte i.p.), 4)ISO 
grubu (3mg/kg/gün ISO, 3 gün i.p.). İlk enjeksiyondan 3 gün sonra tüm 
hayvanlar metabolik kafese alınıp idrar örnekleri toplanmış ve NAG 
düzeyleri belirlenmiştir. Sonra, tüm gruplarda sağ ve sol böbrek ağırlıkları 
ile vücut ağırlıkları kaydedilmiş ve plazma BUN ve kreatinin düzeyleri 
değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Kontrol grubu hayvanların vücut ağırlığında anlamlı bir değişme 
gözlenmezken, MTX grubunda azalma eğilimi gösterdiği saptanmıştır. Sağ 
ve sol böbrek ağırlıkları da MTX grubu hayvanlarda kontrollere göre düşük 
bulunmuştur. ISO tedavisi MTX grubunda gözlenen vücut ve böbrek ağırlık 
kaybını normale çevirmiştir. Plazma BUN ve kreatinin düzeyleri ile idrar 
NAG düzeyleri MTX grubu hayvanlarda artarken, ISO tedavisi böbrek 
hasarına bağlı gelişen bu artışı kontrol düzeylerine geri çevirmiştir. 
Sonuç: Sonuçlarımız, PARP yolağının aktivasyonunun MTX ile indüklenen 
böbrek hasarında önemli bir mekanizma olabileceğini ve gelişen 
nefrotoksisitenin PARP yolağının inhibe edilmesiyle önlenebileceğini 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: METOTREKSAT, NEFROTOKSİSİTE, PARP  
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ETÇİ PİLİÇLERE TEK BAŞINA VE İYONOFOR GRUBU 
ANTİBİYOTİKLERLE BİRLİKTE VERİLEN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN BAZI 
BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ 
Karabacak M1, Çınar M4, Eraslan G3, Kanbur M3, Liman BC3, Akçay A2  
1Erciyes Ü. Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kayseri; 2Erciyes Ü. Veteriner 
Fak., Biyometri AbD, Kayseri; 3Erciyes Ü. Veteriner Fak., Farmakoloji ve Toksikoloji 
AbD, Kayseri; 4 Kırıkkale Ü. Veteriner Fak. Biyokimya AbD, Kırıkkale 
Bu çalışmada etçi piliçlerde tek başına ve öğütülmüş üzüm çekirdeği ile 
birlikte verilen iyonofor grubu ilaçların bazı biyokimyasal parametreler 
üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. 
Yöntem: Çalışmada sıfır günlük Ross MP3 ırkı erkek etlik piliç kullanıldı ve 
her grupta 10’ar hayvan bulunan 8 grup oluşturuldu. Birinci grup kontrol 
olarak tutuldu ve çalışma süresi boyunca normal yemle beslendi. İkinci 
gruba üzüm çekirdeği (% 0.5) üçüncü, dördüncü ve beşinci gruba sırasıyla 
lasalosid (100 ppm), salinomisin (60 ppm) ve maduramisin (5 ppm); altıncı 
gruba lasalosid (100 ppm)+ üzüm çekirdeği (% 0.5), yedinci gruba 
salinomisin (60 ppm) + üzüm çekirdeği (% 0.5), sekizinci gruba 
maduramisin (5 ppm) + üzüm çekirdeği (% 0.5), 6 hafta süreyle yemle 
birlikte verildi. Çalışma süresi sonunda serum AST (aspartat 
aminotransferaz), ALT (Alanin aminotransferaz), ALP (Alkalen Fosfataz), 
Protein, Albumin Kolesterol, Trigliserid, Ürik asit, Glikoz ve Kreatinin 
değerleri incelendi. 
Bulgular: Üzüm çekirdeğinin belirtilen biyokimyasal parametreler üzerinde 
herhangi olumsuz bir etkisinin olmadığı gözlendi. Lasalosid’in ALT, trigliserit 
ve kreatinin düzeylerinde yükselmeye; salinomisin’in ALT, ALP, trigliserit ve 
kreatinin düzeyinde yükselme ve albumin düzeyinde azalmaya; 
maduramisin’in ALT, ALP, trigliserit, ürik asit ve kreatinin düzeyinde 
yükselmeye yol açtığı belirlendi. Üzüm çekirdeği+lasalosid verilen grupta 
ALT, ALP ve trigliserid düzeylerini düştüğü; üzüm çekirdeği+salinomisin 
verilen grupta ALT ve trigliserit düzeyinin düştüğü; üzüm 
çekirdeği+maduramisin verilen grupta ALT, ALP, trigliserit, ürik asit ve 
kreatinin düzeylerinin düştüğü belirlendi (p<0.05). 
Sonuç: Lasalosid, salinomisin ve maduramisin’in etlik piliçlerde karaciğer 
ve böbrek fonksiyonları ile yağ metabolizması üzerinde olumsuz etkilerinin 
bulunduğu; ancak iyonofor antibiyotiklerle birlikte üzüm çekirdeği 
verilmesinin bu antibiyotiklerin yol açtığı istenmeyen etkileri azalıcı 
etkilerinin olduğu belirlendi. 
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SİPERMETRİN, PROPETAMFOS VE SİPERMETRİN+PROPETAMFOS 
KARIŞIMININ FARELERDE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Kanbur M3, Eraslan G3, İnce S1, Altıntaş L2, Liman BC3  
1Afyon Kocatepe Ü. Veteriner Fak., Farmakoloji ve Toksikoloji AbD, Afyon; 2Ankara Ü. 
Veteriner Fak., Farmakoloji ve Toksikoloji AbD, Ankara; 3Erciyes Ü. Veteriner Fak., 
Farmakoloji ve Toksikoloji AbD, Kayseri 
Bu çalışmada farelerde sipermetrin, propetamfos ve sipermetrin + 
propetamfos’a subkronik maruziyetin karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile 
yağ metabolizması üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. 
Yöntem: Çalışmada Swiss albino ırkı 40 günlük erkek fareler kullanıldı. 
Fareler biri kontrol diğer üçü deneme olmak üzere 4 gruba ayrıldı ve her 
grupta 12’şer fare bulunduruldu. 1. gruptaki fareler kontrol grubu olarak 
tutuldu ve 45 gün boyunca insektisit içermeyen yemlerle ad-libitum olarak 
beslendi. 2. gruptaki farelere 5.0 mg/kg/ca/gün propetamfos; 3. gruptaki 
farelere 10.0 mg/kg/ca/gün sipermetrin, 4. gruptaki farelere ise 5.0 
mg/kg/ca/gün dozunda propetamfos ve 10.0 mg/kg/ca/gün sipermetrin 
birlikte yeme katılarak 45 gün boyunca verildi. Tüm gruplardan 45. gün 
sonunda kan alındı. Serum kolesterol, trigliserit, total protein, albumin, AST 
(aspartat aminotransferaz), ALT (alanin aminotransferaz), ALP (alkalen 
fosfataz), GGT (gamma glutamil transferaz) ve bilirubin düzeyleri incelendi. 
Bulgular: Her üç deneme grubunda da kontrol grubuna göre kolesterol, 
trigliserit, AST, ALT, ALP ve GGT düzeylerinde yükselme ve albumin 
düzeyinde azalma olduğu; bilirubin düzeyinin propetamfos+sipermetrin 
verilen grupta kontrol grubuna göre yükseldiği gözlendi. Propetamfos ve 
sipermetrinin birlikte verildiği grupta propetamfos verilen gruba göre 
kolesterol, trigliserit, AST, ALT, ALP, GGT ve bilirubin düzeylerinde 
yükselme gözlenirken; sipermetrin verilen gruba göre ise trigliserit, AST, 
ALP, GGT ve bilirubin düzeylerinde yükselme, albumin düzeyinde azalma 
olduğu belirlendi (p<0,05). 
Sonuç: Farelerde propetamfos ve sipermetrine 45 gün boyunca 
maruziyetin karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile yağ metabolizması 
üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı; propetamfos ve sipermetrinin birlikte 
verilmesinin bu etkileri şiddetlendirdiği kanaatine varıldı. 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAÇ VE ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE 
BİLDİRİLEN ISIRMA-SOKMALAR 
Arıcı A2, Kalkan Ş1, Hocaoğlu N1, Tunçok Y1  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir; 2Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD, İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi 
(DEÜTF) ZDM’ne, 1993-2010 yılları arasında ısırma ve sokma nedeniyle 
yapılan başvuruların değerlendirilmesi. 
Yöntem: ZDM’ne bildirilen ısırma-sokma olgularının demografik özellikleri, 
ısırma sokma etkeni, mevsim, başvuru sırasında klinik bulguların ciddiyeti 
geriye yönelik olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizde ki-kare testi 
kullanıldı. 
Bulgular: ZDM’ne telefonla yapılan başvuruların % 2.4’ünü ısırma ve 
sokmalar (n=1685) oluşturmaktaydı. Olguların, %50.9’u erkek (n=857), % 
44.2’si kadın (n=744) ve %59.7’si erişkin (n=999), %40.9’u çocuktu 
(n=686). Isırma sokmaların çoğu (%52.2) yaz aylarında bildirilmişti. Akrep 
sokmaları olguların yaklaşık üçte birini (%35.9, n=605) oluştururken, diğer 
zehirlenmeler yılan ısırması (% 18.5, n=312), kırkayak sokması (%13.7, 
n=232), zehirli balık sokması (%5.6, n=94), örümcek ısırması (%5.2, 
n=87) ve arı sokması (%2.5, n=42) sonucu oluştu. Başvuru sırasında 
ısırma- sokma olgularının yaklaşık yarısının asemptomatik olduğu, 
%35.7’sinde hafif, %9.5’unda şiddetli ve %5.1’inde şiddetli klinik bulguların 
olduğu bildirildi. Örümcek ısırmalarında, şiddetli klinik bulgular, diğer ısırma 
sokmalara oranla yüksekti (c2=13.174 p=0.0003). Zehirli balık 
ısırmalarında, başvuru sırasında hafif, orta ya da ağır şiddette klinik 
bulgular diğer ısırma ve sokma etkenlerine oranla anlamlı oranda yüksekti. 
(c2=13.021, p=0.0003). Olguların %46.0’sına destek tedavi, %15.9’una 
gözlem önerildi. Yılan ısırmalarının %3.8’ine, akrep sokmalarının % 1.2’sine 
antidot önerildi. Olguların, % 88.1’inin sonuçlarına ulaşılamadı, biri 5 diğeri 
3 yaşında iki kız çocuğun akrep sokması, 8 yaşındaki bir erkek çocuğun da 
örümcek ısırması sonucu öldüğü öğrenildi. 
Sonuç: Isırma-sokmaların çoğunda semptomatik ve destekleyici tedavi 
yeterli olmasına karşın çocukluk yaş grubunda yaşamı tehdit edici 
olabilmektedir. Özellikle çocukluk yaş grubunda ısırma-sokmaların 
önlenmesi ve yakın izlemi önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: İLAÇ VE ZEHIR DANIŞMA MERKEZI (ZDM), ISIRMA VE 
SOKMA  
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RUBELLA AŞISI UYGULANMIŞ GEBELERİN TERATOJENİK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yarış E2, Altıntaşaykan D2, Erköseoğlu İ2, Muci E2, Kadıoğlu M2, Dilber E1, Türk A3, 
Ural A4, Kesim M2, Kalyoncu Nİ2  
1Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AbD, Çocuk Kardiyoloji 
Ünitesi, Trabzon; 2Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD, Trabzon; 
3Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak., Göz Hastalıkları AbD, Trabzon; 4 Karadeniz Teknik Ü. 
Tıp Fak., Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AbD, Trabzon 
Gebelik döneminde rubella virusuna maruz kalma, fetüste ciddi morfolojik 
bozukluklarla seyreden konjenital rubella sendromu(KRS)’na yol 
açabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, KRS eradikasyonu için 2009 yılında 18-35 
yaş grubu üreme çağındaki kadınlara yönelik canlı rubella aşısı(RA27/3) 
uygulaması başlatmıştır. Aşılamayı takiben, gebe olduğunu fark eden 
kadınlar gebeliklerinin akıbeti için Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Teratojenite Bilgi Servisi (TBS)’ne başvurmuştur. Çalışmanın amacı, rubella 
aşısı yapılmış olan gebelerde aşılamanın sonuçlarını KRS açısından 
değerlendirmektir. 
Yöntem: Rubella aşısı yapılmış olan 27 gebe TBS’de kayıt formu 
doldurularak izleme alındı. Riskli gebelik olarak değerlendirmiş kadınlardan 
doğan çocukların doğumdan sonraki 1.5 yıl içerisinde, olası teratojenik 
etkiler yönünden odyolojik, oftalmolojik ve kardiyovasküler sistem 
muayeneleri yapıldı. 
Bulgular: Gebelerin 9 tanesinin konsepsiyonun hemen öncesinde, 18’inin 
konsepsiyon sonrasında aşılandığı öğrenildi. 27 gebenin 5 tanesi 
izlenemedi. 2 gebelik küretajla sonlandırıldı. Geri kalan 20 gebe miadında 
sağlıklı çocuklar doğurdu. Çocukların postnatal 18 aylık periyod içinde 
yapılan sistem muayeneleri tümüyle normaldi. 
Sonuç: Rubella aşısı gibi canlı viral aşılar gebelikte kontrendike kabul 
edilmektedir. Advisory Commitee on Immunization Practices(ACIP) ve 
Centre of Disease Control(CDC)’e göre teratojenik etkilerinden koruyarak 
immünizasyonu gerçekleştirebilmek için rubella aşısının konsepsiyondan en 
az 4 hafta önce uygulanması gerekmektedir. İzlenen 20 gebe, erken 
gebelik döneminde aşıya maruz kalmasına rağmen sağlıklı çocuklar 
doğurmuştur. Bu çocukların 18 aylık süre içinde yapılan muayenelerinde 
KRS bulgusuna rastlanmamıştır. Sonuç olarak; canlı bir viral aşı olan 
rubella aşısının teorikte viremi yapması ve teratojenik etkilere yol açması 
olası gözükmekle birlikte, çalışmamızın sonuçları bu görüşü 
desteklememektedir. Bu verilere ve literatür bilgilerine dayanarak gebeliği 
sırasında rubella aşısına maruz kalan kadınların; küretaj yapılmaktansa, 
gebeliklerine yakın izlem altında devam etmeleri önerilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: RUBELLA AŞISI, GEBELIK, TERATOJENITE, KONJENITAL 
RUBELLA SENDROMU  
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SİSPLATİN UYGULANMIŞ RATLARIN KARACİĞER VE 
BÖBREKLERİNDEKİ OKSİDATİF STRES VE APOPTOZİSE KARŞI ARI 
SÜTÜNÜN KORUYUCU ETKİSİ 
Karadeniz A4, Şimşek N5, Karakuş E3, Yıldırım S1, Kara A5, Can İ5, Kısa F3, Emre H6, 
Türkeli M2  
1Atatürk Ü. Tıp Fak., Fizyoloji AbD; 2Atatürk Ü. Tıp Fak., Onkoloji Bölümü; 3Atatürk Ü. 
Veteriner Fak., Farmakoloji ve Toksikoloji AbD; 4Atatürk Ü. Veteriner Fak., Fizyoloji 
AbD; 5Atatürk Ü. Veteriner Fak., Histoloji ve Embriyoloji AbD; 6Yüzüncüyıl Ü. Tıp Fak., 
Nefroloji Bölümü 
Sisplatin (CDDP), kanser tedavisinde en etkin sitotoksik ajanlardan biridir 
ve nefrotoksisite ve hepatotoksisite gibi yan etkileri vardır. Bu çalışma doku 
biyokimyası ve antioksidan parametrelerinin ölçülmesi ve 
immünohistokimyasal apoptozisi araştırmasıyla böbrekler ve karaciğerde 
CDDP yol açtığı hasara ve oksidatif strese karşı arı sütü (RJ) etkilerini 
belirlemek için tasarlanmıştır. 
Yöntem: Yirmi dört adet Sprague Dawley rat dört gruba ayrıldı; grup C: 
kontrol grubunda % 0,9 izotonik, grup CDDP: İP olarak sisplatin enjekte 
edilen grup (CDDP, 7 mg/kg vücut ağırlığı ip, tek doz), grup RJ: gavaj 
yapılarak RJ ile 15 gün süreyle tedavi edilen grup (300 mg/kg/gün), grup 
RJ + CDDP: CDDP tek doz enjeksiyonu takiben gavaj yapılarak RJ ile 15 
gün süreyle tedavi edilen grup. 
Bulgular: Malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri, glutatyon S-
transferaz (GST), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve süperoksit dismutaz 
(SOD), aktiviteleri karaciğer ve böbrek homojenatlarında belirlendi ve 
karaciğer ve böbrek de histolojik olarak inceledi. Lipid peroksidasyon (MDA) 
düzeyindeki azalma, GSH düzeyini yükselme, GST, GSH-Px ve SOD 
aktivilelerindeki artma RJ’in karaciğer ve böbreğe karşı önemli bir koruyucu 
etkisi ortaya çıkardı. Immünohistokimyasal incelemelerinde sisplatin 
apoptotik hücre sayıları ve dejeneratif değişiklikleri önemli ölçüde arttırdığı 
gözlenmiştir, fakat bu histolojik değişiklikler, RJ + CDDP grubuna ait 
karaciğer ve böbrek dokularında daha düşüktü. Bunun yanı sıra, RJ ile 
tedavi tübüler epitelyum ve anti-apoptotik hepatosit aktivitesinde bir artışa 
neden olur. 
Sonuç: Sonuç olarak, RJ sisplatinle indüklenmiş oksidatif stres 
parametreleri ve apoptotik aktivite artırmak için kemoterapide sisplatin ile 
kombinasyon halinde kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: ARI SÜTÜ, SISPLATIN, OKSIDATIF STRESS, APOPTOZIS  
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NAR ÇEKİRDEĞİ EKSTRESİNİN RATLARDA KEMOTERAPİ İLE 
İNDÜKLENEN AKUT NEFROTOKSİSİTE VE HEPATOTOKSİSİTEYE 
KARŞI KORUYUCU ETKİSİ 
Çayır K2, Karadeniz A5, Şimşek N6, Yıldırım A1, Yıldırım S3, Karakuş E4, Kısa F4, Kara 
A6, Akkoyun HT5, Şengönül E5  
1Atatürk Ü. Tıp Fak., Biyokimya AbD; 2Atatürk Ü. Tıp Fak., Dahiliye AbD; 3Atatürk Ü. 
Tıp Fak., Fizyoloji AbD; 4 Atatürk Ü. Veteriner Fak., Farmakoloji ve Toksikoloji AbD; 
5Atatürk Ü. Veteriner Fak., Fizyoloji AbD; 6Atatürk Ü. Veteriner Fak., Histoloji ve 
Embriyoloji AbD 
Kanser tedavisinde en etkin sitotoksik ajanlardan biri olan Sisplatin’in 
(CDDP) nefrotoksisite ve hepatotoksisite gibi yan etkileri vardır. Bu 
çalışmanın amacı CDDP’nin böbrekler ve karaciğerde oluşturduğu oksidatif 
hasara karşı nar çekirdeği ekstresi (PSE)’nin potansiyel koruyucu etkilerinin 
biyokimyasal ve antioksidan değerler ile immünohistokimyasal olarak 
incelemektir. 
Yöntem: Yirmi dört adet Sprague Dawley rat dört gruba ayrıldı; grup C: 
kontrol grubunda % 0,9 izotonik serum, grup CDDP: İ.P. olarak sisplatin 
enjekte edilen grup (CDDP, 7 mg/kg vücut ağırlığı i.p., tek doz), grup PSE: 
gavaj yapılarak PSE ile 15 gün süreyle tedavi edilen grup (300 mg/kg/gün) 
ve grup PSE+ CDDP: CDDP tek doz enjeksiyonu takiben gavaj yapılarak 
PSE ile 15 gün süreyle tedavi edilen grup. 
Bulgular: PSE’nin CDDP’nin yol açtığı hasara karşı koruma derecesi lipit 
peroksitin ölçümü olarak malondialdehit (MDA) seviyeleri belirlenerek 
değerlendirildi. Glutatyon (GSH) seviyesi ve glutatyon peroksidaz (GSH-
Px), glutatyon S-transferaz (GST) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri 
karaciğer ve böbrek homojenatlarından ölçüldü; ayrıca karaciğer ve 
böbrekler histopatolojik olarak incelendi. PSE, lipid peroksidasyon düzeyini 
azaltarak karaciğer ve böbreğe karşı önemli bir koruyucu etkiye yol açtı; 
GST, GSH-Px ve SOD aktivitelerini artırdı. Biyokimyasal sonuçlar 
immunohistokimyasal bulgularla desteklendi ve antioksidan, radikal 
süpürücü ve antiapoptotik etkilere sahip olan PSE nefrotoksisite ve 
hepatotoksisiteyi önemli ölçüde zayıflattı. 
Sonuç: PSE ekstresi, kemoterapi ilaçları alan hastalarda bir besin takviyesi 
olarak kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: SISPLATIN, BÖBREK, KARACIGER, OKSIDATIF STRES, 
NAR ÇEKIRDEĞI EKSTRESI.  
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RATLARDA BLEOMİSİNİN OLUŞTURDUĞU AKCİĞER FİBROZİSİ 
ÜZERİNE BORİK ASİT VE KOENZİM Q10’UN ANTİOKSİDAN ETKİLERİ 
Çelikezen FÇ1, Oto G4, Özdemir H4, Kumuroğlu U3, Yörük İ2, Demir H2  
1Bitlis Eren Ü. Fen-Edebiyat Fak., Kimya Bölümü, Bitlis; 2Yüzüncü Yıl Ü. Fen Fak. 
Kimya Bölümü, Biyokimya AbD, Van; 3Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD, Van; 4 

Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Van 
Bu çalışmanın amacı Borik asit ve Koenzim Q10 (CoQ10)’nin bleomycin 
uygulanan ratlarda gelişen pulmoner fibrosis üzerine antioksidan etkilerini 
araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmada 32 adet Wistar Albino ırkı erkek rat kullanıldı. Ratlar 4 
gruba ayrıldı. Kontrol grubu (intratrakeal yolla serum fizyolojik uygulandı), 
Bleomisin (BLM) uygulanan grup, BLM + Borik asit uygulanan grup ve BLM 
+ Borik asit + CoQ10 uygulanan grup. Çalışma süresi 30 gün olarak 
ayarlandı. 
Bulgular: Çalışma sonunda retinol, Vit E, Vit D, katalaz, karbonikanhidraz, 
glukoz, total protein, albumin, globulin ve total billuribin seviyeleri 
saptandı. Tüm gruplarda Vit E seviyelerinde önemli bir artış 
gözlendi(p<0,05). Glukoz seviyelerindeki artışlar da tüm gruplarda 
istatistiksel olarak önem arzetti (P<0,001). Albumin ve total protein 
seviyelerinde tüm gruplarda önemli düşüşler saptandı. Albumin 
seviyelerindeki azalmalar p<0,001 kadar önem arz ederken total protein 
seviyelerindeki azalmalar p<0,05 kadar anlam ifade etti. Diğer 
biyokimyasal parametrelerdeki değişiklikler anlamlı bulunmadı. 
Sonuç: Bu sonuçlar Borik asit ve CoQ10 in Bleomisinin oluşturabileceği 
akciğer fibrozisi üzerine antioksidan bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: BLEOMISIN, BORIK ASIT, COQ10, AKCIĞER FIBROZISI, 
RAT  
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN FARMAKOLOJİ DERSİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI 
İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
Aşcı H1, Kulaç E2  
1Süleyman Demirel Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Isparta; 2Süleyman Demirel Ü. 
Tıp Fak., Tıp Eğitimi AbD, Isparta 
Meslek eğitiminde, eğitim bilim yöntemlerinin kullanılması giderek 
yaygınlaşmaktadır. Bu da öğrencilerin öğretim elemanlarından ve kurum 
yöneticilerinden eğitimle ilgili beklentilerini arttırmaktadır. Program 
değerlendirme yöntemleri ile eğitimin tüm bileşenleri hakkında 
değerlendirme yapılabilmektedir. Öğrencilerin derslerle ve öğretim 
elemanları ile ilgili geribildirimlerinin alınması, program değerlendirmenin 
önemli bir bileşenidir. Geribildirimler eksikleri tamamlamada, yanlışları 
düzeltmede günümüzde sıklıkla başvurulan bir kullanım alanıdır. 
Öğrencilerden alınan bu geribildirimlerin düzenli olarak değerlendirilmesi ve 
sonuçların yeni planlamalar için ilgili birimlerle paylaşılması gereklidir. Ders 
programlarını düzenleyenler açısından yapılan bu geribildirimler bir rehber 
niteliği taşımaktadır ve çalışmalarda değerlendirme sürecine ilişkin öğrenci 
geri bildirimlerinin değerli olduğu kanıtlanmıştır. Sağlık bilimlerinde 
farmakoloji eğitimi önemli bir yere sahiptir. Birçok çalışmada, tıp fakültesi 
dışındaki bölümler için de farmakoloji eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği 
tartışılmıştır. Çeşitli uygulamalar ile ilgili öğrenci geribildirimlerine 
başvurulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde (SDÜSBF) klasik eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu nedenle 
her ders için ayrı öğrenim hedefleri, ders programı ve ayrı ölçme-
değerlendirme yapılmaktadır. Bu araştırmada Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SDÜSBF) öğrencilerinin, farmakoloji 
dersleri ve öğretim elemanları ile ilgili geri bildirimlerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırmaya 2010-2011 eğitim öğretim yılı 2. ve 3. sınıf 
öğrencileri katılmıştır. Kesitsel tipteki araştırmada, öğrenci geribildirimleri 
anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Geribildirimler 5’li Likert ölçeği ve açık 
uçlu sorular ile değerlendirilmiştir. Veriler PASW Statistics 18 for Windows 
programı ile değerlendirilmiştir. Analizlerde ANOVA ve t testi kullanılmıştır. 
Bulgular: SDÜSBF’de farmakoloji dersi alan 66 ebelik (ulaşma oranı: % 
85.7), 62 hemşirelik (ulaşma oranı: % 77.5) ve 71 Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon (ulaşma oranı:%78.0) öğrencisi araştırmaya katılmıştır. 
Ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencileri en yüksek puanı dersin meslek 
hayatına yararlılığına ve FTR öğrencileri de sınav sorularının ders içeriğine 
uygunluğuna vermişlerdir. Tüm öğrenciler en düşük puanı ders süresinin 
yeterliliği konusuna vermişlerdir. Derslerin meslek hayatına yararlılığı ile 
ilgili soruya, hemşirelik öğrencileri diğerlerine göre anlamlı olarak daha 
yüksek puan vermişlerdir. FTR öğrencileri ise diğer öğrencilere göre derse 
ayrılan süreyi anlamlı olarak daha yeterli bulmuşlardır. Cinsiyete göre tüm 
sorulara verilen puanlar açısından anlamlı fark saptanmamıştır. 
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Sonuç: Bu çalışmada SDÜSBF öğrencilerinin farmakoloji derslerinden 
genelde memnun oldukları saptanmıştır. Düşük puan alan dersin süresi ve 
meslek hayatına yararlılığı konularında gerekli düzenlemeler için ilgili 
bölümler ile işbirliği gerektiğini düşünüyoruz. 
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TIP FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ 
KULLANIMI EĞİTİMİNDE VİDEO KAYITLARININ ROLÜ 
Gelal A, Gümüştekin M, Arıcı MA, Gidener S  
Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir.  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimin iyileştirilmesi 
kapsamında yapılan müfredat çalışmaları sonucunda 2008/9 Eğitim 
Yılı’ndan itibaren akılcı ilaç kullanımı (AİK) eğitiminindördüncü sınıf başında, 
beş günlük kurs programı olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Dünya 
Sağlık Örgütü/Groningen Modeli’ne göre uygulanmaya başlanan kurs 
programına, 2010/11 eğitim yılında 2008/9 ve 2009/10 eğitim 
dönemlerinden farklı olarak biri mükemmel, diğeri ise yetersiz doktor-hasta 
iletişimi örnekleri olan iki video kaydı eklenmiştir. Çalışmamızda bu video 
kayıtlarının AİK eğitimine katkısının araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: AİK kursunun AİK becerisi üzerine etkisini değerlendirmek için, 
tüm öğrencilere kurs öncesi (pre-test) ve sonrası (post-test) Nesnel Örgün 
Klinik Sınav (NÖKS) uygulandı. NÖKS ile problem çözme (80 puan) ve 
iletişim becerileri (20 puan) değerlendirildi. 2010/11 eğitim döneminde 
programa eklenen video kayıtlarını izleyen öğrenciler değerlendirme 
rehberine göre AİK basamaklarını, doktor-hasta iletişimini ve reçeteyi 
puanlandırdı ve puanlamalar sonrasında küçük grup tartışması yapıldı. 
Video kayıtlarının eklenmediği 2008/09 ile 2009/2010 eğitim dönemi 
öğrencileri (n=265) ‘Grup 1’; video kayıtlarının eklendiği 2010/11 eğitim 
dönemi öğrencileri ise (n=155) ‘Grup 2’ olarak adlandırıldı. Her iki grubun 
post-test NÖKS ortalamaları birbirleri ile karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde 
Student’s t-testi uygulandı. p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Grup 2’nin post-test NÖKS ortalaması Grup 1’e göre anlamlı 
olarak yüksekti (sırasıyla 75.3±0.9 ve 70.9±0.7, p<0.0001). Problem 
çözme becerileri sonuçları 54.9±0.8’dan 76.3±1.0’e yükseldi (p<0.0001). 
Sonuç: Video kayıtları ve ardından yapılan grup tartışmaları, Tıp Fakültesi 
Dördüncü Sınıf öğrencilerinin, AİK becerilerinin gelişiminde olumlu rol 
oynamıştır. 
Anahtar Kelimeler: AKILCI ILAÇ KULLANIMI (AİK), VIDEO KAYITLARI  
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE FARMAKOVİJİLANS EĞİTİMİNİN 
FARMAKOVİJİLANS KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ 
Arıcı MA2, Gelal A2, Demiral Y1, Tunçok Y2  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, İzmir; 2Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi 
Farmakoloji AbD, İzmir 
Hekimlerin, ilaçlara bağlı advers etki görülme sıklığının ne derece ciddi 
olduğu, buna karşın advers etki spontan bildirimlerinin ise ne derece az 
olduğu konusunda farkındalıklarının sağlanması gerekmektedir. 
Çalışmamızın amacı, 2010-2011 eğitim döneminde beşinci sınıf 
öğrencilerine zehirlenme taskı içinde verilen eğitimin farmakovijilans (FV) 
konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırıp artırmadığının saptanmasıdır. 
Yöntem: Öğrenciler, 1 saati teorik, 1 saati uygulamadan oluşan FV eğitimi 
verilmeden ve FV eğitiminin hemen ardından 46 sorudan oluşan anketi 
tamamladılar. Ankette, FV kavramı ile ilgili, bildirimi yapmakla yükümlü 
olan kişiler ve bildirimin nasıl yapılacağı ile ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu 
sorular yer alıyordu. Doğru yanıtlar 1, yanlış yanıtlar ise 0 olarak 
puanlandı. Tüm sorular doğru olarak yanıtlandığında öğrencilerin 
alabilecekleri en yüksek puan 35’di. Eğitim öncesi ve sonrası ankete verilen 
doğru yanıt puanları eşler arası farkın anlamlılık testi ile değerlendirildi. 
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Tıp Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi 140 kişiden FV eğitimi öncesi 
ve sonrası anketi yanıtlayan 99 öğrencinin verileri değerlendirildi. 
Öğrencilerin ortalama yaşı 23.1±0.09, erkek/kadın oranı 1.06 idi. 
Eğitimden sonra öğrencilerin FV ile ilgili bilgileri anlamlı oranda arttı 
(27±0.3 vs 31.4±0.3, p<0.0001). Advers etkinin tanımı ile ilgili kavramlar, 
advers etkilerin kimler tarafından ve nasıl bildirileceğine ilişkin sorulara 
verilen doğru yanıtlar da eğitimden sonra anlamlı oranda arttı (7.5±0.1 vs 
8.3±0.1, p<0.0001; 4.9±0.1 vs 6.3±0.1, p<0.0001; 5.0±0.1 vs 6.2±0.1, 
p<0.0001; sırasıyla). 
Sonuç: Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine verilen FV eğitiminin öğrencilerin 
FV konusundaki farkındalıkları ve bilgi düzeylerini artırması eğitim 
programının kısa dönemde yararlı olduğunu göstermektedir. Bununla 
birlikte öğrencilerin bu konuda edindikleri bilginin uzun dönemde ne kadar 
kalıcı olduğunun da değerlendirilmesi gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: FARMAKOVJİLANS (FV), EĞİTİM  
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DÖNEM IV VE V ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN AKILCI İLAÇ SEÇİMİ 
VE KULLANIMI EĞİTİMİNE İLİŞKİN 6 YILLIK SONUÇLAR 
Sılan C  
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Çanakkale 
Bu çalışmanın amacı; ‘Entegre’ tıp eğitimi verilen Düzce Üniversitesi Tıp 
Fakültesi dönem 4 ve 5 öğrencilerine; ‘Probleme Dayalı Öğrenim’ 
yöntemleri kullanılarak; ‘Groningen Modeli’ne uygun biçimde akılcı ilaç 
seçimi ilkelerini öğretme, hazırladıkları kişisel ilaç listelerini simüle hastalar 
üzerinde sınatma ve reçete yazma becerisini kazandırma amacıyla verilen 
eğitimin sonuçlarını değerlendirmektir. 
Yöntem: 2003-2008 tarihleri arasında Klinik Farmakoloji Stajına gelen 167 
tıp öğrencisi, 18 farklı küçük grup olarak eğitimlere katıldı. 2 haftalık staj, 
Anestezi veya Adli Tıp Stajları ile yarım gün paylaşmalı toplam 40 saatten 
oluşmaktaydı. Eğitim öncesinde 2 ve sonrasında 2 farklı endikasyon için 
reçete yazdırma ve "Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav"(OYKS) 
uygulanarak öğrencilerin başarısı değerlendirildi. Staj boyunca hergün farklı 
bir konu olmak üzere 4 farklı senaryo ile hasta simülasyonu yapıldı. Tüm 
stajerlerin farklı görevlerde aktif rol almaları sağlanarak herkesin grup 
dinamiklerine katılımı sağlandı. Her günün başında grup kendi kendine bir 
önceki gün neler öğrendiklerini, neleri doğru yapıp neleri atladıklarını 
tartıştı. Geribildirimler staj sonrası dağıtılan anketlerle değerlendirildi. 
Bulgular: Kurs öncesi ve sonrası OYKS puanları karşılaştırıldığında; 
başlangıçtaki 2 farklı senaryodan oluşan OYKS ortalaması üst solunum 
yolları enfeksiyonu ve sistit modüllerinde problem çözme adımları ve 
iletişim bilgisi puanlarının matematiksel ortalamaları hesaplanmıştır" 2003 
yılında 5. sınıf öğrencileri 2 grup halinde alınmış, başlangıçta 41,60±11,83 
olan OYKS skorları staj sonunda 90,12±3,72 olmuştur. Benzer şekilde 2003 
yılındaki 4. sınıf öğrencileri 4 grup halinde alınarak başlangıç ve bitiş 
skorları 35,95±16,61 ve 89,41±6,88 olmuştur. Sırasıyla 2005'te 5. sınıf 
öğrencileri 4 grup halinde 36,48±19,44'ten 86,43±5,06'ya; 2006’ da 5. 
Sınıf öğrencileri 4 grupta 34,54±15,50'ten 81,63±8,72'e; 2007'de 5. sınıf 
öğrencileri 4 grupta alınarak 24,33±10,54'ten 81,97±7,9'a, 2008 yılında da 
5. Sınıf öğrencileri 4 grup halinde alınarak skorları 28,51±14,41'ten 
86,90±7,60'e yükselmiştir. Başlangıca göre artış yüzdeleri 2003 ten 
itibaren sırasıyla %216, %248, %236, %236, %336 ve %304 olarak 
saptanmıştır. Skorlama 2 başlık altında yapıldı. Hastayı karşılama, tedaviyi 
planlama ve hastayla iletişim; iletişim becerileri başlığında değerlendirildi. 
Reçete içeriği ve biçimi ayrı bir birim olarak değerlendirildi. Dönem 3 te 
Reçete eğitimi alıp stajlarda bir çok kere reçete yazdıkları halde başlangıç 
skorları değerlendirilemiyecek kadar yetersizdi. Eğitimden sonra reçetelerin 
farmakoterapötik içeriği düzelse de format istenilen düzeye getirilemedi. Bir 
diğer çarpıcı bulgu, öğrencilerin %67’sinin hastayla karşılaştıklarında 
kendini tanıtmamakta ısrar etmesiydi. Staj sonunda alınan 
geribildirimlerden öğrencilerin; stajdan çok yararlandıkları, bilgilerini nasıl 
kullanacaklarını anladıkları, hasta karşısında özgüvenlerinin arttığı, bu 
eğitimi aldıklarından çok memnun oldukları anlaşıldı. Tüm gruplar ortak 
görüş olarak bu eğitimin daha erken dönemlerde verilmesi gerektiğini 
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bildirdiler. 2003 yılında 4 farklı grup olarak 4. Sınıf öğrencileri staja 
alınmıştır. 5. Sınıfın son stajı olarak alan gruplara göre anlamlı fark 
saptanmamıştır. 
Sonuç: Bu stajın dönem 4 veya 5 de olması stajın verimliliği açısından bir 
fark yaratmamaktadır. Bu staj programıyla, Stajerlerin fakültedeki 
eğitimleri süresince bazı parametrelerin gözardı edildiğinin farkındalığı 
sağlanmış oldu. Bu eğitim modelinin hem Akılcı İlaç Kullanımı ve reçetelerin 
farmakoterapötik içeriğinin iyileşmesi açısından, hem de iletişim 
becerilerinin gelişmesi açısından çok faydalı olduğu saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: KLINIK FARMAKOLOJI STAJI, AKILCI ILAÇ 
UYGULAMALARI, GRÖNINGEN METODU  
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE AKILCI İLAÇ 
KULLANIMI EĞİTİMİNİN MÜFREDATTA YAYGINLAŞTIRILMASINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
Bilge SS8, Baş DB8, Erdal A8, Erdem R2, Erden FB6, Gelal A3, Gümüştekin M3, 
Kalyoncu Nİ5, Karaalp A7, Melli M1, Orer HS4, Palaoğlu Ö1, Yarış E5  
1Ankara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 2Başkent Ü. Tıp Fak., Tıbbi 
Farmakoloji AbD, Ankara; 3Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir; 4 

Hacettepe Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara; 5Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. 
Tıbbi Farmakoloji AbD, Trabzon; 6Kocaeli Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli; 
7 Marmara Ü. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul; 8Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak., 
Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) tarafından 2008’de 
yayımlanan Türkiye Sağlık İncelemesine göre(1), sağlık hizmetleri alanında 
en önemli sorunlardan biri akılcı ilaç kullanımı (AİK)’dır. Tıp öğrencilerine 
AİK ilkelerinin ve doğru reçetelendirme becerilerinin kazandırılması ülke 
çapında sağlık hizmetleri maliyetlerinin düşürülmesi ve daha etkin hale 
getirilmesi bakımından önem kazanmaktadır. Bu amaçla, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi’nde AİK eğitimini tıp eğitimine entegre 
etmek amacıyla 3-8 Ocak 2011 tarihleri arasında Türk Farmakoloji 
Derneği(TFD) tarafından öğretim üyelerine yönelik “Akılcı İlaç Kullanımı ve 
OSCE Hazırlama Eğiticilerin Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. 
Yöntem: Groningen Üniversitesi’nin Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklaşa 
geliştirdiği probleme dayalı öğretim (PDÖ) yöntemi ülkemize uyarlanarak 
uygulandı. Eğitimin 4 günlük ilk bölümündeki AİK eğitimini 44 öğretim 
üyesi, kalan 2 günlük OSCE (Objectively Structured Clinical Examination) 
hazırlama eğitimine katılan 16 öğretim üyesiyle birlikte toplam 60 öğretim 
üyesi eğitimi tamamladı. Eğitime katılan öğretim üyeleri pratisyen 
hekimlikte sık rastlanan endikasyonlar dikkate alınarak seçildi. Altı gün 
boyunca süren, sunumlar ve PDÖ oturumları OSCE sınavı ile değerlendirildi. 
Sınavlarda ve oturumlarda simüle hastalar kullanıldı. Katılımcılardan kursla 
ilgili yazılı geribildirim alındı. 
Bulgular: Eğitime katılan öğretim üyelerinin katılımı ve geribildirimlere 
göre memnuniyetleri iyiydi. Katılımcıların kurs öncesi OSCE puan 
ortalaması hipertansiyonda 47.0±2.5’dan 63.9±2.5’e, üriner sistem 
enfeksiyonunda 32.1±2.9’dan 76.3±1.7’ye yükseldi. Eğitim programının 
ardından OMÜ Tıp Fakültesi’nde “Tıp Eğitimi Birimi”ne bağlı “AİK Kurulu” 
oluşturuldu. Dönem-4 programında uygulanan 1 haftalık “AİK Eğitimi” 
aynen sürerken 2011-2012 öğretim yılında Dönem 5’te 6 ayrı klinik branşa 
bu eğitim modeli yerleştirilip senaryolar ve OSCE formları hazırlandı. Ayrıca 
Dönem 3 programına AİK’nın temel ilkeleri ve MAUA(multi attribute utility 
analysis) uygulamasını da kapsayan “Kanıta Dayalı Tıp Çalışma Modülü” 
eklendi. 
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Sonuç: Müfredatlarında AİK eğitimini yaygınlaştırmak isteyen tıp fakülteleri 
için TFD’nin OMÜ Tıp Fakültesi’nde uyguladığı bu eğitim örnek oluşturabilir. 
Eğitimin, öğretim üyeleri arasında farkındalık yaratmak, müfredat 
geliştirilmesine katılımlarını artırmak yönünden katkısı olabilir.  
(1) OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri-Türkiye. OECD ve IBRD/Dünya 
Bankası. OECD Publications, Paris 2008. 
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonunun PYO.TIP.1907.10.001 nolu projesiyle 
desteklenmiştir. 
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TRABZON’DA DÜZENLENEN “ECZACILAR İÇİN İLAÇLA AKILCI 
TEDAVİ EĞİTİMİ”NİN ANKET SONUÇLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sevin G2, Toklu HZ4, Onaybeşikçi A1, Özçelikay T1, Kerry Z2, Üstünes L2, Ayanoğlu 
Gülger G2, Erköseoğlu İ3, Yarış E3  
1Ankara Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD; 2Ege Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD; 
3Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 4 Marmara Ü. Eczacılık Fak. 
Farmakoloji AbD 
Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ülkemizde değişik platformlarda ele alınmakta ve 
bu konuda başta hekimlere yönelik olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri 
yapılmaktadır. Son yıllarda AİK konusunda eczacılara yönelik mezuniyet 
öncesi ve sonrası eğitimlerin gerekliliği gündeme gelmiştir. Eczacılık 
mesleği uygulamalarında en önemli yeri tutan serbest eczane uygulamaları 
içerisinde AİK eğitimi’nin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu amaçla, 24-
25 Haziran 2011 tarihleri arasında Trabzon Eczacı Odası ve Türk 
Farmakoloji Derneği’nin işbirliğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde “ECZACILAR İÇİN İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİ” yapılması 
planlanmıştır. 
Yöntem: İki gün boyunca süren eğitimi serbest eczacı veya hastane 
eczacısı olarak görev yapan 27 katılımcı tamamlamıştır. Eğitimin ilk 
gününde eczacılara, reçete karşılama becerilerinin kurs öncesi dönemde 
ölçülmesine yönelik bir ön değerlendirme yapılmış ve sonrasında küçük 
grup oturumlarında eczacılar seçilmiş endikasyonlarda simüle hastaların 
kullanıldığı olgu reçeteleri üzerinden eğitim almışlardır. İkinci günün 
sonunda uygulanan son değerlendirmede reçete karşılamada sergiledikleri 
tutum ve davranışları yeniden ölçülerek, ilk ve son değerlendirme arasında 
bir değişim olup olmadığına bakılmıştır. Kurs sonunda yapılan anketle 
katılımcıların eğitim hakkındaki görüşleri alınmış ve bu görüşler kursun 
niteliğinin yükseltilmesi amacıyla kullanılmak üzere değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Kursa katılan eczacıların ortalama reçete karşılama skorları ön 
değerlendirmede 100 üzerinden 29 ± 10 iken, kurs sonunda yapılan 
değerlendirmede 59 ± 9’a yükselmiştir. Anket sonuçlarına göre hemen 
hemen tüm katılımcıların, verilen bu “model AİK eğitimi”ni içerik ve 
sonuçları bakımından çok beğendikleri ve benimsedikleri, özellikle bu 
eğitimden meslek uygulamalarında oldukça yararlanabilecekleri ve 
tekrarlanacak kurslara katılım konusunda istekli oldukları anlaşılmaktadır. 
Sonuç: Eğitime katılan eczacıların sayısının azlığına rağmen veriler, 
probleme dayalı eğitim modeli temelinde yapılandırılacak modüler bir AİK 
eğitiminin, yalnızca lisans eğitiminde değil, meslekiçi eğitimde de 
memnuniyet yaratacağını ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini 
düşündürmektedir. Bu sonuçlar, meslek kalitesinin artırılması ve hastaya 
doğru sağlık hizmetinin sunulması açısından AİK eğitimlerinin gerekliliğini 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: AİK, PROBLEME DAYALI ÖĞRENME, ECZACI, REÇETE 
KARŞILAMA, EĞİTİM MODELİ  
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K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDEKİ 
HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDAKİ BİLGİ 
DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 
Toklu H. Z3, Gümüşel B1, Demirdamar R4, Yarış E2, Dülger G3  
1Hacettepe Ü. Eczacılık Fak.; 2Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak.; 3Marmara Ü. Eczacılık 
Fak.; 4 Yakın Doğu Ü. Eczacılık Fak. 
Dünyada akılcı ilaç kullanımı (AİK) giderek önem kazanmaktadır. Sağlık 
sisteminde hemşirelerin de AİK konusunda önemli bir rolü olduğu 
bilinmektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar gerek hekimlerin, gerek 
eczacıların, gerekse hemşirelerin AİK konusunda bilgi eksikliğinin 
olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı KKTC Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin AİK konusundaki bilgi 
düzeylerinin değerlendirilmesidir. 
Yöntem: K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 
hemşirelerden ankete katılmayı kabul eden 44 hemşireyle 2010 Kasım 
ayında yapılmıştır. 
Bulgular: Görüşülen hemşirelerin tamamı kadındır. Hemşirelerin mesleki 
deneyimleri ortalama 15 yıldır. Hemşirelerden %50’si sağlık meslek lisesi 
mezunu, %11.4’ü önlisans mezunu, %38.6’sı ise lisans mezunudur. 
Hemşirelerin %22.7’si AİK kavramını daha önce duyduklarını 
belirtti.Hemşireler order/reçetelerde en çok karşılaştıkları sorunun 
okunaksız yazı (%76.7) olduğunu belirtti. Diğer sorunlar arasında piyasada 
bulunmayan ilaç (%37.5), eksik kullanım talimatı (%26.2), doz hatası 
(%24.4), kullanım süresinin belirtilmemesi (%20), farmasötik dozaj formu 
hatası (%8.8) yer aldı. Hemşirelerin bu sorunları çözmek için en yüksek 
oranda (%97.8) hekimlere, hekimden sonra ise %89.2 oranında 
meslektaşlarına danıştığı tespit edildi. Hemşirelerin %80’i mesleğin 
uygulanış şeklini tatmin edici bulduklarını söyledi. Yüzde 96’sı AİK ile ilgili 
düzenlenecek eğitime katılacağını ifade etti. 
Sonuç: Hemşirelere yönelik AİK eğitiminin, probleme dayalı öğrenim 
formatında yapılandırılmış bir eğitim modeli olarak, standardize edilip 
fakültelerin müfredatında yer alması için çaba gösterilmelidir. Türkiye’de 
bulunan tüm hekim, eczacı ve hemşireler bu eğitimle temas etmesi ve 
uygulamaya geçirebilmesi sağlanmalıdır.. Bu konuda Türk Farmakoloji 
Derneği bilimsel destek sağlayabilir. Sorumluluk Sağlık Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Meslek Örgütleri arasında paylaşılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, HEMŞİRE  
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TIP FAKÜLTESİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 
UYGULAMALI BİR FARMAKOLOJİ EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ: FAR-
MACA (FARMAKOLOJİK BULMACA) 
Durak A1, Er B1, Kavak N1, Soyoral M1, Erdem ŞR2, Onur R3  
1Başkent Ü. Tıp Fak. Dönem II Öğrencisi; 2Başkent Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD; 
3Hacettepe Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Lisansüstü farmakoloji eğitiminde uygulanan “İleri Deneysel Farmakoloji” 
dersinden esinlenilerek, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (BÜTF) dönem II 
öğrencilerine yönelik uygulamalı bir farmakoloji eğitim modeli tasarlandı. 
Entegre sistemin uygulandığı BÜTF’de dönem II müfredatında yalnızca son 
ders kurulunda yer alan farmakoloji dersinin, BÜTF’nin özgün eğitim 
uygulamalarından “Çalışma Grupları” dersi (3saat/hafta,8ay) kapsamında, 
tüm eğitim yılı boyunca uygulamalı olarak yürütülmesiyle, ileri dönemler 
için altyapı oluşturması amaçlandı. 
Yöntem: Dört dönem II öğrencisine, iki ay boyunca başlıca in vitro ve in 
vivo deney düzenekleriyle ilgili uygulamalı temel eğitim verildi. Ardından, 
yalnızca molekül ağırlığı-çözünme özellikleri-saklama koşulları bildirilen “X 
maddesi” flakon içinde öğrencilere teslim edildi ve “Far-Maca” sonunda bu 
biyoaktif ajanı saptamaları- rapor yazmaları-sunmaları istendi. “Far-Maca” 
kapsamındaki uygulamalı eğitim dönem II müfredatıyla eşgüdümlü-
eşzamanlı yürütüldü. Deneylerde her iki cinsiyetten Wistar albino sıçanlar, 
Swiss albino fareler, dişi kobaylar ve dişi New Zealand albino tavşan 
kullanıldı. X maddesinin etkileri izole organ banyosu deneylerinde izole 
torasik/abdominal aorta halka/şerit-trakea halka/zincir-mide fundus-ileum-
mesane- diyafragma kası-safra kesesi-Oddi sfinkteri preparatlarında, ayrıca 
in vivo olarak arteriyel kan basıncı-kalp atım hızı-solunum hızı-vücut 
sıcaklığı-lokal organ kan akımı-EKG-mide asit sekresyonu 
(bazal/stimüle/inhibe) ölçütleri üzerinden incelendi. Farelerde LD50 değeri 
saptandı. Deneylerde asetilkolin-karbakol-atropin-fenilefrin-adrenalin-
prazosin-histamin-siproheptadin-famotidin-serotonin-KCl-nifedipin ve X 
maddesi kullanıldı. 
Bulgular: X maddesi sıçan torasik aortasında konsantrasyon-bağımlı 
vazokonstriksiyon/vazodilatasyon, kobay/tavşan ileumlarında belirgin 
kasılma oluşturdu, sıçanda kan basıncını azalttı, kalp atım hızını yükseltti, 
nazal sekresyonu artırdı, kaşıntı oluşturdu, mide asit sekresyonunu artırdı, 
farelerde LD50 değeri 0,8 g/kg olarak saptandı. X maddesinin etkileri 
histamin antagonistleri tarafından inhibe edildi. 
Sonuç: Öğrenciler X maddesinin histamin olduğunu öne sürdüler, rapor 
hazırladılar, bulgularını BÜTF VI Öğrenci Sempozyumunda sözel olarak 
sundular. “Far-Maca” tıp fakültelerinde mezuniyet-öncesi uygulamalı bir 
farmakoloji eğitim modeli olarak önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: MEZUNIYET ÖNCESI UYGULAMALI FARMAKOLOJI 
EĞITIMI  
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FARMAKOKİNETİK ÇALIŞMALARDA ANALİTİK YÖNTEM SEÇİMİ VE 
GELİŞTİRİLMESİ 
Ulu S, Aydoğmuş Z, Aslan S, Ünal D  
İstanbul Ü. Eczacılık Fak., Analitik Kimya AbD 
İlacın alımından atılımına kadar farklı zaman aralıklarında alınan kan 
örneklerinde ilaç analizleri yapılmaktadır. Geliştirilecek olan yöntem ilacın 
başlangıç ve atılımındaki minimum miktarı belirleyecek kadar hassas 
olmasının yanısıra ilacın maksimum kan konsantrasyonunu (Cmax) tayin 
edecek sınırlar içinde olmalıdır. İlacın Cmax düzeyine göre uygun 
hassasiyette analiz yapabilecek analiz sistemleri seçilmelidir. İlaca ait 
farmakokinetik eğri çıkarılırken aynı zamanda ilacın aktif metabolilerinin de 
analiz edilmesi gerekir. Aktif metabolitin ilaç analizine etkisi de 
incelenmelidir. Biyolojik materyalden ilacın ekstrakte edilmesi için uygun 
sıvı-sıvı veya katı-sıvı ekstraksiyon yöntemleri seçilmelidir. Asidik, bazik ve 
nötral ilaçlara göre analiz yöntemleri geliştirilir. 
Geliştirilen metot FDA’in Biyoanalitik Metod Validasyonu Protokolüne uygun 
olarak valide edilmeli ve seçicilik, doğrusallık, kesinlik, dedeksiyon limiti, 
dorusallık, stabilite, geri kazanım gibi parametreler açısından incelenmeli 
ve uygun şekilde raporlanmalıdır. 
Bu sunumda farmakokinetik parametrelerin belirlenmesinde biyoanalitik 
yöntemin seçimi ve geliştirilme aşamalarındaki önemli noktalar 
tartışılacaktır. 
 
Kaynaklar:  
1. Guidance for Industry, Bioanalytical Method Validation, FDA, May 2001 
Anahtar Kelimeler: FARMAKOKİNETİK, ANALİTİK YÖNTEMLER, 
KROMATOGRAFİ  
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AKUT ASPİRİN UYGULAMASINA MARUZ BIRAKILAN SIÇANLARDA 
CENTAURIUM ERYTHRAEA L’NİN KORUYUCU POTANSİYELİ 
ÜZERİNE BİYOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA 
Özkol H3, Tülüce Y3, Koyuncu İ1, Balahoroğlu R2  
1Harran Ü. Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Ş. Urfa; 2Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak., 
Biyokimya AbD, Van; 3Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak., Tıbbi Biyoloji AbD, Van 
Asetil salisilik asit (ASA) olarak da bilinen aspirin birçok ülkede reçetesiz 
olarak satılan non-steroidal anti-inflammatuvar ilaçların en önemli üyesidir. 
Bu çalışmanın amacı ASA’ya maruz kalan sıçanlar üzerine Centaurium 
erythraea L bitkisinin koruyucu etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: Centaurium erythraea L (kırmızı kantaron) bitkisinin % 50’lik 
etanolik ekstresinin (CEEE) (100 mg/kg bw) koruyucu etkisi tek doz ASA 
(200 mg/kg bw) uygulanan sıçanlarda incelendi. Yirmi bir Sprague-Dawley 
albino sıçan A (kontrol), B (sadece ASA uygulanan) ve C (ASA+CEEE 
uygulanan) şeklinde üç gruba eşit olarak (n=7) dağıtıldı. B ve C gruplarına 
ASA uygulamasından 4 saat sonra bazı serum biyokimyasal bileşenlerin 
değerleri belirlendi ve gruplar arasında karşılaştırılması yapıldı. 
Bulgular: Sonuçlar gösterdi ki aspartat aminotransferaz (AST), alanin 
aminotransferaz (ALT), kreatinin ve potasyum düzeyleri B grubunda 
(176.60±18.28 U/L, 66.60±8.44 U/L, 0.48±0.03mg/dl, 8.98±0.42 
mmol/L) kontrol grubuna (126.20±5.93 U/L, 54.20±5.81 U/L, 0.41±0.06 
mg/dl, 7.98±0.36 mmol/L) göre anlamlı olarak artmış, fakat bu değerler 
CEEE takviyesi ile anlamlı bir derecede azalmıştır (137.00±10.65 U/L, 
58.00±5.57 U/L, 0.43±0.02 mg/dl, 8.08±0.61 mmol/L). B grubundaki lipaz 
aktivitesi (4.18±0.23 U/L) kontrol grubuna (4.70±0.35 U/L) göre dikkate 
değer şekilde azalırken, kontrol grubunun ürik asit seviyesi (2.18±0.36 
mg/dl) B ve C gruplarına (1.74±0.38 mg/dl, 1.78±0.33 mg/dl) göre 
istatistiki olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. 
Sonuç: Bu çalışmanın sonucu CEEE’nin ASA ile birlikte uygulanmasının 
akut ASA toksisitesine karşı bazı kan parametrelerini iyileştirerek nispi 
koruma sağladığını göstermiştir. 
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SIÇANLARIN PASİF SİGARA DUMANI MARUZİYETİNDE CALENDULA 
OFFICINALIS L. BİTKİSİNİN BAZI KAN BİLEŞEN DÜZEYLERİNİ VE 
VÜCUT AĞIRLIK KAYBINI İYİLEŞTİRMESİ 
Özkol H2, Tülüce Y2, Koyuncu İ1  
1Harran Ü. Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Ş. Urfa; 2Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak., 
Tıbbi Biyoloji AbD, Van 
Sigara dumanı (SD) birçok hastalık için büyük bir risk faktörüdür. Bu 
çalışmanın amacı SD’ye maruz kalan sıçanlar üzerinde Calendula officinalis 
L. (Aynısafa=AS) bitkisinin koruyucu etkisini araştırmaktı. 
Yöntem: Bu amaçla yirmi bir albino erkek Sprague Dawley sıçan kontrol, 
SD ve SD+AS olarak üç gruba rastgele dağıtıldı. SD ve SD+AS gruplarının 
sıçanları 23 gün boyunca günde iki kez 1’er saat SD’ye maruz bırakıldı. 
SD+AS grubu sıçanlarına her uygulama periyodundan 1 saat önce AS (100 
mg/kg bw) oral gavaj yoluyla verildi. Grupların bazı serum biyokimyasal 
parametreleri ve ortalama vücut ağırlık değişimlerinin karşılaştırılması 
yoluyla AS’nın koruyucu etkisi belirlendi. 
Bulgular: Kontrol grubu aspartat aminotransferaz (AST), laktat 
dehidrojenaz (LDH) ve kreatin fosfokinaz (CK) değerleri (142.33±18.24, 
1141.67±79.30, 601.00±69.43 U/L) SD grubunda artarken 
(172.40±16.76, 1486.80±91.93, 774.40±94.07 U/L), SD grubunun amilaz 
ve lipaz değerleri (1675.00±78.17, 4.12±0.52 U/L) kontrol grubuna göre 
(1849.83±129.03, 4.75±0.36 U/L) anlamlı şekilde azalmıştır. AS takviyesi 
ile AST, LDH ve CK düzeyleri neredeyse kontrol grubu değerlerine geri 
döndü (152.20±6.69, 1309.00±88.91, 614.60±61.16 U/L). SD grubunun 
yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) düzeyi (16.00±3.46 mg/dl) kontrol 
grubu düzeyi (21.50±2.17 mg/dl) ile karşılaştırıldığında anlamlı azalma 
vardı. Fakat bu seviye SD+AS grubunda anlamlı bir şekilde artış gösterdi 
(20.60±2.41 mg/dl). Kalsiyum miktarı ise SD (12.10±0.70 mg/dl) ve 
SD+AS (12.32±0.76 mg/dl) gruplarında kontrol grubu (10.37±1.54 mg/dl) 
ile karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde arttı. AS uygulaması vücut ağırlık 
kaybında düzelmeye neden oldu (% 10). 
Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma ortaya çıkarmıştır ki SD’nin zararlı 
etkileriyle AS nispeten mücadele edebilir ve böylece SD ile ilişkili bazı 
hastalıkların gelişim risklerini düşürmeye yardımcı olabilir. 
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UVC’NİN SIÇANLARDA İNDÜKLEDİĞİ TOKSİSİTENİN LINUM 
USITATISSIMUM L. YAĞI İLE AZALTILMASI: BAZI HEMATOLOJİK VE 
BİYOKİMYASAL BİLEŞENLERİN İZLENMESİ 
Özkol H2, Tülüce Y2, Koyuncu İ1  
1Harran Ü. Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Ş. Urfa; 2Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak., 
Tıbbi Biyoloji AbD, Van 
Ultraviyole (UV) ışık spektrumu arasında en güçlü ve zararlı olanı 
Ultraviyole C (UVC) ışınıdır (200-280 nm). Bu çalışmanın amacı UVC 
maruziyetine karşı Linum usitatissimum L. (keten) tohum yağının (LUTY) 
koruyucu etkisinin sıçanların bazı hematolojik ve biyokimyasal 
bileşenlerinin izlenmesi yoluyla araştırılmasıydı. 
Yöntem: Sıçanlar kontrol, UVC ve UVC+LUTY olarak üç gruba ayrıldı. UVC 
ve UVC+LUTY grubundaki sıçanlar 4 hafta süresince günde iki kez 1’er saat 
UVC’ye maruz bırakıldı. Her radyasyon periyodundan önce UVC+LUTY 
grubundaki sıçanlara LUTY (4 ml/kg bw) gavaj yoluyla verildi. 
Bulgular: Sonuçlar UVC grubundaki lipaz (4.94±0.34 U/L) ve kolesterol 
(69.20±2.17 mg/dl) düzeylerinin kontrolden (lipaz: 4.76±0.36 U/L, 
kolesterol: 62.40±5.32 mg/dl) anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğunu 
gösterdi. UVC ve LUTY’nin kombine olarak uygulanması ile lipaz anlamlı 
derecede (4.14±0.32 U/L), kolesterol ise hafif bir şekilde (65.80±3.90 
mg/dl) azalmıştır. Eritrosit dağılım genişliği (RDWc) UVC grubunda 
(13.28±0.63) kontrol grubuna (14.98±1.33) göre azalırken, LUTY 
takviyesinden sonra anlamlı derecede arttı (16.10±1.33). Bununla birlikte 
UVC+LUTY grubunda kalsiyum (10.70±0.19 mg/dl) ve monosit (0.84±0.21 
103/µl) düzeyleri kontrol (kalsiyum: 9.78±0.61 mg/dl, monosit:0.55±0.14 
103/µl) ve UVC (kalsiyum: 10.18±0.29 mg/dl, monosit:0.54±0.17 103/µl) 
grupları ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde arttı. Kontrol grubunun % 
monosit, lökosit ve lenfosit değerleri (4.82±0.89, 13.86±1.20 103/mm3, 
12.92±1.05 103/mm3)UVC+LUTY grubununki ile karşılaştırıldığında % 
monosit seviyesinde anlamlı artış gözlenirken (6.56±1.27), lökosit ve 
lenfosit değerlerinde (11.30±1.67 103/mm3, 10.06±1.38 103/mm3) ise 
önemli derecede azalış belirlendi. 
Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları LUTY uygulamasının UVC hasarına karşı 
nispi koruma sağladığını ve bazı kan parametrelerini kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında bile önemli derecede mükemmelleştirdiğini göstermiştir. 
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SIÇANLARDA KARRAGENİN İLE OLUŞAN NOSİSEPSİYONDA 
FOSFODİESTERAZ 5 İNHİBİTÖRLERİ SİLDENAFİL VE 
VARDENAFİL'İN ANTİNOSİSEPTİF ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRIL-
MASI: NİTRİK OKSİD - SGMP YOLAĞI VE KALSİYUM'UN ROLÜ 
Şadan G, Gediz E  
Akdeniz Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Antalya 
Bu çalışmada, spesifik fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (PDE-5) sildenafil ve 
vardenafil’in, sıçanlarda karragenin ile oluşan nosisepsiyonda periferal 
antinosiseptif etkileri karşılaştırılmış ve bu etkide L-arjinin/NO/sGMP 
yolağının yanı sıra kalsiyum’un (Ca++) rolü araştırılmıştır. 
Yöntem: Çalışmada sıçanların sağ arka pençesine %2’lik taze karragenin 
solüsyonunun 0.1 ml injeksiyonu ile hiperaljezi oluşturulmuştur. Sol 
pençeye kontrol olarak karragenin’in taşıyıcısı 0.1 ml salin injekte 
edilmiştir. Oluşan hiperaljezi, Randall ve Selitto (1957) tarafından 
tanımlanan pençe basınç testi ile bir analjezimeter aracılığıyla mekanik 
nosiseptif basıncın ölçülmesiyle saptanmıştır. Nosisepsiyon oluşturan 
basınç, karragenin uygulanmasından önce (0. dakika) ve sonra (15, 30, 60 
ve 120. dakikalarda) ölçülmüştür. 
Bulgular: Karragenin’den 30 dakika önce sildenafil (200 µg/i.pl) ve 
vardenafil (50 veya 100 µg/i.pl) injeksiyonu karragenin ile oluşan 
hiperaljeziyi kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaltarak antinosisepsiyon 
oluşturmuştur. Vardenafil ile oluşan antinosisepsiyonun 100 µg/i.pl 
uygulanan grupta 50 µg/i.pl uygulanan gruba göre daha erken (15. dakika) 
başladığı ve daha güçlü olduğu saptanmıştır. Sildenafil ve vardenafil’in 
antinosiseptif etkileri karşılaştırıldığında vardenafil’in 50 µg/i.pl dozu 
sildenafil’in 200 µg/i.pl dozuna göre daha düşük antinosiseptif etki 
yapmasına karşın vardenafil’in 100 µg/i.pl dozu sildenafil’in 200 µg/i.pl 
dozuna benzer düzeyde antinosisepsiyon oluşturmuştur. Sildenafil ve 
vardenafil’den 10 dakika önce NO donörü L-arjinin 10 µg/i.pl uygulanması 
ile antinosiseptif etkide anlamlı artma olmasına karşın, NO sentaz blokörü 
L-NAME 100 µg/i.pl ve spesifik guanilat siklaz inhibitörü ODQ 50 µg/i.pl 
uygulanması ile anlamlı azalma görülmüştür. Aynı şekilde sildenafil ve 
vardenafil’in oluşturduğu antinosisepsiyonun bir Ca++ iyonoforu olan 
A23187’nin 1 µg/i.pl injeksiyonu ile anlamlı olarak azaldığı bulunmuştur. 
Sonuç: Bu çalışmada sildenafil ve vardenafil’in sıçanlarda karragenin’in 
oluşturduğu periferal nosisepsiyonu anlamlı olarak azalttığı ve bu 
antinosiseptif etkide L-arjinin/NO/sGMP yolağının yanı sıra Ca++’un hücre 
içine girişinin inhibisyonunun da rol oynayabileceği kanısına varılmıştır. 
Ayrıca bu çalışmada literatürde ilk defa sıçanlarda vardenafil’in periferal 
antinosiseptif etkisi ve mekanizması gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: SILDENAFIL, VARDENAFIL, PERIFERAL 
ANTINOSISEPSIYON, L-ARJININ/NO/SGMP YOLAĞI, KALSIYUM  
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TRİSİKLİK ANTİDEPRESAN OLAN AMİTRİPTİLİN, ADENOZİN A1 VE 
A2A RESEPTÖRLERİNE BAĞLANIYOR MU? 
Kalkan Ş1, Gürdal H2, Hocaoğlu N1, Büyükdeligöz M1  
1Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD; 2Hacettepe Ü. Tıp Fak., Farmakoloji 
ve Klinik Farmakoloji AbD 
Önceki araştırmalarımızda, amitriptilinin zehirlenmesinde oluşan 
hipotansiyon ve QRS uzamasının mekanizmasında adenozin reseptörlerinin 
rol oynadığı gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı, radyoligand bağlama 
yöntemi ile amitriptilinin adenozin reseptörlerine afinitesinin 
araştırılmasıdır. 
Yöntem: Adenozin A1 ve A2a reseptörlerini bulunduran hücre membranı 
(ES-010-M400UA ve RBHA2AM, PerkinElmer, Boston, MA), adenozin A1 ve 
A2a reseptörleri için spesifik radyoaktif ligandlar ile işaretlendi. Farklı 
konsantrasyonlarda amitriptilin veya selektif adenozin A1 ve A2a reseptör 
antagonistleri (DPCPX [8-Cyclopentyl-1,3-Dipropylxanthine]; selektif A1 
reseptör antagonisti, ve CSC [8-(3-chlorostyryl) caffeine]; selective 
adenosine A2a reseptör antagonisti) varlığında spesifik ligandın bağlanması 
değerlendirildi (27°C’de 60 dakika veya 25°C’de 90 dakika). Reaksiyon hızlı 
filtrasyon ile sonlandırıldı (Whatman GFB filtreleri). Filtreler soğuk bağlayıcı 
tampon ile yıkandı. Radyoaktivite, beta-sayacı (1450 Microbeta WALLAC 
Trilux) kullanılarak ölçüldü. Ölçümler iki kez tekrarlandı. 
Bulgular: Amitriptilin, spesifik A2a radyoligandının bağlanmasını inhibe etti 
(IC50: 51.42 ± 15.87 uM). Amitriptilin için Ki değeri 4.8 ± 0.11 olarak 
hesaplandı. Spesifik A1 radyoligandının bağlanması ise, sadece yüksek 
konsantrasyonlarda amitriptilin tarafından inhibe edildi (10-4 ve 10-3 M). 
Sonuç: Çalışmamızda, amitriptilinin spesifik adenozin A1 radyoligandının 
bağlanmasını sadece yüksek konsantrasyonlarda inhibe ettiği, spesifik A2a 
radyoligandının bağlanmasını ise anlamlı olarak inhibe ettiği gösterildi. 
Amitriptinin oluşturduğu kardiyovasküler toksik etkilerinin 
mekanizmasında, amitriptilinin adenozin A2a reseptörlerine bağlanması rol 
oynayabilir. 
Anahtar Kelimeler: AMITRIPTILIN, KARDIYOVASKÜLER TOKSISITE, 
ADENOZIN RESEPTÖRLERI VE RADYOLIGAND BAĞLANMA.  
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BLEOMİSİNİN N-TERA-2 HÜCRELERİ ÜZERİNE OLAN SİTOTOKSİK 
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 
Küçüksayan E, Çört A, Özben T, Yücel SG  
Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AbD 
Kanser hücrelerinde oksidatif stresin, hücre proliferasyonunun 
stimülasyonu, mutasyonların ve genetik instabilitenin artışı, antikanser 
ilaçlarına karşı hücresel duyarlılığın değişmesi gibi belirgin sonuçları 
bulunmaktadır. Buna karşın oksidatif stresin artışı, kanser hücrelerini 
öldürmek için bir fırsat da sağlayabilir. Çalışmamızda kullandığımız 
Bleomisin, süperoksid ve hidrojen peroksid gibi reaktif oksijen türlerini 
üretir. Bleomisin testis kanserinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir 
ilaçtır ve bu ilacın yüksek düzeyde reaktif oksijen ürünleri (ROS) 
oluşumuna yol açtığı gösterilmiştir. Antineoplastik ajanların, oksidanları 
indükleyerek kanser hücrelerini öldürdüğünü bildiren birçok çalışma vardır. 
Bleomisinin farklı doz ve sürelerde hücre canlılığı üzerine olan etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmamızda Bleomisin’in N-Tera-2 testis kanseri hücre dizisinde 
oluşturduğu sitotoksik etki araştırılmıştır. Bu amaç ile Bleomisin 
uygulamasının ardından hücre canlılığı MTT ([3-(4,5-dimetiltiyazol-2-yl)-
2,5-difenil tetrasodyum bromid] ) metodu kullanılarak belirlenmiştir. 
Oksidatif stresin belirlenmesi amacı ile Protein Karbonil grupları 
ölçülmüştür. 
Bulgular: Çalışmamızda testis kanseri hücre kültürlerinde Bleomisin’in 
sitotoksik dozu belirledik. 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyonlar sonucunda 
sitotoksisite MTT testi ile belirlendi. Bleomisinin 400 µg/ml dozu ile 24 saat 
süren inkübasyon sonucunda hücrelerin canlılığının, bleomisin 
uygulanmamış kontrol grubuna göre %54’e, 48 saat süren inkübasyonu 
sonucunda hücrelerin %33’e ve 72 saat süren inkübasyon sonucunda 
hücrelerin % 22'ye azaldığı bulunmuştur. Protein Karbonil gruplarının 
ölçümü ticari bir kit ile gerçekleştirilmiştir. Bleomisinin 24 saat süren 
inkübasyonu sonucunda protein karbonil gruplarının kontrol grubuna göre 
%62 oranında arttığı belirlenmiştir. 
Sonuç: Yaptığımız tüm deney sonuçlarına göre Bleomisinin etkisi ile oluşan 
ROS sonucunda protein karbonil seviyelerini istatistiksel olarak anlamlı 
derecede arttırmıştır. Bu artış ile 24,48 ve 72 saatte giderek artan bir 
oranda canlılığı azaltmıştır. 
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CURCUMİNİN TESTİS KANSER HÜCRELERİ (NCCIT) ÜZERİNE OLAN 
SİTOTOKSİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 
Çört A, Küçüksayan E, Timur M, Dursun E, Özben T  
Akdeniz Ü. Tıp Fak. Biyokimya AbD 
Curcumin antikanser ve antiinflamatuar özellikler içeren bir pigmenttir. 
Curcumin’in kanser hücreleri üzerine ve kemoterapi indüklü apoptozis 
üzerine etkileri ile ilgili çelişkiler bulunmaktadır. Curcumin’in testis 
kanserinde kullanımı ve etkileri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 
Çalışmamızda testis kanseri hücre dizisi olan NCCIT hücrelerinin Curcumine 
olan hassasiyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Curcuminin NCCIT hücreleri üzerine olan sitotoksisitesi MTT 
metodu kullanılarak ölçülmüştür. Bu amaç doğrultusunda NCCIT hücreleri 
değişen dozlarda Curcumin (0.5, 1, 5, 10, 15, 20 μM) ile 72 saat inkübe 
edildi. İnkübasyon 37°C’de, %5 CO2 ve %95 nemlendirilmiş hava içeren 
karbondioksit inkübatöründe gerçekleştirildi. Deneyler 6 kez tekrarlanarak 
istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatiksel analizlerde dozlar arasındaki 
farklılık tek yönlü varyans analizini takiben Tukey yöntemiyle yapıldı. 
Bulgular: 0.5 μM Curcumin dozunda canlı hücre yüzdesi %99, 1 μM 
Curcumin dozunda %95, 5 μM Curcumin dozunda %70, 10 μM Curcumin 
dozunda %60, 15 μM Curcumin dozunda %50, 20 μM Curcumin dozunda % 
20 olarak bulunmuştur. 
Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışma ile NCCIT testis kanseri hücrelerinde 
hücre canlılığını %50 azaltan Curcumin dozu belirlenmiştir. Testis kanseri 
hücrelerinin öldürülmesi ve curcumin aracılığı ile gerçekleşen apoptozis ve 
nekrozis belirlenmesi stratejisi ile yapılacak olan çalışmalarda belirlenen bu 
dozların kullanılması ile literatüre ışık tutulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: CURCUMIN, MTT, NCCIT, TESTIS KANSERI  
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METASTATİK MEME KANSER HÜCRELERİNDE RADYOTERAPİ VE SP 
(SUBSTANCE P)’NİN MIP-2 (MACROPHAGE INFLAMMATORY 
PROTEIN-2) ÜZERİNE ETKİLERİ 
Kale Ş, Korcum AF, Duymuş Ö, Yavaş A, Erin N  
Akdeniz Ü. 
Meme kanseri, dünyada en sık görülen kanserler arasında ikinci sırada yer 
almaktadır. Kanser tedavisinde radyoterapi (RT) uygulanmasının nüks 
riskini azalttığı bilinmektedir. P maddesi (SP), Nörokinin-1 (NK1 ) 
reseptörüne bağlanarak inflamasyonda, kanser hücrelerinin 
proliferasyonunda, anjiogenezde ve migrasyonda rol oynamaktadır. 
Karsinogenezdeki önemi yakın dönemde anlaşılan MIP-2 (Macrophage 
inflammatory protein 2, insandaki karşılığı IL-8 ), inflamatuar bir CXC 
kemokinidir. Bu çalışmanın amacı MIP-2 düzeyinin RT ile nasıl değiştiğinin 
bulunması ve bu değişimde SP’nin rol oynayıp oynamadığının 
anlaşılmasıdır. 
Yöntem: Çalışmada Balb/c farelerde spontan olarak gelişen meme kanseri 
hücre dizisi 4T1 ve bu dizinin farklı organlara metastaz yapan hücre dizileri 
4THM (kalp metastazı), 4TLM (karaciğer metastazı) ve 4TBM (beyin 
metastazı) üzerinde SP, NK1 reseptör antagonisti (NK1 RA) ve RT’nin hücre 
proliferasyonu ve MIP-2 salınımı üzerine etkileri incelenmiştir. Hücreler 96 
kuyucuklu platelere 400-500 hücre/ kuyucuk olacak şekilde %5 serumlu 
besiyeri kullanılarak ekildikten 24-48 saat sonra NK1RA ve SP ile tedavi 
uygulanmıştır. Tedaviden 3- 4 saat sonra RT grubuna 45 Gray radyasyon 
uygulanmıştır. İlk tedaviden 48 saat sonra hücre proliferasyonu WST (Cell 
Proliferation Reagent WST-1, Roche) ile değerlendirilmiştir. MIP-2 düzeyi 
ELİSA yöntemi ile ölçülmüştür. 
Bulgular: RT’nin, 4T1’de % 30,2, 4THM’de % 43,9, 4TLM’de % 44,7 ve 
4TBM’de % 34 oranında proliferasyonu azalttığı gözlenmiştir. En yüksek 
MIP-2 salınımının görüldüğü 4THM ve 4TBM hücre hatlarında, RT MIP-2 
salınımını anlamlı düzeyde arttırmıştır. Bu artışı SP’nin (10-8 M) azalttığı 
gözlenmiştir. 
Sonuç: RT’ye bağlı artan MIP-2 salınımı kanser gelişimini hızlandırabilir ve 
SP bu artışı engellemek için terapötik amaçlı kullanılabilir. 
Bu çalışma TUBİTAK ( proje no: 109 S 449) tarafından desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: MEME KANSERI, RADYOTERAPI, P MADDESI, 
NÖROKININ-1 RESEPTÖR ANTAGONISTI, MIP-2  
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HASTANE İLAÇ YÖNETİM SİSTEMİ MODERNİZASYONU 
Boşnak AS, Alaşehirli B.  
Gaziantep Ü. Tıp Fak.  
Ülkemizde sağlık alanındaki yenilenmelerin önemli bir bölümünü 
hastanelerdeki eczacılık hizmetleri ve ilaç yönetimi oluşturmaktadır. Son 
yıllarda yapılan yasal değişiklikler hastanelerdeki ilaç kullanım rejimi ile 
beraber ilaçların temini ve sunumu arasındaki basamaklarda moder-
nizasyon gerekliliğini ortaya koymuştur. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi merkez eczanesinde ilaç yönetiminde 
modernizasyona gidilerek bunun ilaç takibine yansıması incelenmiştir. 
Yöntem: Mayıs 2009 öncesi hastanemizde uygulanmakta olan eczane ilaç 
yönetim şekli incelenmiş, yeni yasal düzenlemeler, takip sistemindeki 
aksamalar ve özellikle ekonomik kayıplar dikkate alınarak ilaçların temin ve 
sunumu arasındaki süreçlerde iyileştirmeye gidilmiştir. Belirlenen tarihten 
sonra tamamen tarafımızdan geliştirilen bir yazılım ile ilaca ait kart ve 
medula bilgileri, ilaçların farmakolojik sınıflandırmaları, önem ve etkinlik 
sınıflandırması, fiyat bilgileri, envanter ve ambar stok bilgileri, ihale–teslim 
alma sürecinin takibi, her bir ilacın aylık ortalama kullanımının belirlenmesi, 
ve kümülatif stok takipleri tek bir ekranda, grafiklerle desteklenen bir 
şekilde görülebilmektedir. Yazılım türünün tek örneğidir ve ek uygulamaları 
olan aylık ortalama kullanım belirleme ve sipariş takip programları ile bütün 
bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca ilaç temin sürecinin ve dolayısıyla ilaç 
yönetiminin önemli bir parçası olan Teknik ve İdari Şartname, günümüz 
koşullarına göre, farmasötik ve farmakolojik parametrelerin yol 
göstericiliğinde modernize edilmiştir. 
Bulgular: Yapılan iyileştirmelerle sistemin işleyişinde ölçülebilir kazanımlar 
sağlanmıştır. Stok-maliyet analizleri, son tüketim tarihi sorununun aşılması 
matematiksel olarak saptanabilmiştir. Bilgisayar destekli ilaç takibinin 
pratik bir sonucu olarak ilaçların fazla miktarlarda stoklanması gerekliliği 
ortadan kalkarak hastaneye ekonomik açıdan katkıda bulunulmuştur. 
Eczane personeli TEB tarafından açılan sertifika programlarına 
yönlendirilerek vasıflı hale getirilmiş ve sorumluluk alanları belirlenerek 
herhangi bir sorun oluştuğunda sorunun kaynağına ulaşılması ve çözümü 
kolaylaşmıştır. 
Sonuç: Ülkemiz sağlık politikasının işleyebilmesi sağlık sistemimiz 
içerisindeki her bir birimin bilimsel, etkili ve koordine çalışabilmesi ile 
mümkündür. Günlük pratik uygulamalar ile bilimsel disiplinin birbiri ile ne 
kadar ilişkili olduğu, verilen hizmetin etkinlik ve yararlanımını arttıracaktır. 
İlaç tedavilerinin maliyetlerinin çok yüksek olduğu düşünüldüğünde, uygun 
şartlarda, konusunda uzmanlaşmış bir ekiple, merkezi ilaç yönetiminin 
kayıpları, kazanımlara dönüştüreceği görülmektedir. Multidisipliner 
yaklaşım gerektiren hastane tedavilerinde, hastanın güvenliği ve ülke 
ekonomisinin yararı için, modern ve bilişim tabanlı yenilikler 
gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: HASTANE, FARMAKOLOJI, ECZACI, ILAÇ YÖNETIMI, MALIYET.  
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KEMOTERAPÖTİK AJANLARIN MERKEZİ LAMİNAR AKIMLI GÜVENLİ 
KABİNLERDE KAPALI SİSTEMLERLE HAZIRLANMASI VE EKONOMİK 
KAZANIMLAR 
Boşnak AS, Sevinç A, Alaşehirli B.  
Gaziantep Ü. Tıp Fak. 
Kemoterapi, kanser tedavisinde en yaygın olarak kullanılan tedavi 
sçeneğidir. Bu tedaviler uzun süreli ve yüksek maliyetlidir. Tedavi 
kürlerinde kullanılan ilaçların merkezi kapalı sistemlerle hazırlanması ve bu 
konuda uzmanlaşmış eczacılar tarafından yönetilmesi, çalışan güvenliğinin 
sağlanmasının yanı sıra doğru dozun, doğru hastaya, doğru zamanda 
verilmesini ve beraberinde artan ilaçların bilinçli geri kazanımını 
sağlayacaktır. Kısa süreli bir çalışma ile Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama 
Ünitemizde kemoterapi ilaçlarının bilimsel stabilizasyon takipleri yapılarak 
geri kazanım miktarları belirlenmek istenmiştir. 
Yöntem: Hastanemizde uygulanan kemoterapi protokollerinin Laminar 
akımlı kabinlerde, kapalı sistem hazırlama aparatları ile hazırlanması 
sonrası kalan ilaçlar 45 günlük bir süre boyunca kayıt altına alındı. 
Kayıtlarda, gün içerisinde kullanılan ilaçlardan kalan miktarların bir sonraki 
hastada kullanılmasından dolayı açılmaya gerek kalmayan, ancak kapalı 
sistemler kullanılmasa idi açılıp kalan miktarların mutlak atılacağı, kapalı 
flakonlara yer verildi. Güncel ilaç fiyatları esas alınarak ilaç maliyetleri 
hesaplandı. Bu maliyet hesaplamaları, yıllık ve ülke genelinde de 
uygulandığı takdirde oluşacak ortalamalar ile değerlendirildi. 
Bulgular: Belirlenen süre sonunda günlük ortalama 50 hastaya hizmet 
veren Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitemizdeki toplam kazanım 
maliyeti 176.880,00TL idi. Bu rakamın yıllık yansımasının ortalama 
1.200.000,00 TL olduğu hesaplandı. Ülkemizde ortalama olarak bu 
kapasitede hastaya hizmet veren 30 klinik olduğu düşünüldüğünde yıllık 
ortalamanın 360.000.000,00TL olacağı hesaplandı. 
Sonuç: Ülke genelinde günlük kemoterapi uygulamalarında kullanılan 
kemoterapötik ilaçların yıllık maliyetlerinin çok yüksek olduğu 
düşünüldüğünde, uygun şartlarda, konusunda uzmanlaşmış bir ekiple, 
merkezi hazırlamalar yapıldığında kayıpların, kazanımlara dönüşeceği 
görülmektedir. Multidisipliner yaklaşım gerektiren kanser tedavisinde, 
hastanın güvenliği ve ülke ekonomisinin yararı için, bu ekipte onkoloji 
eczacısına önemli görevler düşmektedir. 
Anahtar Kelimeler: KEMOTERAPI, ONKOLOJI ECZACISI, MALIYET.  
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA HASTANESİ’NDEKİ CERRAHİ SERVİSLERDE 
ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Alaşehirli B1, Oğuz E2, Koruk ST2, Koruk İ2, Karaoğlan İ1, Yaylagülçam Ö1, Demiryürek 
AT1  
1Gaziantep Ü. Tıp Fak.; 2Harran Ü. Tıp Fak. 
Cerrahi alan infeksiyonları, hastanede kalış süresi ve toplam tedavi 
maliyetinde artışa neden olmaktadır. Cerrahi alan infeksiyonlarının 
gelişimini önlemeye yönelik uygulamalardan biri de proflaktik antibiyotik 
kullanımıdır. Cerrahi profilakside antibiyotik kullanımının amacı ameliyat 
esnasında oluşacak kontaminasyona bağlı mikrobiyal yükü konakçı 
savunmasını aşmayacak düzeye indirecek bir destek sağlamaktır. Proflaktik 
amaçla seçilecek olan kemoterapötik ajanın belirlenmesi, ilacın dozu, 
uygulama zamanı ve uygulama süresi konusunda bir standardizasyon 
bulunmamaktadır. Genel olarak operasyonu yapan cerrahın profilaksi 
yapma yetkilisi/sorumlusu olduğu kabul edilmiş gibidir. Bu nedenle farklı 
kliniklerde farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
hastanemizdeki cerrahi kliniklerinde profilaktik antibiyotik kullanımının 
doğruluğunun değerlendirilmesidir. 
Yöntem: Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 10 
Aralık 2009 tarihinde cerrahi kliniklerinde ameliyat edilen toplam 101 hasta 
dahil edildi. Hasta ya ait demografik bilgiler ve uygulanan antibiyotikle ilgili 
bilgileri içeren yapılandırılmış bilgi formu hastanenin infeksiyon kontrol 
komitesi hemşiresi ve yardımcısı tarafından hastanenin cerrahi 
bölümlerinde yatmakta olan hastalar ziyaret edilerek eksiksiz dolduruldu. 
Cerrahi girişimler infeksiyon riski açısından, temiz, temiz-kontamine, 
kontamine ve kirli olarak sınıflandırılmaktadır. Hasta seçiminde yara 
sınıflaması esas alındı. Tüm hastaların bilgi formları enfeksiyon hastalıkları 
uzmanı tarafından cerrahi profilaksi rehberinden yararlanılarak 
değerlendirildi Ayrıca antibiyotiklerin doz, dozaj şekli, doz aralıkları, 
kullanım süreleri, penetrasyon özelliklerinin uygun olup olmadığı rehber 
doğrultusunda kontrol edilerek kaydedildi. 
Bulgular: Çalışmaya katılan 101 hastada toplam 128 antibiyotik 
kullanıldığı belirlendi. Seçilen tüm antibiyotiklerin %57.4’ünde (n=58) 
profilaktik antibiyotik seçimi uygun bulundu. Tekli ve ikili kullanılan 
antibiyotiklerin spektrumlarının uygunluğuna bakıldığında %37.5’inin uygun 
olmadığı görüldü. Bunun yanında %35.2’sinin penetrasyonlarının ve 
%73.2’sinin ise kullanım süresinin uygun olmadığı tespit edildi. 
Sonuç: Bizim çalışmamızda cerrahi profilaksi uygulamasında en fazla 
hatanın kullanım süresinde yapıldığı görülmektedir. Bunun yanında gereksiz 
yere geniş spektrumlu antibiyotik uygulaması da göze çarpmaktadır. 
Cerrahi profilakside yapılan yanlış uygulamalar hem hastaya gereksiz yere 
antibiyotik verilmesine, direnç gelişmesine neden olmakta hem de ülke 
bütçesine yük getirmektedir. Sonuç olarak hastanelerin kendi bünyesinde 
antibiyotik kullanım kılavuzu oluşturmasının ve bunları zaman zaman 
güncellenmesinin, belli dönemlerde eğitim çalışmaları yapılmasının cerrahi 
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profilakside antibiyotik kullanımında daha doğru uygulamalar yapılmasına 
katkıda bulunabileceği kanısındayız. 
Anahtar Kelimeler: PROFILAKTIK ANTIBIYOTIK; CERRAHI PROFLAKSI; YARA 
ENFEKSIYONU  
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ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ARASINDA 
REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMI 
Örsal Ö1, Ünsal A2, Esyoöğrencileri E1  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu; 2Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp 
Fak. Halk Sağlığı AbD 
Reçetesiz ilaç kullanımı hem ülke ekonomisine getirdiği yük hem de 
semptomları gizleme, hastalığın tanılanmasını geciktirme, intoksikasyonlar 
ya da ilaçlara karsı duyarlılıkta azalmalar ve hatta insan hayatına son 
verme gibi birçok sağlık sakıncalarını da beraberinde getirir. Bu çalışma ile 
Sağlık Yüksekokulu öğrencileri arasında reçetesiz ilaç kullanımı ve ilişkili 
faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışma, Şubat - Mayıs 2011 tarihleri arasında Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu öğrencileri üzerinde 
yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışma grubu çalışmanın 
yapıldığı tarihlerde okulda bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 430 
öğrenciden (%68.3) oluşmuştur. Anket form, öğrencilerin bazı 
sosyodemografik özellikleri ile reçetesiz ilaç kullanımı ve ilişkili faktörler 
hakkında bilgiler içermekte idi. İstatistiksel analizler için Ki-Kare testi 
kullanıldı. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 alındı. 
Bulgular: Çalışma grubundakilerin %82.1 kadın, yaş ortalaması 
20.75±1.69 yıl idi. Son 1 yıl içinde reçetesiz herhangi bir ilaç kullandığını 
bildirenlerin sayısı 419 (%97.4)’dur. Reçetesiz kullanılan ilaçlar arasında 
analjezikler (%69.9), soğuk algınlığı-nezle ilaçları (%9.8), antibiyotikler 
(%2.9), vitaminler (%3.6), birden fazla ve diğer ilaçlar (%13.5) vardır. 
Öğrenciler reçetesiz ilaçları eczanelerden (%56.3), arkadaş çevresinden 
(%18.1) ve evde bulunan ilaçlardan (%25.5) temin ettiklerini bildirdi. 
Reçetesiz ilaç kullanma nedenleri arasında muayene ücretlerinin fazla 
olması (%14.5), sağlık kurum-kuruluşlarına ulaşmada sorunlar olması 
(%8.0), hekime gidecek kadar zaman olmaması (%42.6), aynı ilacın daha 
önceden kullanılması (%19.1), hastane korkusu (%3.0) ve diğer nedenler 
(%12.8) yer almaktadır. Aile gelir durumu kötü olanlar arasında reçetesiz 
ilaç kullanma sıklığının diğerlerine göre anlamlı bir şekilde daha düşük 
olduğu saptandı (p<0.05). 
Sonuç: Çalışma grubunda reçetesiz ilaç kullanımını oldukça yaygın bir 
sorundur. 
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EMZİRMENİN MEME KANSERİ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
DENEYSEL OLARAK GÖSTERİLMESİ 
Bayram R, Aydoğar A, Ucbek A, Özünal ZG, Yavuz MZ, Gepdiremen A  
Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Bolu 
Meme kanserinden korunmanın doğal yollarından birinin emzirme olduğu 
yapılan meta-analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Emzirmenin, 
kadınlarda meme kanseri riskini nasıl azalttığıysa tam olarak net değildir. 
Emzirme döneminde östrojen/progesteron oranı gibi hormonal ve meme 
kanallarında süt oluşumu gibi değişiklikler gerçekleşmektedir. Bilim 
adamları hücrelerin sık aralıklarla yüksek seviyeli kalsiyuma maruz 
kaldıklarında, çevresel bağlantıları (gap-junction) kopardıklarını ve 
kalsiyum yoğunluklu besinler tüketenlerin daha az oranda kolon kanserine 
yakalandıklarını göstermişler. Biz ise bu çalışmada, sütteki kalsiyumun (0,3 
mg/ml) kanal epitelinden köken alan östrojene duyarlı kanser hücrelerini 
veya kök hücrelerini etkileyerek sütün akışkanlığı ile memeden 
uzaklaştırılmasını sağlayıp sağlamadığını MCF-7 hücre hattı üzerinde 
araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Pasajlanarak MCF-7 hücrelerinin çoğalma kapasiteleri artırıldı. 6 
kuyucuklu kaplara (200000 hücre/kuyucuk) ekim yapıldı. 24 saat sonunda 
kontrol, bir defaya mahsus kalsiyum (0,3 mg/ml) verilen ve dört saatte bir 
kalsiyum (0,3 mg/ml) verildikten yarım saat sonra besiyeri tazelenen 
gruplar oluşturuldu. 24, 48 ve 72. saatlerde hücreler sayıldı ve her grubun 
MTT testiyle canlılık oranları ölçüldü. Bütün gruplar 3'er kez tekrarlanmıştır. 
Bulgular: Kontrol grubuna göre bir kereye mahsus kalsiyum verilmesi 
%10 kadar, sık aralıklarla kalsiyumun verilmesiyse %65 oranlarında hücre 
sayılarını ve canlılığını azalttığı görülmüştür. 
Sonuç: Emzirmede olduğu gibi sık aralıklarla kalsiyuma maruziyetin, 
çoğalma kapasitesi artmış hücreler üzerinde tutunmayı azaltıcı etkilerinin 
olduğunu ve bu etkinin ise eradikasyonda tam anlamıyla yeterli olmadığı 
gözlenmiştir. Bu da bize kalsiyum dışındaki etkenlerinde olduğunu 
göstermektedir. Daha önceden yapılmış bazı çalışmaların aksine bu 
çalışmada hücrelerin bir kereye mahsus uygulanan kalsiyumla ölmedikleri 
gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda lüminal karakterli kanser tedavilerinde 
yardımcı olarak kalsiyumun kullanabileceği fikri de çıkmıştır. 
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ZAYIFLATICI GIDA TAKVİYESİ PAZARLAYAN TÜRKÇE İÇERİKLİ 
İNTERNET SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kaplan YC2, Demir Ö1, Karadaş B2, Kaplan MD3  
1Adnan Menderes Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi; 3İzmir Ekonomi Ü. İşletme Bölümü 
Türk zayıflama ürünleri pazarı son yıllarda gözle görülür bir şekilde 
büyümektedir. Etkililikleri ve güvenlilikleri hakkında soru işareti bulunan 
zayıflatıcı gıda takviyeleri (ZGT) ile ilgili artan bir pazarlama çabası olduğu 
görülmektedir. Tüketicilerin kolay erişimi nedeni ile internet, ZGT’ nin en 
çok satın alındığı ortam haline gelmektedir. İnternetin kontrol edilmesi güç 
yapısı ve halkın bu takviyelere olan ilgisi düşünüldüğünde, ZGT pazarlayan 
web sitelerinden tüketiciye iletilen bilginin halk sağlığı açısından ne kadar 
önemli olduğu anlaşılacaktır. Bu çalışmada, ZGT pazarlayan Türkçe içerikli 
internet sitelerindeki bilginin niceliksel ve niteliksel açıdan değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Haziran 2009 – Ekim 2009 tarihleri arasında Google arama 
motoru kullanılarak “zayıflama ilacı”, “zayıflama ilacı” ve “bitkisel 
zayıflama” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan aramada karşılaşılan ilk 
elli sonuç içindeki internet siteleri değerlendirmeye alınmıştır. Her bir 
internet sitesinin içeriğinde yer alan bilgi araştırmacılar tarafından önceden 
hazırlanmış bir formda yer alan soru ve kriterlere göre değerlendirilmiştir. 
Bu soru ve kriterler, internet sitesi içeriğini, ürün etiketlendirmesi, 
zayıflama hedeflerine yönelik bilgiler, güvenlilik bilgisi ve pazarlama 
iletişimi boyutlarında incelemek üzere şekillendirilmiştir. 
Bulgular: Toplamda 26 farklı ürün satan 33 internet sitesi 
değerlendirmeye alınmıştır. Genel olarak web sitelerinin çoğunluğunun 
içerdiği bilgilerin yetersiz ve yanıltıcı olduğu gözlenmiştir. 
Sonuç: ZGT pazarlamasına dair kanun ve yönetmelikler yenilenmeli ve bu 
tür ürünlerin internet üzerinden satışlarına kısıtlama getirilmelidir. İlgili 
otorite tarafından piyasada satılan ZGT’ nden rasgele örnekler alınarak 
içerikleri analiz edilmeli ve özellikle prospektüslerinde yer almayan 
maddeleri içerdiği saptanan ZGT hakkında tüketici bilgilendirilerek 
piyasadan hızla toplatılmaları sağlanmalıdır. Bu konuda belki de en önemli 
öncelik halkın farkındalığının arttırılması olacaktır. 
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İLAÇLA İLİŞKİLİ TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEKİ TÜKETİM 
KARŞITLIĞI: DOMUZ GRİBİ AŞISI YAPTIR(MA)MAK 
Kaplan MD2, Kaplan YC1  
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi; 
2İzmir Ekonomi Ü. İşletme Bölümü 
Tüketim karşıtlığı, tüketicilerin bir ürünü tüketmekten kaçınma 
davranışlarını inceleyen yeni bir araştırma alanıdır. Bilindiği kadarı ile bu 
davranışı bugüne kadar sağlık hizmetleri açısından inceleyen bir araştırma 
bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı ilaçlarla ilişkili toplum sağlığı 
hizmetlerine karşı oluşabilecek tüketim karşıtlığını ülkemizde domuz gribine 
karşı gösterilen direnç olgusunun verilerini inceleyerek değerlendirmektir. 
Yöntem: 19 soruluk anket 519 kişiye uygulanmış, elde edilen veriler faktör 
analizi ve t-test ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Bulgular, Türk halkının domuz gribi aşılamasına karşı güçlü bir 
tüketim karşıtı davranış içinde olduğunu göstermektedir. Tüketim karşıtı 
davranışın en önemli nedenleri arasında halkın domuz gribi hastalığının 
abartıldığına inanması ile aşılama kampanyasının ilaç şirketi ve hükümetin 
çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmesi yer almaktadır. Ayrıca, literatürde 
daha önceden değinilen tüm tüketim karşıtı faktörlerin bu tür halk sağlığı 
hizmetleri için de geçerli olduğunu da tespit edilmiştir. 
Sonuç: Bu çalışma toplum sağlığı hizmetlerinin tüketim karşıtlığı 
eylemlerine yüksek oranda konu olabileceği ve bu nedenle bu tür hizmetler 
verilirken beklenen sosyal faydanın oluşabilmesi için hizmet içeriğinin 
tüketim karşıtlığı perspektifinden de değerlendirilmesi gerektiğinin altını 
çizmektedir. 
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SOLUBL GUANILAT SİKLAZ AKTİVATÖR VE İNHİBİTÖRLERİNİN 
MORFİNİN AĞRI KESİCİ ETKİSİNE KARŞI GELİŞEN TOLERANSA 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Durmuş N4, Bağcivan İ2, Altun A2, Özdemir E3, Gürsoy S1  
1Cumhuriyet Ü. Tıp Fak., Anestezi ve Reanimasyon AbD, Sivas; 2Cumhuriyet Ü. Tıp 
Fak., Farmakoloji AbD, Sivas; 3Cumhuriyet Ü. Tıp Fak., Fizyoloji AbD, Sivas; 4 Sağlık 
Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ankara 
Kronik ağrılı durumlarda morfin ve diğer opioidlere karşı gelişen tolerans 
hala aydınlatılmayı bekleyen önemli bir klinik problemdir (1). Bu çalışmada 
ağrı mekanizmasında, morfinin analjezik etkisinde ve morfine karşı gelişen 
toleransta soluble guanilat siklaz aktivatör ve inhibitörlerinin etkisini 
araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Morfin karşı tolerans geliştirmek için 185–215 gr ağırlığındaki 
erkek Wistar albino sıçanlara 3 gün boyunca günde bir defa subkutan 
olarak 50 mg/kg morfin verildi. Dördüncü gündeki son morfin 
uygulanmasından sonra morfin toleransı analjezik testler kullanılarak 
değerlendirildi (2). Bir guanilat siklaz aktivatörü olan PPIX (protoporfirin 
IX)’un (20 mg/kg) ve bir guanilat siklaz inhibitörü olan ODQ (1H-[1,2,4] 
oxadiazolo [4,3-a] quinoxalin-1-one) ‘nun (20 mg/kg) etkileri 30 dakika 
aralıklarla (0., 30., 60., 90. ve 120. dakikalarda) kuyruk çekme ve sıcak 
zemin testleri ile ölçüldü. 
Bulgular: PPIX morfinin ağrı kesici etkisine karşı gelişen tolerans gelişimini 
hem kuyruk çekme hem de sıcak zemin testlerinde anlamlı derecede 
artırırken (p<0.05), önceden ODQ verilen grupta ise bu değerler anlamlı 
şekilde azaldı (p<0.01). PPIX aynı zamanda morfinin ağrı kesici etkisini 
azalttı ancak bu azalma her iki grup karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı değildi. PPIX’in en fazla etkisi hem kuyruk çekme (67.5±5.1), hem 
de sıcak zemin testlerinde (84.4±4.6) 30. dakika ölçümlerinde görüldü. 
Sonuç: Opioidlere karşı gelişen tolerans bir veya birkaç mekanizmanın rol 
oynadığı karmaşık bir olaydır. Sonuçta bu çalışma solubl guanilat siklaz 
aktivatörlerinin morfinin analjezik etkisine karşı gelişen toleransta önemli 
bir rolünün olabileceğini göstermektedir. 
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MORFİNİN AĞRI KESİCİ ETKİSİNDE VE BU ETKİSİNE KARŞI 
GELİŞEN TOLERANSTA NO/sGMP YOLAĞININ ROLÜ 
Durmuş N4, Bağcivan İ2, Ozdemir E3, Gursoy S1, Altun A2  
1Cumhuriyet Ü. Tıp Fak., Anestezi ve Reanimasyon AbD, Sivas; 2Cumhuriyet Ü. Tıp 
Fak., Farmakoloji AbD, Sivas; 3Cumhuriyet Ü. Tıp Fak., Fizyoloji AbD, Sivas; 4 Sağlık 
Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ankara 
Opioid bir ilaç olan morfinin tekrarlayan kullanımlarında etkilerine karşı 
tolerans gelişir ve aynı etkiyi elde etmek için daha yüksek dozlar 
kullanılmalıdır (1). Bu çalışmada morfinin analjezik etkisinde ve morfine 
karşı gelişen toleransta hem bir solubl guanilat siklaz aktivatörü hemde bir 
NO donörü olan SIN-1 (3-morpholinosydnonimine hydrochloride) ve bir 
guanilat siklaz inhibitörü olan ODQ (1H-[1,2,4] oxadiazolo [4,3-a] 
quinoxalin-1-one)’nun etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. 
Yöntem: 200-250 gr ağırlığındaki Albino Wistar cinsi sıçanlar 12:12 saat 
aydınlık/karanlık siklusuna uyularak, 22 ± 3 °C sıcaklıkta ve % 65-70 nem 
içeren bir ortamda plastik kafeslerde barındırılmıştır. Tüm deneyler saat 
10.00 ve 14.00 saatleri arasında yapıldı. Morfin karşı tolerans gelişimini 
sağlamak için sıçanlara 3 gün boyunca günde bir defa subkutan olarak 50 
mg/kg morfin verildi. Dördüncü gündeki son morfin uygulanmasından sonra 
morfin toleransı analjezik testler kullanılarak değerlendirildi (2). SIN-1 (2 
μg/kg) ve ODQ’nun (20 mg/kg) etkileri 30 dakika aralıklarla (0., 30., 60., 
90. ve 120. dakikalarda) kuyruk çekme ve sıcak zemin testleri ile ölçüldü. 
Bulgular: Önceden SIN-1 verilen hayvanlarda hem kuyruk çekme hemde 
sıcak zemin testlerinde morfinin ağrı kesici etkisine karşı gelişen tolerans 
anlamlı derecede arttı (p<0.05). ODQ verilen grupta ise bu değerler anlamlı 
şekilde azaldı (p<0.01). Bu ilaçların en fazla etkisi hem kuyruk çekme, hem 
de sıcak zemin testlerinde 30. dakika ölçümlerinde görüldü. 
Sonuç: Sonuç olarak, NO/sGMP yolak aktivatörleri ortamdaki NO miktarını 
artırarak morfine karşı toleransı artırabilir ve hiperaljezik etki gösterebilir. 
Ancak guanilat siklaz inhitörlerinin verilmesinden sonra bu etkinin tamamen 
ortadan kalkmaması morfine tolerans gelişiminde başka mekanizmaların da 
rolünün olduğunu düşündürmektedir. 
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NİTRİK OKSİT, MORFİNİN AĞRI KESİCİ ETKİSİNİ AZALTIRKEN BU 
ETKİYE KARŞI GELİŞEN TOLERANSI ARTIRIYOR 
Durmuş N4, Bağcivan İ2, Gürsoy S1, Altun A2, Özdemir E3  
1Cumhuriyet Ü. Tıp Fak., Anestezi ve Reanimaasyon AbD, Sivas; 2Cumhuriyet Ü. Tıp 
Fak., Farmakoloji AbD, Sivas; 3Cumhuriyet Ü. Tıp Fak., Fizyoloji AbD, Sivas; 4 Sağlık 
Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ankara 
Morfin, ağrı tedavisinde en sık kullanılan doğal bir opioid olup opioidlerin 
karşılaştırılmasında prototip olarak kullanılır (1). Önemli bir klinik problem 
olan morfinin ağrı kesici etkisine karşı tolerans gelişimini, nitrik oksit (NO) 
oluşumunun artırdığı ileri sürülmüştür (2). Bu çalışmada morfinin analjezik 
etkisinde ve morfine karşı gelişen toleransta bir nitrik oksit donörü olan 
NOC-18 (3,3-Bis (aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene) ve bir guanilat 
siklaz inhibitörü olan ODQ (1H-[1,2,4] oxadiazolo [4,3-a] quinoxalin-1-
one)’nun etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Çalışmada ortalama 200-250 gr ağırlığında Albino Wistar cinsi 
erkek sıçan kullanılmıştır. İlaç uygulamasından bir gün önce tüm denekler 
ölçüm yapılmaksızın tail-flick ve hot plate cihazlarına yerleştirilerek 
öğrenme alıştırması yapıldı. Morfine karşı tolerans gelişimini sağlamak için 
sıçanlara 3 gün boyunca günde bir defa subkutan olarak 50 mg/kg morfin 
verildi. Dördüncü gündeki son morfin uygulanmasından sonra morfin 
toleransı analjezik testler kullanılarak değerlendirildi (3). NOC-18 (0,4 
mg/kg) ve ODQ’nun (20 mg/kg) etkileri 30 dakika aralıklarla (0., 30., 60., 
90. ve 120. dakikalarda) kuyruk çekme ve sıcak zemin testleri ile ölçüldü. 
Bulgular: NOC-18, morfinle birlikte verildiğinde morfinin analjezik etkisini 
hem kuyruk çekme hemde sıcak zemin testlerinde anlamlı derecede 
azaltırken (p<0.05), morfine karşı gelişen toleransı anlamlı derecede artırdı 
(p<0.05). ODQ ise morfine karşı gelişen toleransı anlamlı derecede azalttı. 
NOC-18’in en fazla etkisi hem kuyruk çekme, hem de sıcak zemin 
testlerinde 30. dakika ölçümlerinde görüldü. 
Sonuç: Sonuç olarak, NO ağrı mekanizmasında hiperaljezik yönde rol 
oynamaktadır. NOS inhibitörlerinin morfinle birlikte uygulanması morfinin 
analjezik etkisini artırabilir. Ayrıca NO yolağı morfine karşı gelişen 
toleransta başka mekanizmalarla birlikte rol oynamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: AĞRI, MORFIN TOLERANSI, NITRIK OKSIT.  
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METASTATİK MEME KANSER HÜCRELERİNİN PROLİFERASYONUNDA 
YER ALAN HÜCRE İÇİ SİNYAL YOLAKLARI 
Yavaş A, Duymuş Ö, Kale Ş, Erin N  
Akdeniz Ü. Tıp Fak., Farmakoloji AbD ve Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (Sbaum) 
Kanser gelişimiyle ilişkili yolaklardaki bozukluklar ve hücre içi sinyalizasyon 
sistemlerindeki değişiklikler kanserli hücrelerin ayırt edici özelliğidir. Meme 
kanseri metastatik özelliğine bağlı olarak mortalite açısından kadınlar 
arasında 2. sırada yer almaktadır. Primer tümörlerin sadece küçük bir 
yüzdesi metastaz yapma yeteneğine sahiptir. Protein kinaz C (PKC), 
Fosfolipaz C, Fosfoinositid-3-kinaz (PI3K) sinyalizasyon yolaklarındaki aşırı 
aktivasyonun karsinogenez ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle bu 
çalışmada meme kanseri metastatik hücre proliferasyonunda rol oynayan 
bu sinyalizasyon yolaklarını inceledik. 
Yöntem: Çalışmamızda 4T1 meme karsinom metastatik hücre dizilerini 
kullandık. 4THM hücreleri, 4T1 hücrelerinin oluşturduğu primer tümörden 
kalbe metaztaz yapan hücreler izole edilip in-vitro ortamda çoğaltılarak 
daha önce elde edilmişti. 4THM hücrelerinin beyine metastaz yapan 
hücreleri de izole edilip, hücre dizisi haline getirilmiş ve 4TBM olarak 
adlandırılmıştır. 4THM ve 4TBM hücrelerinin proliferasyonu üzerinde PKC 
yolağı inhibitörü Calphostin-C, spesifik Fosfolipaz-C inhibitörü U-73122 ve 
PI3K yolak inhibitörü Wortmannin’in etkilerini WST-1 kiti kullanarak 
değerlendirdik. Ayrıca bu metastatik hücre dizilerinin proliferasyon hızını 
4T1 hücrelerinin proliferasyon hızıyla karşılaştırdık. 
Bulgular: Proliferasyon hızının hücre ekiminden 48 saat sonra en yüksek 
düzeye ulaştığını gördük. Spesifik blokörler, ekimden 48 saat sonra 
serumsuz medium ortamında hücrelere uygulandı. 5-8 gün sonra hücre 
proliferasyonundaki değişiklikler belirlendi. 4TBM hücrelerinin büyümesi 
hem PKC hem de Fosfolipaz-C yolaklarının inhibisyonu ile azalırken, 4THM 
hücrelerinin büyümesi ise yalnızca PKC yolağının inhibisyonu ile azaldı. 1 ve 
10 µM Calphostin-C uygulamasına takiben 4TBM hücre proliferasyonudaki 
azalma oranları sırasıyla %40,3 ve %58,3 iken, 1 ve 10 µM U-73122 
uygulamasından sonra sırasıyla %19,4 ve %87,6’ dır. 
Sonuç: Bu sonuçlar 4TBM hücre proliferasyonunda PKC ve Fosfolipaz-C 
yolaklarının aktivasyonundaki artışı gösterirken 4THM hücre 
proliferasyonunda yalnızca PKC yolağının aktivasyonundaki artışı 
göstermiştir. Bu da farklı organlara metastaz yapan hücrelerin 
fenotiplerindeki ve anti-kanser ajanlara duyarlılıklarındaki farklılığa işaret 
etmektedir. Metastatik hücre dizilerinin özelliklerinin ayrıntılı olarak 
belirlenmesi etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: PROTEİN KİNAZ-C, FOFOLİPAZ-C, FOSFOİNOSİTİD-3-
KİNAZ  
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P MADDESİ KANSERLE İLİŞKİLİ FİBROBLASTLARDA MIP-2 VE SDF-
1ALFA SEKRESYONUNU AZALTMAKTADIR: OLASI ANTİ-TÜMÖRAL 
ETKİ 
Erin N1, Duymuş Ö2, Kale Ş1, Yavaş A1, Ekinci N2  
1Akdeniz Ü. Tıp Fak, Farmakoloji; 2Akdeniz Ü. Tıp Fak, SBAUM 
MIP-2 ve SDF-1alfa güçlü kemoatraktan özelliği gösteren proinflamatuar 
kemokinlerdir. Her iki kemokinin de tümör hücrelerinde migrasyonu ve 
anjiogenezi indükleyerek metastazı arttırdığı bilinmektedir. Buna paralel 
olarak MIP-2 (CXCR1 ve CXCR2) ve SDF-1 (CXCR4) reseptörlerinin 
ekspresyon düzeylerinin tümör hücrelerinde arttığı görülmektedir. Kanserle 
ilişkili fibroblastlar (CAF), büyüme faktörleri ve kemokinler salgılayarak 
kanserin büyümesini desteklediği için kanser tedavisinde yeni bir hedef 
olarak görülmektedir. CAF’ın MIP-2 ve SDF-1alfa salgıladığı da 
bilinmektedir. P maddesi (Substance P, SP) kapsaisine duyarlı duyusal sinir 
sonlarında bulunan bir nöropeptiddir. Kapsaisine duyarlı duyusal sinir 
sonlarında nöropeptidlerin azalmasının meme kanseri metastazını 
arttırdığını daha önce bildirmiştik. Bu nedenle SP gibi nöropeptidler 
metastazı inhibe ediyor olabilir. Bu çalışmanın amacı SP’nin olası anti-
tümöral etkilerinde CAF’ın rolünü araştırmaktır. 
Yöntem: Daha önce fareden izole ettiğimiz karaciğer metastazı yapan 
meme kanseri hücre dizisi (4TLM) ve tümörojenik fakat metastatik özelliği 
olmayan 67NR fare meme kanser hücreleri Balb-c fare meme dokusuna 
injekte edilmiştir. İnjeksiyondan 20-22 gün sonra primer tümörün etrafını 
saran fibroblastlar (CAF) izole edilmiş ve 6 kuyucuklu playte ekilmiştir. SP 
tedavisinden önce ve sonra MIP-2 ve SDF-1alfa düzeyleri incelenmiştir. 
SP’nin etkisinin olup olmadığını kanıtlamak için tedavide SP + Neprilizin 
(SP’yi hidroliz eden enzim) grubu da oluşturulmuştur. Son grup ise hem SP 
hem de NK-1 reseptör (SP’nin reseptörü) antagonisti L-733,060 hidroklorid 
(Tocris Lab) ile tedavi edilmiştir. 
Bulgular: Hem 4TLM hem de 67NR primer tümörlerin CAF’ının anlamlı 
düzeylerde MIP-2 ve SDF-1alfa salgıladıklarını gözlemledik. SP her iki hücre 
CAF’ında da SDF-1 sekresyonunu anlamlı derecede inhibe etmiştir. SP 
tedavisi 4TLM CAF’ında MIP-2 sekresyonunu azaltmıştır. SP tedavisinin 
etkileri Neprilizin ile geri dönmüştür ancak NK-1R antagonisti ile etki geri 
dönmemiştir. 
Sonuç: Bu çalışma SP’nin CAF’dan tümörojenik kemokin salınımını 
azalttığını gösteren ilk rapordur. Ayrıca bu etkinin NK-1R üzerinden 
gerçekleşmediği de gösterilmiştir. Bu sonuçlar duyusal sinir sonlarından 
salınan nöropeptidlerin kanser mikroçevresini değiştirdiğini ileri 
sürmektedir. Son olarak SP metastatik meme kanseri tedavisi için 
potansiyel bir terapötik olabilir. Bu çalışma TÜBİTAK-SBAG No:109S449 
tarafından desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: SUBSTANCE P, SDF-1, MIP-2, IL-8, KANSERLE ILINTILI 
FIBROBLASTLAR  
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BARNİDİPİN VE TALİNOLOL ARASINDAKİ P-GLİKOPROTEİNE 
BAĞLI OLASI BİR FARMAKOKİNETİK ETKİLEŞMENİN İNCELENMESİ 
Öztürk N, Pala Z, Okyar A  
İstanbul Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD 
P-glikoprotein (P-gp), ATP’ye bağımlı bir efluks pompası işlevi gören bir 
transmembran proteinidir. P-gp substratlarının, P-gp inhibitörleri ile birlikte 
kullanılması farmakokinetik ilaç etkileşmelerine yol açmakta ve etkileşme 
sonucunda yan/toksik etkiler görülebilmektedir. İn vitro çalışmalarda, 
kalsiyum kanal blokeri olan barnidipinin P-gp’yi güçlü bir şekilde inhibe 
ettiği gösterilmiştir. Bir beta reseptör antagonisti olan talinolol ise saf P-gp 
substratıdır. Çalışmamızda amacımız, tek ve tekrarlanan dozda barnidipin 
kullanımının, talinololün farmakokinetiği üzerine etkisini in vivo olarak 
incelemektir. 
Yöntem: Tek doz çalışmasında, sıçanlara talinolol (20 mg/kg) tek başına 
ve 1 mg/kg (düşük), 10 mg/kg (yüksek) dozlarda barnidipin ile birlikte oral 
yoldan uygulanmıştır. Tekrarlı doz çalışmasında, 4 gün boyunca barnidipin 
(1 mg/kg) tek başına ve 5. gün talinolol ile birlikte oral yoldan 
uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise 4 gün boyunca sıvağ ve 5. gün talinolol 
oral yoldan verilmiştir. Talinolol uygulanmasını takiben 0,5., 1., 2., 4. ve 6. 
saatlerde sıçanlardan kan alınmış ve plazma talinolol konsantrasyonları 
HPLC ile tayin edilmiştir. 
Bulgular: Düşük ve yüksek doz barnidipin ile birlikte uygulama, talinololün 
Cmax değerlerinde kontrol grubuna göre sırasıyla %9 ve %108; AUC0-6saat 

değerlerinde ise sırasıyla %34 ve %47’lik bir artışa sebep olmuştur. 
Tekrarlı doz çalışmasında ise düşük doz barnidipinin talinolol ile birlikte 
uygulanması, kontrole göre talinololün Cmax ve AUC0-6saat değerlerinde 
sırasıyla %90 ve %92’lik artışa sebep olmuştur. Fakat bu artışlar istatistiki 
olarak anlamlı bulunmamıştır. 
Sonuç: Barnidipinin, talinololün biyoyararlanımını artırması P-gp 
inhibisyonuna bağlı olabilir. Tekrarlanan dozda barnidipin uygulanmasının 
talinololün AUC0-6saat değerlerinde daha yüksek bir artış meydana getirmesi 
ise barnidipin ile oluşan P-gp down-regülasyonunu düşündürmektedir. 
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MENADİON’UN RAT HEPATOSELLÜLER KARSİNOMA HÜCRE 
ÇOĞALMASI VE APOPTOZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
Öztopcuvatan P, Günindi M, Uyarbaşlar E  
Eskişehir Osmangazi Ü. 
Hepatosellüler karsinoma (HCC) dünyada en sık görülen 5. kanser türü 
olup, kanserle ilişkili ölümlerde ise 3. sıradadır. Menadion’un çeşitli kanser 
hücrelerinin çoğalması üzerinde baskılayıcı etkisinin bulunması, klinikte 
kullanılan bazı antikanser ilaçların sitotoksik etkilerini arttırması ve yan 
etkilerinin az olması dikkatleri bu madde üzerine çekmektedir. Bu nedenle 
çalışmamızda menadion’un rat hepatosellüler karsinoma (H4IIE) hücre 
çoğalması ve apoptoz üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. 
Yöntem: Menadion’un 1, 10, 25, 50, 75 ve 100 µM dozlarının H4IIE 
hücrelerinin çoğalması üzerindeki etkileri 24 saat ilaç uygulamasının 
sonunda 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 
(MTT) yöntemi ile belirlendi. 5-Fluorourasil dozları pozitif kontrol olarak 
kullanıldı. Hücre canlılığı üzerinde etkili bulunan 25 ve 50 µM menadion 
dozlarının apoptotik etkisini değerlendirmek amacıyla DAPI çekirdek 
boyaması yapıldı. Aynı dozların DNA tamirinde rol alan PARP1 geninin 
mRNA ekspresyonu üzerindeki etkisini belirlemek için total RNA 
izolasyonunu takiben cDNA sentezi yapıldı. Gen ekspresyon düzeyleri 
gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle 
belirlendi. 
Bulgular: H4IIE hücre canlılığı üzerinde 1 ve 10 µM menadion dozlarının 
etkisi gözlenmezken, 25, 50, 75 ve 100 µM dozlarının doza bağlı olarak 
canlılığı baskıladığı belirlendi. 25 ve 50 µM menadion dozlarının hücrelerde 
apoptoza neden olduğu 4', 6-diamidino 2 fenil indol (DAPI) boyaması ile 
görüntülendi. Ayrıca, aynı menadion dozlarının Poli (ADP-Riboz) Polimeraz 
(PARP1) geni mRNA ekspresyonunu doza bağlı olarak arttırdığı belirlendi. 
Sonuç: Çalışmamızda, menadion’un doza bağlı olarak H4IIE hücrelerinde 
antiproliferatif bir etkiye sahip olduğu, 25 ve 50 µM dozlarının ise 
hücrelerde apoptoza neden olduğu ve PARP1 geni mRNA ifadesini arttırdığı 
ilk defa belirlendi. 
Anahtar Kelimeler: HEPATOSELLÜLER KARSINOMA, MENADION, APOPTOZ, 
PCR  
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P-GLİKOPROTEİN AKTİVASYONU VE İNHİBİSYONUNUN 
TAKROLİMUSUN İNTESTİNAL ABSORBSİYONUNA ETKİSİ 
Yiğitaslan S2, Erol K2, Çengelli Ç1  
1Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD; 2Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. 
Farmakoloji AbD 
İlaçların oral biyoyararlanımını etkileyen barsaktaki ilaç taşıyıcılarından en 
önemlisi P-glikoproteindir (P-gp). P-gp enterositler içine influx’u kısıtlamak 
ve enterositlerden efflux’u kolaylaştırmak yoluyla bazı ilaçların oral 
biyoyararlanımı etkileyebilir. Ayrıca aynı taşıyıcının substratı olan birden 
çok ilaç verildiğinde bu taşıyıcı ilaç-ilaç etkileşimi açısından da önemli 
olabilir. Bu çalışmanın amacı dar bir terapötik aralığa sahip olan 
takrolimusun intestinal absorbsiyonunun P-gp aktivatörü rifampisin veya P-
gp inhibitörü verapamil uygulamasından etkilenip etkilenmediğini 
değerlendirmektir. 
Yöntem: Sıçanların jejunum ve ileumlarından “inverted sac” yöntemiyle 
hazırlanan preparatlar Tyrode solüsyonu içerisinde izole organ banyosunda 
inkübe edilmiştir. Preparatların iç kısmına da 0,5 ml Tyrode solüsyonu 
konularak 1 saat inkübasyon sonrasında 1µM konsantrasyonunda 
takrolimus ve aynı konsantrasyonda ilacın rifampisin (100 µg/ml) veya 
verapamil (200 µM) ile birlikte verildiğinde absorbsiyonları 30., 60. ve 120. 
dakikalarda barsağın iç tarafından alınan sıvı örneklerinde EIA yöntemiyle 
düzey tayini yapılarak analiz edilmiştir. 
Bulgular: Sadece takrolimus uygulanmış örneklerde jejunum ve ileum 
arasında her üç zaman-noktasında da takrolimus düzeyleri açısından 
anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Takrolimusla birlikte verapamil 
uygulanması ile her 3 zaman-noktasında hem ileumdan hem de 
jejunumdan absorbsiyon anlamlı fark göstermemiştir. Sadece takrolimus 
uygulanmasıyla karşılaştırıldığında beraberinde rifampisin uygulanan grupta 
ileumdan 120. dakikada alınan sıvı örneklerindeki takrolimus düzeyleri 
anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Ayrıca takrolimus ve rifampisin 
uygulanan grupta ileumdakilerle karşılaştırıldığında jejunumdan 30. 
dakikada alınan örneklerde takrolimus düzeyleri anlamlı derecede düşük 
bulunurken 120. dakikada alınan örneklerde anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur. 
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen veriler P-gp’in immunosupresif bir ilaç 
olan takrolimusun intestinal absorbsiyonunda rolü olabileceğini ve P-gp’in 
ileum ve jejunumda yoğunluğunun farklı olabileceğini düşündürmektedir. 
*Bu çalışma ESOGU-BAP tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: P-GLIKOPROTEIN, TAKROLIMUS, RIFAMPISIN, 
VERAPAMIL, INVERTED SAC  
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SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ VE 
AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
Aksöz E1, Şınık S2  
1Balıkesir Ü. Tıp Fak.; 2Denizli Sağlık Müdürlüğü 
Her gün yeni ilaçlar kullanıma girmekte, ilaç kullanımına bağlı hatalar ve 
ilaç harcamaları da katlanarak artmaktadır. Bu da Akılcı İlaç Kullanımı 
(AİK)’nın önemini daha da artırmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi kapsamında, Performansa Dayalı Ödeme ve Kalite 
Yönetimi çalışmalarını başlatmıştır. Hastanelerde kaliteyi standardize 
edebilmek adına da Hizmet Kalite Standartları Rehberi (HKSR)’ni 
yayınlamıştır. HKSR, birçok başka konunun yanında, AİK ile örtüşen 
maddeler de içermektedir. Amacımız; HKSR’nin AİK açısından gözden 
geçirilmesi ve AİK’in sağlanmasında faydalı olup olamayacağının 
araştırılmasıdır. 
Yöntem: HSKR’de ilacın temini, muhafazası, nakli, hazırlanması, 
uygulanması, ilaç kullanımında hasta ve çalışan güvenliğiyle ilgili olan, 
AİK’le örtüşebilecek kriterler tespit edildi ve maddeler halinde sunuldu. 
Bulgular: HKSR’de 11 bölüm, 18 ana başlık ve 46 kriterde AİK ile 
örtüşebilecek sorgulamaya rastlandı. Kriterlerin altında değerlendirilecek 
toplamda 121 husus bulunduğu görüldü. Ancak altındaki her bir husus 
pozitif olarak değerlendirildiğinde kriterin belli bir puanı kazandırdığı ve 
toplam puanın hastanenin dağıtacağı döner sermaye oranını değiştirdiği 
görüldü. 
Sonuç: Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan kalite yönetimi 
çalışmaları, performansa dayalı bir ödeme sistemi üzerine kuruludur. Bu 
nedenle, personelin katılımı aşamasında teşvik edici, hatta belki biraz da 
zorlayıcıdır. Devlet hastanelerinin işleyişinin HKSR’ye uygun olarak yeniden 
düzenlenmesi, hastane bazında AİK’in sağlanmasında faydalı bir adım 
olacaktır.  
AİK'in sağlanması sadece hastaneler ile sınırlı değildir. Bu kapsamda HSKR, 
AİK’in en önemli parametrelerinden olan ulusal formülerler oluşturma 
açısından maalesef eksik kalmıştır. Ayrıca, ilaç ve eczacılık uygulamalarına 
ilişkin mevzuat yetersizliği de, AİK’in önündeki diğer bir engeldir. AİK’in 
sağlanması için sağlık sisteminde bu konularda da düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: AKILCI ILAÇ KULLANIMI, SAĞLIK BAKANLIĞI, HIZMET 
KALITE STANDARTLARI  
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MEME KANSERİNDE ABC TAŞIYICILARI VE CREBP 
TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİN PPAR ARACILI EKSPRESYONU 
Cincioğlu M, Kelicenuğur P  
Hacettepe Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, Ankara 
Meme kanserinin ilaçla tedavisindeki başarısızlıkların sebeplerinden biri, p-
glikoprotein yapılı taşıyıcı moleküllerden olan ATP-bağlayan kaset (ABC) 
proteinlerinin kemoterapötik ajanı hücre dışına taşıması ve etki yerinden 
uzaklaştırmasıdır. Meme kanserinde aktivasyona uğrayan yolakların 
başında, peroksizom proliferatör ile aktive edilen reseptör (PPAR) ve s-AMP 
cevap elementi bağlayan protein (CREBP) gibi bir transkripsiyon faktörü 
gelmektedir. PPAR agonistlerinin, ABC taşıyıcıları ve CREBP transkripsiyon 
faktörü üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, bu proteinlerin meme 
kanserindeki ve/veya meme kanserinin ilaçla tedavisindeki fonksiyonel 
rollerinin mekanizmasını anlamaya yönelik yeni bir araştırma olacaktır. 
Yöntem: MCF-7 (meme kanseri) hücreleri vasat, serum, penisilin-
streptomisin, non-esansiyel aminoasit varlığında üretilmişlerdir. %70 
kaplama oranına ulaşan hücrelere taşıyıcı (kontrol), lipopolisakkarit (LPS), 
PPAR-gama agonisti siglitazon, PPAR-alfa agonisti fenofibrat öntedavileri 
yapılmıştır. 24 saatlik inkübasyon süresi sonunda hücreler lizise uğratılarak 
total hücre ekstresinde ABC ve CREBP ekspresyonları western blot 
yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Bulgular: LPS, siglitazon ve LPS + siglitazon ikili kombinasyonu ABC ve 
CREBP immunoreaktivitesini değiştirmezken LPS, fenofibrat ve LPS + 
fenofibrat ikili kombinasyonu kontrole göre anlamlı artışa neden 
olmuşlardır. 
Sonuç: Meme kanserinin kemoterapisinde aktive olarak antikanser ilaçların 
hücre dışına atılmasına yol açan ABC taşıyıcıların ve CREBP transkripsiyon 
faktörünün ekspresyonunda PPAR-alfa alttipinin etkili olabileceği 
gösterilmiştir. 

 
 



 412 

[P-241] 

PROSTAT KANSER HÜCRE HATTINDA XCT790 İNDÜKSİYONU İLE 
ERR ARACILI CEVAP DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
Yıldırım G, Arun M, Gökçe G, Korkmaz C  
Ege Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji AbD, 35100, Bornova, İzmir 
Prostat kanserinin erken döneminde STAMP1 (ST1) ve STAMP2 (ST2) 
genleri yüksek düzeyde ekprese olur. Kanser dışında obezite, tip-2 diyabet 
gibi metabolik rahatsızlıklar ve kardiyovasküler hastalıklarda da rolü olduğu 
düşünülen östrojen reseptörü ilişkili reseptörün (ERR) cevap elemanının bu 
genlerin promotör bölgesinde lokalize olduğu gösterilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında çalışmamızda ERR-alfa inverse agonisti XCT790 ve histondeasetilaz 
(HDAC) inhibitörü Trikostatin A’nın lenf nodu metastazı prostat kanseri 
(LNCaP) hücre hattı üzerinde etkileri incelenmiştir. 
Yöntem: Çalışmada XCT790 ve TSA indüksiyon ajanlarının söz konusu 
konsantrasyonlarda bu hücre hattı üzerindeki toksik etkisine WST-1 
protokolü ile bakılmıştır. LNCaP hücrelerine uygulanan starvasyon protokolü 
sonrası 24 saat süre ile TSA(100nM); takiben 2 saat süre ile XCT790 
(0.005mM) indüksiyonu uygulanmıştır. RT-PCR yöntemiyle mRNA; Western 
Blot metodu ile protein ekspresyon düzeyi değişiklikleri incelenmiştir. 
Bulgular: Kontrol ve XCT790 indüksiyonu gruplarında TSA indüksiyonunun 
anlamlı şekilde toksik olduğu (P<0.01, n=3), TSA uygulanmayan grupta ise 
XCT790’ın toksik etki gösterme eğiliminde olduğu saptanmıştır. RT-PCR 
sonuçlarına göre XCT790+TSA indüksiyonları hedef genlerimiz olan ERR-
alfa, ER-alfa, ST1, ST2 genlerinin hepsinin mRNA ekspresyon düzeylerinde 
anlamlı azalmaya neden olmuştur (P<0.001, n=3). Western Blot 
sonuçlarına göre XCT790 ve/veya TSA indüksiyonlarının hedef genlerin 
herbirinin protein ekspresyon düzeyleri üzerinde farklı etkilere neden 
oldukları görülmüştür (n=3). 
Sonuç: ERR alfa prostat kanserinde uygulanan antiandrojen tedavinin 
etkisizleştirilmesinde önemli rol oynar. Çalışmamızda uygulanan kombine 
XCT790 ve TSA indüksiyonlarının ERR alfanın mRNA ekspresyon 
düzeylerinde ciddi azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Tedavide yeni 
yaklaşımlara yol açma potansiyeli olan bu bulgumuzun klinik çalışmalarla 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ERR-ALFA, XCT790, TSA, WST-1, LNCAP, PROSTAT 
KANSERI  
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HASTANE ECZANESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN STOK KONTROL 
MODÜLÜNÜN İLAÇ SÜREKLİLİĞİ ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ 
Kaplan YC4, Özoğul M1, İbiş N3, Uzun C3, Laçinalp N5, Alp Ö2, Karadaş B4  
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Bilgi İşlem Birimi; 2İzmir 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Birimi; 3İzmir Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Eczane Birimi; 4 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi; 5Probel Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve 
Tic. Ltd. Şti 
İlaç, hastane hizmetlerinde kullanılan en önemli tüketim ürünlerinden 
biridir. Yürürlükteki ihale mevzuatında ilaç satın alma ve temin süreçleri 
oldukça uzundur. Bu nedenle hastaneler, hizmet üretiminde aksamaya 
meydan vermemek için etkin bir stok yönetimi planı geliştirmek ve 
uygulamak zorundadır. Özellikle 1000 yatağın üzerinde yüksek ilaç tüketen 
hastanelerde hayati önem arz eden ilaçlarda ortaya çıkabilen stok 
kopmaları, hasta tedavisinde güçlükler yaşatmakta ve buna bağlı olarak 
yaşamsal risk ve ek maliyetler oluşturmaktadır. Bu projede İzmir Atatürk 
Eğitim Araştırma Hastanesi Eczanesi ve Bilgi İşlem Birimi’nin ortaklaşa 
çalışarak geliştirdikleri ve Aralık 2010'da hastane bilgi yönetim sistemi'nde 
(HBYS) uygulamaya koydukları stok kontrol modülünün ilaç sürekliliği 
üzerine etkileri incelenmiştir. 
Yöntem: Hastane eczane envanteri incelenmiş ve kullanımda olan 612 
adet etken madde 3 kritiklik derecesine ayrılarak sınıflandırılmıştır. Daha 
sonra ilaç satın alma ve temin süreleri incelenmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili genelgeleri doğrultusunda 4 
müdahale zaman noktası belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla hastanenin ilgili 
ilaca dair bulunduracağı azami stok, kritik stok, asgari stok ve minimum 
stoktur. Her bir etken madde için bu noktalar yazılım ile oluşturulmuş ve 
değerleri belirlenmiştir. Müdahale noktaları görsel olarak dikkat 
çekebilmeleri için sırasıyla yeşil, turuncu, kırmızı ve mor olarak 
renklendirilmiştir. Yaklaşık 1 ay süren geliştirilme sürecinin ardından 
modülün uygulanmasına 14/12/2010 tarihinde geçirilmiştir. Modül 7 ay 
süre ile uygulandıktan sonra hastanede yüksek tüketim hızına ya da 
kritiklik derecesine sahip 9 adet etken madde seçilerek, etken maddelere 
ait stok kopması, stoksuz kalınan toplam gün sayısı ve maksimum stoksuz 
kalma süresi gibi veriler modül öncesi ve sonrası belirli zaman aralıkları 
(2010 ve 2011 senelerinin ilk 7 ayı) alınarak karşılaştırılmıştır. Verilerin 
istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Wilcoxon signed-rank test 
kullanılmış, p< 0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Değerlendirilmeye alınan etken maddeler sırasıyla adrenalin 1 
mg/mL ampul, atropin sülfat 1 mg/mL ampul, potasyum klorür % 7.5 10 
mL ampul, sevofluran 240 mL solüsyon, thiopental sodyum 1 g flakon, 
midazolam 1mg/mL ampul, imipenem-silastatin sodyum 500 mg flakon, 
piperasilin-tazobaktam 4.5 g flakon, rocuronium 50 mg flakon idi. Yapılan 
değerlendirmede modülün uygulamaya sokulmasından önce etken 
maddelerin %100’ünün en az bir kere stok kopmasına uğradığı, modül 
uygulamaya koyulduktan sonra ise bu oranın %23’ e gerilediği görülmüş ve 
bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p=0.007). 



 414 

Stoksuz kalınan toplam gün sayısı ve maksimum stoksuz kalma sürelerinin 
de yine istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı gözlenmiştir (her iki 
değer için p=0.008). 
Sonuç: Hastane otomasyon sisteminde geliştirilen stok kontrol modülünün 
hastane hizmetlerinde hayati öneme sahip olan ilaç sürekliliği kavramını 
olumlu bir şekilde etkilediği gözlenmiştir. Özellikle, yüksek yatak ve ilaç 
tüketim kapasitesine sahip hastanelerde ilaç sürekliliğini sağlamada bu tür 
sistemlerin kurulması ve kullanılması faydalı olacaktır. Ayrıca, bu tür 
sistemlerin başarısında kurulan sistemi kullanacak olan eğitimli insan 
faktörü de önem arz etmektedir. 
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VAKA SUNUMU: ENERJİ İÇECEKLERİNDE TİYOSİLDENAFİL 
Ersoy C1, Küçükibrahimoğlu EE1, Durmaz ZA1, Aşırdizer M2, Gülhan R3  
1Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi; 2Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Adli Tıp AbD ve Adli 
Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi; 3Marmara Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD ve 
Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu 
Sildenafil; terapötik amaçlı olarak penil ereksiyon zafiyetinde kullanılabilen 
bir ilaç etkin maddesidir. Tiyosildenafil ise, sildenafil molekülünde oksijen 
atomu yerine kükürt bağlanmış halidir, dünyada ilk defa gıda takviyelerinde 
analiz edilmiştir. 2007 yılından beri sildenafil, tadalafil ve vardenafilin 
10'dan fazla analoğunun gıda takviyelerinin içerisinde bulunduğu 
bildirilmiştir. Bu tür maddelerin farmasötik bir formülasyon içinde değil de 
ruhsatsız içecekler içerisinde kullanıma sunulması, kontrolsüz bir şekilde 
satılması, kullanıcıların içeriğinden habersiz olabilmesi gibi sebeplerle 
toksisite açısından risk oluşturabilmekte, bu yüzden ülkemizde de rastlanan 
bu duruma dikkat çekmek istenmektedir. 
Yöntem: Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne analizi yapılmak üzere 
gönderilen “Ginsengli içecek” ibareli 10 adet plastik şişenin içeriği fiziksel 
incelemeden sonra HeadSpace GC/MS ve GC/MS cihazları ile tarama 
yapılarak analiz edilmiştir. 
Bulgular: Tarafımıza gönderilen ve ağızları ilk kez açılan içeceklere yapılan 
fiziksel incelemede; beyaz plastik şişelerin 250 ml açık kırmızı renkli, nahoş 
kokulu sıvı içerdikleri, yapılan analizler neticesinde tiyosildenafil ihtiva 
ettikleri tespit edilmiştir. İçeceklerin ambalajları üzerinde tiyosildenafil 
olduğu belirtilmemiş olmakla beraber “+18, ilk etkisini içtikten 30 dakika 
sonra gösterir” gibi ibarelerin bulunduğu belirlenmiştir. Tarafımıza 
gelmeden önce aynı firmanın aynı etiketli ürünlerinin başka bir gıda kontrol 
laboratuvarında analiz edildiği ve fakat raporlarında tiyosildenafile dair 
bulgunun bulunmadığı, sadece içeriğindeki laktik asit miktarı fazlalığından 
hareketle gıda kodeksine uygun olmadığı yönünde rapor hazırlandığı gelen 
adli dosya içeriğinden anlaşılmıştır. 
Sonuçlar: Tüm dünyada yaygın şekilde cinsel uyarıcı içeren bitkisel ürünler 
veya gıda takviyeleri örneklerine ülkemizde de rastlanılmış olması, 
üzerlerinde gerçek dışı Bakanlık ruhsatı ibaresi olması, kullanıcıların 
toksisite riskinden habersiz olması ve adli mercilere hizmet veren 
laboratuvarlarda olaya yönelik analizlerin yetersiz kalması halk sağlığı 
açısından tehdit oluşturmaktadır. 
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ŞİZOFRENİNİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNDEN ÖN UYARAN 
ARACILI İNHİBİSYON (ÖUAİ) TESTİNE GÖRE GRUPLANDIRILMIŞ 
SIÇANLARIN AĞRI DUYARLILIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Özbölük HY1, Uslu G1, Bağdaş D2, Oral S1, Göktalay G1, Gürün MS1  
1Uludağ Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD, Bursa; 2Uludağ Ü. Tıp Fak. Deney 
Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa 
Şizofreniye yatkın olan kişilerde ağrı duyarlılıklarında azalma olduğu uzun 
bir süreden beri bilinmektedir. Bu çalışmada, şizofreninin biyolojik 
belirteçlerini tanımlamada kullanılan ÖUAİ testi ile bazal değerlerine göre 
düşük ve yüksek inhibisyonlu olarak gruplandırılan sıçanların akut ağrı 
modellerindeki ağrı duyarlılıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada yetişkin (3-4 aylık) erkek Sprague Dawley cinsi 
sıçanlar kullanıldı. Hayvanlar deneye alınmadan önce üç gün boyunca 
laboratuara ve araştırmacılara alıştırıldı. ÖUAİ testi, irkilme refleksi ölçüm 
cihazı ile gerçekleştirildi. Yirmi dört adet sıçan bazal +8 dB şiddetindeki 
ÖUAİ değerine göre düşükten yükseğe göre sıralandı. En düşük ve en 
yüksek değerlere sahip sekizer sıçan çalışmaya alındı. Daha sonra bu 
gruplara, akut ağrı modelinde termal (Hargreaves metodu) ve mekanik 
pençe çekme testleri (Randall-Selitto) uygulanarak ağrı eşikleri 
değerlendirildi. Kimyasal uyaranla ağrı modelindeki asetik asit (writhing) 
testinde de karın kıvranma sayısı değerlendirildi. 
Bulgular: Bazal ÖUAİ değerlerine göre sıralanan sıçanlar düşük ve yüksek 
olarak anlamlı iki gruba ayrıldı (P<0.01). Düşük ve yüksek grup arasında 
termal pençe çekme testinde ağrı eşikleri açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmazken (P>0.05); mekanik pençe çekme testinde ÖUAİ değerleri 
düşük olan grupta yüksek olana gruba göre artmış ağrı eşiği gözlendi 
(P<0.001). Gruplar arasında asetik asit testinde ağrılı kıvranma sayıları 
açısından anlamlı bir farklılık görülmedi. 
Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar şizofreninin biyolojik 
belirteçlerinden düşük ÖUAİ sahip sıçanların, sağlıklı kabul edilen yüksek 
ÖUAİ sahip sıçanlara göre mekanik pençe çekme testindeki ağrı eşiklerinin 
daha yüksek olduğunu ve bu sıçanların mekanik ağrıya olan duyarlılıklarının 
azaldığını göstermiştir. Bununla birlikte termal ve kimyasal uyarana verilen 
yanıtlar açısından iki grup arasında fark bulunamamıştır. 
Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) 
tarafından T-2008/4 ve T(U)-2009/9 numaralı projeler ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: AKUT AĞRI, ŞIZOFRENI, ÖN UYARAN ARACILI 
INHIBISYON (ÖUAİ) , SIÇAN  
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TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ SÜRÜCÜLERDE KAN ALKOL VE 
PSİKOAKTİF MADDE ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Acar F1, Ateş İ1, Erol Y1, Küçükibrahimoğlu EE1, Aşırdizer M2, Gülhan R3  
1Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi; 2Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Adli Tıp AbD. ve Adli 
Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi; 3Marmara Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. ve 
Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu 
Her yıl dünyada gittikçe artan sayıda trafik kazası meydana gelmektedir. 
Kaza sebeplerinin en önemlilerinden birini sürücülerin güvenli sürüşünü 
etkileyen madde kullanımları oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı; trafik 
kazaları akabinde laboratuvarımıza gönderilen sürücü kanlarında hangi 
psikoaktif maddelerin (uyuşturucu/uyarıcı maddeler, psikoaktif ilaç etkin 
maddeleri) bulunduğunu, bulunma sıklıklarını ve alkolle birliktelik oranlarını 
tespit etmektir. 
Yöntem: Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne Temmuz 2010-Temmuz 
2011 süreci içerisinde gönderilen ve alkolle birlikte psikoaktif madde 
taraması istenen trafik kazası geçirmiş sürücü kanlarındaki analiz sonuçları 
değerlendirmeye alınmıştır. Alkol analizleri, Headspace GC-FID cihazında 
çalışılmış, psikoaktif madde taramaları ise immunoassay yöntemlerle analiz 
edildikten sonra LC/MS/MS ile teyid edilmiştir. 
Bulgular: 1 yıllık süre zarfında ilgili konuda yapılan araştırmada 4274 
vakada trafik kazası nedeni ile alkol analizi istenmiştir. Bu vakalar 
içerisinde sadece 91'inde alkol ile birlikte psikoaktif madde analizi talep 
edilmiştir. Doksanbir vakadan 32 (%35,1) tanesinde sadece alkol, 6 (%6,6) 
tanesinde psikoaktif madde, 8 (%8,8) tanesinde alkol ve psikoaktif 
maddelerinin birlikte bulunduğu, 45 (%49,4) numunede ise aranılan 
maddelerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bulunan uyuşturucu/uyarıcı 
maddeleri THC, kokain ve MDMA oluştururken, psikoaktif ilaç etkin 
maddeleri benzodiazepin ve barbitürat türevleridir. 
Sonuç: Trafik kazası yapmış olan sürücülerin yaklaşık %15'inin kanlarında 
alkolle birlikte veya tek başına psikoaktif madde tespit edilmiştir. 
Ülkemizde trafik kazaları sonucu ya da rutin trafik denetimleri sırasında 
sürücülerin madde etkisi altında olup olmadıkları hususunda genellikle 
sadece alkol düzeyleri baz alınmakta, bunun için alkolmetre cihazıyla 
solunum havasından veya olay sonrası alınan kanlarda alkol analizleri 
yapılmaktadır. Halbuki, alkolden başka diğer birçok psikoaktif maddenin de 
sürüş emniyetine olumsuz yönde katkısı olduğu bilinmekte, trafikteki 
herhangi bir ölçüm sırasında diğer maddelerin tespit edilmeyeceğini bilen 
sürücülerin de tercihi diğer maddeler olabilmektedir. Bu nedenle rutin trafik 
kontrolleri ve kazalar sonucu sadece alkol analizi ile yetinilmemesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 
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ADLİ TIP KURUMUNDA YAPILAN OTOPSİLERDE BİYOLOJİK 
MATERYALLERDE TESPİT EDİLEN MADDELERİN DEĞERLEN-
DİRİLMESİ 
Kaya E1, Dönertaş B2, Küçükibrahimoğlu EE2, Kınoğlu K2, Sevinç S2, Akıcı A2, Şam 
B2, Gülhan R3  
1Adli Tıp Kurumu; 2Marmara Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD; 3Marmara Ü. Tıp Fak. 
Tıbbi Farmakoloji AbD. ve Adli Tıp Kurumu 
Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairelerince (ATK-MİD) 
gerçekleştirilmiş olan adli otopsilere ait biyolojik materyallerde tespit edilen 
“ilaçlar ve metabolitleri, uyuşturucu-uyarıcı maddeler ve metabolitleri ile 
CO ve kimyasal maddelerin” bulunma sıklıklarının ve ölüme olan 
katkılarının araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: 2007-2008 yılları içerisinde, ATK-MİD’te otopsisi yapılmış olan 
9156 vaka taranmış ve biyolojik materyallerinde (kan, idrar, mide içeriği ve 
iç organ) kimyasal analizle madde tespit edilmiş 1309 adli otopsi olgusu 
çalışmaya dahil edilmiştir. Olgular yaş, cinsiyet, tespit edilen ilaç ya da 
madde ve tespit edildiği biyolojik materyal, ölüm sebebi gibi özelliklerine 
göre değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Olguların %81,1’inin erkek, yaş ortalamasının 39 olduğu 
belirlendi. Olguların %48,7’sinin ölü bulunduğu gün otopsisinin yapıldığı, 
%69,4’ünün ölüm nedeninin bu araştırmada incelenen “ilaç, CO, 
uyuşturucu-uyarıcı/kimyasal madde” intoksikasyonuna bağlı olmadığının 
rapor edildiği, buna karşın alınan otopsi materyallerinde bu maddelerden 
bir ya da birkaçına rastlandığı tespit edildi. Geri kalan ölüm nedenlerinin 
(%30,6) doğrudan ilaç/madde intoksikasyonuna bağlı olduğu ve bu grup 
içerisinde CO zehirlenmelerine bağlı ölümlerin %12,1 ve suistimal edilen 
ilaç/maddelerin %10,5 ile ilk sıralarda yer aldıkları saptandı. 
Sonuç: ATK-MİD’te yapılan ilaç/madde pozitif otopsilerinin 
değerlendirmesinde bu otopsilerin %30,6’sının ölümünün ilaç/madde 
intoksikasyonundan kaynaklandığı, geri kalan ölümlerin ise bu maddelerin 
ölümle doğrudan ilişkili bulunmadığı dikkati çekmektedir. Buna karşın 
yapılan analizlerde ilaç/maddelerin azımsanmayacak oranda tespit edilmiş 
olması, otopsi işlemi sırasında bu tür analizlerin gerekliliğine ve 
farmakolojik açıdan ayrıntılı değerlendirilmesinin yararına işaret 
etmektedir. Kan ve idrara göre, iç organ ve mide içeriğinde az olmakla 
beraber ilaç/madde düzeyine rastlanmış olması, bu dokulardan da özellikle 
belirli ilaç/maddeler için analiz yapılmasının önemini ortaya koymaktadır. 
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PDÖ SENARYOSUNUN ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PEDİATRİK 
ZEHİRLENMELER İLE İLGİLİ BİLGİSİNE ETKİSİ 
Karaoğlu N3, Pekcan S1, Soner B2, Şeker M3, Örs R1  
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AbD, Selçuk Ü. Meram Tıp Fak.; 2Selçuk Ü. Meram Tıp 
Fak. Farmakoloji AbD; 3Tıp Eğitimi ve Bilişimi AbD (Tebad), Selçuk Ü. Meram Tıp Fak. 
Öğrenenlerin klasik eğitimle aldıkları temel tıp bilimleri bilgilerini klinik yıllara ve klinik 
pratiğe taşıyamadıkları ve probleme dayalı öğrenimin (PDÖ) bu eksiği kapatabileceği 
ifade edilmektedir. 
Yöntem: Teorik olarak farmakoloji eğitiminin çoğunu tamamlamış olan 
üçüncü sınıf öğrencilerinin pediatrik zehirlenmeler hakkındaki bilgi düzeyine 
bu konuda yazılmış PDÖ senaryosunun etkisini araştırmak amaçlandı. Bu 
çalışmada 2009-2010 akademik yılının 2. yarıyılı ortasında 2. PDÖ 
senaryosu olarak uygulanan bir pediatrik zehirlenme olgusu öncesinde ve 
sonrasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu rastgele 
örnekleme yöntemiyle seçilen PDÖ gruplarına isimsiz ve gönüllülük 
temelinde uygulandı. Demografik bilgiler, zehirlenme vakası karşısında 
tutumlarını ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik açık-kapalı uçlu sorular ile 
öncelik sıralaması yapma şeklindeki ifadelerden oluşan anket formunun 
değerlendirilmesinde sayılar, yüzdeler ki-kare ve Student-t testi kullanıldı. 
Bulgular: Çalışma grubunda; ön testte 89 öğrenci, son testte 96 öğrenci 
yer aldı. Refik Saydam Hıfzıssıhha Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) 
verilerine göre çok sık zehirlenme başvurusu yapılan maddelerden 
oluşturulan listeye verilen yanıtlarda örneğin; losyon, banyo köpüğü, 
kozmetikler, suluboya ve kalaminli losyonlar gibi öğrencilerin ön testte 
toksik dedikleri maddeler son teste anlamlı olarak doğru cevaplanmıştı 
(p<0.05). Toksik oldukları halde öğrenciler tarafından ön testte non-toksik 
olarak işaretlenen örneğin; anti-depresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, oral 
antidiyabetikler gibi pratikte çok sık kullanılan ilaçlar ile ilgili bilgilerde de 
doğru cevap sayısı anlamlı olarak artmıştı (p<0.05). Bu 40 madde için ön 
testte ortalama doğru bilgi puanı 17,52±5.82 iken son testte 27,89±8,79’a 
yükselmiştir (p=0.00). 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları teorik olarak farmakoloji bilgisi almış 
öğrencilere uygulanan PDÖ senaryosunun pediatrik zehirlenme vakaları 
açısından öğrencilerde anlamlı bilgi artışına sebep olduğunu 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: ZEHIRLENME, PEDIATRI, SENARYO, PDÖ, TIP EĞITIMI. 
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NF-KB’NİN H2O2 TOKSİSİTESİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ 
Yavuz MZ, Bayram R, Özünal ZG, Uzun Ö, Gepdiremen A  
Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD 
Memeli hücreleri sürekli olarak hidrojen peroksit (H2O2) gibi serbest 
oksijen radikallerine (SOR) maruz kalır. Dışarıdan ekzojen olarak alınan 
SOR bir süre sonra hücrelerin antioksidan yeteneklerinin kaybolmasına 
neden olurlar. Sonuçta hücrede DNA, lipid ve protein hasarı ile kendini 
gösteren oksidatif stres oluşur. SOR hücre içi sinyal yolaklarını kullanarak 
hücre ölümüne neden olurlar. Bu yolaklardan biri de hücreleri ölüme 
götüren veya yaşamının devamını sağlayan nükleer faktör kappa B (Nf-кB) 
dir. Nf-кB 5 üyeli trankripsiyon faktör ailesidir. Kononikal ve nonkononikal 
yolaklardan aktive olur. Nf-kb nin H2O2 ile uyarımı farklı hücre tiplerinde 
farklı sonuçların oluşmasına neden olur. Biz bu çalışmada MCF-7 meme 
duktal kanseri hücrelerine 24 saat H2O2 uygulayarak Nf-кB üzerindeki olası 
etkilerini inceledik. 
Yöntem: MCF-7 hücreleri %10 FCS li DMEM ve antibiyotik içeren medium 
içinde yaşatıldı ve haftada iki kez pasaj yapıldı. Hücrelere farklı dozlarda 
H2O2, Nf-кB inhibitörleri 1-hidroksipiridin 2 tion ve amonyum 
prolidintiyokarbamat 24 saat süre ile uygulanarak hücrelerin verdiği cevap 
değerlendirildi. Piridin ve karbamatın en etkili dozları seçildi. H2O2 nin 
toksik ve subtoksik dozları hücrelere uygulanmadan 15 dk önce Piridin ve 
karbamat ortama eklenerek toksisite üzerindeki olası etkilerine bakıldı. 
Bulgular: H2O2 100 µM dozdan itibaren hücre sayısında istatistiksel olarak 
anlamlı azalmaya neden olurken EC 50 değeri 350 µM olarak hesaplandı. 
Piridinin hücre üzerindeki proliferatif etkisi 50-100-200 nM dozlarda 
gözlenirken sadece 50 nM daki doz istatiksel olarak anlamlı bulundu. 
Karbamat ise hiçbir dozda anlamlı bir artışa neden olmadı. H2O2in toksik 
ve subtoksik dozlarından 15 dk önce 50-100-200 nM dozlarda piridin ve 10-
100nM-1 µM dozlarda karbamat uygulandı. 25 µM H2O2 in toksik etkileri 
100nM (p<0.001) ve 1 µM (p<0.01) karbamatla azalırken, diğer H2O2, 
dozlarında nf-kb inhibitörlerinin hiçbir dozda koruyucu etkileri 
saptanmamıştır. Aksine 25 µM H2O2de 100 ve 200 nM lık piridin dozları, 50 
µM H2O2de 100-200 nM piridin ve 10-100-1000 nM lık karbamat ve 100 
µM H2O2 dozunda 50 nM piridin ve bütün dozlarda karbamat toksisiteyi 
artırdı. 200 ve 350 µM H2O2, dozlarıda toksisiteda herhangi bir değişiklik 
olmadı. 
Sonuç: Nf-кB uyarılan hücrenin ve uyaranın tipine, dozuna süresine bağlı 
olarak hücresel cevabı değiştirebilmektedir. Aynı şekilde H2O2 de doz 
bağımlı olarak hücre içinde farklı yolaklardan apoptoz ve nekroza neden 
olur. Çalışmamızda özellikle toksik dozlarda H2O2 uygulanımında 
apoptozdan koruyucu bir mekanizma olarak Nf-кB nin devreye girmiş 
olabileceği ve inhibisyonuyla birlikte toksisitenin daha fazla artmış 
olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: H2O2, NF-КB, MCF-7  
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TRAKYA BÖLGESİNDE YETİŞEN VITEX AGNUS-CASTUS‘UN 
ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
Gülen D1, Göçmez SS2, Gülsoy G3, Tanrıverdi Y4, Kaya AD4  
1Namık Kemal Ü. Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ; 2Namık Kemal Ü. Tıp Fak., 
Farmakoloji AbD, Tekirdağ; 3İstanbul Ü. Tıp Fak., Farmakognozi AbD, İstanbul; 4 

Namık Kemal Ü. Tıp Fak., Mikrobiyoloji AbD, Tekirdağ 
Çalışma, yüzyıllardır farklı toplumlarda çeşitli hastalıklara karşı kullanımı 
bulunan Vitex agnus-castus’un antifungal etkinliğinin araştırılması amacıyla 
planlanmıştır. 
Yöntem: İn vitro antifungal etkinliğin belirlenmesinde petrol eteri ile 
hazırlanan bitki ekstreleri ile çalışılmış ve Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) tarafından önerilen mikrobroth dilüsyon yöntemi 
kullanılmıştır. Test edilen mikroorganizmalar, Candida albicans ATCC 
10231, Candida tropicalis ATCC 1369, Candida krusei ATCC 34135 ve 
Candida glabrata ATCC 2001’dir. 
Bulgular: Vitex agnus-castus ekstresinin test edilen Candida türlerinin 
hiçbirine karşı antifungal etkinliğinin olmadığı saptanmıştır. 
Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre Vitex agnus-castus ekstresinin antifungal 
tedavide yeni bir alternatif olmadığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: CANDIDA, ANTIFUNGAL ETKINLIK, VITEX AGNUS-
CASTUS  
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BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN 1,10-FENANTROLİN İLE PİRİDİN-2,5-
DİKARBOKSİLAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ANTİMİKROBİYAL 
VE ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 
Öztopcuvatan P4, Çolak F2, Kabadere S5, Çolak AT3, Akduman D3, Uyar R1  
1 Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak., Fizyoloji AbD, Eskişehir/Türkiye; 2Dumlupınar Ü. 
Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Kütahya/Türkiye; 3Dumlupınar Ü. Fen Edebiyat 
Fak., Kimya Bölümü, Kütahya/Türkiye; 4 Eskişehir Osmangazi Ü. Fen Edebiyat Fak., 
Biyoloji Bölümü, Eskişehir/Türkiye; 5Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak., Fizyoloji AbD, 
Eskişehir/Türkiye 
Bu çalışmada 2 ligant (1,10-Fenantrolin ve piridin-2,5-dikarboksilik asit) ve 
bu ligantlarla sentezlenmiş 4 yeni koordinasyon bileşiğinin 
[Co(Hpydc)2(phen)]·H2O (1), [Ni(pydc)(phen)(H2O)2] (2), [Cu(pydc)(phen)(H2O)2] 

(3) ve [Zn(pydc)(H2O)2(phen)]·H2O (4) çeşitli mikroorganizmalar üzerindeki 
antimikrobiyal ve sıçan glioma (C6) hücreleri üzerindeki sitotoksik aktiviteleri tayin 
edilmiştir. 
Yöntem: Ligant ve bileşiklerin 50, 100 ve 150 µg/disk 
konsantrasyonundaki antimikrobiyal aktiviteleri disk difüzyon metodu ile 
araştırılırken, C6 hücreleri üzerindeki 0.1, 1, 10, 50 ve 100 µM dozlarının 
24 ve 48 saatlik sitotoksik etkileri ise 3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-
diphenyltetrazolium bromide (MTT) yöntemi ile belirlendi. Pozitif kontrol 
olarak karmustin dozları kullanıldı. 
Bulgular: (1) Candida albicans’a (klinik ve klinik olmayan) karşı güçlü bir 
antimikrobiyal aktivite gösterdi. (2) Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 
Candida. albicans ve Candida tropicalis’e karşı zayıf bir aktivite gösterdi. 
(3) metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Candida albicans’a 
(klinik olmayan) karşı önemli bir antimikrobiyal etki gösterirken, (4) ise 
Candida albicans ve Candida tropicalis’e karşı antikandidal aktivite gösterdi. 
MTT sonuçlarına göre fenantrolin ligantının C6 hücrelerindeki IC50 değeri 48 
saat için 31 µM olarak hesaplandı. Fenantrolin ligantı ile karşılaştırıldığında, 
(1) ve (2)’nin daha az toksik olduğu belirlendi. (3)’ün 24 ve 48 saatteki IC50 

değerleri ise 2.5 µM ve 0.6 µM olarak hesaplandı. (4)’ün 48 saatteki IC50 
değeri 15 µM olarak hesaplandı. 
Sonuç: Çalışmamızda antimikrobiyal ve C6 hücreleri üzerindeki sitotoksik 
etkisi en yüksek olan metal kompleksi (3) olarak saptandı. Bulgularımızın 
ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağına inanmaktayız. 
Anahtar Kelimeler: 1,10-FENANTROLİN, PİRİDİN-2,5-DİKARBOKSİLİK ASİT, 
ANTİMİKROBİYAL, MTT, GLİOMA  
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BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN 2,2’-BİPİRİDİN İLE PİRİDİN-2,5-
DİKARBOKSİLAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ANTİMİKROBİYAL 
VE ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 
Öztopcuvatan P3, Çolak F1, Kabadere S4, Çolak AT2, Akduman D2, Uyar R4  
1Dumlupınar Ü. Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Kütahya/Türkiye; 2Dumlupınar Ü. 
Fen Edebiyat Fak., Kimya Bölümü, Kütahya/Türkiye; 3Eskişehir Osmangazi Ü. Fen 
Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Eskişehir/Türkiye; 4 Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak., 
Fizyoloji AbD, Eskişehir/Türkiye 
Bu çalışmada 2 ligant (2,2’bipiridin ve piridin-2,5-dikarboksilik asit) ve bu 
ligantlarla sentezlenmiş 4 yeni koordinasyon bileşiğinin [Co(pydc)(bipy)2]·5H2O (1), 
[Ni(pydc)(bipy)2]·7H2O (2), [Cu(pydc)(bipy)2]·6H2O (3) ve [Zn(pydc)(bipy)2]·6H2O 
(4) antimikrobiyal ve sıçan glioma (C6) hücreleri üzerine sitotoksik 
aktiviteleri tayin edilmiştir. 
Yöntem: Ligant ve bileşiklerin 50, 100 ve 150 µg/disk 
konsantrasyonundaki antimikrobiyal aktiviteleri disk difüzyon metodu ile 
araştırıldı. C6 hücreleri üzerindeki 0.1, 1, 10, 50 ve 100 µM dozlarının 24 
ve 48 saatlik hücre canlılığı üzerindeki etkileri ise 3-(4,5-dimethylthiazol-
2yl)- 2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) yöntemi ile belirlendi. 
Karmustin dozları pozitif kontrol olarak kullanıldı. 
Bulgular: (1) Escherichia coli ve Staphylococcus aureus (MRSA) hariç test 
edilen tüm mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivite göstermesine 
rağmen, (2)’nin herhangi bir antimikrobiyal aktivitesi belirlenemedi. (3) ise 
geniş spektrumlu bir aktivite göstermekle birlikte özellikle Bacillus cereus, 
Staphylococcus aureus’a (MRSA) karşı güçlü bir aktivite gösterdi. (4) test 
edilen tüm mikroorganizmalara karşı orta derecede bir aktivite gösterdi. C6 
hücrelerinde 2,2’bipiridin ve (1)’in 48 saatteki IC50 değeri 98 µM olarak 
saptandı. (2)’de zayıf bir sitotoksik aktivite gözlendi. (3)’ün 24 ve 48 
saatteki IC50 değeri ise 46 and 11 µM olarak hesaplandı. 48 saatte (4)’ün 
IC50 değeri 78 µM olarak belirlendi. 
Sonuç: Antimikrobiyal ve C6 hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi en 
yüksek olan metal kompleksi (3) olarak saptandı. 2,2’-bipiridin ligantı tek 
başına Candida albicans’da etkiliyken, 1, 2, 3 ve 4’de bu etkinliğin azaldığı 
belirlendi. (2) antimikrobiyal aktivite göstermezken, C6 hücrelerinde zayıf 
sitotoksik aktivite göstermiştir. Bulgularımızın ileride yapılacak olan 
çalışmalara ışık tutacağına inanmaktayız. 
Anahtar Kelimeler: 2,2’-BİPİRİDİN, PİRİDİN-2,5-DİKARBOKSİLİK ASİT, 
ANTİMİKROBİYAL, MTT, GLİOMA  
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TÜRKİYE’DEKİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK KURULLAR 
İlbars H, Öztürk S, Terzi Ü, Ciba M, Kiraz M, Yücel B, Suna B, Geciken A, Öztek A, 
Durgut H, Toprak Ö, Demir Z, Eroğlu N, Kızıltoprak Ü, Özbek H  
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Türkiye’de gönüllüler üzerinde yürütülen klinik araştırmalar ile ilgili 
mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Bilimsel ve etik 
açıdan Etik Kurullardan uygunluk alan başvuru dosyası gözden geçirme ve 
onay için İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalar Şube 
Müdürlüğüne gönderilmektedir. 
Yöntem: Etik Kurullar ve gönüllüler üzerinde yürütülen klinik 
araştırmalarla ile ilgili mevzuatın tarihçesine bakılacak olursa; Türkiye’de 
ilaç klinik araştırmaları ile ilgili ilk yönetmelik 1993 yılında yayınlanmıştır. 
Bu yönetmeliğe göre: Bakanlık bünyesinde sadece ilaçlarla yapılacak klinik 
araştırmaları etik açıdan değerlendirilmek amacıyla Merkezi Etik Kurul ve 
araştırmanın yürütüleceği eğitim araştırma hastanelerinde de Yerel Etik 
Kurullar (YEK) teşkil edilmiştir. 
2008 yılında yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikle etik 
kurullar tüm klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek üzere 
Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde, Bakanlık onayı ile oluşturulur şeklinde 
ifade edilmiştir. 2010 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile, 
Etik Kurullar, Yüksek Sağlık Şûrası bünyesinde, Bakan onayı ile İlaç Klinik 
Araştırmaları Etik Danışma Kurulu ve İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Etik 
Danışma Kurulu adları altında oluşturulmuştur. 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 10’a göre etik kurullarun Sağlık 
Bakanlığınca, teşkil edileceği ifade edilmekte olup, bu Kanuna dayanılarak 
yayınlanan ve 2011 yılında yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince Etik 
Kurullar; İlaç Klinik Araştırmaları Etik Kurulu, Biyoyararlanım-
Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve 
İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Etik Kurulu şeklinde teşekkül ettirilecektir. 
Bulgular: Yukarıda belirtilen şekilde Türkiye’de oluşturulan etik kurul 
sayıları aşağıdaki gibidir. 1993-2008 yılları arasında 86 YEK, 2009-2010 
yılları arasında 56 tane Etik kurul , 2010 yılında 6 adet etik kurul 
oluşturulmuştur. 
Sonuç: İnsanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak 
gönüllülerin hakları, sağlık güvenliği ve esenliğinin korunmasını sağlamak 
ve klinik araştırmaları etik ve bilimsel yönden değerlendirecek olan etik 
kurullar oluşturulmaya başlanmış olup, www.iegm.gov.tr de yer almaktadır. 
Anahtar Kelimeler: ETIK KURUL, TÜRKIYE, KLINIK ARAŞTIRMALAR  
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YENİ AKILLI MOLEKÜL ÇALIŞMASI: MODİFİYE EDİLEBİLİR 
POLİMERİK PARTİKÜLLER İLE YENİ İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER 
Sılan C2, Şahiner N1  
1Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi 
17100, Çanakkale; 2Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Terzioğlu 
Yerleşkesi 17100, Çanakkale 
Redoks polimerizasyon tekniği ile hem antibakteriyel özellik gösterebilme 
hem de ilaç salınımı sağlayabilmek üzere üretilen nanopartikül 
malzemelerin akıllı materyal olarak özelliklerinin belirlenmesi. 
Yöntem: Nanoparçacık sentezleri: Acrylonitrile (AN) , 4-vinylpyridine (4-
VP), N-isopropyl acrylamide (NIPAM) ve 3-(acrylamidopropyl)-
trimethylammonium chloride (APTMACl) monomerleri ve Ethylene glycol 
dimethacrylate (EGDMA ) çapraz bağlayıcısı kullanılarak p (AN-co-4-VP), p 
(AN-co-NIPAM) ve p (AN-co-APTMACl) çekirdek kabuk morfolojisinde 
modifiye edilebilir nanopartiküller, mikroemülsiyon polimerizasyon 
tekniğiyle sentezlendi. Saflaştırma ve kurutma işleminden sonra 
karakterizasyon, amidoximation ve quarternization (modifikasyon) ve 
antimikrobiyal çalışmaları yapılmıştır. Floresein Sodyum Tuzu (FST) model 
ilaç olarak kullanılmıştır. Parçacıklara FST sulu çözeltisinden yüklendi ve 
UV-Vis spektrofotometre ile yüklenme ve salınım miktarları belirlendi. 
Bulgular: Mikrojeller amidoksimasyon ve querternizasyon yöntemleri 
uygulanarak modifiye edildi, böylece modifiye edilen hidrojellerin hidrofilik 
olduğu gözlendi. Ayrıca modifiye edilen bu hidrojeller antibakteriyel özellik 
gösterdi. Bu partiküllerin potansiyel ilaç salınım sistemini göstermek için 
sentezlenen mikrojeller makrojeller içine gömülerek mikrojel-hidrojel iç içe 
geçmiş ağ yapısı (IPN) oluşturuldu. Bu IPN ler içerisine FST model ilaç 
olarak yüklendi ve ilaç salınım sistemi olarak kullanılabilirliği gösterildi. 
Geliştirdiğimiz hidrojel filmler hem antimikrobiyal madde olarak hem de 
farklı ilaç molekülleri yüklenerek kullanılabilecektir. 
Sonuç: Bu çalışmada modifiye edilebilir (değişik kimyasal gruplar 
oluşturulabilir) p(AN) tabanlı çekirdek ve değişik kabuk malzemeleri [p 
(AN-co-4-VP), p (AN-co-APTMACl), p (AN-co-NIPAM)] içeren mikrojeller 
hazırlanmıştır. Aynı zamanda pozitif yüklü parçacıklı mikrojel içeren IPN 
filmler hazırlamak için diğer hidrojel malzemeler için de yerleştirilebilir 
olduğu gösterilmiştir. Bu da içine ilaç emdirilmiş bu malzemelerin uzun süre 
aktif madde salım malzemesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu 
tür malzemeler, içine ilaç yerleştirilip yara yüzeyine uygulandığında farklı 
bakterilere karşı enfeksiyonları önlerken/tedavi ederken aynı anda ikinci bir 
ilaç salımı da yapabilir. Ayrıca yumuşak ve esnek olduğundan yara kaplama 
malzemeleri gibi uygulamalar için büyük bir potansiyele sahiptir. 
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[P-254] 

POTANSİYEL İLAÇ SALIM SİSTEMLERİ: GÖZENEKLİ VE MODİFİYE 
EDİLEBİLEN HYALURONİK ASİT PARTİKÜLLERİ 
Sılan C2, Şahiner N1  
1Çanakkale Onsekiz Mart Ü., Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi 
17100, Çanakkale; 2Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Terzioğlu 
Yerleşkesi 17100, Çanakkale 
Birçok hayati biyolojik fonksiyonda rol oynayan doğal bir polyanionic 
polisakkarit olan Hyaluronik asit (HA), düzgün gözenek boyutu nedeniyle 
geniş yüzey alanı ve kontrollü salım uygulamaları gibi belirli görevleri 
yürütmek için birçok biyomedikal uygulama potansiyeline sahiptir. Bu 
çalışmada bir mikroemülsiyon sistem ile gözenekli bir malzeme kullanarak 
yeni organik / inorganik kompozit malzeme hazırlamak için basit ve tek 
adımlı bir işleme yöntemi kullanılmıştır. Daha büyük bir yüzey alanı 
oluşturmak için, kimyasal aşındırma yapılarak gözeneksiz jel gözenekli form 
yapısına dönüştürülmüştür. HA tabanlı parçacıkların morfolojik 
karakterizasyonu, büyüklüğü, yükü, ve yapıları sırasıyla elektron 
mikroskobu (SEM), dinamik ışık saçılımı (DLS) ve zeta potansiyel ölçümleri 
ve FT-IR ile değerlendirilmiştir. HA-partiküllerin termal davranışları ve silis 
içeriği, TGA ölçümleri ile belirlenmiştir. Karekterizasyonu yapılmış HA 
parçacıklarının biyomedikal alanda kullanılabilirliği iki model ilaç kullanılarak 
[sodyum diklofenak (SDF) ve trimetoprim (TMP)] gösterilmiştir.  
Yöntem: Öncelikle Hyaluronik asit hidrojel parçacıkların sentezinin 
ardından, silika oluşturan reaktantları eklenerek, gözenekli HA 
partiküllerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra da HA modifikasyonu 
yapılarak kurutulmuştur. Bu partiküllere (HA, PHA ve QHA) ilaç olarak SDF 
ve TMP yüklendirilip salım değerlendirildi. Yükleme ve salım UV-VİS 
spektrometre (T80 + UV / VIS Spektrometre) kullanılarak tespit edilmiştir. 
Tüm deneyler üç defa tekrarlanmış olup veriler ortalama değerler ve 
standart sapmaları saptanmıştır. HA tabanlı parçacıkların taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) görüntüleri alındı. Parçacıkların yüzey alanları (HA, Si-
HA, PAH) Brunauer-Emmett-Teller (BET) metodu kullanılarak 
değerlendirildi. Gözenek hacmi ve ortalama gözenek boyutu desorpsiyon 
izoterm Barret-Joyner-Halenda (BJH) yöntemi kullanılarak değerlendirildi. 
HA bazlı malzemelerin yapısal değerlendirilmesi için, FT-IR spektrometresi 
kullanıldı. Partiküllerin termal davranışı da bir termogravimetrik analizörü 
kullanılarak araştırılmıştır. 
Bulgular: HA partikül boyutu quaternization ile 1.261 mikrometreden 
1.661 mm e yükselmiştir. Öte yandan, komposit parçacıkların çapındaki 
artış daha fazla olmuştur(Si-HA tanecikleri için 2,290 micm 2,945 mm). 
Quaternization sonrası partikül boyutundaki artış HA partiküllerin aynı tür 
yükleri itmesi nedeniyledir. Ayrıca, HA parçacık tabanlı matrislerde, yeni 
fonksiyonel gruplar (karboksilik asit)eklenmesi, silika partiküller 
kullanılarak gözenek oluşumu ile daha büyük parçacık boyutları elde 
edilebilir. Bu etki, gözenekli HA (PHA) parçacıklarda daha baskın hale 
gelmiştir. HA, QHA ve PHA parçacıkları in vitro ilaç emilimi ve salımı 
çalışmaları için ilaç taşıyıcı olarak kullanılmıştır. Model ilaç olarak 
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trimetoprim (TMP) ve sodyum diklofenac (SDF) kullanılmıştır. Bütün 
parçacıklar aynı ilaç yükleme çözümlerine maruz bırakıldı. QHA ve PHA 
parçacıklara TMP bağlanması ve salımı başarılı olmuştur. QHA, HA 
partikülleri ile benzer salım özellikleri gösterir ancak QHA nın ilaç salımı, HA 
nın yaklaşık 1.5 katıdır. TMP amin grupları ve HA karboksilik grupları ile 
etkileşim gösterir, ancak, quaternization sonrası QHA üzerindeki pozitif 
yüklü gruplar da amin grupları (kuaterner amin grupları zayıf asit grupları 
gibi davranır) ile etkileşim kurabilir. Ancak, en çarpıcı sonuçlar PHA ile elde 
edildi. PHA ile 150 mg TMP in hemen hemen doğrusal bir şekilde 600 
dakika boyunca salımının yapıldığı gösterilmiştir. Genel olarak, biyomedikal 
alanında büyük önem taşıyan, doğrusal ilaç salım profilleri ve sürekli ilaç 
dağıtım sistemlerinin tasarımı önem taşımaktadır. Bu bizim uyguladığımız 
modifikasyon yöntemleri ile elde edilebilir.  
Sonuç: Bu çalışma, HA partiküllerinin basit teknikler ile yükleme, boyut ve 
gözeneklilik açısından birçok değişikliğin mümkün olduğu kanıtlanmıştır. 
Mikrojel ağ yapılma üzerinde fonksiyonel gruplar eklenebilmesi değişik 
biyomalzemelerin sentezi, ilaç salımı ve kozmetik gibi özel uygulamalar için 
de kullanılabilir. Bu tür kazanımlar elektriksel yük, hidrofilik / hidrofobik ve 
düzenlenebilir parçacık boyutunun sonucudur. Bu nedenle, araştırmamız ile 
gösterildiği gibi yük ve HA parçacıklarının büyüklüğü tek bir işlemle kolayca 
çeşitli uygulamalar için ayarlanabilmiştir. Hazırlanan parçacıkların boyutu, 
yüküporoziteleri ve model ilaç tutma ve salım özellikleri kontrol edilerek, 
ilaç salım uygulamaları için büyük bir potansiyele sahip olduğu 
gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: HA microgels HA kompozit; Gözenekli HA HA 
parçacıklar olarak değiştirilmiş; ilaç dağıtım. 
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