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Bu tezin hazırlanması uğruna 

hayatlarından olan yaklaşık 150 
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ÖZET 

Daha önceki çalışmalarımızda, kobayda ve sol pençe tercihli kedilerde 

tanımlanan 3,5 mg/kg klorpromazin ve 20 mg/kg pentobarbiton'un intraperitoneal 

enjeksiyonları ile indüklenmiş tremorlar, bu çalışmada radarda da aynı prosedür ile 

oluşturuldu. Daha sonra GABA'erjik Diazepam 2 mikrogram/mikrolitre, Dopaminerjik 

Amantadin 1 O mikrogram/ mikro litre ve Antikolinerjik Atropin 20 mikrogram/ 

mikrolitre dozlarında Caudate Putamen, Globus Pallidus ve Lateral Posterior Thalamik 

Nükleusa stereotaksik metod ile enjekte edildi. Buradaki amaç; Cortiko- striato

pallido- thalamo- cortical feed back halkasındaki muhtemel hasarı ortaya koyarak, bu 

tremorların kaynağını anatomik ve biokimyasal olarak açıklayabilmekti. 

Dokuz ayrı grup içerisinde sadece globus pallidus'a Diazepam enjekte edilen 

gruptaki deney hayvanlarının tremor amplitüdlerinin ortalamaları, eşleme testi ile 

kontrol ölçümlerindekilerden anlamlı derecede farklı bulundu. 1. Dakika için; 

p<0,0005, 1 O. dakika için; p<0,0005, 20. dakika için; p<0,005 ve 30. dakika için 

p<0,05 bulundu. Diğer taraftan tremor frekanslarının kontrol değerleri ile 

karşılaştırılmalarında hiçbir grupta anlamlı değişiklik saptanamadı. 

Bu çalışmanın ve daha önceki çalışmaların ışığında; klorpromazin ve 

pentobarbiton ile indüklenmiş tremor modelinin, hasal ganglionların fizyolojik 

mekanizmalarını hasara uğratarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Özellikle bu 

çalışmada elde edilen verilere ve basal ganglionların anatomi ve fizyolojileri 

hakkındaki klasik bilgilere dayanarak, bu tremorların muhtemel kaynaklarını; 

subthalamik nükleus, dorsal rafe nükleus ve pedunkulopontin nükleustan biri veya 

birkaçı olarak söylemek mümkün olmuştur. 
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SUMMARY 

We have described a new tremor model induced by 3,5 mg/kg chlorpromazine 

and 20 mg/kg pentobarbitone intraperitoneally in guinea pigs and left handed cats. In 

this study; we have produced· similar tremors in rats by same dosages of 

chlorpromazine and pentobarbitone intraperitoneally. Than we exaınined the effects of 

GABA'ergic diazepam 2 microgram/ microlitres, dopaminergic amantadine 1 O 

microgram/ microlitres and anticholinergic atropine 20 microgram/ microlitres in the 

caudate putamen, Globus pallidus and lateral posterior thalamic nucleus 

stereotaxically, so that show any benefıcial effect in the Cortico- striato- pallido

thalamo- cortical feed back loop. 

in 9 groups, we have had significant responces in globus pallidus- diazepam 

group only in the mean scores of aınplitudes by paired test. In comparison with the 

control measurment, for 1. minute; p<0,0005, for 10. minute; p<0,0005, for 20. 

minute; p<0,005 and for 30. minute p<0,05 were found in globus pallidus- cliazepam 

group. At the other hand, there wasn't any significant difference of frequency of the 

tremors in any of the groups we had studied. 

Results of this study and former studies on the tremors induced by 

chlorpromazine and pentobarbitone, indicate a reversible impairment in the hasal 

ganglia's physiologic mechanisms. As a result of all and in accordance of the 

knowledges on the basal ganglia's anatomy and physiology, we have to take in the 

consideration; the subthalamic nucleus, dorsal raphe nucleus and pedunculopontine 

nucleus to be probable source of the tremors. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Chlorpromazine ve Pentobarbitone kombinasyonuyla oluşturulan yeni tremor 

modeli hem kobay (1,2), hem de kedilerde (3) tanımlanmıştır. Bildirilen dozlarda aynı 

ilaç kombinasyonlarını kullanarak benzer tremor modelini ratlarda oluşturduk. Bu 

çalışmamızda; ratlarda oluşturulan tremorlara, çeşitli hasal ganglion çekirdeklerine 

stereotaksik yöntemle uygulanan antikolinerjik, dopaminerjik ve GABA'erjik olduğu 

bilinen maddelerin etkilerini inceledik. 

Chlorpromazine (3 ,5mg/kg) ve pentobarbitone (20mg/kg)'un kombinasyonu ile 

kobayda oluşturulan postural, intermittent tremorların spinalizasyon sonrasında 

tamamen ortadan kalkması, bu olayın supraspinal kaynaklı olduğuna yorumlanmış ve 

antikolinerjik doğadaki biperidenin i.v. uygulanmasının tremor amplitüd ve frekansını 

azalttığı, dopaminerjik amantadinin ise çok daha etkili olduğu bulunmuştur. Aynı 

çalışmada GABA'erjik doğadaki baklofenin i.v. kullanımının bu tremorlara en etkin 

cevabı verdiği saptanmıştır (2). Normal şartlarda spontan olarak meydana gelen tremor 

patlamalarının sesli uyaranlarla da başlatılabildiği tespit edilmiş, biperiden kullanımını 

takiben ver~len sesli uyaranlarla oluşturulan tremor patlamalarının başlangıcında, 

biperidene bağlı bir gecikme saptanmıştır. Diğer taraftan, bu tremorun oluşumunda 

klorpromazinin mutlaka gerekli olmadığı, tek başına düşük doz pentobarbitonun supine 

pozisyonundaki kobaylarda intermittent tremor patlamalarına yol açtığı anlaşılırken, 

klorpromazinin tek başına tremor oluşturma yeteneğinin olmadığı saptanmıştır (1). 

Aynı grup tarafından yürütülen bir diğer çalışmada klorpromazin ve pentobarbiton ile 

sol pençe tercihli kedilerde benzer tremorlar oluşturulmuştur. Ambidekster ve sağ 

pençe tercihli kedilerde ise aynı doz ilaç uygulamasının görünür bir tremorojenik etki 

yapmadığı bildirilmiştir. Bu tremorların frekansının 12/dk olduğu, dört ekstremitede 

birden izlendiği, özellikle de bu ekstremitelerin proksimal kas gruplarında daha 

belirgin görüldüğü belirtilmiştir. Sol pençe tercihli kedilerdeki bu tremorlann 

şiddetlerinin, intravenöz olarak uygulanan lioresal (GABA'erjik), atropin ve biperiden 

(antikolinerjik) ile azaldığı saptanmıştır (3). 

Ayn türden deney hayvanlarıyla yapılan bu çalışmalarda; klorpromazin ve 

pentobarbiton kombinasyonlarının veya en azından düşük doz pentobarbiton'un 



kortiko-striato-pallido-thalamo-kortikal feed back halkasında bir hasara sebep olarak, 

parkinson benzeri bu tremorlara yol açabilecekleri söylenmektedir. 

1983 yılında ABD'de MPTP (1- Methyl- 4- Phenyl- 1,2,3,6- tetrahydro

pyridine) adlı maddenin parkinson benzeri semptomlara yol açtığı bulunmuştur (4,5,6). 

ilerletilen çalışmalar sonucunda MPTP'nin, monoamino oksidaz. enzimi tarafından 

MPP+ adlı neurotoksine dönüştürülerek diskinezi, bradikinezi, anterofleksiyon 

postürü, musküler rijidite ve postural tremor gibi parkinsonien bulgulara sebep olduğu 

anlaşılmıştır. Ancak bu tablo sadece insan ve Afrika yeşil maymun türlerinde meydana 

gelmiştir (7). Bu türlerin postmortem patolojik incelemesinde; Substantia Nigra pars 

compacta'daki melatonin içeren liflerin kaybı, Striatum ve Substansia nigra'da dopamin 

eksikliği ve Locus Coeruleus ve Raphe'de nöron hasanna rastlanmıştır. 

Elektrofizyolojik çalışmalar ise, MPTP· verilmiş hayvanlarda hem Globus Pallidus 

lnternus, hem de Subthalamik nucleus'ta normalden farklı olarak tonik nörona! aktivite 

artışı saptanmıştır. Globus Pallidus Eksternusta ise aksine, bu tonik deşarjlarda anlamlı 

azalma olmuştur. Yine hasal ganglion efferentlerinde artmış tonik deşarjlar izlenmiştir. 

MPTP ile parkinson yapılmış maymunlarda, Subthalamik nukleusun ibotenik asit ile 

lezyone edilmesinin kontrlateral tarafta akinezi, bradikinezi, tremor ve rijiditeyi 

dramatik bir biçimde ve irreversibl olarak geriye döndürdüğü bildirilmiştir (7). 

Diğer taraftan MPTP'nin rodentlerdeki etkileri, primatlardakilerle 

karşılaştınldığında bazı farklılıklara rastlanılmaktadır (8). Ratlarda MPTP, tek dozluk 

triptamin kullanımında ortaya çikan semptomların aynısını göstermektedir. Bu 

semptomlar "Straub tail", geriye doğru karakteristik hareket ve immobilite olarak 

tanımlanabilir. Aynı bulgulara kobay ve farelerde de rastlamak mümkündür. MPTP'nin 

rodentlerde tremor yapıcı etkisine rastlanmamıştır. Gerek rodentlerde gerekse 

primatlarda bu maddenin, striatumda dopamin seviyesini düşürerek, bazı beyin 

çekirdeklerinde serotonin seviyesini arttırdığı bulunmuştur. Markey, hasal ganglion 

çekirdeklerinin ve özelliklede striatal neuronlann, rodent ve primatlarda farklı rollere 

sahip olduklannı, bundan dolayı da bu özgün nörotoksinin, türlere göre farklı 

tablolarda karşımıza çıkabileceğini söylemiştir. 

Şizofrenik hastalarda kullanılan dopamine reseptör blokeri ilaçların en sık 

görülen yan etkilerinden birinin akinezi, bradikinezi, rijidite ve tremor semptomlanyla 

karşımıza. çıkan Parkinsonien bir tablo olduğu bilinmektedir (9,10). Aynca 

haloperidolün, ön kolları ile bir güç transdüserine sürekli olarak basan ratlarda, atropin 

sulfat ile önlenebilen tremorlara yol açtığı bildirilmiştir (11). 
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Klorpromazin ve pentobarbiton kombinasyonuyla indüklenmiş postural 

tremorların, hasal ganglionların fizyolojisinde oluşan bir bozukluk sonucu ortaya 

çıktığı düşünülmektedir (2). Tüm ekstremitelerde anı başlayan ekstensor 

kontraksiyonlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu, parkinsonien tremorlardan farklı bir 

izlem olsa da, hasal ganglionlann rodent ve primatlardaki rollerinin birbirinden çok 

farklı olması da gözönünde bulundurulmalıdır. 

Daha önce kobayda oluşturulan intermittent tremorları, bu çalışmada 

kemiriciler grubunun bir diğer üyesi olan radarda oluşturmayı başardık. Basal 

ganglionların ana reseptif çekirdeği Caudate-Putamen, ana efferent çekirdeği Globus 

Pallidus ve kortekse iletildikleri ara istasyon olan Talamusun Lateral Posterior 

çekirdeği, bu çalışmadaki hedef koordinatlar olarak seçilmişlerdir. Çalışmanın amacı; 

ratlarda oluşturulan parkinsonien tremorların, hasal ganglionlar içerisinde hangi 

anatomik birimde ve hangi nörotransmitterin eksikliği veya fazlalığında ortaya 

çıktığını, stereotaksik metod kullanarak saptamaktır. Dört bacaklı hayvanlarda bir 

tremor modeli oluşturulması, motor kontrolün fizyolojik, farmakolöjik ve patolojik 

anlaşılmasında ve anlatılmasında araştırıcılara yeni sahalar açacaktır. Daha önceki 

çalışmalarımızda elde ettiğimiz bilgilere, bu çalışmada kullanılan stereotaksik metod 

yardımı ile yeni ve değişik katkılarda bulunduğumuza inanıyoruz. 

Burada kullanılan "Diazepam" GABA agonisti olup, a ve b reseptör subtiplerini 

nonselektif olarak etkilemektedir. Atropin antikolinerjik amaçla kullanılmış olup, 

GABA ve Asetilkolin bu sistemde birbirleri ile bir denge içerisinde bulundukları 

sürece, hipo veya hiperkinetik bozukluklarla karşılaşılmamaktadır. Kullanılan bu iki 

maddenin, klorpromazin ve pentobarbiton kombinasyonundaki tremorlarda kullanılma 

amacı, bu dengenin bir taraf lehine bozulmuş olabileceği tahmininden 

kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan bu dengenin modülasyonunda en önemli görev, 

Substantia Nigra kaynaklı dopamine ait olmaktadır. Bu sebeple stereotaksik metodla 

verilen üçüncü madde olarak Dopamin seçilmiştir. 
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GENEL BİLGİLER: 

Sir William Richard Gowers ve Sir Frederick Peterson, literatüre tremor ile 

ilgilenen ilk bilim adamları olarak geçmişlerdir. Gowers, 1886'da histerik, 

parkinsonien, hipertiroidili ve alkolik hastalarda tremorlan tanımlamış ve bu 

tremorlann ayırıcı özelliklerini yayınlamıştır (12). Diğer taraftan Peterson, sebebi 

farklı tremorların frekans ve amplitüd farklarını tanımlamayı başarmıştır (13). 

Günümüzde tremor için "eklem çevresindeki ritmik, osilatuar hareketler" tanımı 

kullanılmaktadır. Tremorlar aktivite ile olan ilişkisine bakılarak karakterize 

edilebilmektedir. Dinlenme esnasındaki tremor için en karakteristik örnek Parkinson 

tremoru iken (ki bu tremora rijidite ve istemli hareketlerde bozukluklar eşlik 

etmektedir), postural tremorlann kardinal sebebi olarak benign esansiyel veya familya! 

tremor gösterilebilmektedir. Hareket ile ortaya çıkan intensiyonel tremor ise 

serebellum veya beyin sapı kaynaklı lezyonlar tarafından meydana getirilmektedir (74). 

Daha önceden hasal ganglionlann motor integrasyona katılan önemli bir 

subkortikal kompleks olduğu bilinmekte idi. Ancak bu konuya artan ilgi, Parkinson 

hastalığının bu sistemle ilişkisinin anlaşıldığı zamanlara denk düşmektedir. Gerçekten 

fonksiyon bozukluğu hipokinetik düzensizliklerden (ör. Parkinson), hiperkinetik 

bozukluklara dek (ör. Huntington koresi, Hemiballismus), çok geniş bir spektruma 

sahip olan hasal ganglionlar telencephalon, diencephalon ve orta beyin arasındaki 

ilişkiyi sağlayan bir grup subkortikal çekirdekten ibarettir (14). Klinik gözlemlerden 

anlaşılacağı üzere hasal ganglionlar, hareketlerin kontrolü ile görevlidir. Parkinson, 

Huntington hastalığı ve hemiballismuslu ~astaların postmortem incelemeleri sonucu; 

bu hastalarda üç tip motor bozuklukla karşılaşılmaktadır; 

A-Tremor ve diğer istemsiz hareketler, 

B-Postür ve kas tonusundaki değişiklikler, 

C-Paralizi görülmeksizin güçsüzlük ve hareket yavaşlaması. 
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Bunlardan sonra basal ganglionların, hareket kontrolünde görevli 

"ekstrapiramidal motor sistemin" major komponentini oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Ekstrapiramidal sistemin piramidal sistemden bağımsız, ama paralel olarak çalıştığı 

düşünülmektedir. Böylece iki ayrı motor sendrom karşımıza çık.maktadır. Spastisite ve 

paralizi ile karakterize olan piramidal yol sendromu ve paralizi olmaksızın immobilite, 

istemsiz hareketler ve kas rijiditesi ile karakterize edilebilen ekstrapiramidal sendrom 

(75). Ancak istemli hareketlere beynin diğer bölümlerinin katılıyor olması sonucu 

beyin sapı, kırmızı nükleus, ve serebellum hasarlarında da benzer hareket bozuklukları 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca piramidal ve ekstrapiramidal yolların, hareket kontrolünde 

yaygın işbirliği içerisinde oldukları bilinmektedir. Basal ganglionlar, hastalıklarının 

yaygınlığı sebebi ile nörolojik bilimler için çok önemlidir. 

l 980'li yıllarda basal ganglion ultrastrüktürel kemoanatomisinde çok 

önemli değişiklikler kaydedilmiştir. Basal ganglionlann, motor sistemin diğer birçok 

anatomik biriminden farklı olarak spinal kord ile direkt afferent veya efferent 

bağlantısı bulunmamaktadır. En son şekliyle basal ganglionların anatomik birimlerini; 

genel reseptif alan olarak, Caudate putamen (Nucleus caudatus+Putamen veya 

Neostriatum olarak adlandırılabilir) ve genel efferent merkezi Pallidum olmak üzere iki 

ana birime ayırabiliriz. Basa} ganglionlara dahil edilmesi mümkün olan birçok nükleus, 

işlevlerini bu iki anatomik birim üzerinden yürüterek bu sisteme indirekt olarak 

katılmaktadır. Bu sisteme katılan anatomik birimlerin özelliklerini incelersek: 

Neostriatıım: Burası hasal ganglionların genel reseptif alanı olup, buradaki 

neuronlar üç ana tipe ayrılmaktadır (15); 

1) Spiny 

2) Aspiny 

3) Large cell (Tanımlanamayan tip) 

Bu hücrelerin her üçü de GABA immunoreaktant'dırlar. Ayrıca Substans-P ve 

Enkefalin immunoreaktantlığı da hücre tiplerinin tanınmasında yardımcı olmaktadır. 

En fazla oranda izlenen hücre; Spiny 1 tipidir. Bu hücre tipinin semasında, GABA ve 

Enkefalin kolokalizasyonu bilinmektedir (16). Ayrıca striatumdaki tüm Substans-P 

immunoreaktant neuronların Spiny 1 tipine uygun olduğu bulunmuştur ( 17). Spiny 

1 'ler neostriatumun fonksiyonel birimi olarak tanımlanırlar ve gerek striatum içi, 

gerekse diğer çekirdeklerden çok sayıda projeksiyonlar alırlar. Spiny l 'ler hem kendi 

aralarında, hem de Aspiny tipindeki hücrelerle kollateralizasyon yapmaktadırlar. Spiny 
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1 'lerde bulunan Ca-binding proteinlerin, striatuma gelen kortikal orijinli 

"glutamateıjik" afferentlerin regülasyonunu sağladığı düşünülmektedir (18, 19). Spıny 

l 'ler orta boyda (10-20 mikrometre) soması olan (20) , uzun aksonlu, organelden fakir 

ve küçük sitoplasmalı, merkezi yerleşimli ve çentiksiz nükleusu olan nöronal 

birimlerdir ( 19). 4~6 adet primer dentritleri bulunur. Bu hücrelere gelen eksitatör 

doğadaki afferentlerin %45'inin dendritik gövde ile, %34'ünün dendritteki dikensi 

çıkıntılarla ve %20'sinin neural perikarya ile sinaps yaptığı bulunmuştur ( 17). 

Dopaminerjik afferentlerin ise %30'u Spiny 1 'lerin gövdesinde, %70'i ise dikensi 

çıkıntıların boyun kısmında sonlanırlar. 

Spiny Il'ler neostriatumun uzun aksonlu ve dikensi çıkıntıları, Spiny 1- lerden 

az olan ve orta-geniş boyutlardaki neuronal.birimlerdir. Bu hücreler ince uzun ve/veya 

üçgensi morfolojidedirler. Aksonlan çok dallıdır. Bunların Spiny 1 'lerle çok yakın 

ilişkili oldukları saptanmıştır (21 ). Bunların nörokimyası çok açık olmamakla birlikte, 

bazı Substans-P (+) nöronların bu tipe ait olabilecekleri savunulmuştur. Çok fazla 

olmasa da, primat neostriatumunda GABA( + )'lik gösteren hücrelere rastlanmıştır. 

Ratlarda ise, özellikle ventral striatumda olmak üzere, primatlardakine benzer şekilde 

GAD(+) hücrelere rastlanmaktadır (22). Aynca ChAT(+)'liği gösteren hücrelerin 

varlığı çoğu araştırıcılar tarafından kabul edilmekte (23,24,25) ve tüm striatal 

nöronların % l 'ini oluşturmakta olup diğer spiny'lerin aksine, afferentlerini thalamustan 

alırlar. Thalamustaki neuronların ibotenik asit ile yıkılmasının striatumda ChA T 

aktivitesini azaltması, bu konuda bir delil olarak kabul edilmektedir (26). 

Aspiny 1 'ler orta boyda, egzantrik nükleuslu, boğumlu dendritleri olan neuronal 

birimlerdir. Son yıllarda primatlarla yapılan çalışmalar ile, direkt GABA antikoruna 

karşı, Spiny l 'in verdiğinden daha yüksek pozitiflik gösterdiği bulunmuştur (27). 

Radarda ve primatlarda, Neuropeptid-Y'ye (28,29,30), Somatostatin'e (31,32), 

Kolesistokinin'e (33), ve Substans-P'ye (34) immunoreaktant oldukları bulunmuştur. 

Adı geçen bu peptidler, genellikle GABA(+) Aspiny 1 hücrelerde birbirleri ile 

kolokalizasyon yaparlar. Spiny 1 ve Aspiny 1 'lerin ayırımında, GABA 

immunositokimyası kullanılmaktadır (27). Striatuma Neuropeptid-Y'nin 

enjeksiyonunun, dopamin turnoverini arttırdığı saptanmıştır (35). 

Büyük, yuvarlak, eksantrik ve çentikli çekirdekli, organelden zengin, fazlaca 

Nissl hücreleri içeren, yoğun stoplasmalı striatal neuronlar "Aspiny II" olarak 

tanınırlar. Özellikle nucleus caudatus'un rostral bölgelerinde ChAT immunoreaktivitesi 

gösterirler (36). Kolinerjik doğadaki hücreler, hasal ganglionlar içerisinde sadece 

striatumda bulunur ve striatumun subkortikal ve diğer hedef alanlarına projeksiyon 

yapmazlar. 
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Aspiny III ise striatumda en gizemli hücre tipini oluşturmaktadır. Orta boy 

golgi materyali, düzgün olarak uzanan dendritleri ve çok sayıda aksona} dallanmaları 

ile karakterize edilebilir. Vasoaktif-intestinal-peptide immuno- reaktant olduğu bazı 

yazarlarca ifade edilmektedir (37). Bu hücrelere gelen afferentlerin çoğunluğunun 

simetrik doğada oluşu dikkat çekicidir. Striatumda salgılanan Vasoaktif intestinal 

peptid'in, buradaki kolinerjik sistemi etkileyip etkilemediği ve/veya lokal enerji 

metabolizmasının regülasyonunda rol oynayıp oynamadığı henüz bilinmemektedir 

(38). 

Large cell veya tanımlanamayan tip ise Tirozin hidroksilaz immunoreaktant 

olup, Neostriatumun kenar kısımlarından identifiye edilmiştir (39). Bu tip hücrelerin 

tanımı bugüne kadar sadece primatlarda yapılabilmiştir. Bu hücreler küçük somalı ve 

büyük çentikli çekirdekleri olan hücreler olarak tanımlanmaktadırlar. Elimizde bu 

hücre tipine ait daha fazla bilgi mevcut değildir. 

Bütün bu hücre tipleri ve hasal ganglionlardaki diğer hücrelerin gerek basal 

ganglion içi, gerekse basal ganglion dışındaki hedeflerle ilişkilerinin eksitatör veya 

inhibitör olduğunu, yeni tekniklerin ışığında morfolojik olarak saptamak mümkün 

olmaktadır. Buna göre; 

a. Asimetrik morfolojideki sinaps'lar: Eksitatör yapıda, 

b. Simetrik morfolojideki sinaps'lar: lnhibitör yapıdadır. 

Dopaminerjik afferentler haricinde Spiny l 'ler genellikle asimetrik, Spiny il, 

Aspiny 1, Aspiny II, Aspiny III'ler ise simetrik doğada sinaps yapmaktadırlar. 

Bütün bu histolojik tanımlardan sonra, bu birimlerin oluşturduğu caudate 

putamen'in dış anatomik birimlerle ilişkilerini sağlayan afferent ve efferentlerden 

sözetmek faydalı olacaktır. 

Striatum 'un a(ferentleri; Daha önce de söz edildiği gibi, hasal ganglionların esas 

reseptif alanı striatum olarak kabul edilmektedir. Buraya birçok çekirdekten 

projeksiyonlar gelse de, en önemli hasal ganglion afferenti korteks'tir. Ayrıca 

Thalamus ve Substantia Nigra Compacta'dan da masif projeksiyonlar almaktadır. 

Globus Pallidus, Subthalamik Nukleus, Dorsal Raphe Nükleus ve Pedunculopontin 

Nukleus'tan ise daha az yoğunlukta projeksiyonların varlığı saptanmıştır (43). 

Korteks'ten gönderilen bu inputlann glutamaterjik olduğu fikri hemen hemen 

kesinleşmiştir. Bu glutamaterjik ve eksitatör doğadaki afferentlerin kabaca görevinin; 
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striatal neuronlarda GABA salınımını uyararak, buradaki dengenin Asetilkolin lehine 

bozulmasını engellemek olduğu bilinmektedir. Ayrıca Substantia Nigra'nın 

kontrolündeki Dopaminerjik Dl ve D2 reseptör subtiplerinin buradaki dengenin 

sağlanmasına katkıları, henüz tartışmalı olsa da, bilinmektedir. Diğer taraftan, önemi 

son yıllarda daha iyi anlaşılan Subthalamik Nucleusun'da, spontan spike üretim 

kapasitesi ile, bu sistemi dengede tutmada önemli görevlere sahip olduğu açıktır. 

Serotonin'in striatal neuronlann, presinaptik Dopaminerjik ve Kolinerjik 

terminallerinde aktivite gösterdiği bulunmuştur. Bu 5HT(+) yapıların, dendritik uzantı 

ile veya dikensi çıkıntılarla çoğunlukla asimetrik sinapslar yaptığı, diğer bir deyişle; 

serotoninerjik afferentlerin çoğunun eksitatör olduğu bilinmektedir. Sık olmamakla 

beraber, özellikle 5HT(-) doğadakiler olmak üzere simetrik (inhibitör) sinapslann 

varlığı bildirilmiştir. Serotonin'in birbirine ters etkileri ise, striatum içinde de 5HT 1 ve 

5HT 2 olarak iki ayrı reseptör subtipinin işlediği yönünde delildir ( 40). 

Nörötransmitter ve metabolik ürünlerinin immunositokimyasal ayrımındaki 

güçlük nedeni ile, kortiko-striatal afferentlerin doğası hakkında kesin bilgiler vermek 

mümkün olmamaktadır. Ancak yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, bu afferentlerin 

glutamaterjik olduğu yönünde elimizde kuvvetli deliller vardır. Tüm striatal 

afferentlerin %40-S0'sini kortikal olanlar oluşturmaktadır ( 41 ). Bunlar spiny'lerdeki 

dikensi çıkıntılarla asimetrik sinapslar yaparlar. Aynı Spiny hücresinin aynı dikensi 

çıkıntısının lateral kı_sımında sonlanan Dopaminerjik afferentlerin varlığı bilinmektedir. 

Kortiko-striatal hedeflerin çoğunluğunun GAD immunoreaktif Spiny'ler olduğu, 

sadece % 2'sinin ChAT immunoreaktif nöronlara ulaştığı bulunmuş olup, kortiko

striatal projeksiyonların esas hedefinin GABA'erjik nöronlar ve GABA salınımı olduğu 

anlaşılmaktadır (42). Sensorimotor korteks kaynaklı projeksiyonlar, çoğunlukla 

putamen'e ulaşırken, Prefrontal, Temporal, Parietal ve Cingulate korteksin assosiyatif 

birimleri Nucleus Caudatus'ta sonlanmaktadır. Amigdala, Hipokampus, Limbik ve 

Paralimbik kortikal alanlar ise çoğunlukla Striatum'un ventral alanlarına projekte 

olmaktadır ( 43). Daha sonra da ayrıntıları ile bahsedileceği gibi, ayrı kortikal alanlan 

temsilen gelen bu lifler, striatum içerisinde de ayn demetler halinde iletildikleri için, 

Striatum'u da; sensorimotor, assosiative ve limbik alanlara ayırmak mümkün olacaktır. 

Korteksten iletilen stimuluslar striatumda nörotransmitterlerle ifade edilebilir bir hal 

alırlar. Hatta bazı yazarlar bu sistemi " korteks'in kontrolü altında, farklı inputlann 

getirildiği nörotransmitter spesifik kompartmanlar " olarak tarif etmektedirler. 

Centromedian ve parafasikuler çekirdekleri de içeren İntralaminer Thalamik 

nükleus, neostriatum'a projeksiyon gönderen bir diğer anatomik yapıdır. Bu iletilerin 

Substans-P, Kolesistokinin ve Vazoaktif intestinal peptid'e immunoreaktant olduktan . 
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ve belki de bu maddeleri striatum'da açığa çıkardıkları düşünülmektedir (44,45). 

Thalamik terminallerin, spiny nöronlarının dikensi çıkıntıları ve distal dentritik şaft ile 

ilişkiye girdikleri saptanmıştır. Bu thalamo-striatal liflerin %50'sinin, striatumdaki 

ChA T immunoreaktant nöronlarla sinaps yaptıkları savunulmaktadır. Bu liflerin 

simetrik (inhibitör) morfolojide oldukları düşünülüyor (46). Ancak aksine, bu 

inputların eksitatör olduğunu savunan bilim adamları da vardır (47). 

Neostriatum'a daha az olarak, Amygdala ve Pyriform corteks'ten gelen 

afferentler kolesistokinin immunoreaktantdırlar (33). Bunlar, striatal hücrelerle 

asimetrik sinapslar yaparlar (48). Bu hücreler, CGRP (Calcitonin gene related peptıd) 

immunoreaktant liflerle zengin pleksuslar yaparlar. CGRP'nin, frontal korteks'te 

Dopamin metabolizmasını düzenlediği ve Substans-P'nin kuvvetli bir inhibitörü olduğu 

bilinmektedir ( 49). Histaminerjik innervasyon, kesinlik kazanmamış olsa da, Posterior 

Hipothalamik nöronların %20-25'inin projeksiyonları ile oluşturulduğu sanılmaktadır 

(50). Pedunculopontine nükleus'tan kolinerjik ve Substantia Nigra reticulata ve/veya 

Globus Pallidus'dan da GABA immuno-aktif projeksiyonların varlığı bilinmektedir 

(51). 

Substantia Nigra pars compacta (SNc), çoğunluğu dopamin içeren liflerden 

ibarettir. Bu hücreler fuziform şekilli, iki ince dendritik uzantısı olan, ince, kompakt ve 

horizontal band şekli ile, SNr'nin GABA'erjik hücrelerinden kolayca ayrılabilen bir 

yapıya sahiptirler. Masif olarak kontrlateral caudate nucleus ve putamen'i innerve 

ederken, dorsal mesostriatal dopaminerjik yolu oluşturmaktadır. Ventral mesostriatal 

dopaminerjik yol ise; Ventral tegmental alandan ventral striatum'a uzanmaktadır. 

Striatum'da D ı ve D2 reseptör subtipleri bulunmaktadır. D 1 'in adenilat siklazı stimüle, 

Dı'nin ise inhibe ettiği bilinir (52). Dopamin'in Caudate nöronlar üzerindeki inhibitör 

etkisi genel olarak kabul edilmektedir. D2 reseptörünün selektif olarak, glutamatın 

presinaptik salınımı ile meydana gelen eksitasyon yapıcı etkisini modüle ettiği 

bilinmektedir. Dı reseptör aktivasyonu ise intrensek membran aktivitesinde azalma 

yapmaktadır. Striatonigral ve nigrostriatal yolun eksite edilmesini modüle etmektedir. 

Striatumun dopaminerjik afferentlerinin aynı zamanda tirozin hidroksilaza da 

immunoreaktant oldukları bilinmektedir. Dopaminerjik sinapsların çoğunluğu simetrik 

tipte iken, sadece %1 'i asimetriktir (53). Bunların %30'u spiny'lerin gövdesindeki 

birimlerde, %70'i ise boyun kısmında sonlanmaktadır. Dorsal striatumda, asetilkolinin 

salınımı ve tumoveri glutamat ve GABA tarafından etkilenebilirken, ventral 

striatumdaki asetilkolinin ise dopamin etkisi altında modüle edildiği düşünülmektedir 

(54). Ventral striatumdaki kolinerjikler, orta thalamus çekirdeklerinden eksitatör 

projeksiyonlar almakta, bu eksitatör projeksiyonların stimulasyonunun ise Dopamin 
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utilizasyonunu arttırdığı bilinmektedir (55). Ventral striatumda kolinerjik aktivite 

Dopamin aracılığı ile sağlanmaktadır. Bunların sonucunda, ventral striatal nöronlara 

projekte olan thalamik afferentlerin, buradaki Dopamin• salınımını potansiye ettiği 

sanılmaktadır. Caudate putamenin Dopaminerjik projeksiyonlarının lezyone edilmesi, 

buradaki Dopamin terminallerinin ve özellikle pars compacta kaynaklı presinaptik D2 

reseptörlerinin yok olmasına yol açmaktadır (56). Caudate putamendeki D2 

reseptörlerin çoğunluğu postsinaptik ve kolinerjik internöronlarla kolokalizedir. Dı 

reseptörler ise dopaminerjik nöronlardan afferentler alan nonkolinerjik hücrelerde, 

postsinaptik lokalizasyonludur (57). 

Buradan anlaşılacağı gibi hasal ganglionların, diğer birçok yapının yanında esas 

olarak korteks ile yakın ilişkisi vardır. Korteksteki internöronal ilişkilerin 

modülasyonundan da D3 reseptörü sorumlu tutulmaktadır. D3 reseptörünün en çok 

bulunduğu bölgeler; olfaktör tuberkül, nucleus accumbens, Calleja adacığı ve 

hypothalamus gibi !imbik alanlardan ibarettir. D3 reseptöre ait mRNA ise caudate 

putamen ve cingulate, frontal ve prefrontal kortikal alanlarda yoğun olarak 

bulunmuştur. Substantia Nigra reticulata'daki nöronların çoğu ve compacta'dakilerin 

bazılarının GABA immunoreaktant oldukları kesinleşmiştir. Aynca Substantia 

Nigra'nın sınıra yakın kısımlarında ya da içinde kolinerjik nöronların varlığı, ChA T 

immuno sitokimyasal yöntemi ile saptanmıştır. Bu nöronlar yapısal olarak Pedunculo 

pontin nükleustakilere benzemektedir. Bu yüzden SN'daki bu nöronların, 

pontomezencephalic tegmental sistemin ektopik elemanları olabileceği iddia edilir. 

Dopaminerjik nöronların SNc'deki soma ve dendritleri ile SNr'deki dendritleri 

korteks'in (glutamaterjik), striatum'un (Substans-P), raphe nükleusunun (5-HT) ve 

Pedunculopontin nükleuslann (Asetilkolin) eksitatör etkileri altında iken striatum ve 

globus pallidus'un (her ikisi de GABA'erjik) inhibitör etkileri ile karşı karşıyadır. 

Substantia Nigra pars reticulata, Globus pallidus kaynaklı GABA(+) projeksiyonlarla 

innerve edilir. Buraya ulaşan butonlar, geniş, mitokondriden zengin ve pleomorfik 

vesiküllüdürler. Simetrik doğada sinaps yaparlar. Pallido-nigral yolda GABA'nın rolü 

artık daha iyi bilinmektedir (58). Primatlarda ise aynı GABA(+) butonların striatal 

kaynaklı olduğu söylenmektedir. Butonlardan bazılarının GABA yanısıra Enkefalin'e 

de immunoreaktant oldukları bulunmuştur (59). Bu da bu butonların striatal kaynaklı 

olabileceğini desteklemektedir. Aynca Spiny 1 striatal nöronlar kaynaklı, özellikle 

SNc'nın ventrolateral bölümünde bulunan "nörotensin" immunoreaktant butonların 

varlığı, kedilerde saptanmıştır. Bu maddenin de dopaminerjik nöronları ve dopamin 

metabolizmasını aktive ettiği bilinir (60). 
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Pallidum: Globus pallidus, hasal ganglionların efferent bölümünü temsil eder. 

İnternal (GPi) ve extemal (GPe) olarak iki birimden meydana gelmiştir. Ayrıca ventral 

subkomissural parçasın,ı da, ventralis (GPv) adı altında globus pallidus'a dahil etmek 

mümkündür. Bütün pallidal nöronlar, neurotransmitter olarak GABA'yı 

kullanmaktadırlar. Globus pallidus'un en önemli afferentleri Striatum ve Subthalamik 

nükleustan olanlardır. Daha az olarak da Substansia Nigra compacta, Dorsal raphe 

nükleus, ve Pedunkülopontine nükleus'tan da afferentler, pallidumu innerve 

etmektedir. Neostriatum'dan pallidumu innerve eden projeksiyonların GABA, 

Enkefalin ve/veya Substans-P ve çok az miktardaki nöronların da Nörotensin'e 

immunoreaktant oldukları anlaşılmıştır (61). Bu afferentlerin %80'inin GABA 

immunoreaktant olduğu, pallidal nöronlarla simetrik, yani inhibitör sinaps yaptıkları 

bulunmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile pallidal afferentlerin 5-HT, dopamin, 

Ca bağlayan protein ve Ca gene related peptid'e seropozitiflik gösteren populasyonları 

da bulunmuştur. Dopaminerjik projeksiyonların kaynağının, Substansia nigra-Ventral 

tegmental alan olduğu bulunmuştur. Primatlardaki bu yolağın en ilginç yanı ise, MPTP 

ile meydana getirilen nigrostriatal destrüksiyondan etkilenmemesidir (64). Ratlarda ise 

Dopaminerjik innervasyonun kaynağının nigro-striatal yolağın bir kollaterali olduğu 

anlaşılmıştır (65). CGRP'erjik aksonlara, globus pallidusun caudal bölümlerinde yoğun 

olarak rastlanmış olup, asimetrik sinaps yaptıkları bulunmuştur (62). Pedunculopontin 

nükleustan gelenlerin ise ChAT ( +) oldukları ve globus pallidusa kolinerjik 

innervasyon sağladıkları, Subthalamik nükleus kaynaklı olanların da glutamaterjik 

doğada olup, pallidal dendritik uzantı ile asimetrik sinaps yaptıkları bulunmuştur (63). 

Diğer taraftan pallido-subthalamik projeksiyonların Glisinerjik olduğu hakkında 

kuvvetli deliller mevcuttur. Bu hücrelerde GABA ve glisinin beraber işlev gördükleri 

düşünülmektedir. Gerek GPi, gerekse GPe uzun ve diskoid şekilli dendritlere sahip, az 

sayıdaki geniş nöronlardan meydana gelmişlerdir. Özellikle primatlarda, daha sonra 

ayrıntılı olarak anlatılacağı gibi, globus pallidus, paralel işlev teorisine ileri derecede 

uymaktadır. Striatal nöronlardan ayn demetler halinde gönderilen projeksiyonlar, 

meduller laminaya doğru paralel bandlar şeklinde uzanarak sonlanmaktadır. Aynı 

anatomik yapı, Subthalamik nükleus ve beyin sapından iletilen projeksiyonlarda da 

izlenmektedir ( 43). Bu paralel işlem thalamusa da aynı şekilde iletilmekte olup, nigro

thalamik ve cerebellothalamik projeksiyonlardan tamamen ayn bölgelerde ilerleyip, 

sonlanmaktadır. Bu paralel işlemin ratlardaki varlığı bilinmemektedir. 

GPe'un en önemli efferenti Subthalamik nükleusa yöneliktir. Daha az olarak da 

striatum ve substantia nigra'ya da projeksiyonları bulunmaktadır. GPi ise yoğun olarak 

ventral thalamik nüklei, centromedial, lateral habenula ve pedunculopontine nucleusa 
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projekte olmaktadır. GPv subthalamik nükleus ve substansia nigra'nın yanısıra 

mediodorsal thalamik nükleus, lateral habenula, hypothalamus ve amigdala gibi İimbik 

sistemle ilişkili yapılara efferentleri bulunmaktadır. Globus pallidus intemus, hasal 

ganglionların efferent projeksiyon merkezidir. Ventroanterior ve ventrolateral 

hedeflerine ulaşmadan önce, ki bu GPi efferentlerinin %20'sini oluşturmaktadır, 

projeksiyonların orta hattı çaprazladığı bulunmuştur. Diğer bütün pallidal efferentlerin 

ipsilateral old~kları bilinmektedir (66). 

Suhtlıalamik nükleııs: Basa! ganglion yapıları içerisinde, son yıllarda üzerinde 

en çok durulanı, subthalamik nükleustur (STN). Bu yapıya basa! ganglionların sürücü 

gücü de denmektedir. Çoğunlukla orta boy, daha az olarak ta küçük boy yıldızsı 

nöronlardan oluşmuştur (67). Özellikle primatlarda gelişmiş olup, bir hypothalamus 

derivesidir. STN'nin esas afferenti frontal, ipsilateral-temporal ve oksipital korteks 

olup, asimetrik doğada sinaps yaparlar,· yani eksitatör projeksiyonlardır. Striatum'dan 

ba.şka korteks'ten direkt afferent alan tek hasal ganglion yapısıdır. Buradaki aracı 

transmitterin ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bir diğer major afferent ise 

Globus pallidus ekstemus'tur. Bu afferentlerin çoğunluğu GABA immunoreaktant 

olup, daha az olarak L-Enkefalin ve Glisin'e de seropozitiflik gösterebilmektedir (68). 

Pallido-STN projeksiyonların, STN'deki spontan ateşlemeyi azalttığı bulunmuştur. 

Ayrıca Pedunculopontin nükleusun da STN'ye kolinerjik projeksiyonlar verdiği 

anlaşılmıştır. 

STN'nin efferentlerine gelince, Substansia Nigra reticulata ve Globus Pallidus 

ekstemus olarak iki adettir. Nonprimatlarda bunlara endopeduncular nükleusuda 

eklemek mümkündür (69). Çok daha az olarak da STN'dan Globus pallidus intemus ve 

Pedunculopontin nükleusa projeksiyonların varlığı bulunmuştur. STN nöronları 10-

35/sn spike üreterek düzenli sayılabilecek bir aktiviteye sahiptirler (70). SNr'daki 

Dopamin salınımının, refleks olarak STN'deki spike üretimini arttırdığı, bunun aksine 

STN'nin elektriksel veya kimyasal uyarımının SNr'de Dopamin salınımına sebep 

olduğu bılunmuştur (71). Primatlarda STN'nin lezyone edilmesi sürekli ve anormal 

ekstremite hareketlerine yol açmaktadır. Bu olayı; STN'nin GP ve SN'yı uyararak 

thalamusta oluşturduğu indirekt inhibisyonun, bu lezyon sebebiyle oluşturulamaması 

şeklinde açıklamak mümkündür. Sonuçta thalamo-kortikal eksitatör hat, inhibitör 

doğadaki dengeleyici mekanizmanın etkisinden yoksun kalmaktadır. Diğer bir deyişle, 

STN harabiyeti, pallidum ve SN'nin uyanmıyla oluşturulan inhibisyonun major gücünü 

ortadan kaldırarak, thalamo-kortikal eksitatör halkanın kontrolsüz çalışmasına yol 

açmaktadır (72). 
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Motor Thalanıus: Thalamus, striatuma masif afferentler gönderir. Globus 

pallidus ve Subthalamik nükleus'a da daha az olmak üzere projeksiyonları. vardır. 

Thalamusun, bu sisteme en çok katılan çekirdekleri anterior intralaminer, centromedian 

ve parafasikuler (CM-PF) merkezlerdir. Aynca orta hat ve posterior grup çekirdeklerin 

de daha az olarak katıldığı bilinmektedir. Primatlarda, özellikle CM-PF birimler bu 

sisteme masif afferentler vermektedir. CM çekirdek, özellikle GPi'den afferentler 

almakta ve striatumun sensorimotor bölümünde oblik, paralel bandlar şeklinde 

sonlanmaktadır. PF çekirdeği ise tek bir kaynaktan değil, limbik sistemle ilişkisi 

olduğu bilinen çeşitli yapılardan projeksiyonlar almaktadır. Özellikle dorsal ve ventral 

kısımlarından kaynaklanan lifler, striatumun asosiyatif ve !imbik alanlarına projekte 

olur. Subparafasikuler bölümden anlamlı miktarda projeksiyon limbik alanlara 

ulaşmaktadır. Ayrıca CM-PF'nin korteks ile de bağlantısı vardır. Bu durumda CM

PF'nin basal ganglionlar içerisinde hayati bir önemi olduğu tahmin edilmektedir. CM, 

sensorimotor halkanın, PF ise asosiyatif-limbik halkanın düğüm noktasıdır ( 43). VM 

çekirdeğin ise ratlarda deneysel rijidite oluşumunda önemli rolü olduğu bulunmuştur. 

Bu çekirdeğe GABA'erjik veya NMDA reseptör antagonisti enjekte edilmesinin, 

ekstremitelerde rijiditeye sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca VM çekirdekteki GABA 

mekanizmasının, kataleptojen etkisi kesinlik kazanmıştır. Superior kollikulunda 

VM'dakine benzer bir yol ile ekstremite rijiditesinde rol oynadığı anlaşılmıştır. 

Özetle, basal ganglion motor .devresi fonksiyonel olarak gruplandırılmış 

şekliyle; . 

1 )Presentral motor alanlar (Toplayıcı motor alanlar, motor ve premotor 

korteksin bazı bölümleri) 

2)Putamen (Presentral motor alandan gelen uyarıları toplayan hasal ganglion 

giriş bölümü) 

. 3)Substansia Nigra Pars Retikulata (SNr) ve Globus Pallidus internus (GPi). Bu 

gruptaki çekirdekler Putamen'den projeksiyonlar alırlar ve hasal ganglionlann çıkış 

çekirdekleri olarak adlandırılırlar. 

4)Globus Pallidus eksternus (GPe) ve Subthalamik nükleus (STN). 

S)Ventrolateral Thalamusun bazı bölümleri (GPi ve SNr'den aldıkları 

projeksiyonları presentral motor alana iletirler). 
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Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi somatasensoriyel korteks, primer motor 

korteks, arcuate premotor alan ve suplementer motor alan gibi değişik kortikal 

alanlardan Putamen'e odaklanan projeksiyonlar, hasal ganglionlar içerisinde yakın 

bölgelere denk gelse de, kesinlikle aynı alana yansımazlar. Putamenin; GPi , GPe ve 

SNr'ye gönderdiği uyarılar, Thalamus'ta kendilerini temsil eden farklı çekirdekler 

aracılığı ile yine suplementer motor alan, primer motor korteks ve motor kortekse 

iletilerek, siklusu tamamlamaktadırlar. Korteks'ten hasal ganglionlara gelen stimuluslar 

farklı alt anatomik birimlere dağılmakla kalmayıp, farklı kimyasal ortamlara da 

yönlendirilirler. Böylece kortikal uyarılar, hasal ganglionlarda neurotransmitterlerle 

ifade edilebilir bir hal alırlar. Basal ganglionlara gelen uyarıların şekillendirilmesi ile 

görevli nöropeptidlerden çoğunun ortaya çıkması, dopaminin kontrolü altında 

gerçekleşmektedir. Striatum'a gelen dopaminerjik uyarılar, striatal nöronların bir denge 

içinde işlemesini sağlamakta ve bunu da, buradaki peptidlerin salınmasını kontrol 

ederek yapmaktadır. 

Basal ganglionlar içerisindeki direkt-indirekt kontrol sistemlerinden sözetmek 

gerekirse; 

A)Direkt vol- GABA ve Substans-P içeren putamen nöronlarından köken alıp, 

GPi ve SNr'nin motor alanlarına aracı birim olmaksızın ulaşır. 

B)lndirekt yol: GABA ve enkefalin içeren putamen nöronlarından köken alıp, 

GPe ve STN'yi de içeren bazı ara istasyonları takiben hasal ganglion çıkış 

çekirdeklerine ulaşmaktadır. 

Görüldüğü gibi hasal ganglionlardan thalamusa doğru olan iletişimde baskın 

neurotransmitter GABA'dır. Normal şartlar altında direkt-indirekt sistemler belli bir 

denge içerisinde çalışmaktadır. Bu dengenin bir tarafa kaymasının hasal ganglionlara 

ait hipo ve hiperkinetik düzensizliklere yol açtığı bilinmektedir. Direkt yol, hareketle 

ilişkili aktivitenin kaynaklandığı presentral motor alanlara (+) feed back yapıcı 

stimuluslar gönderirken, indirekt yolun aktivitesi presentral motor alanlara (-) feed 

back yapar. 

Son yıllarda hasal ganglion yapıları arasındaki seri bağlantıların önemi yanında, 

her ayrı devrenin içerisinde fonksiyonel paralel yapılanmaların varlığı konuyu daha 

karmaşık hale getirmektedir. Kortikal deasosiasyon ve sensorimotor bölgelerden gelen 

afferentlerin, korteks-basa! ganglia-thalamusu birbirine bağlayan kısmen kapalı ve en 

az beş adet birbirinden ayrı devrede yol aldığına dair görüşler de kesinlik kazanmaya 

başlamıştır (7). Bu görüşlere göre farklı basa! ganglio-thalamo-kortikal devrelerin, 
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paralel yapılanmaları sebebiyle skeletomotor, okülomotor, cognitive ve limbik 

yapılarda dahil olmak üzere çok sayıdaki değişik fonksiyona birden aynı anda katılımı 

izah edilebilmektedir. Bu beş ayrı devrenin içindeki inhibitör ve dışa doğru olan akım, 

iki ayrı ayrı yönde işleyen direkt ve indirekt koridorlar aracılığı ile, birbirlerinden 

bağımsız olarak modüle edilirler. Her ayrı devredeki direkt yol aktivasyonu 

disinhibisyona yol açarak thalamusu, kolliküler ve tegmental nöronları aktive 

etmektedir. İndirekt yolun aktivasyonu ise STN'ye inhibitör etki oluşturarak thalamusta 

inhibisyon oluşturur. Buradan da anlaşılacağı gibi direkt ve indirekt devreler, thalamik 

hedefler üzerinde birbirlerine ters etkiler göstererek bir denge içerisinde 

kalmaktadırlar. 

Bunların sonucunda motor hareket devresi, bir taraftan direkt koridor ile 

hareket kalıbını güçlendirmekte, diğer taraftan indirekt koridor aracılığı ile birbiriyle 

çelişen mesajları baskılamak.ta ve korteksten başlatılan motor hareket kalıplarının 

düzenlenmesinde ikili bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak indirekt yolda azaltılan 

geçiş, pallidothalamik inhibisyonu azaltarak hiperkineziye yol açar. Tersi olarak da 

direkt yolda azaltılan aktivite. hipokinetik bir karakterle karşımıza çıkmaktadır (73). 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada 200-300 gram ağırlığındaki erkek Wistar türü erişkin sıçanlar 

kullanıldı. GABA'erjik Diazepam, Dopaminerjik Amantadine ve Antikolinerjik 

Atropin'in stereotaksik yöntemle caudate putamen, globus pallidus ve lateral posterior 

thalamik nükleusa mikroenjeksiyonunun, klorpromazin ve pentobarbital kombinasyonu 

ile oluşturulan tremorlara etkilerini incelemek amacı ile herbiri beş veya altı sıçandan 

meydana gelmiş dokuz ayrı grup oluşturuldu. Bireysel farklılıklar gözönüne alınarak 

kontrol grubu oluşturmak yerine, mikroenjeksiyonlar öncesi her hayvan için ayrı 

kontrol kayıtları yapılarak, mikroenjeksiyonlan takip eden 1. 1 O. 20. ve 30. 

dakikalarda alınan kayıtlarla ayn ayn karşılaştırıldı. Bu durumda herbiri beş veya altı 

hayvandan meydana gelen şu gruplar oluştu; 

a) Caudate Putamen'e GABA'erjik madde enjekte edilenler. 

b) Caudate Putamen'e Dopaminerjik madde enjekte edilenler. 

c) Caudate Putamen'e Antikolinerjik madde enjekte edilenler. 

d) Globus Pallidus'a GABA'erjik madde enjekte edilenler. 

e) Globus Pallidus'a Dopaminerjik madde enjekte edilenler. 

t) Globus Pallidus'a Antikolinerjik madde enjekte edilenler. 

g) Thalamus'a GABA'erjik madde enjekte edilenler. 

h) Thalamus'a Dopaminerjik madde enjekte edilenler. 

ı) Thalamus'a Antikolinerjik madde enjekte edilenler. 

Stereotaksik çalışmanın yapıldığı sıçanlar, çalışmanın en az iki hafta öncesinden 

başlayarak 07°0 ile 19oo saatleri arasında günışığına açık, serbest miktarda su ve 

yiyecek bulunan ortamlarda hazırlandı. Anatomik bölge lokalizasyonlan "Paxinos ve 

Watson'un Sıçan Stereotaksik Atlas'ı" kullanılarak şu şekilde tespit edildi (76); 
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Caudate Putamen 

I 

Globus Pallidus: 

Lateral Posterior Thalamik Nükleus: 

Coronal: +0,2 

Lateral: +3,4 

Horizontal: +5, 1 

Coronal: -1,3 

Lateral: +3, 

Horizontal: +7,1 

Coronal: -1,8 

Lateral: +2,0 

Horizontal: +5,4 

Sıçanlar intraperitoneal uygulanan 50 mg/kg Pentobarbital ile anesteziye 

edildikten sonra, stereotaksik kulak tıkaçları yardımı ile stereotaksik cihaza fıkse 

edildiler. Daha önceden traşlanmış olan baş derisi orta hattan bir bisturi yardımı ile 

açılarak ciltaltı dokuları kemik dokudan ayrıldı. Bu sayede hedef nokta olan Bregma 

görülebilir duruma getirildi. Bregma yardımı ile hedef koordinatlar saptanarak, 

stereotaksik drill yardımı ile enjeksiyon kanülleri ve fiksasyon kanülleri kraniuma 

yerleştirildi. Bunların stabilizasyonunu sağlamak amacı ile ince bir tabaka halindeki 

dental akril, fiksasyon kanüllerini kapatacak şekilde kemik tabakanın üzerine 

dökülerek donması sağlandı. Bu sayede post operatif ve pre eksperimental arası süre 

olan 5-7 günde kanüllerin hayvan tarafından çıkartılması veya yerlerinin değiştirilmesi 

riski ortadan kaldırılmıştır. Aynca enfeksiyon riskini minimuma indirmek amacı ile, 

enjeksiyon kanülünün ucu, bir polietilen sonda ile deney anına kadar kapalı 

tutulmuştur. Operasyon sonrası ilk 3 saatlik sürede sıçanlar yoğun gözlem altında 

tutulmuş, daha sonra ise 07°0 - 19oo saatlerinde gün ışığı alan kafeslerde 5-7 gün arası 

tutulmuşlardır. 

Bu sürenin sonunda deneysel periyod başlatılmış ve 3,5 mg/kg intraperitoneal 

klorpromazin ve 1 O dakika sonrasında da 20 mg/kg intraperitoneal pentobarbital ile 

tremorlar oluşturulmuş (Tremorlar son enjeksiyondan 20-30 dk sonra ortaya 

çıkmaktadır) ve hayvanlar tremorlann en iyi şekilde gözlendiği supine pozisyonunda 

sabitlenmiştir. Daha sonra sıçanların alt ekstremitelerinden bir tanesi, bir çelik tel 

aracılığı ile bir güç transdüserine ( Grass Force Displacement Transducer- FT03C ) 
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bağlanmış ve bu yolla tremorları poligraflara ( Grass Model 7 ve Beckman Polygraph ) 

iletmek ve kayıtlarını yapmak mümkün olmuştur. Her sıçanda tremorların ortaya 

çıkışını 5 dk takiben ilk kayıtlar yapılmış ve arkasından intrakranial enjeksiyonları 

uygulayabilmek amacı ile. enjeksiyon kanülünün ucundaki polietilen uzantılar sıcak bir 

enjektör ucu ile eritilerek enjeksiyona hazır duruma getirilmiştir. Verilen maddelerin 

konsantrasyon ve hacimleri şu şekildedir: 

-Diazepam: 2 mikrogram/ 1 mikrolitre 

-Amantadine: 10 mikrogram/ 1 mikrolitre 

-Atropin: 20 mikrogram/ 1 mikrolitre 

Bu maddelerden Amantadin ve Atropin, serum fizyolojik içerisinde eritilerek 

çözelti haline getirilmiş, Diazepam ise yine serum fizyolojik içerisinde suspansiyon 

haline getirilerek kullanılmıştır. Bu çalışma için maddelerin bu tremor modelinde 

etkili olup olmadığı hedeflendiğinden. her madde için tek ve yüksek bir konsantrasyon 

seçilmiş olup, etkili olanların doz-cevap eğrilerinin çıkartılması daha ileri çalışmalara 

bırakılmıştır. 

Mikroenjeksiyon öncesinde, tremor başlangıcını 5 dk takiben yapılan ilk 

kayıdm arkasından. yukarıda belirtilen konsantrasyonlardaki maddeler l 'er 

mikrolitrelik hacimlerde ve kanüller aracılığı ile, saptanan koordinatlara enjekte 

edilmişlerdir. Bu enjeksiyon için "Hamil ton 701 L T Microliter Syringe" 1 O mikro litre 

hacimli mikroenjektörler kullanılmıştır. Enjeksiyonlar sonrasında sırası ile 1. 1 O. 20. ve 

30. dakikalarda yaklaşık 2'şer dakika süre ile ve 10, 25, 50 mm/saniye hızlarında 

kayıtlar yapılmıştır. Amplitüd . ve frekans hesaplamaları genellikle 50 mm/sn'lik 

kayıtlardan ölçülmüştür. Mikroenjeksiyonun ve kayıtların tamamlanmasından sonra 

sıçanlar kafeslerine geri götürülmüş ve ortalama 2 gün süre ile, histolojik tetkik 

öncesinde burada muhafaza edilmişlerdir. 

Histolojik tetkikler öncesinde sıçanlar 250 miligram/1 cc'lik Ethyl Carbamate 

(Ethyl Urethane)'ın serum fizyolojik içerisindeki çözeltisinden 780 miligram/kg'lık 

intraperitoneal anestezik doz hesaplaması ile uyutulduktan sonra batın ve göğüs 

boşluğu açılarak, Aorta Descendens diyafram hizasından bağlandı. Sağ atrium 

auriculası kesilerek yapılacak perfüzyonun geri dönüşümü temin edildi. 5 cc'lik serum 

fizyolojik, sol ventrikülden perfüze edilerek, incelenecek dokulardaki artefakt görülme 

riski minimuma indirilmeye çalışıldı. Eksperimental safhada mikroenjeksiyon amacı ile 

kullanılan kanülden, aynı mikroenjektör ve aynı mikroenjektör uçları yardımı ile aynı 

hacimde, yani 1 mikrolitre %3'lük FeCl3 verilir iken aynı anda sol ventrikülden 
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% 1 0'luk Formol içerisinde hazırlanmış %3'lük KFeCN çözeltisinin 2-3 cc'lik miktarı 

ile perfüze edildi. Bu işlemin amacı; mikroenjeksiyon uygulanan alanda, kanül ucunda 

olası presipitasyonları Prusya Mavisi reaksiyonu ile göstererek, enjeksiyon 

koordinatlarının doğruluğunun sağlamasını yapmak idi. Daha sonra kranium açılarak 

bütün olarak çıkartılan beyin, % I 0'luk formol çözeltisine alınarak bir hafta süre ile 

fıkse edildi. Parafın bloklardan elde edilen 4-5 mikronluk kesitlere, genel histolojik 

yapıyı gözleyebilmek amacı ile Hematoksilen-Eosin ve Krezil 

yöntemleri uygulandı (77). Preparasyonların Olympus 

fotomikroskobu ile mikrofotoğraflan çekildi. 

fast viyole boyama 

Vanox PM-10-A 

Tüm gruplarda mikroenjeksiyon ile verilen ilaçların, klorpromazin ve 

pentobarbitone kombinasyonları ile oluşturulan tremorlara etkilerini değerlendirmek 

için başlangıç, yani ilaçsız değerleri sırası ile 1, l 0,20 ve 30. dakikalardaki ilaçlı 

değerler ile her grup için ayrı ayn olacak şekilde "paired" (eşleme) testi ile 

karşılaştırıldı (78). 
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BULGULAR: 

Daha önceden 3.5 miligram/kg klorpromazin ve 20 miligram/kg pentobarbital 

kombinasyonları ile kobay ve kedilerde oluşturulan Parkinson benzeri tremorları, aynı 

doz kombinasyonu ile erkek Wistar sıçanlarda da oluşturmayı başardık. Kobay ve 

kedilerde olduğu gibi, sıçanlarda da enjeksiyonları 10-15 dakika takiben tremorlar 

başlamakta, ancak farklı olarak 2-3 saat içerisinde sonlanmaktadır. Tremorlar, en iyi 

supine pozisyonunda izlenen, patlayıcı tarzda, her dört ekstremiteye aynı anda yayılan 

ve ekstensor aktivite artışına yol açan santral sinir sistemi kaynaklı deşarjlar olarak 

tanımlanabilir. 

Çalışmamızda 200-300 gram arası ağırlıklara sahip erkek Wistar sıçanları 

kullanılmıştır. Materyal ve metod bölümünde de belirtildiği gibi deneyler; Caudate 

Putamen'e Diazepam, Caudate Putamen'e Atropin, Caudate Putamen'e Amantadin, 

Globus Pallidus'a Diazepam, Globus Pallidus'a Atropin, Globus Pallidus'a Amantadin, 

Lateral Posterior Thalamik Nükleus'a Diazepam, Lateral Posterior Thalamik Nükleus'a 

Atropin ve Lateral Posterior Thalamik Nükleus'a Amantadin verilenler olmak üzere 

dokuz ayn grupta yürütüldü. Her grupta ilaç verilmeden önceki (Kontrol) ve ilaçtan 1, 

1 O, 20 ve 30 dakika sonraki amplitüd ortalamalarına ait çizelgeler grafik 1-9 ile 

gösterilmişlerdir. Bu değerler 0,1 MV/CM'lik sensitivitede elde edilen kayıtlardan, 

milimetre cinsinden ölçülen amplitüd ortalamalarıdır. 

Daha önceki bulgularımızda, bu tremorların spinalizasyon sonrasında alt 

ekstremitelerde kaybolması ve spinalizasyonun üst seviyelerinde devam etmesi 

sonuçlarına dayanarak supraspinal kaynaklı olduklarını belirtmiş idik. Bu çalışmada 

ise, stereotaksik lokalizasyon saptanması ve mikroenjeksiyon teknikleri kullanılarak 

çok daha spesifik sonuçlar almak mümkün oldu. Buradan elde edilen sonuçlar da 

klorpromazin ve pentobarbital kombinasyonu ile oluşturulan bu tremorlann, basa! 

ganglia-thalamo-kortikal nöromediatör ve nöromodülatör sistemlerinde geçici olarak 

meydana gelen bir çeşit hasarlanma ile ortaya çıktığı hipotezini destekler niteliktedir. 

20 



Sıçanlarda oluşturulan bu tremorların frekansları 16-22/sn olarak tespit edilmiş 

olup. belirtilen lokalizasyonlara verilen her üç maddenin de belirtilen frekans 

değerlerini değiştirme potensinde olmadığı saptanmıştır. 

Tremorlardan yapılan ölçümler, O, 1 MV /CM' lik sensitivitede milimetre birimi 

ile skorlanmış ve her grupta yer alan beş veya altı deney hayvanının ilaçsız amplitüd ve 

frekans ortalamaları, ilaç verildikten sonraki 1. 10. 20 ve 30. dakikalarda yapılan 

kayıtlardan ölçülen frekans ve amplitüd ortalamaları ile karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırmalar yapılırken eşleme (paired) testi kullanılmıştır. Dokuz ayn grubun 

hiçbirinde anlamlı frekans değişikliklerine rastlanamamış ve frekanslar ilaç sonrasında 

da 18-22/saniye sınırlarının dışına çıkmamıştır. Diğer taraftan amplitüd ortalamalarının 

ilaç verilmeden önceki değerlerinin, ilaç verildikten sonraki çeşitli zaman dilimlerinde 

yapılan ölçümlerle karşılaştırılmalarında; dokuz grup içerisinde sadece Globus 

Pallidus'a diazepam (2 mikrogram/ lmikrolitre) verilen grupta, bütün zaman 

periyodlarında olmak üzere yüksek derecede anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Bu 

değerler tablo 1 'den de izlenebileceği gibi; ilaçsız değerler ile ilaçlı 1. dakika değerleri 

arasında p<0,0005, ilaçsız değerler ile ilaçlı 1 O. dakika değerleri arasında p<0,0005, 

ilaçsız değerler ile ilaçlı 20. dakika değerleri arasında p<0,005 ve ilaçsız değerler ile 

ilaçlı 30. dakika değerleri arasında p<0,05 sonuçlan elde edilmiştir. 

Tablo 2'den de görüleceği gibi, Caudate putamen'e diazepam (2 mikrogram/ 

mikrolitre) enjeksiyonu öncesi yapılan amplitüd ortalamalarının, enjeksiyonu takibeden 

1, 1 O. 20 ve 30. dakikalardaki amplitüd ortalamaları ile karşılaştırılmaları sonucu tüm 

zaman dilimleri için p>0,05 ile anlamlı olmayan ilişkiler ortaya çıkmıştır. 

Diğer yedi gruptaki amplitüd ortalaması değerleri ise grafiklerden daha açık 

izleneceği gibi, ilaçsız değerler ile kıyaslandığında zaman ile doğru orantılı olarak 

genellikle artma, daha az olarak da aynı kalma eğiliminde oldukları için herhangi bir 

istatistiksel işleme tabi tutulmamışlardır. 
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Grafik 9: Thalamus-Diazepam 

Her sembol ayrı bir hayvanı temsil etmektedir. Y skalasında gösterilen değerler 
milimetre cinsinden tremor amplitüd ortalamalarıdır. 
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-
t. dakika 10. dakika 20. dakika 30. dak~ 

t değeri 11.043 7.146 4.002 2.174 -

p değeri <0.0005 <0.0005. <0.005 <0.05 

Tablo 1: Globus Pallidus-Diazepam Grubunun Kontrol Değerleri Ile 
Karşılaştırılması. 

-

-
t. dakika 10. dakika 20. dakika 30. dakika_ 

t dei'!'eri -2.009 1.593 0.608 

P de2:eri >0.05 >0.05 >0.05 
Tablo 2: Neostriatum-Diazepam Grubunun Kontrol Değerleri lle 

Karşılaştırılması. 

27 

0.703 -
>0.05 -



Trase 1: Globus Pallidus-Diazepam Kontrol, 50 mm/sn, 200 mv/2cm 

Trase 2: Globus Pallidus-Diazepam Kontrol 1 .Dakika, 50 mm/sn, 200 mv/2cm 

Trase 3:Globus Pallidus-Diazepam Kontrol 1 O.Dakika, 50 mm/sn, 200 mv/2cm 

' 
Trase 4:Globus Pallidus-Diazepam Kontrol 20. Dakika, 50 mm/sn, 200 mv/2cm 

1 

1 .._,_....._...,....,_.,,..,,..,,,, 

1 

ı 

1 

! 
1 
1 
l 

l ı i 
Trase 5: Globus Pallidus~Diazepam Kontrol 30.Dakika, 50 mm/sn, 200 mv/2cm 
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Resim 1: Hematoksilen-Eosin X 50 PaIIidum 
(Sağda 4. Ventrikül Boşluğu İzleniyor.) 

Resim 2: Krezil Fast Viyolet ile Prusya Mavisi Reaksiyonu ( +) 
X50 Pallidum 

(Sağ Üstte 4. Ventrikül Boşluğu İzleniyor.) 
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Resim 3: Krezi1 Fast Violet XSO Pallidum 
(Sağ Üstte 4. Ventrikül Boşluğu İzleniyor.) 

Resim 4: Hematoksilen-Eosin Xl25 Pallidum 
(Prusya Mavisi Reaksiyınu +) 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada 3,5 miligram/kg klorpromazin ve 20 miligram/kg intraperitoneal 

pentobarbiton kombinasyonları ile oluşturulan postural tremorlara, stereotaksik 

mikroenjeksiyon yöntemi ile Caudate nucleus, Globus pallidus ve Lateral posterior 

thalamik nükleus'a uygulanan GABAa+b'erjik Diazepam, Antikolinerjik Atropin ve 

Dopaminerjik Amantadin'in etkileri incelendi. Çalışmadaki amaç; basal ganglionlar 

içerisinde bir denge halinde bulunan GABA, Dopamin ve Asetilkolinin, klorpromazin 

ve düşük doz pentobarbiton ile ortaya çıkan muhtemel hipo veya hiperaktivitelerini 

ortaya koymaktı. 

Daha önceki çalışmalarımızda kobay ve kedilerde 3,5 mg/kg klorpromazin ve 

20 mg/kg pentobarbiton kombinasyonları ile tesadüfen bulunan tremorları 

tanımlamıştık. Daha sonraki bir çalışmada ise; kobaylarda bu tremorların oluşması için 

klorpromazinin mutlak gerekli olmadığı ve sadece 20 mg/kg'lık pentobarbiton dozu ile 

tremorların ortaya çıkartılabildiğini belirtmiştik (1,2,3). Bu tremorlar en iyi supine 

pozisyonunda gözlendiği için, parkinson tremorlarında olduğu gibi bunlara da postural 

tremor denilmekte, antagonistik kaslardan yapılan karşılıklı kayıtlardan ise bunların 

ekstensor hakimiyetinde geliştiği ve fleksor kas gruplarının olaya daha az katıldığı 

anlaşılmaktadır. Aynca kobayda tremorlann ortaya çıkmasından sonra L-1 

seviyesinden yapılan spinalizasyonun, alt ekstremitelerde tremoru geri dönüşümsüz 

olarak durdurması, üst ekstremitelerde ise devam etmesi, bu tremorların supraspinal 

kaynaklı olduğuna işaret etmektedir. 

Ellenbrock ve Cools, sıçan ventral striatumuna 0,5-1 mikrogram haloperidol 

enjekte ederek, ön ekstremitelerden elektromiyografik kas aktivitesi artışı 

saptadıklarını bildirmektedirler (79). Ancak bu ve daha önceki çalışmalarda 3,5 

miligram/kg intraperitoneal klorpromazin ile herhangi bir tremorojenik aktivite 

oluşturulamamış ve tremor oluşumu için 20 miligram/kg dozundaki intraperitoneal 

pentobarbitonun mutlaka gerekli olduğu anlaşılmıştır. Kobayda oluşturulan tremorlar 

üzerine, GABA'erjik baklofenin intravenöz uygulanmasının dramatik bir iyileşmeye 

sebep olduğu ve bu ajanın antikolinerjik biperiden ve dopaminerjik amantadine 

HCI'den çok daha etkili olduğu bildirilmiştir (2). Bütün bu bilgilerin ışığında, bu 

tremorların kortiko- striato-pallido-thalamo-kortikal çember veya bu çembere hasal 

ganglionlar dışından katılan diğer anatomik birimlerin dengelenmiş fizyolojilerinin, 
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klorpromazin ve pentobarbiton kombinasyonu ile bozulduğu ve esas patolojinin basa) 

ganglion çekirdekleri içerisindeki nöromodülatör ve nöromediatör sistemlerde ortaya 

çıktığı kabul edilebilir. 

Bu çalışmada aynı tremor modeli sıçanlarda oluşturulmuştur. Hayvanların 

halihazırda anestezi durumunda bulunmalarının, deneysel analizlere olanak tanıması da 

ayn bir avantajdır. Üç ayn anatomik lokalizasyonun herbirine sabit volümlerde üçer 

ayn madde verilmesi ile yapılan çalışmada sadece globus pallidusa verilen diazepam, 

tüm zaman dilimleri için çok anlamlı derecede etkili olmuştur. Bu sonuç üzerine ilk 

olarak düşünülecek olasılık; düşük doz pentobarbiton'un korteksi inhibe etmesi 

sonucu, kortiko- striato- pallidal glutamaterjik afferentlerin striatum ve pallidumdaki 

nöronlardan GABA salgılatamaması ve bunun eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan 

relatif asetilkolin artışıdır. İnhibitör GABA'nın azalması ile asetilkolinin eksitatör rolü 

ön plana çıkıyor ve tremor oluşturuyor olabilir. Ancak gerek daha önceki 

çalışmalarımızda izlediğimiz; korteksin diazepam ile reversibl inhibisyonu yerine, 

aspire edilerek irreversibl olarak inhibe edilmesinin benzer tremorlara yol açmaması, 

gerekse bu çalışmada diazepamın caudate putamen'e enjeksiyonu ile tremorlar üzerine 

anlamlı hiçbir sonuç elde edilememesi, bizi tremorlann esas kaynağı konusunda globus 

pallidus ve bu birimin anatomik ilişkide olduğu hasal ganglionlar dışındaki 

çekirdeklere yöneltmektedir. Bu çekirdekler ise subthalamik nükleus, substansia nigra 

compacta, dorsal rafe nükleus ve pedunculopontine nükleustur (61). Bu nükleuslardan 

substansia nigra'dan gelenlerin globus pallidus nöronları ile simetrik, yani inhibitör 

doğada ilişkiye girmeleri ve her üç anatomik lokalizasyona da ayn ayn uyguladığımız 

dopaminerjik amantadine anlamlı cevaplar alınamaması, bizi bu nükleusun tremor 

kaynağı olabilme ihtimalinden tamamen uzaklaştırmaktadır. Geriye kalan yapılar ise, 

subthalamik nükleus ve beyin sapı yapılarından pedunculopontine nükleus ve dorsal 

rafe nükleus'tur. 

Subthalamik nükleus; saniyede 10-35 spike üretme yeteneğinde olan (70) ve 

gerek substansia nigra retikulata ve gerekse globus pallidus ekstemus ile çok sayıda 

afferent ve efferentlere sahip olup, bu anatomik yapıya hasal ganglionlann sürücü gücü 

de denilmektedir (63). Pallido-subthalamik projeksiyonlar GABA'erjik doğada olup, 

subthalamik nükleustaki spontan ateşlemeyi inhibe edici yapıdadır. Subthalamo

pallidal projeksiyonlar ise glutamaterjik ve eksitatör karakterdedir (68). Subthalamik 

nükleus, globus pallidus ve substansia nigra üzerinden thalamusta, özellikle de 

ventromedian ve parafasikuler çekirdeklerinde indirekt bir inhibisyon oluşturmaktadır. 

Primatlarda subthalamik nükleus'un lezyone edilmesi ile bu inhibisyon sistemi 

yıkılmakta ve sürekli ve anormal ekstremite hareketleri meydana gelmektedir (72). 
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Basal ganglionlar içerisinde bu kadar etkin bir göreve sahip olan subthalamik nükJeus, 

klorpromazin v·e düşük doz pentobarbiton kombinasyonları ile oluşturulan tremorlar 

için de açıklayıcı olabilir. Primatlarda subthalamik nükleus'a eksitotoksik maddeler 

vererek irreversibl şekilde oluşturulan anormal ekstremite hareketleri, ratlarda 

kullanılan pentobarbitonun etkisi ile subthalamik nükleusun spontan ateşlemelerini 

reversibl olarak inhibe ediyor ve bu etki ile oluşan disinhibisyon ise, thalamus son 

noktasında eksitatör bir cevap olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Veya düşük doz 

pentobarbiton etkisi ile subthalamik nükleusta meydana gelen inhibisyon sonucu, 

subthalamo- pallidal afferentlerin eksitatör uyarılan ile pallidumdaki nöronlardan 

salgılatılması gereken GABA salgılatılamıyor ve dengeyi asetilkolin lehine bozuyor 

olabilir. 

Globus pallidus'taki dengenin GABA aleyhine bozulması, beyin sapı 

çekirdeklerinden pedunculopontine nükleus ve/veya dorsal rafe nükleus'un globus 

pallidus'a subthalamik nükleus aracılığı ile, veya direkt yoldan etkileri ile ortaya 

çıkıyor olabilir. 

Parkinsonlu hastaların serebral ve serebellar kortekslerinde GABA'nın anlamlı 

derecede azalmış olduğu ve hasal ganglionlardaki glutamik asit dekarboksilaz aktivitesi 

ile tremorların şiddeti arasında yüksek derecede ilişki olduğu bildirilmiştir (81 ). Diğer 

taraftan MPTP ile deneysel Parkinson oluşturulmuş maymunlarda, subthalamik 

nükleus'un selektif olarak ibotenik asit ile lezyone edilmesi, oluşan tremor ve rijiditeyi 

kontrlateral ekstremitelerde önlediği gibi, akinezi ve bradikineziyi de dramatik bir 

biçimde durdurmaktadır (7). Primatlarda MPTP vererek oluşturulan parkinson 

tablosunun, bu çalışmada sıçanlarda klorpromazin ve pentobarbiton kombinasyonu ile 

oluşturulan tablodan farklılıklannı, bu iki tür arasındaki anatomofızyolojik 

farklılıklarla izah etmek mümkündür. Ancak bu çalışmanın dopamin ile yapılan 

bölümlerinde, bu maddenin klorpromazin ve pentobarbiton kaynaklı tremorlar üzerine 

etkili olmadığının gösterilmesi ve buna bağlı olarak substansia nigra ve nigrostriatal 

yalağın bu olayın dışına çıkartılabilmesi bizi, biraz önce sözünü ettiğimiz subthalamik 

nükleus, pedunculopontine nükleus ve dorsal rafe nükleus üçlüsünden bir veya 

birkaçını daha kapsamlı olarak, bu tremorlann kaynağı olarak düşünmeye 

yöneltmektedir. 
Barbitüratlar için doza bağlı olarak oluşan sedasyon, hipnoz, anestezi ve koma 

basamaklarına ve özellikle de hipnoz ve anestezi basamakları arasına tremorojen 
etkilerini de eklemek, bu konunun daha kapsamlı deneysel verilerle donatılması sonucu 

çok yakında gerçekleşebilecektir. 
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