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GİRİŞ VE AMAÇ 

Araşidonik asid ve diğer yağ asidleri prekürsörlerinden ·oluşan siklooksijenaz, 

lipoksijenaz ve sitokrom P-450 sistemine bağlı epoksijenaz ürünlerinin tümüne eikozanoidler 

adı verilmektedir. 

Siklooksijenaz ve lipoksijenaz ürünlerinin koroner vazokonstriksiyon, aritmi 

oluşumu, anafilaktik şok, iskemi ve reperfüzyona bağlı myokard doku basan gibi çeşitli 

kardiyak disfonksiyonlann patogenezinde rol oynadıkları ileri sürülmektedir(44). Örneğin bir 

siklooksijenaz inhibitörü olan aspirinin myokard inforktüsü ve emboliye bağlı felçlerin 

tedavisinde etkin bulunması, prostaglandinlerin kardiyovasküler sistemin biyokimyasal 

regülasyonunda önemli rolü olabileceğini düşündünnüştür. 

1979 da Dusting ve arkadaşları (17) ateroskleroz gelişiminden prostasiklin 

(PGI2) / tromboksan ((TxA2) dengesinin bozulmasını sorumlu tutmuşlardır. Bugün de 

yaygın olarak kabul edilmekte olan bu görüş nedeniyle, pek çok kalp rahatsızlığının 

tedavisinde dengenin PGl2 lehine dönüştürülmesi temel alınmıştır. Koronerlerde güçlü 

vazodilatör etkinlik gösteren prostasiklin başlıca damar endotelinden sentezlenmektedir(42). 

Bu nedenle koroner damar endotelinin hasara uğraması PGI2 sentezini azalnrken, dengenin 

koroner vazokonstriktör ve proagregatuvar etkilere sahip TxA2 lehine dönüşmesine neden 

olur. Gerek vazospastik anjinalı ve myokard infarktilslü hastalarda, gerekse deneysel olarak 

oluşturulan myokard iskemisi modellerinde TxA2 ve diğer siklooksijenaz (PO 

endoperoksidler) ürünlerinin salınımının arıtığı gösterilmiştir(42). 

Bronşiyal astına, alerjik reaksiyonlar ve inflamasyon gibi bozuklukların 

patogenezinde rol oynayan lökotrienlerin, çeşitli türlerde ve deneysel modellerde negatif 

inotrop ve koroner vazokonstriktör etkilere sahip olduğunun saptanması, bu konudaki 

çalışmalara yoğunluk kazandırmıştır(29, 50, 94). Lökotrienler aynı zamanda aritmojen 
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maddelerdir ve TxA2 gibi aritrnojen mediatörlerin salınımını da artınrlar(77). . . 

Bu çalışmada kalp üzerine olumsuz etkileri nedeniyle, Iökotrien sentez 

inhibisyonunun kardiyoprotektif olabileceği görüşilnden yola çıkarak, kobayda digoksin ile 

oluşturulan deneysel aritmilerde lipoksijenaz enzim inhibitörlerinin ve lökotrien reseptör 

antagonistlerinin aritmi oluşumu, fa tal aritmi . insidansı ve mortalite üzerine etkileri 

araşnnlmıştır. 



GENEL BİLGİLER 

LÖKOTRIENLER 

Lökotrien1er çeşitli organlar üzerinde farmakolojik etkinlikleri olan aktif, halka yapısı 

taşımayan, doymamış yağ asidlerinden sentezlenen maddelerdir. Bu maddeler mikrovasküler 

permeabilite üzerine olan etkileriyle birlikte, inflamatuvar hücrenin aktivasyonu ve 

agregasyonunu da etkileyerek çeşitli organlarda patolojik olaylann oluşmasında rol oynarlar. 

11~ olarak 1930'1arda astımlılann balgamında spazm yapıcı bir aktivite olduğu 

bildirildikten sonra, akut anafılakside düz kaslarda yavaş gelişen kasıcı bir etkinin varlığı 

tesbit edilerek, bu maddeye "Slow Reacting Substances of Anaphylaxis" (SRS-A) adı 

verilmiştir(47).Bu etkin maddeler daha sonra Samuelsson tarafından tanımlanarak ilk kez 

lökositlerde bulunmuş olmaları ve yai,ılannda oien kökü taşunalan nedeniyle "lökooienler" 

(LT) olarak isimlendirilmiştir(82). 

Hücre membranında esterleşmiş olarak bulunan araşidonik asid, belirli uyaranlar 

sonucu hücre içine salgılandığı zaman biyolojik olarak aktif oksidasyon üıiinleri olan 

eikozanoidlere dönüşür(35). Bu reaksiyorida iki önemli enzirnatik yol ayırdedilir. 

Siklooksijenaz enzimi ile prostaglandinler, prostasiklinler ve trornboksanlar oluşurken, 

lipoksijenaz enzimleri LT'leri.ve lipoksinleri oluşturur. Örneğin 5- lipoksijenaz enzimi ile 

oluşan 5- hidroperoksieikozatetraenoik asid (:S- HPETE) peroksidazlar tarafından 

indirgenerek akciğerlerde yaygın olarak bulunan rnonohidroksieikozatetraenoik asid 

(mono-HETE)'leri oluştururlar. Yine 5- lipoksijenaz enzimi 5- HPETE'yi primer LT olan 

LTA4'e dönüştüıiir. Bu kademe antijen veya Ca++ iyonoforu A 23187 ile selektif olarak 

uyarılabilir. 

Kimyasal yapılan ve biyolojik etkinlikleri temel alındığında araşidonik asidden 

türeyen LTlerin farklı tiplerde olduklan görülür. Birinci grupta sülfidopeptid LT'ler denilen 

ve lökositlerde bulunan 5-lipoksijenaz ile oluşan LTC4, LTD4, LTE4 ve L1F4 bulunur. 
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Bunlar daha önceden SRS-A olarak bilinen maddelerdir. Bu grubun üyeleri C6 posizyonunda 

bir veya daha çok aminoasid i_çerirler. LTA4 'ün glutatyon ile konjugasyonundan LTC4 

oluşur. Buna gamına glutamil transpeptidaz etkisiyle sisteinil gli.sinil türevi olan LTD4, 

bundan da dipeptidaz etkisi ile LTE4 oluşur.LTE4'ün gamına glutamil transpeptidaz etkisinde 

glutamik asidle birleşmesinden de LTF4 oluşmaktadır. Bu grubun temel özelliği kobay 

ileumunu ve arteriyolleri kasabilmesi ve venüllerin geçirgenliğini artırmasıdır. LTC4, L TD4 

ve LTE4 güçlü bronkokonstriktördürler, damar permeabilitesini artırırlar ve 

vazokonstriksiyon yaparlar. 

Araşidonik asidden türeyen LT'lerin diğer bir grubu, stabil olmayan LTA4'den 

enzimatik yolla oluşan LTB4 ve izomerleridir. Bunlar yapılarında aminoasid içermezler. 

Nötrofillerin fonksiyonlanna yardımcı olurlar ve kobay ileumunu sülfıdopeptid LTlere göre 

daha zayıf kasarlar. 5- lipoksijenaz enziminin 15-HETE'yi etkilemesi sonucunda ise 

lipoksinler ve trombositlerde bulunan 12-HETE oluşur (Şekil 1). 

İnvitro olarak oluşturulan LT'lerin miktan ve karakteri uyanları hücre tipine ve 

stimulusa bağlı olarak değişmektedir. Örneğin nötrofiller A 23187 ile aktive edildiğinde 

LTC4'e oranla daha fazla LTB4 ürettikleri halde eozinofıllerde durum aksinedir. İnsanlarda 

LTB4 daha çok polimorf nüveli lökositler, monositler ve makrofajlar tarafından üretildiği 

halde LTC4 eozinofıl lökositler ve mast hücrelerinde, aynca damar dokusunda kendiliğinden 

de sentezlenmektedir. Şöyle ki; endotel hücreleri doğrudan LT sentezlemeseler de nötrofıllerle 

etkileştiklerinde bu hücreler içinde sentezlenen LTA4 'ü tutarlar ve LTC4'e metabolize ederler. 

Bu nedenle hasarlı bölgede hücre tipine bağlı olarak sentezlenen LT tipi de değişebilir. 

LT'ler moleküllerindeki çifte bağ sayısına göre, örneğin 4 çifte bağ taşıdıklarından 

dolayı LT4 olarak isim alırlar. 
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LÖKOTRİENLERİN FARMAKOLOJİK ETKİLERİ 

a- Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri: 

Sülfidopeptid LT'ler (LTC4, D4, E4); sisıemik anafilaksidekine benzer şekilde 

hipotansiyon, taşiarinni ve şok gibi hemodinamik değişikliklere neden olurlar. Sülfidopepdit 

LTlerin izole damar preparatlarİİ-ıda oluşturduğu kontraktil ·etkisi koroner, serebral, uterus, 

mezenterik, ren al, pulmoner arter ve veni erinde gösterilmiştir(25). L T'ler rnezenter arıer kan 

akımında doz bağımlı azalma yapar. Bu etki LTD4 de en güçlü LTE4 de en zayıftır ve 

indometazinle önlenememektedir. Diğer yandan izole köpek renal ve superior mezenter arter 

striplerinde LTC4 ve LTD4 ile doza bağımlı relaksasyon şeklinde aksi bulgular elde edilmiş 

ve bu relaksasyon sağlam endotel varlığında ortaya çıkmıştır. Gevşemeye neden olan 

faktörün endotel -kaynaklı gevşetici faktör (EDRF) olabileceği öne sürülmüştür. Bu gevşeme 

indometazin ile bloke edilmediği halde LT reseptör antagonisrleri ile önlenmiştir(l2, 69). 

Vasküler dokunun LT'leri üretebileceği bulgusuna ek olarak damar düz kas 

hücrelerinde LT'lere özgü reseptörlerin saptanması, bu maddelerin kan akımının 

düzenlenmesinde ve damar direncinde rol oynadıklarını göstermektedir(55, 85). 

Sistemik olarak uygulanan LTC4 ve LTD4 başlangıçta akut bir hipertansiyon ve bunu 

izleyen uzun süreli hipotansiyo~ oluşturmaktadır. Bu bifazik yanıt anestezili ve anestezisiz 

kobayda, anestezisiz sıçanda, spinalize spontaiı hipertansiyonlu sıçanda, nonnotensif 

sıçanda, maymun ve koyunlarda gösterilmiştir(16, 23, 58, 71, 84, 85). Bazı çalışmalarda ise 

"hipotansiyon-hipertansiyon-hipotansiyon" şeklinde üçlü yanıt oluştuğu bildirilıniştir(92). 

Güçlü bronkokonstriktif etkileri olan lökotrienlerin kobaydaki sistemik etkilerine ağır 

respiratuvar distresin de eşlik ediyor olması, sistemik etkilerinin bir kısmından pulmoner 

etkilerinin sorumlu olabileceğini düşündürmüş, ancak aynı yanıtlar (hipertansiyon / 

hipotansiyon) yapay solunumlu kobaylarda da gözlenmiştir(84). Sıçanlar, lökotrienlerin 

kardiyovasküler etkilerine nispeten daha dirençli bulunmuştur. Bu türlerde düşük doz 
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L T'lerle hafif bir depresör yanıt alınırken, se konder hipotansi f fazın görülmesi daha yüksek 

dozları gerektirmiştir. Ayrıca sıçanlarda hipertansiyon•hipotansiyon yanıtına hipoksi ve 

respiratuvar distres eşlik etmemektedir. Hipertansiyon/hipotansiyon yanıtının anestezili, 

anestezisiz ve spinalize sıçanlarda alınıyor olması bu türlerde LT'lerin etkisinin periferik 

kaynaklı olduğunu düşündürmektedir(23, 96). 

Başlangıçta görülen hipertansif periyod total petiferik damar resiztansmın artmasına 

bağlıdır(92). Anestezisiz sıçanlarda presör yanıtın pik yaptığı dönemde dolaşan kanda 

katekolamin miktarı yüksek bulunmuşken, spinalize sıçanda böyle bir artış 

saptanmamıştır(96). 

Hipotansif etkiden ise koroner vazokonstriksiyon, kardiyak output'da düşme, 

myokardın kasılma gücünde azalma ve damar permeabilitesinin artmasından ileri gelen 

hernokonsantrasyon sorumlu tutulmuştur(l4, 21, 58, 70, 71, 85). Ancak adrenerjik sistemin 

inhibisyonu ve konstriktör stimuluslara karşı damar düz kasının duyarsızlaşması gibi 

mekanizmalann da rol oynaması muhtemeldir. Şöyle ki; LTD4, spontan hipertansiyonlu 

sıçanlarda spinal kord stimül asyonu ve norepinefrin, vazopressin, anjiotensin II gibi presör 

uyaranlara karşı yanıtlan bloke etrnektedir(2). 

Presör ajanlara ve sempatik sitimülasyona yanıtlann azalması çeşitli faktörlere bağlı 

olabilir. Örneğin; LTC4 ve LTD4 'ün PGI2 ve PGE2 salınımını artırdığı gösterilrniştir(90). 

PGE2 ve PGI2'nin akut infüzyonu farklı presör stimuluslara karşı periferik damar yanıtlarım 

azaltmaktadır. Ancak LTD4'ün vasküler etkileri sadece vazodilatör PG'lere bağlı olsaydı, 

damar tonüsünde azalma olması beklenirdi. Oysa L T'ler total periferik damar resiztansını 

artırmaktadır1ar(71 ). L T'ler rnyokard kontraktilitesinde depresyona ve koroner 

vazokonstriksiyona yol açarlar. Buna göre LT'lerin sempatik stimuluslara karşı yanıtlan 

azaltmaları kısmen, kalbin yeterli kardiak output'u sağlamada başarısızlığa düşmesinden 

kaynaklanabilir. 

LT'lerin hipertansif/hipotansif etkilerine tromboksan ve diğer siklooksijenaz 
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ürünlerinin aracılık edip etmediği konusu tartışmalıdır. Şöyle ki; kobaylarla yapılan bazı 

çalışmalarda indometazin ve tromboksan sentez inhibitörü OKY 1581 'in, LTC4'ün sistemik 

etkilerini antagonize ettiği ileri sürülürken(92), diğer bir çalışmada indometazinin 

"hipertansif-hipotansif' yanıtı güçlendirdiği bildirilmiştir. İndometazin, sıçanlarda presör 

yanıt! artırıp, hipotansif fazı kısaltmaktadır(96). 

Tirotropin salıveıici hormon (TRH) ve stabil analoğu MK 771 ile önceden tedavi 

edilen anestezisiz kobaylarda hipotansif/şok fazı görUlmemektedir. TRH'nun bu etkisi 

sempatoadrenorneduller sistemi aktive etmesine bağlanmıştır. Çünkü bu sırada, plazma 

katekolamin (özellikle epinefrin) düzeyi yükselmektedir(54). Ancak TRH, spinalize sıçanda 

LTlerin hipotansif fazını bloke etmemektedir. Bu bulgu TRH'nın etki alanının santral sinir 

sistemi içinde(54) ve muhtemelen hipotalamusta (24) olduğunu göstermektedir. 

Özellikle kobay kalbinde yapılan invitro çalışmalarda LTC4;LTD4 ve LTEiün güçlü 

koroner vazokonstriktör olduklan gösterilmiştir(l l, 29, 50, 79, 80, 90). LT'lerin koroner 

kan akımını azaltmada güç sırası bazı araştırıcılara göre LTC4:?.LTD4>L TE4 (29, 50, 51) 

iken, bazılarına göre L ID 4> L TC4> L TE4 şek1 indedir( 1 1 ). 

LTler kalbe negatif inotrop etkilidirler (11, 29, 50, 80). Kobay atrium ve ventrikül 

kası ile insan atrium pectinate kasında yapılan çalışmalarda LTC4, LTD4 ve LTE4'ün 

rnyokardm kasılma gücünü ve koroner kan akımını azalttığı gösterilmiştir. L T'lerin koroner 

vazokonsniktör etkisi koyun (58) ve köpeklerde (94) de gösterilmiştir. 

Evcil kobaylarda koroner arter içine uygulanan L TC4, L TD4 ve L TE4 koroner kan 

akımında ileri derecede azalma, hatta geçici kesilmelere neden olmaktadır. Doza bağımlı 

olarak koroner kan akımındaki bu azalma ciddi boyutlara vardığında EKG de iskemik 

değişiklikler, ventriküler aritmiler ve sol ventrikül kasılma gücünde azalma ortaya 

çıkmaktaclır(21). 

LT'ler, kobayda kalp atım hızında başlangıçta ufak ve kısa sllreli, daha sonra orta 
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derecede bir artma yaparlar(l 1). SRS-A antago~isti olan FPL-55712 negatif ~rıotrop etkiyi 

antagonize ederken, kronotrop etkiye böyle bir inhibisyon yapmamıştır(l l). 

LT!erin negatif inotrop etkilerinin direkt olduğu (1, 6, 29, 53), koroner kan akımı ve 

kalp hızından bağımsız olduğu ileri sürülmüştür(l l). LT'lere karşı gelişen koroner yanıtlar 

siklooksijenaz inhibitörlerinden de etkilenmemektedir(9, 29, 581 94). Diğer yandan, negatif 

inotrop etkinin direkt olmadığını ve koroner vazokonstriksiyona sekonder olarak geliştiğini 

ileri sürenlerde vardır(5). 

Spesifik SRS-A antagonisti olan FPL-55712 hem invivo hemde invitro olarak 

L T'lerin kardiyak ve koroner damar etkilerini bloke etmektedir(9, 11, 29, 50, 58, 90). 

LT'lerle diğer nörohümoral maddeler arasında etkileşmeler bulunmuştur. Örneğin; 

L TD4, sıçan aortasında epinefrin ve norepinefrine bağlı kontraksiyonları 

güçlendirmektedir(48). LTD4 kobayda histaminin pozitif kronotrop(l 1) ve bronş düz 

kaslanna (13) etkisini potansiyalize eder. LTC4 de, kobay pulmoner arterinde histamin, 

serotonin ve norepinefrinin vazokonstriktör etkilerini artınr(66). Anestezili köpeklere LTC4 

ve TxA2 birlikte verildiğinde koroner kan akımını azaltmada sinerjistik etki gösterirler(64). 

5-Lipoksijenaz enziminin maksimum aktivitesi başlangıçta fosfalipaz A2'nin 

uyarılmasına ek olarak Ca++ ve ATP'ye gereksinim duyar. ·Aktive olan enzim sitozolden 

membrana transloke olur. Bu olayı Ca++ iyonoforu A 23187 gibi hücre içi Ca++ 

konsantrasyonunu artıran faktörler başlatabilir(81). Kardiyak LT sentezi büyük olasılıkla 

hücre içi Ca++ konsantrasyonunun artmasına bağlıdır(42). İzole sıçan kalbinde A 23187 

büyük miktarda lökotrien salınımına neden olduğu halde(43), Ca++ antagonistleri, LTD4 ile 

oluşan koroner konstriksiyonu ortadan kaldımıamıştır(22, 93). Buna göre LT'lerin düz kas 

tonüsüne etkileri voltaj bağımlı Ca++ akımını değiştinnek yoluyla değil, reseptör bağımlı 

mekanizmalarla olmaktadır(93). 



1 O 

Adenozin ve iloprost (PGI2 analoğu), izole kobay kalbinde LTD4'ün koroner 

konstriktör etkisini önleyerek myokardiyal iskemi ve koroner yetmezliği ortadan 

ka1dırmıştır(6). Buna göre LTlerin kardiyodepresan etkilerinin cAMP ve/veya cGMP üzerine 

olan etkileriyle ilişkili olabileceği ve LT'lerin kardiak dokudaki cAMP seviyesini azaltarak da 

Ca++'a bağlı kasılma olayını deprese edebileceği ileri sürülmüştür(76).Çünkü yüksek cAMP 

düzeyi sorkolemmal nıembrana Ca++girişini artım1aktadır. 

Lökotrienlerin kardiak etkilerinde, bu bileşiklerin doku zedelenmesinde önemli 

mediatör rolü oynamalarının da katkısı olduğu düşünülmektedir. Koroner arter ligasyonu ile 

oluşturulan myokard iskemisini takiben kardiak LTB4 mikiannda artış saptanmış ve bu 

artıştan iskemik bölgeye olan lökosit infilitrasyonu sorumlu tutulmuştur(83). 

Radyoligand bağlama, çalışmalarında, myokard hücre membranında lökotrien 

bağlayan bölgelerin varlığından ve LT'Ierin kardiyak etkilerinin bir kısmının ventrikül 

myositlerine direkt etki ile oluştuğundan sözedilmektedir(33). 

b- Diğer Etkiler: 

Sülfidopeptid LT'ler düz kaslarda kasıcı etkilidirler. Bu etkinin mekanizması 

ekstraselüler Ca++'Ja ilgili olmaksızın LT'lerin imraselüler Ca++'u etkilemesi ve onu serbest 

bırakmasına bağlıdır. Bu kasıcı etkinin Ca++ kanal blokörleri ile kısmen fakat TMB-8 gibi 

intraselüler Ca++ antagonisti ile tamamen önlenmesi bu mekanizmayı doğrulamaktadır(55). 

Kimyasal olarak safLTC4 ve LTD4'ün insanlarda bronkokonstriktif olduğu atopik 

olmayan gönüllülerde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir(34). Bu etki histamin ve meta.koline 

göre geç başlamakta, uzun sürmekte ve potensi yönünden histaminden daha güçlü 

olmaktadır. LT'ler invitro çalışmalarda histamin ve metakolinin bronkokonstriktör yanıtını da 

arnrmaktadırlar(62). İnsanlarda yapılan çalışmalar SRS-A'nm astımda önemli rol oynadığı 

hipotezini desteklemektedir(49). 
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Ani hipersensitivite olaylarında bronkokonstriksiyon ile beraber mukus artışının da 

olması LT'lerin bu etkide de rolü olabileceğini düşündürmüş ve bu konuda yapılan 

çalışmalarda histaminden daha güçlü olarak mukus artışına yol açnğı gösterilmiştir(56). 

LTler kapiler permeabilitesini histaminden 1000 kez daha güçlü olarak artırırlar. Bu 

etki doza ve türe bağlı olarak değişir ve vazodilatör prostaglandinler tarafından 

güçlendirilir(16). 

LTB4, eozinofillerden ziyade nötrofiller için güçlü kemotaktik ve kernokinetik ajandır. 

Lökositlerin migrasyonuna, agregasyonuna ve aderensine neden olur(87). Nötrofillerin 

üzerinde LTB4'le ilgili reseptörlerin bulunduğu ve etkinin bu reseptörler aracılığı ile olduğu 

bilinmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan incelemeler aşağıdaki hastalıklarda bu hastalıklarla ilgili organ 

ve yapılardaki patolojik bozuklukların oluşmasında lökotrienlerin özellikle rol oynadığını 

onaya koymuştur(45): 

- Bronşiyal astına 

- Kronik bronşit 

- Kistik fibrozis 

- Psöriyazis 

- Ülseratif kolit ve diğer inflarnatuvar kolon hastalıkları 

- Rornatoid amit ve gut 

- Myokard iskernisi 

- Septik şok 

- Hepatorenal sendrom 

LÖKOTRİEN ANTAGONİSTLERİ 

LT'lerin yukarıda sözü geçen patolojik olaylarda etkinliği belirlendikten sonra bu 

maddelerin etkilerini önlemeye yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. LT'ler organlarda 
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bulunan membran reseptörlerini direkt veya mediatör aracılığı ile indirekt yolla uyararak etki 

gösterirler. Bu reseptörlerin çoğunun intraselüler havuzda olduğu ve membranın 

aktivitasyonu ile ortaya çıktıkları ileri sürülmektedir. LTB4, LTC4 ve LTD4 reseptörleri 

olmak üzere üç tip LT reseptörü belirtilmiştir. 

L1D4 reseptörü aynı zamanda LTE4 ile birlikte uyanldığından benzer reseptörlerdir ve 

LTD,ı/LTE4 olarak isimlendirilirler. LTC4 ve L TB4 reseptörleri ayn reseptörlerdir(86). 

LT reseptör antagonistlerinin geliştirilmesinde amaç ilacın yalnız belli bir alanda etki 

göstermesinin sağlanmasıdır. Burada önemli olan ilacın potensi, reseptöre afinitesi, 

interensek aktivitesi, reseptör selektivitesi, ortalama etki süresi, biyoyararlanımı ve 

toksisitesidir. LT reseptörlerini etkileyen 3 tip reseptör antagonisti belirtilmiştir(85). 

Birinci jenerasyon, yapısında asetofenon taşıyan FPL 55712 analoğu olan 

bileşiklerdir. Bunlardan FPL 55712 ilk bulunanıdır. Bu madde aynı zamanda fosfodiesteraz 

enzimini de inhibe etmektedir. Biyoyararlanımı düşük ve yan ömrü kısa olan bu bileşik 

LTD4/LTE4 reseptör antagonistidir ve sülfıdopeptid LT'lerin fannakolojik rollerinin 

saptanmasında oldukça yararlı olmuştur. LY 171883, LY 163443, L-649,923, L- 648,051, 

YM-16638 gibi yapısında asetilfenon taşıyan bileşikler FPL 557!2'ye benzer güçtedir. 

Kobayda LT aracılığı ile oluşan bronkokonstriksiyonu önlerler. 

ikinci jeneresyondan olan SKF 104353, SKF 102922, SKF S-106203 doğal 

agonistlerden türeyen antagonistlerin örneğidir. Kobay trakeasında LT ile oluşturulan 

kontraksiyonlan önler(30). FPL 55712 serisinden daha güçlüdür. Diğer yandan hayvan 

modellerinde aktif antagonist olan bileşikler insanda, özellikle astmatik kişilerde agonistik 

etkinlik de gösterebilmektedir. Örneğin MDL 28,753 kobayda LTD4 reseptörlerinin güçlü 

agonisti iken, LTC4 reseptörlerinin kompetetif antagonistidir(26). 

Üçüncüjenerasyondaki bileşiklerin kimyasal yapılan çok farklıdır. ICI 198,615, ICI 

204,219, Wy 48,252, ONO RS 411 ve L-660,711 bu grubun örneği olan antagonistlerdir. 
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Bunlardan ICI 204,219, LTD4 ile kobay trakeasında oluşturulan kono-aksiyonlara karşı güçlü 

bir antagonist iken LTC4 kontraksiyonlannı etkilememektedir(lO). 

Antagonistlcrlc ilgili yapılan fannakolojik çalışmalar, LT'lerin rolü olduğu patolojik 

bozuklukların tedavisinde kullanılmak Uzcre yeni ıerapötik ajanlann geliştirilmesinde· yol 

gösterici olmuştur. 

L1D,ı!LTE4 reseptörleri için çok spesifik olan ilaçlar asumın kronik tedavisinde uygun 

ilaçlar olarak görülmektedir. L Y 171883, L TD4/L TE4 antagonisti olarak gönüllülerde ve 

astmatiklerde denenmiş ve etkileri kısmen bilinen ajanlardandır. Örneğin faz I çalışmalarında 

LTD4/LTE4 reseptörlerinin blokajının çok önemli yan etkiler yapmadığı gözlenmiştir. L-

649,923 ile yapılan ön klinik çalışm,ılarda akut karın ağrısı ve sulu diyare gib( yan etkiler 

görülmüştür. 

L- 648,051 

L- 648,051 ( 4- (3- (4- acetyl-3- hydroxy- 2-propyl-phenoxy) propylsulfonyl] -Y

-mco- bcnzenebutanoic acid) (şekil 2), kobay n.kciğer homejenatlannda yapılan radyoligand 

çalışmalarda LTD4 (Kn: 4.0 M) ve daha az oranda olmak üzere LTC4 (Kn: 36.7 M)'ün 

sclektif ve kompetetif antagonistidir. Bu maddenin hidroksiasid rnetaboliti olan L-657,098 

aynı deneysel modellerde aktifken asetik asid metoboliti olan L- 648,329 aktif dcğildir(4). 

o o 

o C02 Na 
~ il 

o rr 
o 

Şekil 2. L- 648,051 'in kimyasal yapısı. 
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L- 648,051 kobay trakea ve ileumunda LTD4'le oluşturulan kontraksiyonlan güçlü ve 

kompetetif olarak antagonize etmektedir. Bu preperatlarda Schild analizleri ile elde edilen 

(6-20x!0-6M konsantrasyonlarda) pA2 değerleri sırasıyla 7.3 ve 7.7 dir (37). Daha yüksek 

konsantrasyonlarda (6x:1Q•5) bu selektivitesini kaybetmektedir. 

Anestezi alnndak:i kobaylara intravenöz yoldan uygulandığında, LTD4, LTC4 ve L TE4 

(lV) ile oluşturulan bronkokonstriksiyonu ortadan kaldırmıştır_ Bu kullanımdaki EDso değeri 

0,2 ± 1 ve 0.3 ± 1 mg/kg olarak bulunmuştur. 

L- 648,051 düşük dozlarda (0.1,'0.3 mg/kg lV) intravenöz LTD4 uygulamasının 

oluşturduğu hipertansiyon ve bunu izleyen uzun süreli hipotansiyon yanitını kısmen bloke 

eder. Daha yüksek dozlarda ( 1 -3 mg./kg lV) bu vasküler yanıtın her iki kornponentini de 

tamamen inhibe eder(37). 

L- 648,051 insanlarda intravenöz kullanıldığında sistemik yan etkilere neden 

olmamakta ancak injeksiyon yerinde ağrı oluştunnaktadır. Bu ağrıya kutanöz, nörolojik ve 

vasküler yanıtlar eşlik etmemektedir. L- 648,051'in eliminasyon yanlarıma ömrü 2.4 

dakikadır. Sıçan ve köpeklerde bu değer 2 dakikadan az bulunmuştıır. insanlarda 0.1 mg /kg 

/dk lV infıizyon şeklinde uygulandığında plato seviyesi 6µg/ml iken hayvanlarda 2 mg/kgİV 

uygulamada bu değer 2µg/ml olarak saptanmıştır. 

L-648,051 'in aktif rnetaboliti olan L- 657 ,098'in yan ömrü daha uzundur ve klerens 

hızı daha düşüktür. Bu rnetabolit uzun süreli infüzyon sırasında birikerek klinik olarak etkili 

düzeye ulaşabilmektedir. 

L-648,051 kobayda aerosol inhalasyonu ile uygulandığında LTD4'ün yaptığı 

bronkokonstriksiyonu antagonize etmektedir. L-648,051 'in oral yoldan aktivitesi oldukça 

zayıftır. Bu kısmen Y- keto-butanoik asid yan zincirinin f3- oksidasyon yoluyla hızlı 
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metabolize ve elimine edilmesine bağlıdrr(37). 

Sonuç olarak L-648,051 intravenöz uygulandığında klcrcns hızı yüksek, dağılım 

hacmi küçük ve yan ömrü kısa olan bir bileşiktir. Bu dezavantajlarına karşın LTD4'ün alerjik 

reaksiyonlar, bronşiyal astına ve vasküler hastalıklar gibi çeşitli patofizyolojik durumlardaki 

etkilerini ortadan kaldırmada güçlü bir antagonist olarak yararlı görünmektedir. 

BW-755C (755C74) 

BW-755C (3-Amino -!- (3- ırifluoromethylphenyl) -2- pyrazoline hydrochloride) 

siklooksijenaz ve lipoksijenaz enzimlerinin dual inhibitörü olan nonsteroid antienflamatuvar 

ilaçtır (Şekil 3). Lipoksijenaz enzimi üzerine olan inhibitör etkisi çok daha güçlüdür. 

755C74 

Şekil 3. BW-755C'nin Kimyasal Yapısı 

Farelerde yapılan çalışmalarda intravenöz uygulamadaki LD50 değeri > 70<140 mg/kg 

olup, oral uygulamada fare ve sıçanlarda aynı değer >250<500 mg/kg olarak bulunmuştur. 

Sıçanlarda lOmg/kg/gün dozda 28 günlük tedavi ile herhangi bir toksisite görülmezken 50 

mg/kg/gün dozunda hemolitik anemi oluşturduğu gözlenmiştir. Sıçanlarda optimal oral dozu 
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25-50 mg/kg olup, plazma yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir. 

Beyaz kristal solid halinde olan bu bileşiğin sudaki solüsyonları taze olarak 

kullanılmalıdır. 

DİGİTAL GLİKOZİDLERİ 

a- Digital Glikozidlerinin Kardiyak Etkileri 

Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan kardiak glikozidlerin. bu kullanılıştaki 

terapötik değeri ile ilgili en önemli tek özelliği myokardın kontraktilitesini arnrması ve bunu 

yaparken myokardın oksijen tüketimini artmnaması veya duruma göre azaltabilmesidir. 

Pozitif inotrop etki primer bir etlddir, kalbin atış sayısını azaltmaları sonucu değildir. Kalbin 

innervasyonu ile de ilişkisi yoktur. Pozitif inotrop etki esas olarak myokard hücre 

membranındaki Na+, K+'a bağımlı ATPaz'ın inhibisyonu ile ve buna bağlı olarak intraselüler 

serbest Ca++ düzeyinin artması ile ilgilidir. İntraselüler Ca++ düzeyinin anmasında myosit 

membramndaki Na+-ca+ değiştokuşu da önemli rol oynar. 

Kalp glikozidleri nonnal kalpte de kalbin kontraktilitesini arnnrlar. 

Gerek kalp yetmezliği olan hastalarda gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını 

azaltırlar. Bu negatif kronotrop etki atropin veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 

Atriyoventriküler iletimi yavaşlatırlar (negatif dromotrop etki). Yüksek dozlarda sinoatriyal 

düğümde ve atriyoventriküler düğümde tam bir blok oluşturabilirler. 

Ufak dozlarda kalbin eksitabilitesini arttnrlar, yüksek dozlarda ise azalnrlar. 

Otomatizmayı artınrlar. Buna bağlı olarak ektopik odaklar etkinlik kazanır ve 

ventriküler ekstrasistoller meydana gelir. Bu durum digital konsantrasyonunun toksik 

düzeylere eriştiğini gösteren ilk belirtilerden birini oluşturur. Bu ilaçlara bağlı tipik bir 

ekstrasistol şekli bigeminidir. Eforla veya atropinle sinüzal taşikardi oluşturulduğunda 

bigernini ortadan kalkar. Bazen trigernini hali ortaya çıkar. Glikozid konsantrasyonu daha da 

anınlırsa ventriküler taşikardi meydana gelir. Bu sırada A-V düğümde kısmi ve bazen tam 
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blok gelişmiş olabilir. Nihayet purkinje liflerinde otomatizma artması ve iletimin inhibe 

edilmesi, ventrikül fibrilasyonuna ve girişim yapılmadığı takdirde ölüme neden olabilir. 

Digital intoksikasyonuna bağlı fibrilasyonda elektrik akımıyla defibrilasyon zordur. 

Kalp glikozidleri, atriyumda refrakter periyodu vagal etkileri ile kısaltırlar ve direkt 

etkileri ile uzatırlar. Net tesir bu iki yöndeki etkinin toplamına bağlıdır. A-V düğümde 

refrakter periyodu daima uzatırlar. Purkinje lifleri ve ventriküllerde ise refrak:ter periyodu 

kısaltırlar. Ventrikül lifleri vagal innervasyona sahip olmadıklarından ventrikülle ilgili etkide 

vagal komponent söz konusu değildir. 

Otonom sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle kalbi dolaylı olarak etkilerler. 

Küçük dozlarda kalpte parasempatik tonusu artırırlar, toksik doz sınırına çıkıldığında ilave 

olarak sempatik tonusu da arnnrlar. Adrenal medulladan katekolamin salıverilmesini arunrlar. 

Parasempatik tonusun artması EKG de P-R mesafesinin uzaması şeklinde görülür. 

bp Digital Glikozidlerinin Aritmojenik Etki Mekanizmaları 

Kalp glikozidleri yüksek dozlarda kullanılırsa hücrede gelişen Na+ düzeyindeki artma 

ve K+ düzeyindeki azalma daha belirginleşir; bu durum hücreden net pozitif yük kaybını 

azalttığı için hücrenin istirahat potansiyeli azaltılır (daha az negatifleşir) ve hücre hafif 

depolarize duruma gelir. Bunlarla birlikte gelişen diğer bir olay faz 4 teki diyastolik 

depolarizasyonun hızlanmasıdır. Bu da otomatisiteyi artırır. Ancak yüksek doz düzeyinde 

kalp glikozidlerinin yaptığı otomatisite artmasından en çok sorumlu olan olay hücrenin daha 

az negatif duruma gelmesi sonucu geç art-depolarizasyon gelişmesidir. Bu olay sistolik 

kontraksiyondan sonra transrnembran potansiyelinin dalgalanma göstermesi olayıdır. Doz 

yeterli düzeye ulaştığında osilasyon amplitüdleri anar ve eşik voltaj düzeyini geçerek normal 

kasılmadan sonra bir veya iki ektopik kasılma olur. Doz artırılırsa bigemini veya seyrek 

olarak trigemini ortaya çıkar. Doz daha da artırılırsa bu odak veya odaklardan kalkan 

impulslar ünifokal veya rnültifokal ventriküI taşikardileri oluştururlar. Söz konusu 
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osilasyonlann oluşmasını ortamda K+'un azalması veya Ca++'un arnnası teşvik eder . 

. Kalp glikozidleri yüksek dozda, "re-entry" oluşmasını da teşvik ederler. Bunun 

nedeni bu dozlarda refrakter periyodu kısaltmaları ve aynca iletimi yavaşlatrnalandır(46). 

Digital aritmilerinin mekanizması otonom sinir siste,mi ve santral sinir sistemi 

(norepinefrin, dopamin, serotonin, GABA gibi nörotransmiterleri içerir) ile ilişkilidir(27). 

Kalp glikozidlerinin sempatik etkinliği artırmaları başta aritmojenik etkileri olmak 

üzere bazı toksik etkilerinin oluşmasına ka_tkıda bulunur. Bu etkide sempatik Sistemin SSS'i 

düzeyinde mi yoksa periferde mi uyarılması ile ilgili olduğu tartışfl1alı bir konudur(46). 

Digoksinin pregangliyonik ve postgangliyonik kardiyak sempatik sinir aktivitesini 

artırdığını ve bu artışın ventriküler ritm bozukluklarına yol açtığı ileri sürülmüştür(68). 

Digoksin aynı zamanda n. vagus, n. frenikus ve karotid sinus sinirlerinde deşarj frekansını 

artırmaktadır. Kardiyovasküler sistemin refleksojenik bölgelerinin denerve edilmesi n. 

vagustaki deşarj artışını· önlemekte fakat sempatik sinir deşarjını etkilememektedir. Bu 

bulgulara dayanarak digoksinin oluşturduğu sempatik hiperaktiviteden ilacın santral sinir 

sistemine etkisi ve vagustaki heperaktiviteden de ilacın periferik refleks etkisi sorumlu 

tutulmuştur(66). Diğer yandan santral etkili sempatik sinir sistem depresanlan (örnegin; 

klonidin) ventriküler aritmileri nonnal ritme döndürmektedir. Spinal kord kesisi ile sempatik 

etkinin ortadan kaldırılması sonucu kalpte digoksinin aritmojenik etkisine karşı duyarlılık 

azalmaktadır. Bu sonuçlar ctigoksinin kardiyotoksik etkisinden kısmen nöroeksitatör etkisinin 

sorumlu olabileceğini gösterir(68). 

Santral nörotransmiter değişiklikleri ile aritmi oluşumu arasındaki ilişki bir çok 

araştırmacının ilgisini çekmiştir. Örneğin anestezi altındaki köpeklere devamlı digoksin 

infüzyonu beyin omurilik sıvısı (BOS)'nda norepinefrin düzeyini yükseltmekte ve fentolamin 

(a-bloker) digoksinin aritmojenik ve letal dozunu artırmaktadır(72). Dopaminin digital 

kardiyotoksisitesi üzerine etkisi incelendiğinde dopamin reseptörlerinin digoksin 

toksisitesinde direkt rol oynamadığı, santral katekolaminerjik sistem dengesini değiştirerek 
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periferik yoldan kardiyovasküler sistemi etkilediği ileri sürülmüştür. Şöyle ki; köpeklere 

spesifik dopamin agonisti olan apomorfinle prernedikasyon yapılması digoksinin arinnojenik 

ve Ietal dozunu anlamlı bir şekilde değiştirmemiş, ancak BOS'ta norepinefrin düzeyini 

anlamlı olarak düşürmüştür. Spesifik dopamin antagonisti olan pimozid ise digoksinin 

aritmojenik dozunu azalorken letal dozunu değiştirmemiştir(73). 

Endojen opioid sistemin de digital aritmilerinde rol oynadığı ve bunun otonom sinir 

sistemi ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür(74). Nitekim digitalin SSS'i ile ilgili toksik etkileri 

(konfüzyon, görme bozukluğu, halüsinasyon, bulantı ve kusma) yüksek doz morfinin SSS'i 

üzerine etkilerine benzemektedir. Öte yandan endojen opioidler SSS'nin nörotransmiterleri 

(norepinefrin, dopamin, serotonin, GABA) ile ilişki içindedir ve opiat antagonistleri SSS'nin 

bazı yerlerinde (korteks ve locus coeruleus gibi) norepinefrin salınımını inhibe eder. 

Hipotalamik bölge endojen opioid ve opiat reseptörleri açısından zengindir ve hipotalamik 

stimülasyon digital aritmilerini artınr(l9, 67). Hipotalamus alt seviyesi kesisi digital 

aritmilerine direnci azaltır(74). Santral alfa adrenerjik agonist olan klonidinin kan basıncını 

düzenleyici etkisi kısmen endojen opioid sistem tarafından modüle edilir ve klonidin digital 

aritmilerini süprese eder(28). Sonuç olarak digital glikozidleri endojen opioid sistemi hem 

direkt hem de diğer nörotransmiterleri etkilemek sureôyle ak:tive ederler(74). 

Son yıllarda digital entoksikasyonunu patogenezinde eikozanoidlerin rolü üzerinde de 

önemle durulmaktadır. TxA2'nin digitalin sempatik nöroeksitatör etkisini güçlendiriyor 

olması, bu konuyla ilgili çalışmalara ağırlık kazandırmıştır. Kobaylarda oluşturulan digoksin 

aritmitelerinde tromboksan reseptör antagonisti olan BM 13177 (77) ve ICI 185,282 ve 

tromboksan sentetaz inhibitörü olan UK 38,485 (41) aritminin başlama zamanını, ventriküler 

fibrilasyon insidansını ve mortaliteyi azaltmaktadır. Digital glikozidıen kedi ve kobaylarda 

sistemik arteryel, venöz ve splanknik dolaşımda (40,89) ve koronerlerde(89) 

vazokonstriksiyona yol açar. Digitalin koroner konstriksiyona yol açması ventriküler 

aritmilerin oluşmasına öncülük edebir. Benzer şekilde TxA2 ve analoglan da koroner 
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vazokonstriksiyona neden olur ve noradrenerjik aşırımı gliçlendirir(91). Dolayısıyla 

tromboksan sentez inhibitörlerinin ve reseptör antagonistlcrinin kardiyoprotektif etkilerinin 

bir bölümünden sempatik aşırımı in hibe ediyor olmaları sorumlu tutulmaktadır. Diğer yandan 

TxA2'ye zıt etkiler gösteren prostasiklin analoğu olan 7-0XO-PGiı'le önceden tedavi edilen 

kobaylarda kardiyalc ritm bozukluklarının ortaya çıkması için gerekli oubain dozu anlamlı bir 

şekilde artmakta ve çeşitli aritmilerin ortaya çıkışı gecikmektedir(88). 



A R A Ç, G E R E Ç V E Y Ö N T E M 

a. Araçlar 

1.Grass Model 7 Poligraf 

a. Grass Model 7P4 C ECG and Tachograph 

Preamplifıkatör -1 adet 

b. Grass Model 7Pl Low Level D. C. 

Prearnplifikatör -1 adet 

c. Grass Model 7 DAC Sürücü amplifikatörler -2 adet. 

2. Transdüser 

a. Sıatham Model no: P 23 AC kan basıncı transdüseri -1 adet 

3. Elektrodlar 

a. İğne elektrodlar (paslanmaz çelik): 4 adet. 

lr Toprak elektrodu: 1 adet. 

4. Polietilen kanül -1 adet. 

Trakea kanülü -1 adet. 

b. İlaç ve Etkili Maddeler 

1. Ethyl Ürethane (Fischer Scientific Company) 

2. Liguemine (Roche, Türkiye) 

3. Digoxin (Sandoz, Türkiye) 

4. BW- 755C (Wellcome- Comp., England) 

5. L-648,051 (Merek Frosst, Canada) 
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c. Yöntem 

Çalışmamız Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma 

Laboratuvarında gerçekleştirildi. Bu amaçla ağırlıklan 380 ile 550gr arasında değişen toplan 

30 adet kobay kullanıldı. Aynca doz ve yöntem belirlemek için 8 kobay üzerinde ön çalışma 

yaptldı 

Deney öncesi bir gece aç bırakılmış kobaylara anestezi için üretan (1,5 g/kg) 

intraperitoneal uygulandı(38).Cerrahi anestezi devresi oluştuktan sonra trakea kanüle edilerek 

spontan solunuma bırakıldı. Arteriel kan basıncının yazdırılması için sol karotis arter kanüle 

edilerek, Statharn Model No: P23 AC kan basıncı transdüseri aracılığı ile Grass Model 7 

Poligraftaki Grass Model 7Pl Low Level D.C. preamplifikatöre giriş yapıldı.ilaç 

uygulamaları için sağ juguler ven kanüle edildi. Elektrokardiyografi kayıtlan için çelik iğne 

-
elektrodlar ekstremitelere subkutan yerleştirilip Grass Model 7P4 C ECG and Tachograph 

prearnplifıkatöre giriş yapıldı. EKG kayıtlan için il. derivasyon seçildi (şekil 4). 

Pıhtılaşmayı önlemek için her kobaya 20 İÜ/kg İV heparin verildi (41). 

Yukarıda anlatıldığı şekilde deneye hazırlanan toplam 30 kobay 6 eşit gruba ayrıldı. 

Tüm deneylerde ilaç uygulamalarına başlamadan önce stabilizasyon sağlanması için 45-60 

dakikalık süre tanındı. 

I. Grup (Digoksin kontrol grubu): Bu gruptaki kobaylara (n=5) digoksin 50 µg/kg İV 

bolus tarzda uygulandı. Bunu izleyen onbeşinci dakikadan itibaren 400 µg/kg/ saat hızında İV 

infiizyon şeklinde devam edildi. Digoksine başlanmadan 15 dakika önce İV serum fizyolojik 

verildi. 

il. Grup: Bu gruptaki kobaylara (n=5) digoksin uygulamasından 15 dakika önce 

BW-755C 5 mg/kg iV bolus tarzında uygulandı. Daha sonra I. grupta belinilen digoksin 

uygulama protokolü aynen gerçekleştirildi. 

111. Grup: Bu gruptaki kobaylara (n=5) digoksin uygulamasından 15 dakika önce 

BW-755C 10 mg/kg İV bolus tarzında uygulandı. Daha sonra J. grupta belirtilen digoksin 



23 

uygulama protokolüne aynen devam edildi. 

iV. Grup: Bu gruptaki kobaylara (n=5) digoksin uygulamasından 15 dakika önce 

BW- 755C 20 mg/kg İV bolus tarzında uygulandı. Daha sonra I. grupta belirtilen digoksin 

uygulama protokolü aynen gerçekleştirildi. 

V. Grup: Bu gruptaki kobaylara (n=5) digoksin uygulamasından 15 dakika önce 

L-648,051 5 mg/kg İV bolus tarzda uygulandı. Daha sonra I. grupta belirtilen digoksin 

uygulama protokolüne aynen devam edildi. 

VI. Grup: Bu gruptaki kobaylara (n=5) digoksin uygulamasından 15 dakika önce 

L-648,051 !Omg/kg İV bolus tarzda uygulandı. Daha sonra I. grupta belirtilen digoksin 

uygulama protokolüne aynen devam edildi. 

I. grupta kan basıncı ve kalp hızı kayıtları digoksine başlanmadan önce ve 

uygulandıktan sonraki 1., 5., 10., 15., 30. ve 60. dakikada olmak üzere toplam yedi kez 

alındı. 

il., il!., iV., V. ve VI. gruplardaki kan basıncı ve kalp hızı kayıtları ise BW-755C (5, 

10, 20 mg/kg) ve L-648,051 (5,10 mg/kg) uygulanmadan önce ve 1., 5., 10., 15. dakikada 

ve digoksin uygulamasına başladıktan sonraki 1., 5., 10., 15., 30., ve 60. dakikalarda 

alındı. 

EKG deki ritm bozuklukları, digoksinin ilk ventriküler ekstrasisıol(VES), ventrikül 

taşikardisi(VT), ventrikül fibrilasyonu(VF) ve eksitus(EX) oluşturan dozları için 

değerlendirildi. I. Gruptaki her bir parametre il., Ill., iV., V., VI. gruplardaki aynı 

parametreler için karşılaştırıldı. Gruplar arasındaki fark varyans analizi ile değerlendirildi. İki 

grup arasındaki farklar two-sample (t) testi ile karşılaştırıldı. Vemrikül fibrilasyon insidansı 

açısından gruplar arasındaki fark "The Fisher Exact Probabiliriy Test" ile değerlendirildi. 

Tüm gruplarda kan basıncı ve kalp hızı değişikliklerini değerlendirmek için başlangıç 

(ilaçsız) değeri, kendisinden sonra gelen her bir değer için "paired" (eşleme) testi ile 

karşılaştınldı. 
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Şekil 4. DENEY DÜZENEĞİNİN BLOK ŞEMASI 



BULGULAR 

1- Sistemik Arter Kan Basıncı (Sistolik): 

Kontrol grubunda (salt digoksin uygulanan grup), digoksin uygulamasından sonraki 

1. dakikada kan basıncı başlangıç (ilaçsız) değeri olan 69±4 mmHg'dan 84±4 mmHg'ya 

yükselmiştir (P<0.05). Bunu izleyen zamanlarda kan basıncı (sırasıyla; 95±5 mmHg, 96±5 

mmHg, 98±5 mmHg, 96±5 mmHg) yükselmeye devam etmiştir (P<0.05), Digoksin 

uygulamasından sonraki 60. dakikada kan basıncı 21±4 mmHg'ya düşmüştür(P<0.05). Bu 

düşme fatal aritmilerin (VT ve/veya VF) başladığı döneme uymaktadır. 

Digoksin uygulamasından hemen sonra gözlenen sistolik kan basıncındaki yükselme 

15 dakikada maximuma erişmiş, daha sonra doz arıtıkça düşmüştür (Şekil 5a). 

II. grupta BW-755C (5mg/kg) uygulamasından sonraki 1. dakikada kan basıncı 

başlangıç (ilaçsız) değeri olan 76±3 mmHg'dan 56±2 mmHg'ya düşmüştür(P<0.0005). 

BW-755C uygulamasını izleyen 5., 10., 15., 20. (Digoksine başlanan dönem), 25., 30., 

35., 50. dakikalarda kan basıncı sırasıyla; 68±3 mmHg, 70±3 mmHg, 71±4 mmHg, 74±4 

mmHg, 75±3 mmHg, 72±5 mmHg, 74±7 mmHg, 72±4 mmHg şeklinde seyir göstermiş 

fakat başlangıç değerinden düşük bulunmuştur. Bu düşüklük istatistiksel yönden anlamlı 

değildir (P>0.05) 80. dakikada kan basıncı başlangıca göre 76±3 mmHg dan 54±12 

mmHg'ya düşmüştür. Ancak bu istatistiksel yönden önemli değildir(P>0.05). 

BW,755C (Smg/kg) uygulaması başlangıçta ani bir hipotansiyon ve bunu izleyen 

uzun süreli hipertansiyon oluştunnuştur. Hipertansif fazda kan basıncı başlangıç değerini 

aşmamış ve digoksinin kan basıncını yükseltici etkisi görülmemiştir (Şekil Sa). 

III. grupta BW-755C (10 mg/kg) uygulamasından sonra kan basıncı başlangıç değeri 

olan 77±5 mmHg'dan 44±3 mmHg'ya düşmüştür(P<0.0005). Bunu izleyen tüm 

zamanlardaki değerler (sırasıyla; 83±4 mmHg, 83±6 mmHg, 86±5 mmHg, 88±6 mmHg, 

87±7 mmHg, 85±8 mmHg, 85±10 mmHg, 78±10 mmHg, 80±11 mmHg) başlangıç 
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değerinden yüksektir. Özellikle 10., 15., 20. (Digoksin) ve 25. dakikalardaki değerler 

istatistiksel yönden önemlidir(P<0.05), 

BWw 755C (10 mg/kg) uygulaması başlangıçta ani hipotansiyon ve bunu izleyen uzun 

süreli hipertansiyon oluşturmuş, kan basıncındaki yükselme digoksin uygulamasından sonra 

da devam etmiş, ancak bu yükselme kontrol grubunda görüldüğü kadar olmamıştır(Şekil Sa). 

iV. grupta BW-755C (20 mg/kg, İV) uygulamasından hemen sonra, başlangıç 

(ilaçsız) değeri 84±2 mmHg olan kan basıncı 20±3 mmHg'ya düşmüştür(P<0.0005). Bunu 

izleyen zamanlardaki kan basınçtan (sırasıyla; 82±2 mmHg, 95±5 mmHg, 94±5 mmHg, 

93±5 mmHg, 94±5 mmHg, 94.4±4.8 mmHg) 5. dakika değeri hariç başlangıç değerinden 

yüksektir. Ancak bu durum istatistiksel yönden anlamlı değildir(P>0.05). 50. dakikadaki kan 

basıncı (73±16 mmHg) başlangıç değerinden düşük fakat istatistiksel olarak 

anlamsızdır(P>0.05). 80. dakikada kobaylardan sadece l'i sağ kalmıştır ve bu hayvanın kan 

basıncı 10 mmHg olarak ölçülmüştür (Şekil 5a). 

KB 
(mmHg) 

100 

80 

10 

o 

O L 5 10 15 D 25 30 35 50 ZAMAN(dakika) 
' Şekil 5'd:' Sisto!ik arter kan basıncı (mmHg) 

L BW-755C (S.1Qve20mg/kg, İV) uygulamasını Jzleyen birinci dakika 
D Digoksin ( 50 mglkg İV bolus) uygulamasını izleyen b'ırinci dakika 

60 

-- □ igoksin kontrol o----<> : BW- 755 C (10mg/kg) • digoksin 
6---ll BW-755 C (Smglkg) ~ dlgoksin D--<l: BW-755C (20mg/kg).digoksin 



27 

BW-755C (20 mg/kg) uygulaması başlangıçta ani ve ileri derecede hipotansiyon, 

bunu izleyen uzun süreli hipertansiyon oluşturmuştur. Hipcnansif fazdaki kan basıncı 

başlangıç (ilaçsız) değerinden yüksek olup, digoksine bağlı kan basıncı yükselmesi 

gözlenmemiştir. 

V. grupta L-648,051 (5 mg/kg, I.V.) uygulamasından hemen sonra 86±2 mrnHg olan 

kan basıncı 64±4 mmHg'ya düşmüştür(P<0.0005). Bunu izleyen zamanlardaki kan 

basınçları (sırasıyla; 79±8 mmHg, 81±5 mrnHg, 84±4 mrnHg, 83±6 mrnHg, 82±4 mrnHg, 

80±4 mmHg,73±4 mmHg, 76±5 mmHg, 63±9 mmHg) başlangıç değerine göre düşüktür. 

Ancak aradaki farklar sadece 35. ve 50. dakikalarda istatistiksel yönden anlarnlıdır(P<0.05). 

L~648,051 (5rng/kg) uygulaması ani hipotansiyon ve bunu izleyen uzun süreli 

hipertansiyon yapmışnr.Hipertansif fazda kan basıncı başlangıç değerinden düşük olup, 

digoksine bağlı kan basıncı yükselmesi izlenmemiştir (Şekil 5b) . 
• 

VI. grupta, L-648,051 (10 mg/kg, l.V.) uygulamasından hemen sonra, başlangıç 

dönemde 79±6 mmHg olan kan basıncı 50±4 mmHg'ya düşmüşıür(P<0.0005). Bunu 

izleyen tüm zamanlardaki kan basınçları (sırasıyla; 75±5 mrnHg, 76±5 mrnHg, 75±6 mrnHg, 

78±5 mrnHg, 79±5 mmHg, 80±5 mmHg, 81±5mmHg, 79±5 mmHg, 76±4 mrnHg, 50±11 

mmHg) başlangıç değerinden düşüktür. Aradaki farklar 5. 10. 15. 20. 35. (P<0.05) ve 80. 

(P<0.01) dakikalarda istatistiksel yönden önemlidir (Şekil 5b). 

L-648,051 (10 mg/kg) uygulaması başlangıçta ani hipotansiyon, bunu izleyen uzun 

süreli hipertansiyon oluşturmuştur. Hipertansif fazda kan basıncı başlangıç değerinden düşük 

olup, digoksinin kan basıncını yükseltici etkisi görülmemiştir. 

BW-755C 10 mg/kg uygulamasından sonraki 1. dakikada gözlenen kan basıncındaki 

düşme, aynı ilacın 5 mg/kg l.V dozda uygulanmasına göre daha fazladır(P<0.025). Bu ilaç 

20 mg/kg l.V uygulandığında gözlenen kan basıncındaki düşme ise, diğer iki dozdaki (5 ve 

10 mg/kg, l.V) uygulamaya göre daha fazladır(P<0.05). 

L-648,051, 5 ve 10 mg/kg uygulandığında 1. dakikada gözlenen kan basıncındaki 

düşmeler arasındaki fark istatistiksel yönden önemli değildir(P>0.05). 
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0------0 , L - 61.8,051 ( lOmglkg) + digoksin 

50 
ZAMAN (dalcika) 80 

L : L 61.B,051 ( 5 ve 10 mgl kg İV ) uygulamasını 
iz(eyen birinci dakika 

D: Oigoksin ( 50 mgl kg İV) uygulamasını 
izll!'yen birinci dakika 

Kontrol grubunda digoksin uygulamasından sonraki tüm zamanlardaki kan basınçları 

başlangıç değeri ne göre yüksektir. Önceden L-648.051 (5 ve lOmg/kg, 1. V) ile tedavi edilen 

gruplarda, digoksin uygulamasından sonra kan basıncında, başlangıç değerine göre bir 

yükselme gözlenmemiş hatta hafif bir düşme görülmüştür. Önceden B W-755C ile 5 mg/kg 

dozda tedavi edilen grupta, digoksin uygulamasından sonraki kan basıncında başlangıca 

oranla hafif bir düşme görülmüşse de istatistiksel yönden anlamsızdır. Aynı ilaç ile 10 mg/kg 

dozda tedavi edilen grupta digoksin uygulamasından sonraki 1. ve 5. dakikalardaki kan 

basınçları başlangıç değerinden istatistiksel yönden anlamlı olacak şekilde yüksektir(P<0.05). 

BW-755C 20 mg/kg dozda uygulandığında, digoksin verilişinden sonraki kan basıncında 

başlangıca oranla hafif bir yükselme görülmüşse de istatistiksel yönden önemsizdir. 

Kan basıncına ilişkin bulgular tablo 1., 2., 3., 4. de gösterilmiştir. 



Tablo 1: Tüm gruplarda zamana göre kan basıncı ortalamaları ve standart sapmaları (mmHg). 

Gruplar ZAMAN (DAKiKA) 

o L 5 ıo 15 D 25 30 35 50 80 -- --
Kontrol (Digoksin) 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 84.2 95.4 96 98.4 95.6 21.25 

±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±5 ±5 ±5 ±5 ±4.26 

BW 755C (5mg/kg)+dig. 76.2 55.8 67.8 69.6 70.8 73.8 75.4 71.8 74.2 72.4 53.6 

±3.2 ±2.5 ±3.2 ±2.6 ±4.l ±3.8 ±3.1 ±5.5 ±7 ±4. l ±12.5 

BW 755C (lOmg/kg)+dig. 77.2 44.4 82.6 82.6 86.4 88.2 87.2 85.4 84.8 77.8 
f\) 

80.2 w 

±4.8 ±3.2 ±4.1 ±6.4 ±5.4 ±6.4 ±7.2 ±8.4 ±9.6 ±10.3 ±l l.1 

BW 755C (20mg/kg)+dig. 84.4 19.6 82.2 85.2 94.8 94.2 93.4 94.4 94.4 72.8 

±1.9 ±2.8 ±2.5 ±2.3 ±5.05 ±5.2 ±4.8 ±4.8 ±4.8 ±15.7 

L-658,05 l (5mg/kg)+dig. 86.2 63.6 79 81 84 82.6 81.6 79.8 73.4 76 63.4 

±2.4 ±4 ±7.7 ±4.8 ±4.19 ±5.6 ±3.8 ±4.l ±4 ±4.8 ±9.4 

L-64 8,051 (1 Omg/kg)+dig. 79 50.4 74.8 76.2 75.2 77.6 78.8 80 80.8 75.6 49.6 

±5.I ±4.2 ±5 ±5 ±6.5 ±5.2 ±5 ±5.3 ±5 ±3.6 ±11.5 

L: L-648.051 ve B W-7 55C enjeksiyonunu izleyen 1. dakika 
D: Digoksin enjeksiyonunu izleyen 1. dakika 



Tablo 2: Digoksin kontrol grubunda zamana göre kan basıncına 
ait eşlemeli t testi değerleri 

0-1 0-5 

* P<0.05 

Zaman Dilimleri (Dakika) 

0-10 0-15 

* -6.743 * -5.777 

0-30 

-6.15ı* 

0-60 

Tablo 3: B\V-755C (5, l 0,20 mg/kg) + digoksin uygulanan grupların zamana göre kan 
basıncına ilişkin eşlemeli t testi değerleri .. 

Gruplar 

BW-755C (5mg/kg) 

+ digoksin 

BW-755C(l Omg/kg) 

+ digoksin 

B W-755C(20mg;kg} 

+ digoksin 

* : P<0.05 
u : P<0.01 
*** : P<0.0005 

Zaman Dilimleri (dakika) 

0-1 1-5 1-10 

*** * -4.271° 16.883 -3.151 

*** *** *** 
16.96 -17.187 -11.445 

*** *** *** 
20.98 -14.301 -15.745 

l-15 

'' -3.258 

*** -14.474 

*** -10.355 

0-5 0-10 0-15 0-20 0-25 0-30 

2.24 * 2.041 1.253 0.636 0.274 1.019 

* ** * * -l.756 -2.648 -4.8 I l -3.461 -3.002 -1.964 

* 
0.781 -0.284 -1.946 -1.768 -1.604 -1.771 

0-35 0-50 

0.365 1.572 

-1.422 -0.083 

-I.771 -0.689 

0-80 

1.876 

-0.419 

9.5571* 

w 
o 



Tablo 4: L-648,051 (5 ve lO mg/kg) + digoksin uygulanan gnıplarda kan basıncına ilişkin eşlemeli t testi değerleri. 

Gruplar Zaman Dilimleri (Dakika) 

0--1 1-5 1-10 1-15 0-5 0-10 0-15 0-20 0-25 0-30 0-35 0-50 0-80 

L-648,05 l (5nıg/kg) + dig. ** * ** ** -7.68 -3.017 -5.096 -5.402 I.229 l.974 1.081 

** * *** .... .. .. ** * .. * L-648,051 (Smg/kg) + dig. 18.235 -9.316 -11.38 -9.154 2.806 2.888 2.179 

* · P<0.05 

** - P<0.01 

*** :P<0.0005 

0.907 * * 1 .4 96 1. 891 3 .545 2.31 9 2.009 

3.5.. 0.302 -1.581 --3.674,. 0.769 2.o<J* 

w 
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Bu bulgulara göre, hem BW-755C hem de L-648,051 başlangıçta ani hipotansiyon 

ve bunu izleyen uzun süreli hipertansiyon yapmışlardır. Bu bifazik yanıtın presör 

döneminde L-648,051 (5 ve 10 mg/kg) her iki dozda da kan basıncını başlangıca oranla 

düşürmHş ve digoksinin kan basıncını yükseltici etkisini önlemiştir. BW-755C ise 10 ve 20 

mg/kg dozlarda presör fazda kan basıncını başlangıca oranla yükseltirken, 5 mg/kg dozda 

düşürmüştür. BW-755C sadece 10 mg/kg doz.da digoksinin kan basıncını yükseltici etkisini 

önlememiş ancak bu etki kontrol grubuna oranla daha hafif gözlenmiştir. 

2- Kalp Atım Sayısı : 

Salt digoksin uygulanan kontrol grubunda, digoksin (50 µg/kg, l. V) uygulamasından 

sonraki tüm zamanlardaki (sırasıyla, 227±10, 222±11, 211±14, 212±12, 199±21/dk) kalp 

hızı değerleri başlangıç (ilaçsız) değerine göre (232±9/dk) düşüktür. Kalp hızındaki bu 

düşme 10. dakika değeri dışındaki zamanlar için istatistiksel yönden de anlamlıdır(P<0.05). 

VT ve/veya VF'nu başlaması nedeniyle, 50. ve 80. dakika değerleri ölçülmemişıir 

(Şekil 6a). 
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Şekil 6a. Digoksin kontrol grubuna ait kalp atım sayısı (n/dak.) 
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II. grupta BW-755C (5 mg/kg, I.Y) uygulamasından sonraki tüm zamanlarda kalp 

hızı değerleri (sırasıyla; 255±5, 253±5, 253±5.16, 249±4, 234±5, 239±6, 235±6, 231±6, 

212±5t 200±3/dk) başlangıç dc~criııc göre (271±5/dk) dtışüktiir. Arndnki farklar istatistiksel 

yönden anlamlıdır(P<0.01} {Şekil 6b). 
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Şekil 6b. BW-755C (5 mg/kg)+ dıgoksin grubuna ait kalp atım sayısı (n/d:ık.) 

III. grupta 13 W-755C ( 1 O mg/kg, t. V,) uygulnm:ısındnn sonraki tüm zn.manlarda kalp 

atım sayısı değerleri (sırıısıyl:ı; 242±3/dk,258±8/dk, 248±9/<lk, 246±9/dk, 240±10/dk, 

239± 10/dk, 234± 11/dk, 230± 10/dk, 21 O± 16/dk, 212±17/dk, 228±12/dk} başlangıç değerine 

göre (264±9/dk) düşüktür. Arııdnki farklar ıstntisti ksel yönden önemlidir ( l. dakika için; 

P<0.05, 5. dakika için; P<O.O 1, d iğcr zamanlar için; P<0,005) (Şekil 6c). 

IV. gnıptn BW-755C (20 mg/kg, 1.V) uygulamasından sonrnki 1. dakikada kalp atım 

sayısı başlangıç (ilaçsız) tlc~cri olan 246± 14/dk'dan 205±8/dk'ya dti şınüştür. Arndaki fark 

i statistikscl yönden an hım! ıd ı r(P<O.O I ). B uıı u izleyen zaman !ardaki kulp atım sayıları 

(sırasıyla; 234±2/dk, 232± 12/d k, 235± 1 1/dk, 235± l O/dk, 235± l O/dk, 233±9/dk, 227±9/dk, 
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22o±8/dk, 222±24/dk) başlangıç değerine göre düşüktür. Aradaki farklar BW-755C (20 

rng/kg) uygulamasından sonnıki 1 O., 15. ve 50. dakikalarda istatistiksel olarak anlamlıdır 

(sırasıyla; P<O.O I, P<0.01 ve P<0.05). Digoksin uygulamasından sonraki 60. dakikada sağ 

kalan hayvan yoktur (Şekil (xJ). 
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Şekil 6d. BW-755 C (20 mg/kg)+ digoksin 

grubuna ait kalp atını sayısı (n/dak.). 

BW-755C 5 mg/kg dozda uygulamasından sonra 1. dakikada gözlenen kalp atım 

sayısındaki diişmc, aynı il:ıcın I O mg/kg dozda uygulanmasına göre daha azdır(P<0.05); bu 

ilacın 20 mg/kg dozda uygulanmasıyla gözlenen kalp atım sayısındaki düşme ise, diğer her 

iki dozdaki uygulamaya göre daha fazladır(P<0.005), 

V. grupta L-648,051 (5mg/kg, I.V) uygul:ımasıııdan sonra tlinı zamanlardaki kalp 

atım sayısı (sırasıyla; 229±7/dk, 227±7dk, 221±7/dk, 218±7/dk, 210±7.2/dk, 204±8/dk, 

196±9/dk, 196±8/dk, l 87±5. 1 /dk, 179±4/dk, 186±6/dk) başlangıç değerine (236±6/dk) 

göre istatistiksel yönden anlamlı olarak diişüktiir(P<O.O 1) (Şekil 6c). 
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VI. grupta L-648,051 ( 10 mg/kg. f. V .) uygu]amasından sonraki kalp atım sayılan 

(sırasıyla; 256± 10/dk, 258± 12/dk, 251± 12/dk, 242±13/dk. 242±13/dk, 244±14/dk, 

240±16/dk, 238±15/dk, 227±19/dk, 229±23/dk, 229±12/dk) başlangıç deJterine 

(264±10/dk) göre düşüktür. Aradaki farklar 20 .• 25., 30., 35., 50., 65. ve 80. dakikalarda 

istatistiksel yönden anlamlıdır(P<0.05) (Şekil 6f). 
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Şekil 6e. L-648,051 {5 mg/kg)+ digoksin · Şekil 6f. L-648,05 I ( 1 O mg/kg)+ digoksin 

grubuna ait kalp atım sayısı (n/dak.). grubuna ait kalp atım sayısı {n/dak.). · 

L-648,051 uygulamasından bir dakika sonra gözlenen kalp atım sayısındaki düşme 

oranlan açısından dozlar arasında fark görülmemiştir(P>0.05). 

Kalp anın sayısına ilişkin bulgular tablo 5, 6, 7, 8 de gösterilmiştir. 

Bu bulgulara göre L-648 ,051 ve B W-7 55C kalp atım sayısını düşürmüş ve 

digoksinin aynı yöndeki etkisini önlememişlerdir. 



Tablo 5: Tüm gruplarda zamana göre kalp hızı ortalamaları ve standart sapmaları. 

Gru(!lar ZAMAN {DAKİKA) 

o L 5 -1.CL 
Digoksin 232 232 232 232 

±9.4 ±9.4 ±9.4 ±9.4 

BW 755C (5mg/kg} 271 255 253 253 

+ Digoksin ±5.2 ±4.87 ±5.2 ±5.2 

BW 755C (IOmg/kg} 264 242 258 248 

+ Digoksin ±9 ±3.2 ±8 ±9.3 

BW 755C (20mg/kg} 246 205 234 232 
- . - . 

+ Digoksin ±14 ±8.1 ±11.7 ±12 

L-658.051 (5mg/kg) 236.4 229 226.8 221 

+ Digoksin ±6.2 ±7 ±7 ±6.9 

L-648.051 (lOmg/kg) 264 256 258 250.8 

+ Digok.sin ±10 ±9.7 ±12.4 ±11.8 

Tablo 6. Digoksin kontrol grubunda kalp hızlarına iliş~n 
eşlemeli t testi değerleri 

Zaman Dilimleri (Dakika) 

0-1 0-5 0-10 0-15 0-30 

2.236"' 2.25"' 3.343"' 4.543""" 2.939"' 

*: P<0.05 ** : P<0.01 

-1L D 25 JO ._JL 

232 226.8 222 211 212 

±9.4 ±9.9 ±11.5 ±14.1 ±12.I 

249 234 239 235 231 

•±4.06 ±5.5 ±6 ±6 ±6.15 

246 240 239 234 230 

±9 ±9.7 ±10 ±11 ±10 

235 235 235 233 227 

±11.3 ±10 ±10 ±8.6 ±9.4 

218 210 204 195.6 196 

±7.2 ±7.2 ±7.8 ±8.8 ±7.7 

242.4 242.4 243.6 240 237.6 

±13 ±13.2 ±14 ±16 ±15.1 

lO _M._ ____fil! 

199 

±20.8 

212 200 

±5.3 ±2.8 

210 212 228 

±15.9 ±17.4 ±12 

220 222 

±8.5 ±24 

187 179 186 

±5.2 ±4.4 ±6 
c..:ı 

en 

226.8 229 229 
±18.6 ±23 ±12.4 



Gruplar 

BW 755C (5mg/kg) 
+ digoksin 

BW 755C (lümg/kg) 
+ digoksin 

BW 755C (20mg/kg) 
+ digoksin 

*: P<0.05 
0 : P<0.01 
*** : P<0.005 

Tablo 7. BW 755C (5,10,20mg/kg} + digoksin uygulanan gruplarda kalp hızına ilişkin 
eşlemeli t testi değerleri. 

Zaman Dilimleri (Dakika) 

0-1 1-5 1-10 1-15 0-5 0-10 0-15 0-20 0-25 0-30 - - - - · 0-35 

5J199° 4.743° •• •• •• •• •• •• 1.633 1.633 1.826 4.743 4.129 · 5.662 8.318 8.091 6585 

2.409* •• ••• • •• *** *** ••• • •• -1.912 -059 -0.364 3.833 10.614 10.614 12.171 10.633 10.91 I 12.846 

**' * ** ** 1.907** • 5.155 -5.58 -4.468 -5.27 3.773 3.087 1.686 1.686 1.446 1.901 

' " 

Tablo 8: L-648.051 (5 ve lOmg/kg) + digoksin uygulanan gruplarda kalp hızlarına ilişkin eşlemeli 

Gruplar 

L-648,051 (5mg/kg) 
+digoksin 

L-64 8,05 1 ( 1 Omg/kg) 
+ digoksin 

,. : P<0.05 
**: P<0.01 
*"'* : P<0.001 

t testi değerleri. · · · · 

Zaman Dilimleri (Dakika) 

~ ~ . ...!:12.. · ~ _o_-5_ o-ıo 0-15 0-20 0-ıs o-3o 0.35· o-5o . . 0-65 0-80 -----
6°1.663 5_715** 3.087* 4* * 6.5 ... 4,241• 1. ı 56 • 5 .2 ı er· 6.369. • • , . ı ı ·r 9 .53 i0 8.3os • · 5 .661 

* r/ • * • ' * • * ** 0.967 0.272 2.236 2.44 0.632 I.622 1.787 2.508 . 2.262 2.434 2.805 3.392 2.322 10.543 

0-50 ' 0-65' .... . . 
6.331 11.237 

• •• •• 39 10.83 

2.699* -1 

c., ......, 
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3~ EKG Bulguları 

Tüm gruplarda ventriküler aritmiler (ilk ventriküler erken vuru) onaya çıkmadan önce 

P dalgası amplitüdünde azalma ve STsegmentinde depresyon gözlenmiştir. Ventrikülererken 
1 

yunılar genellikle multifonndur(Şekil'7). -

Kontrol gnıbu_nda digoksinin ilk ventriküler ekstrasistol (VES), yeı:ıtrikül taşikardisi 

(V1). ventrikül fibrilasyonu (VF) ve eksitus (EX) oluşturan dozları sansıyla; 162±32 µg/kg, 

199±36 µg/kg, 236±25 µg/kg. 572±135 µg/kg olar.ık bulunmuştur. Bu gruptaki kobayların 

tümünde (n=5) VF'nu gözlenmiş ve kobaylardan dördü VF'nunu izleyen kardiak arrest ve 

idiyoventriküler ritm sonucu ölmüştür. Bir kobay ise VT sonrası idiyoventriküler ritrn'le 

ölmüştür. Hayvanların birinde hiç VES görülmeden fatal aritmiler (VT ve VF) direkt olarak 

başlamışnr. Fatal aritmiler başladıktan sonra sinüs ritmine dönüş sadece 1 kobayda ve çok 

kısa süreli bir episod şeklinde görülmüştür. VT ve VF episodları birbirini izler biçimde olup, 

kısa ve/veya uzun süreli VT yada VF episodlan şeklinde izlenmiştir. 

BW-7 55C ile 5 mg/kg dozda önceden tedavi edilen grupta (il. grup) VES. VT ve EX 

oluşması için gerekli digoksin dozları sırasıyla; 251±81 µg/kg, 393±244 µg/kg ve 722±99 

µg/kg dir. Bu değerler kontrol grubunun aynı parametrelerine göre yüksektir. Ancak aradaki 

farklar istatistiksel yönden anlamlı değildir(P>0.05).Kontrol grubunda tüm kobaylarda 

VF'nu görülmüşken. bu grupta sadece iki hayvanda VF'nu gözlenmiştir. Ancak bu 

istatistiksel yönden anlamsızdır. Fatal aritmiler başladıktan sonra iki kobayda spontan sinüs 

ritmine dönüş izlenmiştir. 

BW-755C ile 1 O mg/kg dozda önceden tedavi edilen grupta VES, VT ve EX oluşturan 

digoksin dozları sırasıyla; 234±67 µg/kg, 361±163- µg/kg, 794±146 µg/kg dır. Bu dozlar 

kontrol grubundakilere göre (sırasıyla; 162±32 µg/kg, 199±36 µg/kg, 572±135 µg/kg) 

yüksektir. Aradaki farklar sadece eksitus dozu açısından istatistiksel yönden 
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anlamhdır(P<0.041). Bu grupta sadece bir kobayda VF'nu görülmüştür. VF görülme 

insidansı kontrol grubuna göre istatistiksel yönden anlamlı olarak düşüktür(P<0.05). Fatal 

aritmiler başladıktan sonra iki kobayda arada spontan sinüs ritmine dönüş gözlenmiştir. 

BW-755C ile 20 mg/kg dozda önceden tedavi edilen grupta (IV. grup), digoksinin 

VES, VT, VF ve EX oluştu~an dozları_ sırasıyla; 204±32_ µg/kg, 232±27 µg/kg, 306±142 

µg/kg, 311±51 µg/kg dır. Ölüme neden olan digoksin dozu kontrol grubuna g·öre (572±135 

. . . 

µg/k.g) anlamlı olarak düşük b~lunmuştur(P<0.01). Bu grupta kontrol grubunda olduğu gibi 

tüm kobaylarda VF'nu görülmüştür. 

L-648,051 ile 5 mg/kg dozda önceden tedavi .e.di_len kobaylarda 0f. grup) digoksinin 

VES, VT ve EX oluşturan dozlan sırasıyla; 192±28 µg/kg, 297±62 µg/kg, 88°1±237 µg/kg 

olarak bulunmuştur. VT ve EX dozları kontrol grubuna göre anlamlı olarak 

yüksektir(P<0.05). VF görülme insidansı_ ko~jrol_ grubu_na göre anlamlı olarak 

düşükcür(P<0.05). Kobaylardan birinde VES ve VT de görülmemiştir. 

L-648,051 ile 10 mg/kg dozda önceden tedavi edilen grupta (VI. grupta) VES, VT, 

EX oluşturan digoksin dozları sırasıyla 250±107 µg/kg, 381±276 µg/kg, 569±248 µg/kg 

olarak bulunmuştur. Bu dozlar ile kontrol grubunun aynı parametleri arasındaki farklar 
. . .. . .. . . .. . 

istatistiksel yönden önemsizdir. Bu grupta sadece iki kobayda VF'nu· görülmüştür. VF 

görülme insidansı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

EKG bulguları tablo 9 ve 10 da gösteJ:ilmiştir. 

Bulgularımıza göre L-648,051 5 mg/kg (İ.V) dozda, digoksinin VT ve ölüme yol 

açan dozlannı anlamlı olarak anırmış; 10 mg/lcg dozda ise etkisiz kalmıştır. Bu ilaç her iki 

dozda da VF insidansını azaltmıştır, ancak bu azalma sadece Smg/kg dozda istatistiksel 

yönden anlamlı bulunmuştur(P<0.05). 

BW-755C 5 ve 10 mg/kg dozlarda digoksinin mortaliteye yol açan dozunu anlamlı 
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olarak artınnış ve VF görülme insidansını azahrnıştır. Bu ilaç daha yüksek dozda (20 mg/kg) 

kontrol grubuna oranla daha düşük dozlarda digoksinle ölüme yol açmış ve VF insidansını 

değiştinnemiştir. BW-755C VF insidansını sadece 10 mg/kg dozda istatistiksel yönden 

anlamlı şekilde azaltmıştır(P<0.05). 

Tablo 9: Tüm Gruplarda VES, VT, VF ve EX oluşturan digoksin dozları, 
ortalamaları ve standart sapmaları. 

Gruplar Digoksin (JJ.g / kg) 

VES VT VF 
Konb'o) (Digoksin) 162.5 ± 32 198.6± 36 236.2± 25 

BW-755C Smg/kg + dig. 251.2 ± 81 393 ± 244 

BW-755C lOmg/kg + dig. 234 ± 67 360.8 ± 162.9 

BW-755C 20mg/kg + dig. 204 ± 32 232 ± 27.S 305,6 ± 141.7 

L-648.051 Smg/kg + dig. 191.6 ± 28 297 ± 61.7* 

L-648.051 lOmg/kg + dig. 249.6 ± 106.8 381 ± 276 

• : P< 0.05 (Kontrolden farkı)) 
""' : P<O.Ol (Kontrolden farkı) 

Tablo 10: Aritmi yönünden tüm gruplar arasındaki varyans 
analizi sonuçlan. 

F p 

VES 1.573 0.1 < PS 0.25 

vr 1.961 0.05 < Ps0.10 

VF 2.023 * 0.025 < P s0.05 

EX 9.557'''*"' Ps 0.0001 

* P<0.05 
*"'"' P<0.001 

EX 

572.4 ± 134.6 

721.8 ± 99 

794.4 ± 146* 

311±51** 

880.8 ± 237* 

568.8 ± 248 
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Tablo l J, BW-755C (5,10,20 mg/kg) ve L-648.051 (5 ve 10 mg/kg) uygulanan gruplarda VES, VT, 
VF ve EX oluşturan digoksin dozlarının kontrol grubuyla kaqılaştınlmasma ilişkin 
ıwo-sample {t) ıesıi değerleri. 

BW-755C BW-755C BW-755C L-648.051 L-648.051 
(5mg/kg) (I0nıg/kg) (20nıgJk g) {S mglkg) (IO mg/kg) 

YES -2.OUl02 -1.9391 -1.9-t'i64 -l.44026 -1.5551 

vr -1.76202 -2.17236 · -1.51554 -3.0018° -1.46656 

YF -1.057 

EX -1.28628 -2.49547° 4.0497400 -2.52705"' 0.0284849 

•: P<0.05 
0 : P<0.01 

Digoksinden önce 

L. O dk sonra 45 dk so'l!'q · i,6 dk sonra 

Şekil 7,. Digoksin kontrol grubundan bir kobaya ait EKG irosesi. 



TARTIŞMA 

Bu çalışmada lipoksijenaz ve siklooksijenaz dual inhibitörü olan BW-755C ile 

lökotrien D4 reseptör antagonisti olan L-648,0Sl'in, kobayda digoksin ile oluşturulan 

deneysel aritmiler üzerine etkileri araştırılmıştır. 

L-648,051 (5 mg/kg, İV) dozda, digoksinin venırikül taşikardisi ve ölüme yol açan 

dozlarını belirgin olarak artırmış, daha yüksek dozda (10 mg/kg, !.V) etkisiz kalmıştır. Bu 

ilaç düşük dozda (5mg/kg) daha fazla olmak üzere, her iki dozda da ventrikül fıbrilasyon 

insidansmı azaltmıştır. 

BW-755C, 5 ve 10 mg/kg dozlarda, digoksinin ölüme yol açan dozunu anlamlı olarak 

anırmış ve 10 mg/kg dozda daha çok olmak üzere her iki dozda da ventrikül fibrilasyon 

insidansını azaltmıştır. BW-755C, daha yüksek dozda (20 mg/kg, !.V.) aksi tesirler gösterip, 

kontrol grubuna göre daha düşük dozlarda digoksinle ölüme yol açmış ve fatal aritmi 

(ventrikül fıbrilasyonu) görülmesini önleyememiştir. 

Her iki ilaç da digoksinin aritmi (ilk ventriküler erken vuru) başlatıcı dozunu anımuş, 

ancak bu istatistiksel yönden in lamlı bulunmamıştır. 

Digoksinle deneysel aritmi oluştunnak amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

Örneğin; Pace ve Gillis (68), kobayda fatal aritmi gelişinceye kadar 100 µg/kg !.V. bolus 

tarzda digoksini her 15 dakikada bir uygulamışlardır. Rabkin ve Roob'a(74) göre de bu 

yöntem her zaman kardiak aritmi oluşturmaktadır. Daha değişik bir uygulama ise Rabkin ve 

Redston (75) tarafından geliştirilmiştir, Bu araştıncıların yönteminde, 50 mg/kg intravenöz 

bolus tarzda digoksin enjeksiyonunu 500 µg/kg/saat hızında devamlı infüzyon izlemektedir. 

Bu yöntemle aritmi oluştunnak için !.V. bolus tarzdaki uygulamaya göre daha yüksek 

digoksin dozları gerekmektedir (75). Yaptığımız ön çalışmalar bu bulguyu desteklediğinden, 

çalışmamızda son sözü edilen yönteme benzer bir uygulama (50 µg/kg, I.V. bolus tarzda 
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digoksin enjeksiyonundan 15 dakika sonra 400 µg/kg/saat şeklinde devamlı infüzyon) 

seçilmiştir. Bunda amaç, bu yöntemin kullandığınız ilaçların EKG iizerine etkilerini daha 

ayrıntılı bir şekilde incelemeye olanak vennesidir. Rabkin ve Redston (75) devamlı infüzyon 

yöntemiyle, önce ventriküler prematür vuruların oluştuğunu bunu ventrikül taşikardisi, 

ventrikül fıbrilasyonu, komplet kalp bloğu ve idiyoventriküler ritm gibi fatal aritmilerin 

izlediğini gözlemlemişlerdir. Bizim deneylerimizde de görülen aritmi çeşitleri aynıdır. 

Çalışmamızda deney hayvanı olarak kobay seçilmesinin nedeni, kobayların da 

insanlar gibi digitale duyarlı olnıasıdır(41). 

Deneylerimizde digoksin uygulamasından yaklaşık bir dakika sonra sistolik arteri yel 

kan basınçları otalaması 69.4±4 mmHg'dan 84.2±4 mmHg'ya yükselmiş, kan basıncındaki 

yükselme yaklaşık 15 dakika sonra maksimuma erişmiştir. Fatal aritmiler (VT, VF) 

başladığında kan basıncı ileri derecede düşmüştür. Digoksinin kan basıncı üzerine etkisi 

literatürle uyum göstermektedir (41, 72, 75). 

Digoksin uygulamasından sonraki birinci dakikadan itibaren kalp atım sayısı anlamlı 

olarak azalmaya başlamış ve bu azalma dozla orantılı bir biçimde devam etmiştir. Bilindiği 

gibi digitaI glikozidleri küçük dozlarda vagal tonusu artırarak atış hızını yavaşlatır ve doz 

yükseldikçe sinoatriyal düğümden çıkan impulsların sayısını direkt etkileriyle azaltırlar(46). 

Digital toksisitesinde görülen aritmilerin oluşum mekanizmaları kesinlik kazanmış 

olmamakla birlikte, otonom sinir sistemi ve santral sinir sistemi ile yakından ilişkili olduğu 

saptanmıştır(27). 

Kalp glikozidlerinin sempatik etkinliği artırmaları başta aritmojenik etkileri olmak 

üzere, bazı toksik etkilerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır(46). Diğer yandan 

norepinefrin (72), histamin (15, 52), dopamin (73), serotonin (31,32), endojen opioidler 

(19, 74) gibi nörotransmiterler ile TxA2 (41, 77) ve PGl2 (88) gibi otakoid maddeler ile 

digoksin aritmileri arasında ilişki saptanmışnr. 

Digital glikozidleri kedi ve kobaylann sistemik arteryel, venöz ve splanknik 
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dolaşımında vazokonstriksiyon yaptığı gibi koroner damarlarda da konstriksiyona yol 

açmaktadırlar (40). Bu ilaçların koroner vazokonstriksiyon ·yapmaları ve koroner damar 

direncini artırmalan myokard hipoksisine ve hücre hasarına neden olur. Bu da aritmi 

oluşumunda önemli bir faktör olabilir. Digital toksisitesinde görülen aritmilerin myokard 

iskemisinde görülenlere benziyor alması, bu görüşün önemini vurgulamaktadır(89). Benzer 

şekilde, lökotrienler de koronerlerde vazokonstriksiyon yaparlar ve koroner damar direncini 

artınrlar (11, 29, 50, 80, 90). Lökotrienler, kendileri aritmojenik etkiye sahip olmaları 

yanında TxAz gibi aritmojenik ve koroner konstriktör maddelerin salınımına da yol 

açmaktadır. Nitekim bu iki madde (LTC4 ve TxA2) köpeklere birlikte verildiklerinde, koroner 

vazokonstriksiyon oluşturmada sinerjistik etkileşim göstennişlerdir (64). 

Evers ve arkadaşları (20) myokard iskemisinde büyük miktarda lökotrien ve TxA2 

salındığını bildirmişlerdir. TxA2 sentez inhibitörleri ve reseptör antagonistlerinin, kobayda 

digoksin aritmilerine karşı koruyucu etkinlik göstermesinin, kısmen koroner 

vazokonsoiksiyonu önlemelerine ve sempatik aşınını inhibe etmelerine bağlı olabileceğini 

düşündürmüştür (41). Buna göre lökotrienler de, digital glikozidlerinin koroner 

vazokonstriktör ve sempatik hiperaktivite üzerine etkilerini güçlendirebilirler; bu da toksisite 

belirtilerinin ortaya çıkmasını kolaylaşorabilir. 

Yaptığımız çalışmada LT reseptör antagonistinin (L-648,051) ve lipoksijenaz 

inhibitörünün (BW•755C) ventrikül fibrilasyon insidansmı kontrole göre anlamlı şekilde 

azaltmış olması, sempatik aşırımı inhibe etmelerine bağlı olabilir. Nitekim deney 

hayvanlarında intravenöz infüzyonla devamlı olarak glikozid verildiğinde hayvan genellikle 

ventriküler fibrilasyon sonucu ölmekte; aynı deney vagal ve sempatik denervasyon yapılmış 

ve adrenal medullası çıkarılmış hayvanda yapıldığında ölüm asistoli sonucu olmaktadır (46). 

Ancak deneylerimizi intakı hayvan üzerinde yaptığımızdan bu konuya açıklık kazandırmamız 

mümkün değildir. 

Lökotrienler doku hasarında önemli mediatörler olarak görev alırlar. Sasaki ve 
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arkadaşları (83), koroner arter ligasyonu yöntemiyle oluşturdukları myokard iskemisinde 

L TB4 miktarının arttığını ve bu artışın lökosit infiltrasyonuna bağlı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Buna paralel olarak J olly ve arkadaşları (36), köpeklerde okl üz yon -

reperfüzyon yöntemiyle oluşturdukları iskemik hasar modelinde BW-755C (3 ve 10 rng/kg, 

1.V.)'nin her iki dozda da myokarddaki infarkt sahasını azalttığını göstennişlerdir. Ancak bu 

maddenin kalp hızı, kan basıncı, sol sirkumfleks arter kan akımı gibi hemodinamik ölçümleri 

değiştirmemiş olması nedeniyle bu araştmcılar, BW-755C'nin yararlı etkisinin myokardın 

o ks ij en desteğini artırmaktan çok, araşidon ik as id metabolizmasında yaptığı de ği şikl iki e 

oluşabileceğini düşünmüşlerdir. Bu görüşü destekler nitelikte diğer nonstreoidal 

antienflamatuvarlarla yapılan çalışmalar, bu ilaçların myokard iskemisinde koroner kaİı 

akımını artırmada önemli bir _desteğe sahip olmadıklarım göstermektedir. Örneğin, ibupro_fen 

iskemik zedelenmeyi azaltmış (39, 78), indometasin ise artınnıştır (38). Öte yandan 

aspirin(8) ve sülfinpirazon(7) kolleteral kan akımını artırmış, ancak iskernik hasar boyutlarını 

değiştirmemiştir. Çalışmamızda BW-755C'nin kalbi digoksin aritmilerinden nispeten koruyor 

olması, bu maddenin güçlü lipoksijenaz inhibisyonu yapmasına bağlanabilir. Çünkü bu 

durumda araşidonik asid metabolizmasında siklooksijenaz yolağı daha baskın duruma 

geçmekte ve muhtemelen vazodilatör ve kardiyoprotektif etkili prostaglandinlerin salınımına 

yol açmaktadır. Örneğin; PGE 1 antiaritmik etkisi gösterilen ilk prostaglandindir (95). 

Prostasiklin yükek konsantrasyonlarda antiaritmik etkinlik göstermektedir (42}, 

Çalışmamızda BW-755C (5, 10, 20 mg/kg) başlangıçta çok ani ve kısa süreli 

(yaklaşık yanın dakika) hipotansiyona neden olmuş, daha sonra kan basıncı yaklaşık 10 

dakika içinde başlangıç değere yaklaşmıştır. Hatta, 10 mg/kg dozda uygulandığında kan 

basıncı başlangıç değerini de aşmaktadır. BW~ 755C (5 ve 20 mg/kg) dozlarda digoksinin kan 

basıncını yükseltici etkisini önlemiştir. Benzer şekilde L-648,051 (5 ve 10 mg/kg) ile de 

' 
başlangıçta oluşan çok ani ve kısa süreli hipotansiyonu kan basıncında uzun süreli bir 

yükselme izlemiştir. L-648,051 'de digoksinin kan basıncını yükseltici etkisini önlemiştir. 
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Her iki ilacında digoksinin kan basıncım yükseltici etkisini önlüyor olmaları, sempatik aşınını 

inhibe etmelerine bağlı olabilir. Bu da yararlı etkilerinin bir kısmından sorumlu tutulabilir. 

Beatch ve arkadaşlan(3) sıçanda iskemi-reperfüzyon aritmi modeliyle yaptıkları çalışmada 10 

mg/kg İ.V. L-648,051 uygulamasının kan basıncını kontrole göre belirgin azaltnğım (120±7 

mmHg'dan 90±6 mmHg'ya) bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar L-648,0Sl'in VF insidansını 

azalttıığını, ancak bunun istatistiksel anlamda olmadığını göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda 

. L-648,051 (5 ve 1 O mg/kg) her iki dozda da önce akut hipotansiyon ve bunu izleyen uzun 

süreli hipertansiyona neden olduğundan, Beatch ve arkadaşlannın bulgulanndan farklılık 

göstermektedir. Bu durum çalışılan tür ve aritmi oluşturma modellerinin farklılığına bağlı 

olabilir. Nitekim sıçanlar, lökotrienlcrin kardiyovasküler sistem etkilerine nisbeten dirençli 

bulunmuşlardır (23, 96). 

Lökotrienlerin kardiak etkileri oldukça karmaşık görünmesine rağmen, bu etkilerin en 

azından bir kısmının vcntrikül myositlerine direkt etkiyle olduğu düşünülürse, spesifik ve 

güçlü LT reseptör antagonistlerinin önemi onaya çıkmaktadır. Nitekim kobay venırikül 

myokardında spesifik LTD4 bağlayan bölgelerin bulunduğu ve bunlann başlıca kardiak 

sarkolemmada yer aldığı gösterilmiştir (33). 

Çalış marn ızda kul I anı lan L-648 ,O 5 I güçlü ve sel ektif L 1D 4 reseptör an tagoni stidir 

(37). Ancak bu madde yarılanma ömrünün kısa, dağılım hacminin küçük ve plazma 

klerensinin hızlı olması gibi dezavantajlara sahiptir. Buna rağmen uzun süreli infüzyonlarda 

metabolitleri birikerek klinik olarak etkili seviyelere ulaşmaktadır. Buradan, klinik 

uygulamaya daha elverişli spesifik lökotrien antagonistlerinin kardiak bozukluklarda daha 

etkili olabileceği görünmektedir. 

Sonuç olarak, lökotrien reseptör antagonistlerinin ve lipoksijenaz inhibitörlerinin, 

digoksine bağlı aritmilerde koruyucu etkiye sahip olduğunu ve lökotrienlerin digoksin 

arinnilerinde önemli rolü olabileceğini söyleyebiliriz. 



ÖZET 

Bu çalışmada lökotrienlerin kobayda digoksin ile oluşturulan aritmiler üzerindeki rolü 

araşnnldı. Bu amaçla siklooksijenaz ve lipoksijeriaz dual inhibitöıü olan BW-755C ve LTD4 

reseptör antagonisti olan L-648,051 kullanıldı. Üretan ile anestezi edilen kobaylara digoksin 

uygulamasından 15 dakika önce BW-755C (5, 10, 20 mg/kg) ve L-648,051 (5, 10 mg/kg) 

intravenöz bolus tarzda injekte edildi. Digital aritmisi oluşturmak için 50 µg/kg intravenöz 

bol us tarzda digoksin dozunu takiben 15 dakika sonra 400 µg/kg/s hızında devamlı infüzyon 

uygulandı. 

L-648,051 (5mg/kg, İV) ile önceden tedavi digoksinin ventriküler taşikardi ve 

mortaliteye yol açan dozunu anlamlı olarak artırıp ventrikül fibrilasyon insidansını azalttı. 

B W-7 55C (5 ve 1 O mg/kg. iV) ile yapılan premedikasyon digoksinin mortaliteye neden olan 

dozunu anlamlı olarak anırdı ve 10 mg/kg dozda ventrikül fibrilasyonu insidansını da azalttı. 

Bu ilaç daha yüksek dozda (20 mg/kg, lV) ise facal aritmilerin başlamasını hızlandırıp, 

digoksinin mortaliteye yol açan dozunu az.alnı. 

Bu bulgular, endojen olarak salınan lökotrienlerin kobayda digoksin ile oluşturulan 

aritmilerde önemli rol oynayabileceğini göstermektedir. 



SUMMARY 

In our experimental work; we investigated the effects of leukotrienes on 

digitalis-induced arrhythmias in guinea pigs. utilizing a dual inhibitor of lypoxygenase and 

cyclooxygenase; BW-755C and leukotriene D4 receptor antagonist; L-648,051. Guinea pigs, 

anaesthetix.ed with ürethane, 1 ,5 g/k.g intraperitoneally, and·breathing spontaneously received 

İ.V. injection of BW-755C (5. 10, 20 mg/kg) or L-648,051 (5, 10 mg/kg) before 15 miti 

prior to digoxin. Digitalis arrhythmias were induced by a 50 µg/kg 1. V. bolus of digoxin and 

400 µg/kg/h of digoxin l V. continuously infusion 15 nıin later from the bolus dose. 

Compared with the control group, L-648,051 (5 mg/kg), significantly increased the 

digoxin dose of occurrence ventricular tachycardia and monality. BW-755C (5, 10 mg/kg. 

but not 20 mg/kg) significantly increased the digoxin dose of occurrence monality. Both 

L-648,051 (5 mg/kg) and BW-755C (10 mg/kg) significantly decreased the incidence of 

ventricular fibrillation. BW-755C at higher dose (20 mg/kg) resulted in a rapid development 

ventricular tachycardia or fibrillation than at lower doses. BW-755C at 20 mg/kg dose was 

signifıcantly decreased the digoxin dose of mortality. 

These data suggest that endogenously released leukotrienes may play an important 

role on digoxin-induced arrhythmias in guinea pigs. 
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