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ÖZET 

Küçükali, C.İ. (2007). Sıçan Frenik Sinir-Hemidiyafram Preparatında Topiramat ve 

Fenitoin’in Etkilerinin Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Sinirbilim ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Topiramat yapısal olarak geniş etkili antiepileptik ilaç olup, voltaj kapılı sodyum ve 

kalsiyum kanallarını bloke ederek, GABA'erjik baskılamayı arttırarak, AMPA ve kainat 

reseptörleri yolu ile eksitatör glutamatı engelleyerek, ve karbonik anhidraz izoformlarını 

baskılayarak etki ettiği bilinmektedir. Fenitoin klasik bir antiepileptik olup, nöron içine 

Na+ akımını engelleyerek depolarizasyonu, ayrıca Ca+2 akımını da önleyerek nöronun 

tekrar uyarılabilmesini engeller. Topiramatın sinir kas kavşağındaki rolü henüz tam 

olarak bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamızda tobiramat ve feniton’in frenik sinir 

hemidiyafram preparatındaki kasılmalar üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Frenik sinir hemidiyafram preparatı sıçanlardan izole edilerek hazırlandı. Çevirgeçe 

bağlanan diyaframa 2 gramlık gerim uygulandı ve Krebs solüsyonu içine otuz dakika 

bekletildi. Frenik sinir 0,1 Hz ve 0,3 ms, hemidiyafram 0,1 Hz ve 3 ms kare dalga ile 

uyarıldı. Dolaylı, doğrudan ve tetanik uyarılara hemidiyaframın verdiği yanıtlar 

izometrik kas kasılmaları olarak güç değiştirici analog çevirgeç (Grass FT03 ve May 

FDT10-A) aracılığı ile poligrafa (GRASS 7400) aktarıldı. 

Fenitoin ve topiramat için belirlenen farklı konsantrasyonlar preparata uygulanarak 

kasılma yanıtlarına olan etkisi incelendi. Fenitoin’in etkisi için 350 µM, topiramat için 

ise 250 µM kullanıldı. Drogların etkisi, uygulama öncesi ve sonrasında, yanıtların yüzde 

değişimi olarak ifade edildi. Fenitoin ve topiramat, zamana bağlı olarak dolaylı ve 

doğrudan elektriksel uyarı ile elde edilen kasılma yanıtlarının azalmasına neden oldu. 

Tetanik uyarıyı takiben ise, fenitoinin tetanik uyarıyı baskıladığı, topiramatın ise 

arttırdığı belirlenmiştir.  

Topiramat’ın sinir kas kavşağındaki etkisini daha iyi açıklamak için daha geniş 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : Fenitoin, Sıçan, Sinir-Kas Kavşağı, Tetanik Uyarı, Topiramat  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-858/02062006  

 

 



 xi 

ABSTRACT 

Küçükali, C.İ. (2007). Comparison The Effects of Topiramate with Phenytoin on Rat 

Phrenic Nerve- Hemidiaphragm Preparation. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Neuroscience Department. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.   

Topiramate (TPM) is a structurally novel broad spectrum anticonvulsant known to have 

a negative modulatory effect on AMPA/kainate subtypes of glutamate receptors and 

some types of voltage-gated Na+ and Ca+2 channels, and a positive modulatory effect on 

some types of gamma-aminobutyric acid. Phenytoin is a classic anticonvulsant which 

has a negative modulatory effect on the some types of voltage-gated Na+ and Ca+2 

channels. No evidence has been mentioned yet about the role of topiramate on 

mammalian neuromuscular junction. For this reason, in this study phrenic nerve-

hemidiaphragm preparation has been used as mammalian neuromuscular junction model 

and we aimed to investigate the effect of topiramate and phenytoin on hemidiaphragm 

contractions. 

The phrenic nerve-hemidiaphragm preparations were isolated from rats and were 

mounted with a resting tension of 2 g for 30 minutes to reach equilibrium in Krebs 

solution. Phrenic nerves and hemidiaphragms were stimulated with rectangular pulse at 

0.1 Hz 0.3 ms and 3 ms of duration, forming indirect, direct single and tetanic muscle 

contractions, respectively. The tension expressed as grams was recorded isometrically 

via a force displacement transducer (Grass FT03 and May FDT10-A) on a polygraph 

(GRASS 7400). 

The effects of topiramate and phenytoin have been investigated at 250 µM and 350 µM 

concentrations. The difference between the final and the baseline response of muscle 

twitches was expressed as percentage. Topiramate  and phenytoin reduced contractions 

directly and indirectly dependant on time. Similar to these effects, the phenytoin  has 

inhibitor but tobiramate  excitator effect on contraction in tetanic potentiation. 

Further studies are required to clarify the mechanisms involved in topiramate action at 

neuromuscular junction. 

Key Words: Phenytoin, Rat, Neuromuscular Junction, Topiramate, Tetanic Stimulation. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. T-858/02062006.  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Sinir kas kavşağı (SKK) santral sinir sistemi ile iskelet kası arasındaki iletişimi 

sağlayan özelleşmiş bölgeyi oluşturur. Sinir kas kavşağında meydana gelen kimyasal 

sinaptik aşırım, kas kasılmasını tetikler. Santral sinir sisteminden (SSS) perifere yayılan 

elektriksel sinyalin kas lifi membranına geçişini kimyasal sinaptik aşırımla salıverilen 

arageçirgenler sağlar. 

Motor nöronun uyarılması presinaptik bölgeye kadar yayılan aksiyon 

potansiyelini oluşturur. Presinaptik bölge membranı depolarize olur ve sinaptik yarığa 

arageçirgen salıverilir. Memeli sinir kas kavşağında postsinaptik membranın depolarize 

olmasına ve kas lifi membranında aksiyon potansiyeli oluşumuna asetilkolin (ACh) 

neden olur. Bazı omurgasız hayvanlarda ise uyarıcı ve baskılayıcı nöron innervasyonu 

sonucu kasılmalar glutamat ve γ-aminobütirik asid (GABA) arageçirgenleri ile kontrol 

edilir (Bahler ve ark. 1987; Martin ve Olsen 2000). 

Asetilkolinin merkezi sinir sisteminde noradrenalin ile birlikte depolanmasına 

benzer şekilde sinir kas kavşağında da glutamat ile bir arada salıverildiği gösterilmiştir 

(Atchison 1987; Grozdanovic ve Gossrau 1998; Kara ve ark. 1998; Tucek 1984). 

Glutamatın, iyonotropik N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerine bağlanarak sinir 

kas kavşağında rol oynadığı belirtilmiştir (Grozdanovic ve Gossrau 1998). 

Yeni dönem antiepileptik ilaçların santral sinir sistemi üzerine etkileri ayrıntılı 

olarak incelenmesine rağmen, bu ilaçların periferik sistem üzerindeki etkileri  çok iyi 

araştırılmamıştır (Cramer ve ark. 1994; Evason ve ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; 

Kramer ve Reise 1997; Perucca 1997; Söderpalm 2002; White 1994). Etosüksimid, 

lamotrijin, vigabatrin ve gabapentin gibi ilaçlarla sinir kas kavşağında çalışmalar 

yapılmasına rağmen, topiramat ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır (Kramer ve Reise 

1997, Privitera 1997; Söderpalm 2002). Üçüncü kuşak antiepileptik olan topiramat, 

voltaj kapılı sodyum ve kalsiyum kanallarını bloke ederek, GABA'erjik baskılamayı 

arttırarak, alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-isoksazol propionik asit AMPA ve kainat 

reseptörleri yolu ile eksitatör glutamatı engelleyerek, ve karbonik anhidraz izoformlarını 

baskılayarak etki etmektedir (Kramer ve Reise 1997, Privitera 1997). Bu ilaç parsiyel ve 

jeneralize nöbetlerde ve epilepsi dışı alanlarda (ağrı, esansiyel tremor, psikiyatrik 

hastalıklar) kullanılmaktadır (Privitera 1997). Geniş kullanımı olan bu ilacın periferik 
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etkilerinin ayrıntılı bilinmemesi, tedavide gözönünde tutulması gereken yan etkiler veya 

diğer ilaç etkileşimleri açısından güçlük oluşturmaktadır. Bu çalışmada kullanım amacı 

geniş olan bu ilacın, sinir kas kavşağına olan etkisini sinir ve kas yolu ile elektriksel 

uyarılara karşı kasılma yanıtlarını inceleyerek ortaya koymayı amaçladık. Ayrıca seçici 

olarak voltaj kapılı sodyum akımlarını azaltarak etki ettiği bilinen birinci kuşak 

antiepileptiklerden fenitoinin de sinir kas kavşağına etkisi araştırılarak iki ilacın 

etkisinin karşılaştırılması planlanmıştır (Richard ve ark. 2005; Selzer ve ark. 1985; 

White 1994).  İlaçların sinir kas kavşağındaki etkisine bağlı sonuçların 

değerlendirilmesi ile olası etki mekanizmaları ve tedavide bu yönde göz önünde 

tutulması gereken ek bilgilere ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla sıçan frenik sinir-

hemidiyafram preparatı kullanılarak, fenitoin ve topiramatın sinirin veya kasın 

elektriksel olarak uyarıldığında verdiği kasılma yanıtına etkileri incelenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Sinir kas iletimi, motor sinir sonundan ACh salıverilmesi ve bunun son plak 

üzerinde kendi reseptörlerine bağlanması sonucu oluşur. Bu iletimin gerçekleştiği 

özelleşmiş bölgeye sinir kas kavşağı adı verilir. 

Kas hücrelerini uyaran motor akson omuriliğin ventral boynuzundan çıkar, 

miyelinli olarak hedef hücreye ulaşır. Sinaptik temas alanı tüm kas yüzeyinin % 0,01’ini 

kaplar. Akson terminali miyelinsizdir ve Schwann hücre uzantıları ile kaplanmıştır 

(Gottschall 1981; Greer ve ark. 1999; Guyton 1986). 

 

2.1. Sıçanda Frenik Sinir-Diyafram Yapısı 

Diyafram hareketi diğer iskelet kasları gibi sinir sisteminin kontrolü altındadır. 

Soluk alma sırasında, diyaframın düzenli kasılmasını sağlayan uyarıları frenik sinir 

diyaframa iletir. Frenik sinir, omuriliğin ventral demetinde bulunan servikal 

pleksusun üçüncü, dördüncü ve beşinci servikal spinal köklerinden çıkar ve kalp ile 

akciğerler arasından geçerek diyaframa ulaşır. Sıçan diyafram kası mitokondri 

dağılımı ve adenozintrifosfataz (ATPaz) aktivitesine bağlı olarak beş farklı kas lifi 

tipinden oluşur. Kırmızı lifler tüm liflerin yaklaşık % 60'ını, beyaz lifler yaklaşık % 

25'ini ve ara lifler % 15'ini oluşturur. Frenik sinir motor nöronlarının % 97'sini 

alfa-, %3 'ünü gamma-motor nöronlar meydana getirir (Gottschall 1981). Miyelinli 

frenik sinir liflerinin % 29'unu, diyaframın kas iğciklerini ve Golgi tendon organlarını 

innerve eden duysal lifler oluşturur. Şekil 1'de 17,5 günlük sıçan embriyosunun frenik 

sinir ve diyaframı gösterilmektedir. Bu evrede frenik sinir inspiratör uyarıyı aşağıya 

doğru yönlendirir. Böylece iyonik akımlar ile motor nöronun ateşleme özelliklerinin 

değişimi ve sinir kas kavşağının morfolojisinin gelişmesi tetiklenir (Greer ve ark. 1999). 
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Şekil 2-1: 17,5 Günlük Sıçan Embriyosunda Diyafram Miyotüplerinin Gelişimi Ve 

Frenik Sinirin İntramüsküler Dallanması. CT; Merkezi Tendon. 

Kaynak: Greer JJ., Allan DW. ve ark.(1999)’dan. 

 

2.2. Sinir Kas Kavşağı 

SSS ile kas lifi arasında iletişimi sağlayan özelleşmiş bölgeye sinir kas kavşağı 

adı verilir (Şekil 2). SKK, motor nöronun presinaptik ucu, postsinaptik kas lifi ve 

bunların üstünü kaplayan Schwann hücresi olmak üzere üç hücresel elemanın 

birleşmesiyle oluşur (Guyton 1986; Koirala ve ark. 2000). Motor nöronlar nöral tüpün 

ventral bölgesinden, Schwann hücresi nöral krestten, miyotüpler ise mezodermal 

hücrelerden kökenlenen miyoblastlardan oluşur. ACh molekülleri ile dolu binlerce 

vezikül içeren motor sinir sonlanması kavşak öncesinde yassılaşarak sinir son plağı 

adını alır. Sinir son plağı karşısında kalan kas membranı da farklılaşmış bir yapı 

gösterir. Bu bölgedeki çizgili kas hücre membranı çok sayıda kıvrımlar içerir ve 
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membran üzerinde nikotinik özellikte kolinerjik reseptörler bulunur. Bu reseptörler kas 

hücrelerinde sentezlenir ve tubüler yapıdadır. Reseptörler iki tüpten oluşur ve tüpler 

membranın her iki tarafı arasında bir geçiş yolu oluşturacak şekilde kas hücresi 

membranına yapışıktır (kavşak aralığı-kas hücresi sitoplazması arasında). Normalde bu 

tüpler kapalıdır. ACh reseptörün hücre dışı ucundaki özgün bölgeleri ile reaksiyona 

girdiğinde, proteinin yapısında bir değişiklik oluşur ve tüp açılarak sodyum (Na+) ve 

kalsiyumun (Ca+2) hücre içine girmesine izin verir. Kanal açıldığında Na+ ve Ca+2 hücre 

dışından hücre içine girer, potasyum (K+) ise hücre içinden hücre dışına çıkar. Böylece 

depolarizasyon oluşur ve son plak potansiyeli kas kasılmasını uyarır . 

Reseptörlerde ACh’nin bağlandığı yerler, her iki tüpün uç kısmında bulunan 

alfa-protein birimidir. Kolinerjik agonist (depolarizan) ve antagonist maddeler 

(nondepolarizan) bu yerlere, ACh ile yarışmalı olarak etki ederler. Kanalın açılabilmesi 

için (depolarizasyon) her iki alfa-birime agonist (ACh veya depolarizan madde)’in aynı 

anda bağlanması gereklidir. Agonistin yalnız bir birime bağlandığı durumda kanal 

kapalı kalır. Nondepolarizan maddeler reseptörün bir veya iki alfa birimine bağlanarak 

ACh’nin bağlanmasını ve kanalın açılmasını önleyerek depolarizasyonun oluşmasını 

engellerler (Atchison ve O’Leary 1987;  Chan-Palay ve ark. 1982; Hirokawa ve Heuser 

1982; Kara ve ark. 1998; MacDermott ve ark. 1999; Takeuchi 1987). 
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Şekil 2-2:  Sinir-Kas Kavşağı 

Kaynak: Guyton AC., Hail JE. (1996)’den 

Bir motor sinir aksonunun innerve ettiği çizgili kas liflerinin tümü, bir motor 

birimi oluşturur. Bir motor sinir aksonu, periferde birçok dallara ayrılır ve her bir dal bir 

kas lifini innerve eder. Sinirin dallanma noktası kas liflerine yakın bir yerdedir. Bu 

noktanın altındaki bir uyarı kas liflerinin tek tek kasılmasına yol açarken (fibrilasyon 

potansiyeli), bu noktanın üzerindeki bir uyarı ise tüm kas liflerinin aynı anda 

kasılmasına neden olur. 

 

2.2.1. Presinaptik Sinir Terminali 

Sinir terminalinde bulunan karakteristik yapılar; sinaptik veziküller, mitokondri, 

mikrotübüller ve aktin mikrofilamentleridir. Sinaptik veziküller presinaptik membrana 

yakın bölgelerde bulunurlar. Bu bölgeler ACh salıverilen aktif bölgelerdir (Chan-Palay ve 

ark. 1982; Hirokawa ve Heuser 1982; Kara ve ark. 1998; MacDermott ve ark. 1999; 

Takeuchi 1987). 
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ACh salıverilmesi bir takım kompleks olayları içermektedir. ACh sinir, kolin-

asetiltransferaz (ChAT) enzimi tarafında asetil koenzim A (asetil COA) ve kolinden 

sentezlenir (Tsai ve ark. 1995; Wessler ve ark. 1987). ACh, ACh taşıyıcılarına bağlanır ve 

veziküllere aktif transport ile alınır. Veziküllerde depo halinde bulunan ACh'in 

salıverilmesi Ca+2 iyonuna bağımlı bir işlem olup, vezikülün membran ile füzyonu 

sonucu bir kuanta içeriğinin sinaptik aralığa salıverilmesi ile sonuçlanır. Salıverilen 

ACh'in bir bölümü postsinaptik bölgede reseptörlere bağlandıktan sonra, geri kalanı ise 

reseptöre ulaşamadan asetilkolinesteraz (AChE) tarafından yıkılır. Yıkım ürünü kolin, 

presinaptik bölgeden geri alınarak ACh sentezinde kullanılır (Şekil 3). 

 

Şekil 2-3: Transmitter Sentez ve Salıverilmesinde Rol Alan Olaylar 
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Kaynak:http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/SB10_mediator_2005.p

df 

ACh salıverilmesinde tanımlanan iki yapı vardır (Lichtman 1999; Massoulie ve 

Bon 1982; Schaeffer ve ark. 2001; Smith ve Agustine 1988). 

a) Sinaptik vezikül 

b) Aktif bölge 

a) Sinaptik Vezikül 

Veziküller ACh ve özelleşmiş bir takım proteinleri içerir. ACh'in vezikül 

içine aktif transportunu sağlayan geri alım proteini ve ATPaz bulunur (Massoulie ve Bon 

1982). Bu sayede ACh sitoplazmada 30 mmol konsantrasyonda iken, vezikül içinde 

300 mmol konsantrasyondadır. Vezikül içinde ACh yanında ATP, proteoglikanlar, H+, 

Ca+2 ve Mg+2 iyonu bulunur (Chan-Palay ve ark. 1982; Hirokawa ve Heuser 1982; Kara 

ve ark. 1998; MacDermott ve ark. 1999). 

Vezikül membranının iyon kanalları içerdiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. 

Bunlardan en iyi belgeleneni Ca+2’a bağımlı K+ kanallarıdır. Bu kanalların işlevleri tam 

bilinmemekle birlikte Ca+2’a bağlı eksositoz sırasında rol aldıkları düşünülmektedir. 

Integrel (iç) membran fosfoproteini olan sinoptafizin, iyon kanalları oluşumundan 

sorumludur. Sinoptafizin presinaptik bölgede Ca+2 bağlayıcı ana proteindir (Thomas ve 

ark. 1988). Eksositozun erken safhasında sinaptofizin Ca+2’a bağımlı eksositozdan 

sorumlu özel bir protein ile presinaptik terminale bağlanıp birleşme gözeneği oluşturur 

(Şekil 4). 
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Şekil 2-4: Sinaptik Vezikül 

Kaynak: http:// www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/SB10_mediator_2005. 

pdf 

 

Diğer bir protein sinapsin 1’de, sinaptik vezikül ile bağlantılıdır, fakat 

sitoplazmaya doğru uzanmaktadır (Smith ve Agustine 1988). sAMP’ye bağlı protein 

kinaz ve Ca+2 kalmodulin aracılığı ile uyarılan protein kinaz I ve II tarafından fosforlanır. 

Sinapsin I aynı zamanda bir aktif bağlayıcı protein olup (Bahler ve Greengard 

1987) vezikülü presinaptik hücre iskeletine bağlamaya yaradığı 

düşünülmektedir (Hirokawa ve Heuser 1982). Sinapsin 1 nöronlara özgü bir 

protein olup, hem santral sinir sisteminde, hem de periferik sinir sisteminde bulunur. 

Ca+2 ve sAMP sitoplazmada artışı ile nörotransmitter salıverilmesine neden olan 

uyanların ortak moleküler yollarla sinapsin I fosforilasyonunu kullandığı 

düşünülmektedir. Santral ve periferik sinir sisteminde serotonin, dopamin, norepinefrin 

ve adenozinin sinapsin I’in fosforilize edilmesini düzenlediği gösterilmiştir. 



 10 

b) Aktif Bölgeler Ve Presinaptik Sinir Terminali . 

ACh'in eksositozla aktif bölgelerden salıverildiği gösterilmiştir (Smith ve Agustine 

1988). Endokrin hücrelerde yapılan çalışmalarda Ca+2 iyonunun hücre içine girmesini 

takiben kalmodulin bağımlı kinaz uyarılır, bu sinapsin I’i fosforlar ve hücre iskeleti 

bağlarını serbestleştirir. Membran ile birleşmesini sağlar. Ca+2 iyonunun hücre içine 

girişini takiben ACh salıverilmesi çok hızlı gerçekleşmektedir. Bu nedenle 

yukarıdaki mekanizmanın uzun süreli düzenlemede etkili olduğu düşünülmektedir. 

Sinir terminali membranında Na+, K+ ve Ca+2 iyon kanallarından sorumlu proteinler 

bulunmaktadır. Na+ ve K+ kanallarının konumları belirlenememiştir. Aktif bölgelerin 

Ca+2 kanallarından oluştuğu düşünülmektedir (Wray 1992). Sinir terminalinde ACh 

salıverilmesini modüle eden opioid, ATP, adenozin, ACTH, Vasoaktif Intestinal 

Peptit (VIP) ve glutamat reseptörlerinin varlığını gösteren, farmakolojik ip uçları 

bulunmaktadır. 

 

2.2.2. Sinaptik Aralık 

SKK ve kas hücreleri 50 nm aralık i l e  birbirlerinden ayrılmıştır. 

Ekstraselüler matriks, bazal lamina, 20-30 nm kalınlıkta olup her kas hücresi ve 

miyelinli sinir lifini çevreler. SSK’da bazal lamina sinaptik aralığa girer ve kas 

kıvrımlarını takip eder (Hirokawa ve Heuser 1982). Bazal lamina, tip IV kollojen ve 

laminin içerir (Sanes 1989). En iyi bilinen fonksiyonel proteini AChE'dır (Massoulie ve 

Bon 1982). SSK'da AChE aktif bölge sayısı ACh reseptör (AChR)'leri sayısıyla yaklaşık 

olarak eşittir. Bu da salıverilen ACh yıkımı için gerekenden çok fazladır. Bazal laminada 

bulunan diğer moleküller agrin ve S-laminin’dir (Hunter ve ark. 1989). S-Laminin, 

sinir-kas iletişiminin sürdürülmesinde rol oynadığını düşündürmektedir. Agrin'in, 

AChR lokalizasyonunda yer aldığı düşünülmektedir. Bunlara ek olarak fonksiyonu 

bilinmeyen bir heparan sülfat proteoglikon proteini sinaptik aralıkta bazal laminada yer 

almaktadır. 

 

2.2.3. Postsinaptik Membran 

Postsinaptik yüzeyin en karakteristik özelliği derin plazma membran 

kıvrımlarıdır. Bu kıvrımlar postsinaptik membran yüzeyini 8 katına çıkarmaktadır. 
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Membran kıvrımlarının tepe noktalarında membran kalınlaşmaktadır. Otoradyografik 

ve immünohistokimyasal çalışmalar AChR'lerinin bu bölgede yer aldığını 

göstermektedir (Salpeter 1987). Diğer moleküllerden, voltaja bağlı Na+ kanalları kas 

liflerinde aksiyon potansiyeli oluşumunu sağlarlar (Angelides 1986). 

AChR türleri beş homolog alt üniteden oluşur. Bunlar 4 değişik tiptedir. α2, β, δ 

ve Σ’dır. Yetişkin memeli nöromüsküler kavşakta AChR'leri silindirik yapıdadır ve 

ortasında iyon kanalı bulunur. Her tam molekül, iki ACh bağlanma yeri içerir. İyon 

kanalının açılması için bu iki bölgenin de işgal edilmiş olması gerekir. 

Postsinaptik membran, sinir hücresi bağlanma molekülü NCAM (Hoffman ve 

ark. 1982) gibi spesifik proteinler içerir. Bu protein hücre-hücre etkileşiminde rol 

almaktadır ve immunoglobulin molekülleri ile yapısal benzerlik gösterir . Bu molekül 

presinaptik bölgede de bulunur ve sinir-kas yapışmasını sinaptogenesis sırasında 

sağlamaktan sorumludur. 

 

2.3 Elektrofizyoloji 

2.3.1. Hücre Membranı Dinlenme Potansiyeli 

Fizyolojik koşullar altında hücre membranın iki yüzeyi arasında membranın yarı 

geçirgenliğinden dolayı iyon konsantrasyonları farklılık gösterir. Hücre içindeki ve 

dışındaki iyon konsantrasyonu değişikliği membran potansiyelinin oluşmasına neden 

olur. Bu iyonlar aşağıdaki konsantrasyonlarda anyon ve katyonlardan oluşmaktadır 

(Goodman-Gilman 1990; Guyton 1986) (Tablo 1). 
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Tablo 2-1: Hücre İçi ve Dışındaki Başlıca Anyon ve Katyonlar 

İyonlar Hücre Dışı Hücre İçi 

SODYUM 142 meq/L 10 meq/L 

POTASYUM 4 meq/L 140 ıneq/L 

KALSİYUM 5 meq/L 1 meq/L 

MAGNEZYUM 3 meq/L 58 meq/L 

KLOR 103 meq/L 4 meq/L 

BİKARBONAT 28 meq/L 75 meq/L 

FOSFATLAR 4 meq/L 75 meq/L 

SÜLFAT 1 meq/L 2 meq/L 

  

 

Hücre içi ve hücre dışı farklı miktarda katyon ve anyon içermektedir. Genellikle 

hücre içinde negatif iyonlar, hücre dışında da pozitif iyonlar miktar olarak fazladır. 

Potasyum hücre içinde en fazla bulunan katyondur. Hücre içinde en yoğun anyonlar 

ise fosfat anyonlarıdır. Proteinler, polipeptidler ve bikarbonat iyonları hücre içinde 

bulunan diğer önemli anyonik bileşiklerdir. Hücre dışında bulunan sıvı intertisyel ve 

intravasküler kompartmanlarda birbirine benzer yapısal özellikler göstermektedir. 

Hücre dışı sıvısında en önemli katyonlar sodyum, magnezyum ve kalsiyum iken, en 

fazla bulunan anyonlar ise klor, fosfat, sülfat ve polipeptidlerdir 

Bu iyonların membranın iki tarafındaki farklı dağılımı, bir potansiyel farkı 

oluşturmaktadır. Bütün olarak ele alındığında hücre içi dışarıya göre daha negatif 

potansiyeldedir. Memelilerde sinir hücrelerinde bu potansiyel -70 ile 100 arasında 

ortalama -90'dır (Guyton 1986). 

Membrandaki bu iyonlar arası denge statik değil sinaptik olarak devam 

etmektedir. İyonlar kendilerini membranın iki yönüne doğru hareket ettirmeye çalışan 

güçlerin etkisi altındadır (Gennari 1984; Guyton 1986). 

Na+ iyonları hücre dışında daha yoğun oldukları için konsantrasyon gradyanına 

göre hücre içine yayılma eğilimindedirler. Hücre içine pozitif yüklü iyon akımı, hücre 

içinde elektirik yükünün pozitif yönde artmasına, hücre dışında ise hücre membranını 
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geçemeyen negatif iyonlar nedeniyle, elektrik yükünün negatif yönde artmasına yol açar. 

Membranda oluşan bu potansiyel farkı Na+ iyonlarını hücre dışına doğru çeker. Na+ 

iyonlarının bu içe ve dışa doğru akımları eşit olduğunda bir denge kurulmaktadır. 

Bu denge durumundaki membran potansiyeline, "denge potansiyeli" denilmektedir. 

Bu potansiyel, Nernst denklemi ile gösterilmektedir. 

İki transport mekanizması dinlenme membran potansiyelinden sorumludur. 

Birincisi yukarıda sözü geçen pasif transport, ikincisi ise Na+-K+ ATPaz enzim aktivitesi 

ile sağlanan aktif transport mekanizmalarıdır. Bu enzim her iki K+ iyonunu hücre içine 

taşımak için 3 Na+ iyonunu hücre dışına pompalamadığından, membran potansiyeli 

oluşumunda görev yapmaktadır. Sonuçta bu iki güç arasında hücre dışında katyonlar ve 

içinde anyonlar daha fazla olmak üzere bir denge oluşmaktadır. 

Membran potansiyelinden sorumlu iyon sayısı, toplam iyon sayısının çok küçük 

bir oranıdır. Na+ ve K+ iyonları dışında, Cl- iyonları membran potansiyelinin 

oluşumuna eşlik eder. Klor iyonları için membranda aktif taşıma yoktur. Klor iyonları 

pasif yayılmayla membranı geçebilir. Membranın dinlenme potansiyeli membrandan 

akım geçmesi ile azalırsa elektrik gradyanı azalmakta, sonuç olarak K+ iyonlarının 

hücre dışına yayılması ve Cl- iyonlarının hücre içine yayılması, hücre dışında pozitif 

yükün artışına neden olur (Guyton 1986). 

 

2.3.2.Aksiyon Potansiyeli 

Sinir hücresi membran potansiyelinde azalma, Na+ geçirgenliğinde voltaja bağımlı 

bir tetikleme yapar. Bu değişiklik milyonda bir ile yüzbinde bir saniye sürer. Bu 

hücrelerin membranları boyunca devam ederek sinir uyarısını oluşturur. Aksiyon 

potansiyeli iki ayrı aşamada oluşur: Membran depolarizasyonu ve membran 

repolarizasyonu (Şekil 5). 
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Şekil 2-5: Aksiyon Potansiyelinin Başlangıcı 

Kaynak: http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/03_sinir_fizyolojisi.pdf 

a) Depolarizasyon: Hücre membranının Na+ iyonuna geçirgenliğinin artması 

sonucu büyük miktarda Na+ iyonunun hücre içine yayılması ile oluşur. Membran 

potansiyeli -90 mV değerinden 15 mV yükseldiğinde depolarizasyon hızı artmaktadır. 

Hız değişikliğinin olduğu noktaya ateşleme düzeyi denir. Ateşlemeden sonra membran 

potansiyeli hızla +45 mV düzeyine ulaşır. Sinir hücresi içinde kısa süreli pozitif 

potansiyel oluşmasına reversal potansiyel denir. Hücre içinin pozitif yüklü 

olması ile membran Na+ iyonuna karşı geçirgenliğini yitirir (Şekil.6).  

b) Repolarizasyon: Sodyum kanallarının kapanması ile membranın potasyum 

iyonlarına geçirgenliği artar. Potasyum iyonlarının dışa doğru hızlı yayılması normal 

dinlenme potansiyelinin tekrar oluşmasını sağlar. Repolarizasyonun sonuna gelindiğinde 
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hızı da yavaşlamaktadır. Sivri çıkış ve inişlere aksonun diken potansiyeli ve işlem 

sonundaki yavaş depolarizasyona, "art-depolarizasyon" denir. Bunun nedeni potasyumun 

hücre dışında birikmesi sonucu konsantrasyon gradyanının düşmesidir. Dinlenme düzeyine 

geldikten sonra bir süre "art-hiperpolarizasyon" gözlenmektedir (Şekil 7). Tüm aksiyon 

potansiyeli süresi milisaniyeler ile ölçülmektedir (Guyton 1986). 

 

 

 

Şekil 2-6: Aksiyon Potansiyellerinin Aşamaları 

Kaynak:http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/SB01_biyoelektrik_2005.

pdf 
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Şekil 2-7: Aksiyon Potansiyelinin Düzenlenmesi 

Kaynak: http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/03_sinir_fizyolojisi.pdf 

2.3.2.1. Aksiyon Potansiyelinde İyonların Rolleri 

Dinlenme membran potansiyelinde sodyum kanalları kapalı, potasyum kanalları 

ise kısmen kapalıdır. Bu durum dinlenme anında potasyum iyonunun yayılmasının, 

sodyum iyonunun yayılmasından fazla olmasını sağlar (Guyton 1986). Depolarizasyon 

sonucu sodyum kanallarının açılması, sodyum geçirgenliğinin 5000 kat artmasına neden 

olurken, potasyum geçirgenliği 50 kat artmaktadır. Aksiyon potansiyeli, sodyum 

iyonlarına geçirgenliğin hafif artışı ile başlar. Kanalların açılması ile sodyuma 

geçirgenlik ani olarak artar. Bu anda, membran sodyum iyonlarına potasyum iyonlarına 

olduğundan 20-30 kat daha geçirgendir. Hücre dışına yayılan potasyum iyonundan 

daha fazla sodyum iyonu hücre içine girer. Hücre dışında negatif iyonlar kalır. Sodyum 

kanallarının tam açılması ile hücre içinde reversal potansiyel oluşur. Hücre içinin 

pozitif olması, sodyum iyonlarının hücre içine girişini elektrik alam etkisiyle 

engeller ve durmasına neden olur. Sodyum kanalları kapanır, potasyum kanalları açılır. 

Hücre içi pozitif yük K+ iyonlarını hücre dışına iter. Hücre içi potansiyeli böylece eski 

dinlenme potansiyeline düşer. Dinlenme potansiyelinde, potasyum kanalları kısmi 
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olarak kapanır. Potasyumun hücre dışına yayılması devam eder ve hücre içinin 

negatif yüklü kalmasını sağlar (Guyton 1986) . Kalsiyum iyonlarının, sodyum 

kanalları üzerinde belirgin etkisi vardır. Ekstraselüler alanda kalsiyum iyonu 

bulunmadığı zaman, sodyum kanalları tam kapanmaz. Bunun sonucu aksiyon 

potansiyeli oluşma süreci dışında da sodyum iyonunun yayılması devam eder ve 

membran depolarize kalır, devamlı uyarı gelişir. Bunun nedeni tam bilinmemekle 

birlikte kalsiyumun, sodyum kanallarının içinde veya yakınındaki proteinlerle 

bağlanması ve elektrik alanı oluşturmak suretiyle sodyum kanallarını kapatması 

söz konusudur. 

Ekstrasellüler kalsiyumda azalma sinir ve kasın uyarılmasını, aksiyon 

potansiyelini oluşturan Na+ ve K+’daki iletim değişikliklerini başlatmak için gerekli 

depolarizasyon miktarını azaltarak güçlendirir. Ekstrasellüler kalsiyumda artış, 

eksitabiliteyi azaltarak membranı stabilize etmektedir. Kalsiyum için konsantrasyon ve 

elektriksel gradyanlar içeriye doğru yönelmektedir. Kalsiyum geçişinin erken fazı sodyum 

kanal blokeri ile bloke olur ve sodyum geçirgenliği kalsiyum geçirgenliğinden çok fazla 

olmasına rağmen kalsiyum, sodyum kanalları aracılığı ile giriyor olabilir. 

Kalsiyum girişinin geç fazı ise, ne sodyum ne de potasyum kanal blokerlerinden 

etkilenir. Blok başka bir tip voltaja duyarlı kalsiyum kanalı aracılığı ile oluşmaktadır. 

Geç fazda kalsiyum girişi sinaptik transmitterlerin sekresyonunda önemli rol 

oynamaktadır ve bu işlem kalsiyuma bağımlı olarak gerçekleşmektedir (Rasmussen 1986; 

Sweadner ve Goldin 1980). 

 

2.4. Sinir-Kas İletisi 

Motor sinir yoluyla kastaki sinir uçlarına ulaşan impulsun kası uyarması ve bir 

kasılmanın başlamasına kadar geçen olayların hepsine sinir-kas iletisi denir. Motor 

akson kasa yaklaşırken miyelin kılıfını kaybeder ve sarkolemmayı geçtikten sonra 

birçok dallara ayrılarak çok çekirdekli, kıvrıntılı bir protoplazma bölgesinde sonlanır. 

Elektron mikroskobik incelemelere göre, motor sinir ucu ile son plak membranı 

arasında bir protoplazmik devamlılık bulunmadığından sinir yoluyla gelen akım 

dalgasının membranı elektriksel olarak uyarması olası değildir. Bu nedenle motor sinir 

impulsu ile plak bölgesinin uyarılması kimyasal bir mekanizmayla gerçekleşmektedir. 

Sinir kas kavşağında meydana gelen olayların başında sinir impulsunun akson ucuna 
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varması ve bu bölgenin depolarize olmasıyla beraber veziküllerden ACh salınması 

vardır. Asetilkolin plak bölgesine difüze olduktan sonra orada bulunan protein 

niteliğindeki reseptörü ile birleşir ve ACh-Reseptör kompleksi oluşur. Faaliyet halinde, 

veziküllerden serbestlenen ACh miktarı, ortamın Ca+2 ve Mg+2 iyon derişimlerine 

bağlıdır. Ortamdaki Ca+2 derişimi arttıkça açığa çıkan ACh miktarı artar; Mg+2 

iyonunun derişiminin artması ise ACh serbestlenmesini önler. 

 

2.4.1. Çizgili Kasın Doğrudan Ve Dolaylı Uyarılması  

Çizgili kasın motor sinir yoluyla gelen impulslarla uyarılmasına dolaylı uyarılma 

denir. Her ne kadar salim bir organizmada kasın uyarılması bu şekilde oluşsa da kasın 

kendine özgü bir uyarılabilirlik yeteneği olduğu da çeşitli şekillerde gösterilebilir. Kasın 

doğrudan uyarılması dediğimiz bu yeteneğini göstermek amacı ile kürar denilen ve sinir 

yoluyla gelen uyarıların son plaktan kasa geçmesini engelleyen bir maddenin etkisinden 

faydalanılır. Bir sinir-kas preparatına kürar uygulandıktan sonra siniri uyarılacak olursa, 

uyaran şiddeti ne kadar artırılırsa artırılsın, kasta bir kasılma yanıtı meydana gelmez. 

Kürar, kasın dolaylı uyarılması için gerekli olan plak potansiyelinin doğmasını önler ve 

böylece sinir yoluyla gelen impulsları etkisiz kılar. Buna karşı, aynı preparatın kasına 

uyarıcı elektrotlar yerleştirilip uygun şiddette bir akım gönderilecek olursa, kas uyarana 

bir kasılma ile cevap verir. Bu şekilde direk olarak kasa uyarı verilmesiyle kasılmanın 

sağlanmasına doğrudan uyarılma adı verilir. 

 

2.4.2 Çizgili Kasın Aksiyon Potansiyeli 

Bütün uyarılabilen dokularda olduğu gibi, sükun durumunda bulunan bir kas 

lifinin içi, dış yüzeyine göre düşük bir potansiyele sahiptir ve aradaki fark 80-90 mV 

kadardır (sukün potansiyeli). Kasın uyarılmasında meydana gelen potansiyel 

değişiklikleri, eksitasyonun doğması ile ilgili genel bilgimize göre açıklanır. Bu 

potansiyel değişikliklerini göstermek amacı ila hücre dışı ve hücre içi kaydetme 

yöntemleri kullanılır. Eğer kaydedici düzene bağlı elektrotları kasın yüzeyine 

yerleştirilerek kas uyarılacak olursa, bifazik bir aksiyon potansiyeli eğrisi meydana 

gelir. Memeli hayvanların çizgili kaslarında doğan aksiyon potansiyeli saniyede 5 metre 

kadar bir hızla iletilir ve bu hız, birçok sinir lifindeki eksitasyonun ileti hızından çok 
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daha düşüktür. Aksiyon potansiyelinin süresi ise 2-4 ms olup, memeli çizgili kaslarında 

doğan bu aksiyon potansiyelinin süresi çoğu sinir liflerine göre daha uzundur. 

 

2.4.3. Çizgili Kasların Mekaniksel Özellikleri  

2.4.3.1. Kasta Kasılma Çeşitleri 

Herhangi bir kasın uyarılmasından sonra kasta meydana gelen mekaniksel olaya 

kas kasılması, sarsısı veya kontraksiyonu denir. Kasılan bir kasta ya boy ya da gerim 

değişir. Eğer kasın kasılmasında boy değişmeyip sadece gerimde bir artma meydana 

gelecek olursa, buna izometrik kasılma denir. Kasın boyunun kısalması ve gerimin aynı 

kalması ila karakterize olan kasılma şekline ise izotonik kasılma adı verilir. 

Sinir impulsunun akson ucuna varması ve depolarizasyonu başlatması ile 

veziküllerden paketçikler halinde ACh açığa çıkar. Asetilkolin, sinir membranı 

(nörilemma) ile kas membranı (sarkolemma) arasındaki boşluğu geçerek plak bölgesine 

yayılır ve orada bulunan protein niteliğindeki bir reseptörle birleşir (Wray 1992). 

Sinir ucuna impuls ulaşmadan da veziküllerden az miktarda ACh kendiliğinden 

sağlanabilir. Böyle bir durumda veziküllerin sinir ucundaki membrana çarpmasıyla 

beraber parçalandıkları veya bunların membranlarında gediklerin açıldığı ve ACh 

paketçiklerinin bu şekilde serbestlendiği zannedilmektedir. 

Plak bölgesinde ACh-reseptör kompleksi membranların geçirgenliğini 

katyonlara, özellikle Na+ ve K+ iyonuna karşı arttırır. Bu iyonların derişim 

gradyanlarına göre sırasıyla içe ve dışa göçmeleri sonucunda, plak bölgesinde membran 

potansiyeli azalır. Sinir ucuna impulsun ulaşmasıyla oluşan akımın, çevredeki yüksek 

potansiyelden bu düşük potansiyel bölgesine geçmesiyle lokal, iletilemeyen plak 

potansiyeli doğar. Plak potansiyelinin 30-40 mV’lik bir değere ulaşması ile kas zarı 

depolarize olur ve bu suretle başlayan eksitasyon kas lifinde bir aksiyon potansiyeli 

halinde yayılır. 

Motor sinir uçlarından plak bölgesine yayılan ACh’nin etkisi devamlı değildir; 

plak bölgesinde bulunan AChE enzimatik etkisi ile ACh çok kısa zamanda inaktif olan 

kolin ve asetik aside hidrolize olur. Asetilkolinin etkisinin bu suretle ortadan 

kaldırılması sonucunda plak membranı repolarize olur ve yeniden uyarılma için hazır 
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duruma getirilir. Kasın farklı frekanstaki uyaranlara karşı gösterdiği düzenli kasılma bu 

mekanizma ile sağlanır. 

Kas aksiyon potansiyelinin belli bir eşik değerdeki plak potansiyeli ile 

başlatıldığı ilk olarak Kuffler (1942) tarafından yapılan güzel bir deneyde 

kanıtlanmıştır. Bu deneyde tek sinir lifi kas preparatı hazırlanmış; akım kaydeden aygıta 

bağlı elektrotlardan birisi sonlanma plak bölgesine ve diğeri de kas üzerine 

yerleştirilmiştir. Böyle bir deneyde motor sinirin uyarılmasında, ilk önce plak 

bölgesinin depolarizasyonunu gösteren potansiyel belirir ve bunu kasın bifazik aksiyon 

potansiyeli izler. Preparata azar azar kürar ilave edildiğinde, plak potansiyelinin gittikçe 

küçüldüğü ve en sonunda şiddeti eşik değerin (30-40 mV) altına düştüğünde, kasın 

uyarılamadığı ve bunun sonucu olarak kas aksiyon potansiyelinin çizdirilemediği 

gösterilmiştir. 

Normal fizyolojik koşullarda, kaslara merkezi sinir sisteminden motor sinir 

yoluyla  bir seri impulslar geldiğinden, kas bu uyaranlar serisine tek bir sarsı ile değil 

tetanus denilen devamlı bir kasılma ile cevap vermektedir. Kasta tetanus mekanizmasını 

gösterebilmek için kas maksimal uyarılarla ya doğrudan ya da motor sinir yoluyla arka 

arkaya uyarılır. Eğer birbiri ardı sıra verilen uyarılar arasındaki zaman farkı  kasın 

kasılma eğrisinden daha uzun olursa kas her uyarana cevap verir ve her uyarılmada ayrı 

bir kasılma eğrisi çizilir. Fakat uyaranlar asındaki zaman kısaltılırsa kas tamamen 

gevşeyemeden yeni uyaranın gelmesiyle daha kuvvetli kasılır. Bunun nedeni kasılmaya 

neden olan  birkaç uyarının aynı anda kastan geçmesidir. Bu olaya sumasyon adı verilir. 

Birbiri ardı sıra verilen uyarıları kasa daima kasılma fazında ulaşırsa, 

sumasyondan dolayı kasılma eğrisinin genliği gittikçe artar ve en sonunda tüm lifler 

maksimal kasıldıktan sonra genlik hep aynı kalır. Kasın bu şekilde devamlı kasılma 

halinde bulunmasına tam tetanus denilir ve organizmada kasların normal kasılma şekli 

budur. Çizgili kaslarda tam tetanus meydana getirebilmek için zaman biriminde 

verilmesi gereken uyarı sayısı, kasın sarsı süresine bağlıdır (Selzer ve ark. 1985).  
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2.4.3.2.Çizgili Kasta Uyarılma Kasılma Bağıntısı 

İskelet kası liflerini innerve eden motor nöronun depolarizasyonu aksiyon 

potansiyelini başlatır. Presinaptik uca kadar yayılan aksiyon potansiyeli ile aktif zondaki 

ACh dolu veziküllerin kalsiyuma bağlı olarak sinaptik yarığa salıverilmesi tetiklenir. 

Sinir kas kavşağında nöromüsküler aşırım sonucu ACh, kavşak çukurlarındaki 

ligant kapılı nikotinik reseptörlerin alfa alt birimi ile birleşir. ACh reseptörleri ve 

bitişiğinde bulunan voltaja duyarlı sodyum ve kalsiyum kanalları açılır. Katyonların kas 

lifi membranından içeri girmesiyle kas lifinde aksiyon potansiyeli başlar (Kordeli 

2000). Uyarılan kas lifinden, katyonların oluşturduğu 50-70 mV pozitif akım, son plak 

potansiyeli olarak kaydedilir. Kas lifinin uçlarına doğru yayılan aksiyon potansiyeli 2-4 

ms sürer. Kas lifi membranınca yayılan aksiyon potansiyeli membranı depolarize eder 

ve kas lifi içine doğru yayılarak, sarkoplazmik retikulumda depolanmış olan Ca+2 

iyonlarının büyük miktarda miyofibrillere serbestlenmesine neden olur. Ca+2 iyonları, 

kasılma olayının esası olan flamentlerin kaymasını sağlayan aktin ve miyozin 

flamentleri arasındaki çekici güçleri başlatır (Şekil 8). 

 

Şekil 2-8: Miyofibriller, Sarkomer, İnce Ve Kalın Filamentler 
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Kaynak: Guyton AC., Hail JE. (1996)’dan.  

Aktin ve miyozin filamentleri sarkomeri oluşturan miyofilamentlerdir. Aktin 

filamenti aktin (G-aktin, F-aktin), tropomiyozin ve troponin (troponin-I, troponin-T, 

troponin-C) komponentlerinden oluşmuş bir komplekstir. Aktin filamentinin 

belkemiğini G-aktin moleküllerinin  polimerizasyonuyla oluşan F-aktin molekülü ve 

tropomiyozinin ikili sarmal yapısı oluşturur. Troponin, troponin T alt birimi ile 

tropomiyozine; Troponin I alt birimi ile F-aktine bağlanır. Troponin C ise kas lifinin 

uyarılması sonucu serbest bırakılan Ca+2 iyonunu bağlar. Kasın dinlenim durumunda 

troponin-tropomiyozin kompleksi miyozin bağlanma bölgelerini örter. Kalsiyumun 

bağlanması aktin sarmalında yapısal değişime neden olur. Troponin-tropomiyozin 

kompleksi aktin sarmalı arasındaki oyuğa gömülür. Böylece serbestleşen aktin 

üzerindeki aktif bölgeye miyozinin başı bağlanır. 

Miyozin filamenti bir çok miyozin molekülünün bir araya gelmesi ile 

oluşmuştur. Altı polipeptid zincirinden oluşan miyozin molekülünün ağır zincirleri (2 

adet) birbiri etrafında spiral olarak sarılır ve uçları kıvrılarak miyozin başı denilen 

globüler protein yapıyı meydana getirir. Baş kısmında bulunan miyozin filamentinin 

hafif zincirleri ise (4 adet) kas kasılması sırasında başın fonksiyonunu kontrol etmeye 

yarar. Miyozin molekülünün kuyruk kısmı toplanarak filamentin gövdesini 

oluşturmaktadır. Her miyozin molekülünün sarmal kısmı başla beraber yana doğru 

uzanır ve başı vücuttan uzatan bir kol oluşturur. Dışarı doğru uzanan kollar ve başlara 

birlikte çapraz köprü denir. Her çapraz köprünün menteşe denen, biri başın miyozin 

filamentinden ayrıldığı diğeri iki başın kolla birleştiği yer olmak üzere iki noktada 

bükülebilir olduğu düşünülmektedir. Bu menteşeli kollar başların, hem miyozin 

filamentinin gövdesinden dışarı doğru uzaklaşmasını hem de gövdeye doğru 

yaklaştırılmasını sağlar (Guyton 1996; Keynes ve Aidley 2001). 

Miyozin başının kas kasılması için temel olan bir özelliği de ATPaz aktivitesine 

sahip olmasıdır. Kalsiyuma bağlı olarak miyozin, çapraz köprü oluşumu için gerek 

duyduğu ATP’yi hidrolize eder. Bu özellik miyozin başının ATP’yi yıkmasını ve 

ATP’nin yüksek enerjili fosfat bağlarından enerji elde ederek kasılma işlemini 

yürütmesini sağlar (Şekil 9). ATP’nin miyozin başına tekrar bağlanması sonucu aktin 

miyozin kompleksi çözülür ve Ca+2 iyonlarının ATPaz kalsiyum pompaları ile 

sarkoplazmik retikuluma geri dönmesi sonucu kas gevşer.  
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Şekil 2-9: Kasılma 

Kaynak: Guyton AC., Hail JE. (1996)’dan. 

 

2.5. Sinir Kas Kavşağında Etkili Adenozin ve Arageçirgenler  

2.5.1. Sinir Kas Kavşağında Adenozin Fizyolojisi ve Farmakolojisi 

Adenozin pürin adenin nükleosididir. ATP'nin katabolik bir ürünü ve DNA'yı 

meydana getiren bazlardandır. Bütün hücrelerde özellikle ATP içeriği yüksek olan 

nöronlarda bulunmaktadır. SSS sisteminde, izole sıçan frenik sinir hemidiafragm 

preparatında, pulmoner arter, torasik arter, mide ve kalp sinir sonlarından adenozin 

salıverilmesi gösterilmiştir (Thomas ve ark. 1988). Adenozinin sıçan beyninde 
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nörotransmitter salıverilmesi üzerindeki etkisine bakıldığında, ACh, norepinefrin, 

dopamin, serotonin ve GABA salıverilmesini engellediği görülmüştür. Sözü geçen olay 

presinaptik sinir sonunda sitoplazma Ca+2 konsantrasyonunun düşmesi sonucu 

oluşmaktadır (Branisteanu ve ark. 1979). Adenozin nörotransmitter salıverilmesinde 

nöromodulatör görevi üstlenmektedir. Frenik motor sinir terminalleri Al inhibitör ve 

A2 eksitatör ksantine duyarlı adenozin reseptörlerince ACh salıverilmesi kontrol 

edilir (Nagano ve ark. 1992). Endojen adenozinin etkisi baskılayıcıdır (Hirokawa ve 

Heuser 1982) ve eksojen adenozin frenik sinir diafragma preparatında nörotransmisyonu 

baskılar (Angelides 1986). Uyarıcı bir membran proteini olan, Gs proteini aracılığı ile 

adenilsiklaz/sAMP sistemini güçlendiren A2 reseptörleri asetikolin salıverilmesini artırır 

(Correia-de-Sa ve Ribeiro 1993). Al reseptörleri ise adenil siklaz/sAMP sistemini 

baskılayarak ACh salıverilmesini baskılar (Nagano ve ark. 1992). 

 

2.5.2. Nörotransmitterler İle İlgili Genel Bilgi 

Sinir sistemi anatomik olarak periferik ve SSS; işlevsel olarak da otonomik ve 

somatik sinir sistemi kısımlarına ayrılır. Her ne olursa olsun temel fonksiyonu, elektrik 

impulslarının iletilmesidir. Nöronlar bir hücre gövdesi (soma) ve dendrit ve akson 

denilen uzantılardan oluşur. Dendritleri aracılığı ile uyarıları alan nöron hücresinde 

akson boyunca aktarılan elektriksel ileti (aksiyon potansiyeli) diğer sinir hücresini 

uyarır. Beynin öğrenme ve bellek gibi en karmaşık ve üst düzey fonksiyonlarının 

temelinde aksiyon potansiyelleri ile presinaptik sonlanmalardan transmitter salınması ve 

kimyasal ileti yer alır. Klasik anlamda bir kimyasal sinaps, sinir hücresinin ürettiği 

sinyali o hücreden diğerlerine taşıyan aksonun dallarından birinin uç kısmı ile, alıcı 

hücrenin etrafındaki hücre zarının birbirleriyle yaklaşması sonucu meydana gelir. 

Hücrelerin etrafını kaplayan hücre zarı, bu sinaps alanlarında hafif değişiklikler gösterir. 

Bu değişiklikler, sinapslardan sinyal iletiminin sağlanabilmesi için gereklidir. Kimyasal 

bir sinapsta, sinyalin bir hücreden diğerine geçişi, nörotransmitter olarak adlandırılan 

ileti maddeleri aracılığıyla olur. Bu ileti maddeleri, iletinin geldiği kaynak 

(presinaptik=sinaps öncesi) hücrenin aksonunun ucundan salgılanır. Bu salgılanma, 

elektriksel uyarının aksonun ucuna gelmesi sayesinde olur. Salgılanan bu ileti 

maddeleri, sinapsı oluşturan o iki hücre arasındaki ince aralığa salgılanmaktadır. Bu 

salgılanmayı takiben, çok hızlı bir şekilde, bu ileti maddeleri, karşıdaki hedef 
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(postsinaptik=sinaps sonrası) hücrenin zarı üzerindeki uygun algaç (reseptör) 

moleküllerine bağlanırlar. İşte bu bağlanma, sebep olduğu çeşitli kimyasal olaylar 

sonucu, yeni hücrede bir elektriksel sinyalin doğmasına sebep olur. Çeşitli sinapslardan 

gelen verilerin toplanması veya bir sinapstan ardı ardına birkaç sinyalin yeni hücreye 

geçirilmesi ise, yüksek bir elektriksel potansiyel doğurur. Bu potansiyel, aksiyon 

potansiyeli adını alır ve işte bu potansiyel, diğer hücrelere aktarılmak üzere, akson 

vasıtasıyla gönderilen elektriksel sinyalin kendisidir. Hücreler arası iletimi sağlayan 

mekanizma, kısaca bu şekilde işler. Bu sinyal geçişi, sadece sinir hücreleri arasında 

değil, kasılma emrini kas hücrelerine taşıyan sinir uçlarıyla kas hücreleri arasında ve 

bezlere salgı emrini veren uçlarla salgı bezi hücreleri arasında da mevcuttur. Küçük 

ayrıntı farklarıyla beraber, mekanizma benzerdir. 

Elektriksel iletinin gerçekleştiği sinapslarda yarısı presinaptik yarısı da 

postsinaptik nöronda olmak üzere bir çift yarım kanal yapısındaki “gap junction” 

kanallar vardır. İki hücrenin sitoplazması arasında ilişki devam eder ve iletim bunlarla 

sağlanır. Gap kanallarda hücreler arası aralık 25 nm’den ~2 nm’ye düşer ve bu yolla 

iyonlar, şekerler, aminoasitler, ve molekül ağırlıkları 1000 kadar olan (ikincil 

haberciler; inositol trifosfat (IP3), siklik adenozin monofosfat (sAMP), hatta küçük 

peptidler bile) diğer solütlerin geçişine izin verilir. Gap kanallar bu yolla elektriksel 

etkinliğin bir hücreden diğerine hızla yayılmasına ve çeşitli kimyasal habercilerin 

karşılıklı alış verişine de izin verir, bu iletide enerji tüketimi azdır. Her kanalın çapı 

hücre içi Ca+2 tarafından düzenlenir, Ca+2 konsantrasyonundaki artış gap kanallardaki 

alt birimlerin birbirlerine yaklaşmasına ve böylece kanal çapının azalmasına neden olur. 

Kanal çapı voltaj ve pH tarafından da düzenlenebilir. Presinaptik nöronda oluşan akımın 

bir kısmı bu kanallardan postsinaptik nörona akar. Bu akım postsinaptik nöron 

membranında pozitif yük sağlar, eğer depolarizasyon eşik değeri geçerse voltaj-kapılı 

iyon kanalları açılır ve aksiyon potansiyeli oluşur. 

Kimyasal iletinin gerçekleştiği sinapslarda ise presinaptik ve postsinaptik nöron 

arasında direk düşük resistanslı bir yol yoktur. Kimyasal sinapsta nöronlar sinaptik 

yarık denen küçük bir aralıkla tamamen birbirlerinden ayrılmışlardır ve bir hücrenin 

diğerinin sitoplazması ile bir bağlantısı yoktur.  İleti presinaptik nörondan 

nörotransmitter salınması ile başlatılır. Nörotransmitterler sinir hücreleri arasındaki 

kimyasal sinyaller olarak rol alan moleküllerdir. Bunlar nöron boyunca ilerleyen ve 
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aksiyon potansiyeli olarak bilinen elektriksel sinyalin kimyasal sinyale çevrilmiş halidir. 

Presinaptik membranda transmitterlerin salındığı aktif zon adı verilen özelleşmiş alanlar 

vardır. Aksiyon potansiyeli presinaptik akson terminaline ulaştığı zaman aktif zondaki 

voltaj-kapılı Ca+2 kanallarının açılmasına neden olur. Aktif zon yakınında artan Ca+2 

konsantrasyonu ile nörotransmitter içeren veziküller presinaptik membran ile birleşerek 

içeriklerini sinaptik aralığa boşaltırlar ve “exocytosis” gerçekleşmiş olur. Daha sonra 

nörotransmitterler sinir hücreleri arasındaki boşluğu geçerek postsinaptik membrandaki 

spesifik reseptörlere bağlanırlar ve bağlandıkları hücrelerde yeni bir aksiyon potansiyeli 

oluştururlar. Bu ileti elektriksel iletideki gibi hızlı değil, gecikmeli iletidir. Ancak 

kimyasal iletide tek bir sinaptik vezikülün boşalması ile binlerce nörotransmitter açığa 

çıkar ve tek sinaptik vezikülün hareketi ile binlerce postsinaptik iyon kanalı açılabilir 

(amplifikasyon özelliği). 

Kimyasal iletide rol oynayan sinaptik reseptörlerin görevleri, spesifik 

nörotransmitterleri tanımak ve hücre membran potansiyelini ya da biyokimyasal 

durumunu değiştirmek için gerekli olan efektör mekanizmaları aktif hale getirmektir. 

Bu reseptörler iyonotropik ve metabotropik olarak başlıca iki grupta incelenirler. 

Nörotransmitterler postsinaptik hücredeki iyon kanallarının açılmasını doğrudan veya 

dolaylı etkilerler. İyon kanallarının direk olarak açılmasını kontrol edenler iyonotropik 

reseptörler olarak adlandırılırlar ve yapıları içinde ligand-kapılı iyon kanalları içerirler 

(hızlı nörotransmitter sistemi-saliseler içinde etkiler). Nörotransmitteri tanıma ve 

efektör mekanizmanın aktivasyonu aynı molekül tarafından gerçekleştirilir. İyon 

kanallarının açılmasını dolaylı olarak kontrol eden metabotropik reseptörler ikincil 

mesajcı yola birleşmişlerdir ve iyonotropik reseptörlere göre daha yavaş (yavaş 

nörotransmitter sistem-saniye veya dakikalar içinde) etki ederler. SSS’deki bilinen tüm 

metabotropik reseptörler G-proteinlerine birleşmişlerdir ve 7 alt birimden oluşan 

transmembran bölgeleri vardır. G-proteinleri efektör enzim veya iyon kanallarının 

stimulasyonu ya da inhibisyonuna yol açan α, β ya da γ alt birimleri içerirler. Tipik 

olarak cAMP, IP3 veya diaçil gliserol (DAG) ya da araşidonik asit gibi ikinci mesajcı 

yola birleşirler. Hızlı ya da doğrudan etkili nörotransmitter sistemi içinde glutamat, 

ACh, seratonin ve ATP, GABA ve glisin, yavaş ya da indirekt etkili nörotransmitter 

sistemi içinde glutamat, GABA, ACh, norepinefrin, dopamin, seratonin, substans P, 

histamine, ATP, adenozin ve opioidler bilinmektedir. Görüldüğü gibi bir 

nörotransmitter hem yavaş hem de hızlı etkili olabilir. Glutamat, ACh, seratonin, ATP 
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ve GABA hem hızlı hem de yavaş etkileri olan nörotransmitterlere örnektir. Örnek 

olarak ACh için; nikotinik ACh reseptörleri ile ilişkili olarak nöromüsküler kavşaktaki 

hızlı nörotransmisyon ve muskarinik ACh reseptörleri ile ilişkili yavaş etki olarak 

bronkokonstruksiyon, salivasyon ve gastrointestinal motilite verilebilir. Bu 

nörotransmitter sistemlerinin çoğu anestezik ilaçlar ile etkilenir. Bir sinaptik ileti 

eksitatör veya inhibitör etkili olabilmektedir. Transmitter olarak pek çok kimyasal 

bileşik vardır ancak transmitterin etkisini belirleyen bileşiğin yapısı değil, bağlandığı 

reseptörün özellikleridir. Örn; ACh bazı postsinaptik hücreleri uyarırken diğerlerini 

inhibe edebilir. Kolinerjik bir sinapsın eksitatör veya inhibitör olduğunu belirleyen 

reseptördür. Eksitatör hızlı nörotransmitterler (glutamat, ACh, seratonin ve ATP) 

ligand-kapılı iyon kanallarını açarak öncelikle Na+ ve Ca+2 geçişine izin verirler ve 

hücre daha kolay uyarılabilir hale gelir. İnhibitör hızlı nörotransmitterler (GABA ve 

glisin) ise klor (Cl-) geçişine izin vererek hücre içindeki negatif yükü arttırır ve hücrenin 

daha az uyarılabilir olmasına yol açar (Berger ve ark. 1995; Bernstein ve Quick 1999; 

Bowery ve Enna 2000; Bradford 1986; Couve ve ark. 2000; Featherstone ve ark. 2000; 

Koyuncuoğlu ve ark. 1998; Vizi ve ark. 2000) . 

Nörotransmitterlerin kimyasal yapılarına göre yapılan bir sınıflandırma 

aşağıdadır: Bunların birçoğu aminoasitler gibi basit bileşiklerden oluşmuşlardır (Tablo 

2). Periferal sinir sistemindeki temel transmitterler norepinefrin ve ACh’dir (Tablo 3). 
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Tablo 2-2: Kimyasal Yapılarına Göre Arageçirgenler 

Grup Örnekler 

  Asetilkolin 

Aminler Norepinefrin, Epinefrin, Dopamin, 5-HT, Histamin 

AminoAsitler Glutamat, GABA, Glisin, Aspartat 

Pürinler ATP, Adenozin 

Gazlar Nitrik Oksit, Karbonmonoksit 

Peptidler Endorfinler, Takininler, Diğerleri 

 

 

Tablo 2-3: Nöroaktif Peptidler 

Bradikinin Beta-endorfin Bombesin Kalsitonin 

Kolesistokinin Enkefalin Dynorfin İnsulin 

Gastrin Substans P Nörotensin Glukagon 

Sekretin Somatostatin Motilin Vasopressin 

Oksitosin Prolaktin Tirotropin Angiotensin II 

Sleep peptitler Galanin Nöropeptide Y 
Tirotropin-Releasing 

Hormon 

Gonadotroponin-  

Releasing 

Hormon 

Growth Hormon-

Releasing Hormon 

Luteinizing 

Hormon 

Vasoaktif İntestinal 

Peptide 
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2.5.3. Sinir Kas Kavşağında Etkili Arageçirgenler 

2.5.3.1. Asetilkolin 

Eksitatör bir nörotransmitter olan asetilkolinin reseptörleri nikotinik ve 

muskarinik olarak ayrılırlar. Nikotinik ACh reseptörleri GABAA, glisin ve bazı glutamat 

reseptörleri gibi bir kanal oluşturacak şekilde dizilmiş 5 alt birimden (γ, β, 2 α, δ) oluşan 

ligand kapılı iyon kanalları (iyonotropik) içerirler. ACh α alt birimlerine bağlanır. ACh 

veya nikotin bağlandığı zaman hem Na+ hem de K+ geçişine izin verir. Nikotinik ACh 

reseptörleri SSS’de (nöronal tip), otonomik gangliyonlarda postgangliyonik nöronlarda, 

adrenal medullada ve iskelet kasında (kas tipi) bulunurlar. Nöronal nikotinik kolinerjik 

reseptörlerin çoğu MSS’de glutamin içeren aksonlarda presinaptik olarak bulunur ve 

glutamin salınımını arttırırlar. Bu reseptörlerin en önemli özelliği Ca+2 iyonuna olan 

yüksek geçirgenliğidir. Kas tipi nikotinik ACh reseptörleri nöromüsküler iletide önemli 

rol oynarlar. Muskarinik reseptörler, fungal toksinlere ve muskarine cevap veren 

metabotropik reseptörlerdir. M1 beyinde, M2 kalpte, M3 düz kas ve glandüler yapılarda, 

M4 düz kasta ve henüz tam olarak tanımlanamayan M5 muskarinik ACh reseptörleri 

vardır. Bu reseptörler nikotinik reseptörlere göre beyinde daha yaygındırlar ve 

parasempatik sinirlerle innerve olan bezler ve düz kaslarda bulunan majör 

reseptörlerdir. Adenil siklaz, K+ kanalları veya fosfolipaz C’ye G proteini aracılığı ile 

bağlanan reseptörlerdir. Atropin özel olarak bu reseptörleri inhibe eder (Atchison ve 

O’Leary 1987; Kara ve ark. 1998; Merlie ve Sanes 1985; Tucek 1984; Wessler 1987).  

 

2.5.3.2. GABA 

GABA'nın baskılayıcı arageçirgen olma özelliği 1960'larda ilk olarak 

kabuklular sınıfına ait hayvanların sinir kas kavşağında ortaya konmuştur. GAD 

enzimine özgü antikorların kullanılmasıyla GABA'nın beyinde de baskılayıcı 

arageçirgen olduğu ancak 1970'lerde kabul edilmiştir. GABA amino asid yapıdadır. 

Prekürsörü olan glutamattan aksoplazma içinde sentezlenir ve nöron ucunda sinaptik 

vesiküllerde depolanır. Aktif haldeki GABAerjik nöronda vesiküller kalsiyuma bağlı 



 30 

olarak presinaptik membran ile birleşir ve arageçirgen içeriği sinaptik yarığa salıverilir. 

GABA baskılayıcı sinyal iletisini postsinaptik ve presinaptik bölgede bulunan 

reseptörlerine bağlanarak gösterir. GABA'nın baskılayıcı etkisi, presinaptik nöronun ve 

glial hücrenin membram üzerindeki taşıyıcıların sinaptik yarıktan GABA’yı geri alması 

ile son bulur. Aksonda glutaminden sentezlenen glutamat, GAD enzim aktivasyonu ile 

yapısından bir karboksil gurubunu kaybederek GABA'ya dönüşür. GAD enziminin 

GAD65 ve GAD67 olmak üzere iki izoformu bulunur ve enzim, kofaktör olarak piridoksal 

fosfatı kullanır. Piridoksal fosfatın enzimden ayrılmasında ATP rol oynar. GAD 

inhibitörlerinden olan semikarbazid piridoksal fosfatın GAD'a bağlanmasını 

engellerken, 3-merkaptopropionik asid ise glutamatın GAD'a bağlanmasını 

engeller (Berger ve ark. 1995; Bowery ve Enna 2000; Couve ve ark. 2000; Golan ve 

Grossman 1994; Golan ve Grossman 1996). 

GABA'nın prekürsörü olan glutamat sadece glutamin kaynaklı değildir. Krebs 

döngüsüne alternatif olan bir yolla oksoglutarat, glutamat dehidrogenaz enzimi ile 

glutamata çevrilir. Mitokondriyi terk eden glutamat GAD enzimi ile GABA'ya 

dönüştürülür. Krebs döngüsüne paralel giden alternatif GABA yolu periferde çok az 

bulunmasına rağmen kalp, karaciğer ve böbrekte de vardır (Berger ve ark. 1995). 

GABA'nın sinaptik yarıktaki miktarını düzenleyen taşıyıcılar Na+ bağımlı 

geri alım proteinleridir. Bu proteinler nipekotik asid ve guvasin türevleri ile bloke 

edilir. Nöron ve glial hücrelere taşınan GABA mitokondride yıkılır. GABA, 

mitokondrial bir enzim olan ve çift yönlü çalışan GABA-α-oksoglutarat transaminaz 

(GABA-T) ile süksinik semialdehide dönüştürülür. Bu aşamayı oksidasyon takip eder 

ve oluşan süksinat Krebs döngüsüne girer. GABA-T inhibitörü, vigabatrin, geri 

dönüşümsüz olarak enzimi bloke eder ve sinaptik yarıkta GABA konsantrasyonunun 

artmasına neden olur (Martin ve Olsen 2000; Personius ve Balice-Gordon 2000; 

Wray 1992). 

Ligant kapılı iyonotropik GABAA reseptörü ve heterodimerik metabotropik 

GABAB reseptörü, GABA'nın etkisini hücreye ileten başlıca iki tip membran 

reseptörleridir. GABAA reseptörü pentamerik yapıdadır. Altbirimleri oluşturan 

polipeptid zincirleri membranı dört kez geçer. Polipeptid zincirleri α, 64β, 4γ, 1δ ya da 

lε ve 2ρ olarak sentezlenir ve farklı kombinasyonları pentamerik yapıyı oluşturur. 

GABA bağlandığında GABAA reseptörü biçimsel değişikliğe uğrar ve klor iyonlarının 
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nöron içine girmesini sağlayan iyon kanalı açılır. Membran potansiyelinin hiperpolarize 

olması postsinaptik membranın uyarılabilirliğini ya da presinaptik membrandan 

arageçirgen salıverilmesini azaltır. GABAA reseptör aktivitesini benzodiazepinler, 

barbitüratlar, pikrotoksin, nörosteroidler, anestetik ajanlar değiştirebilir. GABAA 

reseptörlerinden klor geçişini kompetetif bloker bikukulin ya da nonkompetetif inhibitör 

pikrotoksin engeller. GABAA reseptörü çinko (Zn+2) ve lantanyum (La+3) gibi metal 

iyonlarına da duyarlıdır (Couve ve ark. 2000; Golan ve Grossman 1994; Golan ve 

Grossman 1996; Hirokawa ve Heuser 1982; Kwan ve ark. 1996). 

GABAB reseptörü 1980'lerde tarif edilmiştir. GABA ile aktive olan reseptör 

potasyum akımını arttırır ve kalsiyum kanal aktivitesini azaltır. Go ve Gİ ile birleşen ve 

membranı yedi kez geçen heterodimer reseptörler, GABAB Rl ve GABAB R2 olmak 

üzere iki ayrı gen tarafından üretilen transmembran proteinlerdir (Bahler ve 

Greengard 1987). GABAB GABAerjik ve nonGABAerjik sinir uçlarında bulunur. 

Epileptogenez, bronşlarda gevşeme, bellek işlemleri, kas gevşemesi gibi durumlarda ve 

hormonal seviyenin düzenlenmesinde GABAB reseptörlerinin rolü olduğu 

belirlenmiştir (Couve ve ark. 2000). Bu reseptörleri baklofen, 3-aminopropil 

fosfinik asid gibi seçici agonistler aktive eder. Faklofen ve 2-OH saklofen gibi seçici 

antagonistler ise reseptörleri baskılar. 

GABAA reseptörü gibi klor kanalı içeren bir diğer iyonotropik GABA reseptörü 

GABAc reseptörüdür. Beyinde az miktarda bulunur. İnsan retinasından ilk kez 199O'lı 

yılların başında klonlanmıştır. GABAc reseptörü homooligomer yapılı altbirimlerin 

biraraya gelmesiyle oluşur. GABA'ya olan afinitesi GABAA reseptörüne göre daha 

yüksektir. GABA ile aktif hale geçen klorjenik GABAc reseptörü desensitize olmaz, 

böylece tonik yanıtlar oluşturur. Pikrotoksinin bloke ettiği GABAc reseptörü bikukuline 

karşı duyarsızdır, cis ve trans aminokrotanoik asid GABAC reseptör antagonistleridir 

(Couve ve ark. 2000). 

SSS’de, ACh ve noradrenalin gibi farklı nöroaktif maddelerin aynı vesikül 

içinde depolanabileceği belirtilmiştir (Berne ve ark. 1983). Sinir kas kavşağında da 

ATP'nin ACh ile birlikte bulunduğu bildirilmiştir. Fare frenik sinir-hemidiyafram 

preparatlarında yürütülen çalışmada ATP'nin motor sinir ucundan salındığı öne 

sürülmüştür. Memeli sinir kas kavşağında ACh ile birlikte salıverildiği gösterilen diğer 

bir arageçirgen glutamattır (Bijlenga ve ark. 2000; Bolger ve ark. 1988; Smith ve 
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Agustine 1988). Glutamatın bağlandığı NMDA reseptörlerinin sinir kas kavşağında 

postsinaptik alanda yerleştiği gösterilmiştir. İmmunhistokimya yöntemiyle memeli 

sinir kas kavşağında GAD enziminin işaretlenmiş olması, sinaptik yarığa 

salıverilen glutamatın GABA'ya dönüştürülebileceğini düşündürmektedir (Berne ve 

ark. 1983). Moleküler genetik ve immunhistokimyasal tekniklerin gelişmesiyle gerek 

aşağı organizasyonlu canlılarda gerekse memelilerde yürütülen çalışmalar, GABA'nın 

sinir kas kavşağındaki rolüne ilişkin ipuçları vermektedir (Şekil 10).  

 

 

Şekil 2-10: GABA 
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Kaynak:http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/SB10_mediator_2005.

pdf  

Omurgalı sinir kas kavşağı işlevlerinde glutamatın rol aldığına dair çeşitli 

çalışmalar vardır. Postsinaptik kas membranında immunhistokimyasal yolla ve 

"Western blotting" yöntemiyle iyonotropik glutamat reseptörü olan, N-metil-D-aspartat 

reseptör-1 (NMDAR-1) işaretlenmiştir. NMDAR-1 ile nitrik oksit sentetaz I proteininin 

postsinaptik kavşak membranında birarada bulunduğu gösterilmiştir. Sıçan frenik sinir-

hemidiyafram preparatları ile glutamatın farmakolojik özelliklerinin gösterildiği 

çalışmada, NMDA reseptörü kompetetif ve nonkompetetif antagonistleri, glutamat 

salıverilmesini baskılayan ve uyaran droglar ile glutamat yapımını baskılayan droglar 

kullanılmış ve asetilkolin salıverilmesinin glutamata bağlı olduğu bildirilmiştir. 

İmmunhistokimyasal yolla ve otoradyografik işaretlemeyle sıçan siyatik siniri ve 

soleus kasında glutamatın bulunduğu yerler Schwann hücre sitoplazması ve motor 

sonplak olarak, asetilkolin sentezleyen kolinasetiltransferaz (ChAT) enziminin ise 

sadece motor son plakta bulunduğu belirtilmiştir (Koirala ve ark. 2000).  

İnsan ve primat sinir kas kavşağında, ACh sentezleyen ChAT, katekolamin 

sentezleyen sistein sülfinik asid dekarboksilaz, taurin sentezleyen tirozin hidrolaz ve 

GABA sentezleyen GAD enzimlerinin birarada bulundukları enzime özgü antikorlar 

kullanılarak gösterilmiştir. Bu enzimlerin yerlerini tayin etmek üzere kolinerjik 

belirteçler kullanılmıştır. Kolinerjik belirteçlerle işaretlenen ACh reseptörlerinin ve 

asetilkolin esteraz enziminin adı geçen enzimler ile yakın konumda olduğu belirtilmiştir 

(Chan-Palay ve ark. 1982). B6 vitamini piridoksinin fosfatlanması sonucu piridoksal 

fosfat oluşur. Piridoksal fosfat eksikliğinde GAD enzimi yeterince GABA üretemez. 

GABA'nın SSS’de azalması, hipereksitasyon, hiperrefleksi ve konvulsiyon 

oluşumuna ve nöronal ateşlemedeki senkronizasyonun artması sonucunda da nöbet 

gelişimine neden olur.  

 

2.5.3.3.Glutamat 

N-asetilaspartilglutamat bir dipeptid olup beyinde glutamaterjik nöronlarda, 

memeli motor nöronlarında ve omurilik ventral kökte bulunur (Bradford 1986). N-

asetilaspartilglutamat nöronlardan Ca+2’a bağımlı olarak salıverilir. NMDA 

reseptörlerinde parsiyal  agonist etki gösterir, ayrıca ekstraselüler aralıkta asidik 
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dipeptitaz (N acetylated alpha linked acidic dipeptitase) tarafından glutamat ve N-

asetilaspartata yıkılır. Sıçan nöromüsküler aralığında immünokimyasal yöntem kullanılarak 

N-asetilaspartilglutamatın motor sinir terminalinde, asidik dipeptitazın presinaptik 

schwann hücrelerinde ve NMDAR-1 glutamat reseptör alt grubunun postsinaptik kas 

membranında bulunduğu gösterilmiştir. Bu bulgular, N-asetilaspartilglutamatın 

nöromusküler aralıkta etkin rol aldığını ve ACh salıverilmesini modüle ettiğini 

düşündürmektedir (Bradford 1986). 

Presinaptik glutamat salıverilme mekanizması beyin kesitlerinde, nöron hücre 

kültürlerinde veya izole sinir terminalinde incelenmiştir. Glutamat sitoplazma içinde 

serbest ve veziküllerde depolanmış halde bulunmaktadır. Sitoplazmik membran 

üzerinde bulunan asidik aminoasit taşıyıcısı 3 Na+ iyonu ile 1 K+ iyonunun yer 

değiştirmesine kenetli olarak bir glutamat molekülünün membrandan taşınmasını 

sağlar (Nicholls 1993). Plazma membranı iç ve dış yüzeyleri arasında 1000 katlık bir 

gradyan farkı yaratır ne için . Düşük enerji düzeyinde veya uzamış depolarizasyon 

sonucu asidik aminoasit taşıyıcısı ters yönde çalışır ve sitoplazmik glutamat 

salıverilmesine neden olur. KCl depolarizasyonu, Aga GI toksininin inhibe ettiği Ca+2 

kanallarını uyarır. Bu kanallar, glutamat eksositotik kompleksine yakın olup glutamat 

salıverilmesinde etkin rol oynadıkları düşünülmektedir. K+-A-kanallarının, 4-

aminopiridin (4-AP) ile baskılanması, sinir terminalinin tetradotoksine (Ttx) duyarlı 

aksiyon potansiyeli oluşumuna neden olmaktadır. Bu da Aga GI toxininin inhibe ettiği 

Ca+2 kanallarını uyarmaktadır (Nicholls 1993). Ca+2'a bağımlı glutamat salıverilmesi 

veziküler kompartmanda gerçekleşmektedir. Salıverilme yüksek enerji düzeyinin 

sağlanması ile gerçekleşmektedir. ATP/ADP oranının düşmesi glutamat salıverilmesini 

engellemektedir. Veziküler glutamat salıverilmesi sitoplazmada aktif bölgede bulunan Ca+2 

kanallarının uyarılması sonucu sitoplazmik Ca+2 düzeyinin yükselmesi ile uyarılmaktadır. 

Ca+2/2H+ iyonoforu, iyonomisin tarafından katalizlenen non spesifik Ca+2 girişinin glutamat 

salıverilmesinde önemli rol almadığı düşünülmektedir (Nicholls 1993). 

Glutamat salıverilmesinin beyin kesitlerinde, sinaptazomlarda, nöron 

kültürlerinde KCl ile uyarılması adenozin Al reseptörleri tarafından güçlü bir şekilde 

baskılanmaktadır. Beyin kesitlerinde  ve sinaptazomlarda endojen salgılanan adenozin 

glutamat salıverilmesini baskılamaktadır.Bu etki adenozin deaminaz ile adenozinin 

uzaklaştırılması sonucu ortadan kaldırılmaktadır. Bu etki, ek olarak Al agonist 
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sikloheksiladenozin uygulaması ile güçlendirirmiştir. Adenozin agonisti 2-kloroadenozin 

kainata bağımlı toksisiteyi beyin kesitlerinde önlemiştir. Mekanizmanın moleküler 

temeli bilinmemekle birlikte glutamat reseptörlerine bağımlı Ca+2 kanallarının, 

adenozinin etki bölgesi olabileceği düşünülmektedir. Bunun dışında muskarinik 

reseptörlerin hipokampal sinaptosomlarda, 5-hidroksitriptamin (5HT2) reseptörleri 

serebellar sinaptosomlarda D2 dopaminerjik reseptörler striatal sinaptosomlarda 

glutamat salıverilmesini baskılamaktadır. GABAB agonisti baklofenin de presinaptik 

uçtan glutamat salıverilmesini, boğmaca toksinine duyarlı G proteini aracılığı ile 

düzenlediği düşünülmektedir. Protein kinaz C nörotransmitter salıverilmesinde rol 

almaktadır. Protein kinaz C, KCl ve 4-AP’nin neden olduğu glutamat salıverilmesini 

arttırmıştır (Nicholls 1993). 

Glutamat santral sinir sistemindeki en önemli eksitatör transmitterdir. Hem 

iyonotropik (ligand kapılı iyon kanalları, NMDA, AMPA ve Kainat reseptörleri) hem de 

metabotropik (hücre içi IP3 ve DAG düzeylerini arttıran veya cAMP’yi düşüren G-

proteinine bağlı) reseptörlere etki eder. İyonotropik reseptörler her zaman eksitatör iken 

metabotropik reseptörler eksitatör ya da nadiren inhibitör olabilirler. Kainat ve AMPA 

hücre içine Na+ girişine ve K+ çıkışına izin verirken NMDA reseptöründeki iyon 

kanalları Ca+2 geçişine izin verir (Şekil 11). NMDA reseptörünün işlevini 

kolaylaştırmak için önce glisin (kofaktör olarak rol oynar) bu reseptöre bağlanmalıdır. 

Daha sonra glutamat buraya bağlanır. Ancak normal membran potansiyeli halinde bu 

kanal Mg+2 ile bloke edilmiş haldedir ve blok reseptörü içeren nöron kısmen depolarize 

olduğu zaman ortadan kalkar. Nörotransmitter aracılı ligand kapılı iyon kanalları 

arasında hem kimyasal hem de voltaja bağlı açılabilen tek kanal NMDA reseptörüdür 

(Şekil 12). Klinik olarak NMDA reseptörü özellikle önemlidir. Son yıllarda AMPA 

reseptörlerinin bazı formlarının Ca+2 geçirgen oldukları gösterilmiştir. NMDA ve 

AMPA reseptörleri nöron dejenerasyonu ve hücre ölümünde önemli rol oynarlar. 

Özellikle kafa travması geçiren ya da inme gelişen hastalarda ketamin, dekstrometorfan, 

fensiklin, Mg+2 ve MK-801 (dizosilfin maleat) gibi NMDA ve 6-nitro-7-sulfomoyl-(f)-

quinoxaline-2,3-dione (NBQX) gibi AMPA/kainat reseptör antagonistlerinin potansiyel 

olarak nöron koruyucu oldukları bildirilmiştir. Ayrıca ketamin bu kanal içinde ayrı bir 

yere bağlanarak dissosiyatif amnestik etkisini gösterir. Metabotropik glutamat 

reseptörlerinin transmembran 7 farklı alt biriminde çeşitli nedenler ile oluşan 
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değişikliklerin ise epilepsi, Parkinson hastalığı, Huntington’s hastalığı, ağrı, şizofreni ve 

anksiyete ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir.  

Glutamat reseptörleri beyinde oldukça yaygındır ve uyarıcı iletimin % 75’inden 

sorumludur. Agonist olarak glutamat, kofaktör olarak glisin ve antagonist olarak 

çinkonun bağlanabileceği farklı bağlanma yerleri içerir. Bu nedenle serebral hastalıklara 

karşı yeni ilaçların geliştirilmesinde hedef oluştururlar (Fisher ve Blum 1995; Ishida ve 

Shinozaki 1984; Takeuchi 1987; Tsai ve ark. 1995; Waerhaug ve Ottersen 1993; Winter 

ve Baker 1995). 

 

Şekil 2-11: Glutamat 
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Kaynak:http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/SB10_mediator_2005.p

df 

 

 

 

Şekil 2-12:  NMDA Reseptörü 

 

Kaynak:http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/SB10_mediator_2005.pdf 

2.6. Epilepsi ve Antiepileptik İlaçlar 

2.6.1. Epilepsi ve Sinaps Düzeyindeki Etki Mekanizmaları 

Epilepsi SSS’nde, kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöron 

gruplarının ani, anormal ve hipersenkron deşarjları sonucu ortaya çıkan ve genellikle 

tekrarlayıcı nitelikte olan bir klinik tablodur. Anormal deşarjların ortaya çıktığı veya 

yayıldığı nöronların somatik veya psişik fonksiyonları ile ilgili geçici bozukluklarla 

karekterizedir. Epilepsi oldukça sık görülen bir hastalık olup, genel popülasyonda 

görülme sıklığı % 5-10 arasındadır.  
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Epilepsi de fizyopatolojide üç mekanizma önemlidir.  

a. Glia (özellikle astrositlerin) fonksiyonunun bozulması,  

b. Glutamat gibi eksitator amino asitlerde artma,  

c. Başta GABA olmak üzere inhibitor amino asitlerde azalma.  

Bu mekanizmalar sonucunda nöronların membran potansiyelleri bozulmakta, bu 

nöronlar normalden daha kolay depolarize olmakta, bir başka deyişle nöronda deşarj ve 

eksitasyon eşiği düşmektedir. İnhibitör bir nörotransmitter olan GABA’nın azalması da, 

epileptik nöronlar üzerindeki sinaptik inhibisyonun kalkmasına ve daha kolay 

uyarılmalarına yol açmaktadır. 

Nöbetlerin eksitasyon ve inhibisyonunda değişik mekanizmalar rol 

oynamaktadır. Sinaps düzeyinde etkili olduğu düşünülden bazı mekanizmalar şunlardır:  

a. İyon Transport Mekanizmaları: Eksitasyon depolarizasyonla, inhibisyon 

membran boyunca artan polarizasyon ile birliktedir. Deneysel olarak oluşturulan veya 

bazı hastalıklarda görülen iyon akımı dengesinin anormal eksitasyon veya nöbetle 

sonuçlandığı bilinmektedir. Böylece elektrolit denge bozukluğunun görüldüğü çeşitli 

hastalıklarda klinik olarak nöbetler görülür. Aktif transport sistemi  Na-K-ATPaz’ın 

digoksin veya auabain gibi kardiak glikozidlerle bloke edilmesi ile epileptiform deşarj 

ve nöbetler  oluşabilir. Elektrokimyasal gradiyene  karşı bu iyonların aktif transportu 

için enerji sağlanması gerekir. Bu da büyük ölçüde oksidadif metabolizmadan sağlanır. 

Bu  sistemin iskemi veya hipoksi ile inaktivasyonu hem insanlarda hem de deney 

hayvanlarında nöbetlere neden olabilmektedir. Epileptik nöronlarda Na-K-ATPaz 

enziminde bir bozukluk oluşabileceği üzerinde de durulmuştur. 

b. Sinaptik Mekanizmalar: Sinaptik mekanizmalardaki bozukluklar nöbetlerle 

sonuçlanabilir. Kolinesteraz inhibitörleri ile ön tedavi yapılıp kortekse topikal 

asetilkolin uygulanması nöbet oluşturur. Epilepside özellikle iki amino asit önemlidir. 

Bunlardan glutamik asit bir eksitatör transmitter, GABA bir inhibitör transmitterdir. 

GABA özellikle beyinde yapılır ve dekarboksilasyon  yoluyla glutamik asitten oluşur. 

GABA ayrıca süksinik semialdehit ve L-glutamik asidin, GABA transaminaz enzimi ve 

B6 vitamini ile katalize edilmesi sonucuda GABA oluşabilir. Bu olay geri 

dönüşümlüdür. Bu reaksiyon GAD denen spesifik bir enzime bağımlı olarak oluşur. Bu  

reaksiyonda B6 vitamininden oluşan piridoksal fosfat koenzim olarak rol oynar. B6 
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vitamini yetmezliğinde nöbetler oluşmaktadır. Bunun nedeninin GABA yetmezliği 

olduğu bilinmektedir. Glutamik asit ve GABA değerleri arasındaki anormallikler 

eksitasyon ve inhibisyonda anlamlı farklılıklara yol açarlar. Hem deney hayvanlarında 

hem de insanlarda cerrahi olarak çıkarılan epileptojenik lezyonlarda benzer 

anormallikler bulunmuştur. GABA sentezinin inhibisyonu, salınımının blokajı veya 

postsinaptik bir reaksiyon konvulsiyonları provoke eder. Beyinde sinir terminallerinde 

GABA konsantrasyonlarında % 28’lik bir azalma konvulsiyonlara yol açar. Fokal 

epilepsilerde o bölgede sinir terminallerinde GABA'da bir azalma gösterilmiştir. Febril 

konvulsiyonlarda ve tedaviye dirençli nöbetleri olan hastalarda serebrospinal sıvı 

GABA konsantrasyonunda bir azalma bulunmuştur. Amigdoloid nükleus ile ilgili  

nöbetler  hayvanlarda GABA transaminaz inhibitörlerinin verilmesi yoluyla 

oluşturulabilir. Diğer amino asitlerde nöbet oluşumunda etkili olabilirler. Çünkü hem 

insan hem de  deneysel epileptojenik lezyonlarda, glisin konsantrasyonunda bir artma 

olurken taurin, glutamin, glutamik  asit ve aspartik asit düzeyleri azalır. 

c. Ekstranöral Faktörler: Nöral ve  sinaptik düzeydeki faktörlere  ek olarak 

ekstranöral faktörlerde etkili olabilir. Glial hücreler eksite edilmiş hücreden aktif bir 

şekilde açığa çıkan aşırı K'u alarak bir rezervuar gibi davranır. Eksternal bölgedeki K 

konsantrasyonundaki artma depolarisazyon yaratır ve nöronlar eksite olurlar. 

Ekstraselüler K aktivasyonu glial absorbsiyon kapasitesini aşabilir ve nöbet deşarjları 

oluşur. Bunlar sınırlı kalabildiği gibi çeşitli bölgelere anormal aktivite şeklinde 

yayılabilir. Başka bir neden de yine glial  regülasyon bozukluğu sonucu hücre dışı Ca'un 

azalmış olmasıdır. Bu durum sinaptik geçişin bozulmasına yol açar. 

Normalde kan-beyin bariyeri nöronları kandaki çeşitli zararlı maddelerden 

korur. Bu bariyerdeki bir patoloji selüler eksitabilite etkisi gösterebilen substansların 

ekstrasellüler çevrede belirmesine yol açabilir.Özellikle oksijen, glikoz ve vücut pH’sı 

ile ilgili metabolizmadaki ekstrakranial veya generalize bozukluklarda nöbetlere yol 

açabilir. 

d. İmmüno Kimyasal Faktörler:  Bu konu oldukca yenidir ve pek çok 

araştırıcının ilgisini çekmektedir. Önce fenitoin alan epilepsili hastalarda IgA 

yetmezliğinin olduğu görülmüştür. Bununla beraber ilaç verilmeden önce  IgA 

yetmezliğinin olabileceği gösterilmiştir. İmmün yetmezliği olanlarda epilepsiye yol 

açan immünopatolojide zararın yaygın olması mümkündür. SSS’i antijenlerine karşı 
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antikorların intraserebral injeksiyonları epileptojenik değişiklikler oluşturur. Nöbet 

aktivitesi GM1 gangliositlerin absorbsiyonu ile durdurulabilir. Nöbet aktivitesinin 

derecesi, gangliosidlerin potansiyeli ile ilgili olabilir. Nöbet aktivitesi beyinde rastgele 

yayılmaz. Elektriksel deşarj spesifik anatomik bölgelerden başlar ve yayılır. Spesifik 

subkortikal alanlar nöbet aktivitesinin oluşmasında ve kontrolünde çok önemli 

görünmektedirler. Bu nedenle bu yapıların tanınması ve antikonvulsan ilaç etkilerinin 

araştırılması önemlidir. Farklı patolojik durumlarda oluşan nöbetlerdeki motor 

davranışlar benzerdir. Bu, konvulsif hastalıklarda bazı yayılma yollarının daha önemli 

ve daha yaygın şekilde etkili olabileceğini gösterir. Bununla ilgili olarak bu yollara 

etkili tedavi ile nöbet yayılımının sınırlandırılabileceği ve nöbet aktivitesinin 

azaltılabileceği düşünülmüştür. Belirli anatomik yer ve yollardaki süreçler generalize 

nöbetin gelişmesinde ve sürdürülmesinde önemlidir. Deneysel nöbetlerin kontrolünde 

substantia nigra (SN) ve area tempostas (AT) iki önemli anatomik yapıdır. Bu 

substratlar çeşitli ilaçlara farklı duyarlılık gösterebileceğinden bu yapıların tanınması, 

antiepileptik tedavinin seçiminde, ilaç geliştirilmesinde çok rasyonel bir yaklaşım 

getirebilir. Bu konuda son zamanlarda çok fazla çalışmalar yapılmaktadır (Evason ve 

ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; Goodman-Gilman 1990; Ning ve ark. 2001; Söderpalm 

2002; White 1994). 

 

2.6.2. Antiepileptik Droglar 

Antiepileptik droglar, SSS’ni seçici olarak deprese eden ilaçlardır. Bu ilaçlar 

esas olarak SSS’ne zarar vermeden ve solunumu deprese etmeden epileptik nöbetlerin 

baskılanması için kullanılırlar. Hastaların % 75-80'inde etkilidirler. Epilepsinin 

semptomatik tedavisi amacı ile kullanılan antiepileptik ilaçlar motor uyarılabilirliğini 

etkilemeden nöbet şuur eşiğini artırmalıdır. Terapötik dozlarda sedatif veya hipnotik 

olmamalı ve kronik dozlarda bile bu etki gözlenmemelidir. Hasta tüm hayatı boyunca 

antikonvülsan alma ihtiyacında olabileceğinden ilaçların toksisitesi düşünülmelidir. Birçok 

antikonvülsan ilaç, kemik iliği depresyonu, karaciğer ve böbrek tahribatı, gastrointestinal 

rahatsızlıklar, uyuşukluk, kellik ve nefropati gibi yan etkilere neden olurlar. İlaç 

etkileşmeleri, antikonvülsanlar arasında yaygındır. Bunlar genel olarak aşağıdaki 

durumlardan birine neden olabilir. Bunlar; enzim indüksiyonu ve/veya 
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biyotransformasyonda yer alan hepatik mikrozomal enzimlerin inhibisyonu, asidik pH 

ve bazı ilaçların proteine bağlanmasında değişikliktir. 

Bromürler, fenobarbital ve fenitoin gibi birçok madde, 1858'den günümüze kadar 

antikonvülsan olarak tedavide kullanılmaktadır. Daha sonra 1937'de piyasaya sürülmeye 

başlanan ilaçlarda periyodik olarak nöbet tiplerine göre yeni antikonvülsan ajan 

değerlendirmeleri yapılmaya başlanmıştır. Parke Davis tarafından geliştirilmiş bir hayvan 

nöbet modeli kullanılarak, difenilhidantoinin (fenitoin) antikonvülsan özellikleri 

irdelenmiştir. Trimetadion, etosüksimit, karbamazepin ve valproik asit gibi diğer 

antikonvülsan ilaçlar, 1938'den sonra ortaya çıkmıştır. 1978'den 1993'e kadar hiçbir yeni 

antikonvülsan ilaç Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmamıştır. 

Lamotrijin, gabapentin ve felbamat, 1993'den sonra Kuzey Amerika'da onaylanmıştır. 

1995'de dünya üzerinde antikonvülsan ilaçların dağılımında önemli farklılıklar meydana 

gelmiştir. Örneğin klobazam, Iloechst Roussel tarafından elliden fazla ülkede daha önce 

piyasaya sürülmesine rağmen Kanada'da 1991'de onaylanmış; ABD'de ise hala 

onaylanmamıştır (Evason ve ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; Privitera 1997; Richard ve 

ark. 2005; Selzer ve ark. 1985). 

Tedavi edilemeyen gebe epileptiklerde, normal sağlıklı kadınların çocuklarına 

göre teratojenik malformasyon riski daha yüksektir. İlave olarak, bazı antiepileptik 

ilaçlar hayvan çalışmalarında teratojenik potansiyel gösterir. Bundan dolayı tedavi 

edilen ve edilmeyen epileptik kadınlar arasında malformasyon sıklığında önemli fark 

olmaması şaşırtıcı değildir. Bununla beraber, insidans normal kadınlardan daha yüksektir. 

Çünkü nöbet riski hamilelik sırasında önemlidir fakat buna rağmen antiepileptik ilaç 

tedavisi genellikle hamilelik sırasında önerilmez. 

 

2.6.2.1.Antiepileptik İlaçların Etki Mekanizması 

Antiepileptiklerin nöbeti nasıl önlediği konusunda çeşitli görüşler vardır. Genellikle 

sinapslardaki iletimi engellemek suretiyle yüksek frekanslı düzensiz deşarjların primer 

odaklarından yayılmasını bloke ederek nöbet oluşumunu engelledikleri sanılmaktadır. 

Antiepileptik ilaçların bu nöronal etkinlikleri eksitasyon eşiğini yükselterek, refrakter 

periyodu uzatarak, presinaptik ve postsinaptik inhibisyonu potansiyalize ederek yaptıkları 

düşünülmektedir. Çeşitli araştırmacılar antiepileptiklerin bu etkilerinin çoğunu beyinde 

GABA etkinliğini farklı şekilde artırmalarına bağlamaktadır. Bunun dışında, son yıllarda 
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antiepileptik etkiyi açıklamak amacıyla birçok mekanizma ortaya atılmıştır. Bunlar 

arasında çeşitli biyolojik modelleri (nöronal, genetik modeller), eksitatör aminoasitleri 

(fosforik asit türevleri, beyin aspartat seviyesi), inhibitör aminoasitler (GABA, glisin, 

taurin), reseptör modelleri (benzodiyazepin reseptör modeli, opiyat ve nonopiyat peptit 

modelleri) ve iyon kanallarıyla ilgili modelleri saymak mümkündür. Bu modeller de 

dikkate alındığında, antiepileptik ilaçların etki mekanizmalarını incelerken; uyarıyı 

azaltan ilaçların, inhibisyonu arttıran ilaçların ve modifiye hücre uyarılabilirliğini değiştiren 

ilaçların etki mekanizmalarını ayrı ayrı incelemek gerekir. 

a. Uyarıyı azaltan antiepileptik ilaçlar: Bu grup ilaçların etki mekanizması, 

uyarılan aminoasit reseptör sistemlerinin blokajı ve uyarılmış glutamat ve aspartat gibi 

epileptik nöbet sırasında aşırı aktif olan aminoasit salınımının inhibisyonu ile açıklanır. 

NMDA glutamat reseptörlerinin aracılık ettiği sinaptik uyarı blokajı, antikonvülsan ilaç 

geliştirilmesinde önemlidir. Çünkü NMDA reseptörleri epilepsinin oluşum 

mekanizmasında bir çok alanda rol oynamaktadır. NMDA antagonistleri geniş bir 

antikonvülsan aktivite spektrumu gösterirler. Fakat epilepsi tedavisinde kullanımları 

öğrenme, hafızada bozulma ve duyusal iletimin değiştirildiği motor bozulmayı içeren 

çeşitli yan etkilerden dolayı güvenilir değildir. NMDA reseptör kanal kompleksi 

üzerinde bulunan bazı bölgelerde ilaç antagonistleri, NMDA reseptör mediyatör 

cevabını inhibe ederler. Glisin, NMDA reseptörünü aktif hale getirmek için gereklidir 

ve bileşik NMDA’ya cevap oluşturabilecek glisin bağlanma bölgelerinde kompetetif 

antagonizma sağlar. Glisin bağlanma bölgesinde antagonist olarak tanımlanmış ajanlar, 

kinurenik asit analoglarıdır. Spermin ve spermidin poliaminleri NMDA reseptörlerinin 

pozitif modulatörleridir. Bu ajanlar postsinaptik redükleyici amino asit reseptörlerini 

bloke ederken diğer yandan glutamat salıverilmesini engelleyen ilaçlar da antikonvülsan 

aktiviteye sahip olabilirler. Herhangi bir kanıt olmamakla beraber lamotriginin de bu 

şekilde etki ettiği düşünülmektedir (Evason ve ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; 

Goodman-Gilman 1990; Ning ve ark. 2001).  

b. İnhibisyonu artıran antiepileptik ilaçlar: Bu grup ilaçlar, ya GABAA reseptör 

klorür kanal kompleksini indükleyerek ya da sinaptik aralıkta GABAA'nın bulunma 

olasılığının artırarak etki gösterirler. Fenobarbital gibi barbitüratlar ve klobazam gibi 

benzodiazepinler bu şekilde etki gösterirler. GABAA reseptörlerinin birçok allosterik 

bölgeye sahip olduğu ve birçok ilaç tarafından agonist veya antagonist aktivitenin bu 
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bölgeler üzerinde oluşturulabileceği bilinmektedir. GABA'nın sinaptik aralıkta 

bulunmasının arttırılması bu mediyatörün salıverilmesinin sağlanması veya katabolizma 

ve/veya geri emiliminin inhibe edilmesiyle sağlanır. Bu yaklaşımın antikonvülsan 

aktivite üzerine etkisi benzodiayazepinler ve barbitüratların GABA'erjik aktiviteleriyle 

en iyi şekilde açıklanmaktadır. İnhibisyonun arttırılmasının direkt ölçüsü ilaçların beyine 

intravenöz verilmesi sonucu bu ilaçların ya GABA'ya veya GABAA reseptör agonist 

aktivite yaratabilecek bileşiklere dönüşmesiyle sağlanır. Bir diğer olasılık da yapısal 

GABA endojen analogları olan glisin bileşiğinin verilmesidir. GABA'nn kendisi kan 

beyin engelini aşamazken bu tip analoglar GABA'nın ön ilacı gibi davranarak bu engeli 

kolaylıkla aşabilirler. Progabid, GABAA reseptörünü agonist etkileyen yağda çözünür 

GABA analoğudur. Beyine geçiş sırasında bu ön ilaç iki yeni GABA agonistine 

dönüşür, bunlar SL-75012 ve GABA amittir. Bunların her ikiside GABA'ya dönüşerek 

etki göstermektedir. Antikonvülsan ilaç geliştirmede alternatif bir diğer stratejide 

GABA katabolik enzimi, GABA amino transaminazın inhibisyonudur. Bu bileşikler 

enzime glutamat ve süksinik semialdehitine bölündükten sonra GABA aktivitesini 

arttırlar. Vigabatrin yeni bir antikonvülsan ilaçtır ve oluşturduğu mediyatör, bu enzime 

bağlanarak enzimi inaktif hale geçirir. Bu ilaç nöbetlerin kontrolünde oldukça aktiftir ve 

birçok ülkede kullanıma sunulmuştur. Bir diğer teknikte, sinaptik GABA 

konsantrasyonu, GABA'nın glia ve nöronlara geri emilimini bloke edilmesiyle sağlanır. 

Nipekotik asit analoğu olan tiagabin de bu mekanizmayı gösteren bir GABA geri 

emilim inhibitörüdür. Bu ilaç, şu anda birçok ülkede klinik denemelere tabi 

tutulmaktadır. Bu sınıftaki diğer bir yeni ilaç da stiripentoldür. Kuzey Amerika ve 

Avrupa'da oldukça yaygın kullanılmaktadır (Evason ve ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; 

Goodman-Gilman 1990; Ning ve ark. 2001; Söderpalm 2002). 

c. Hücre uyarılabilirliğini değiştiren antiepileptik ilaçlar: Bu grup ilaçlar, 

antikonvülsan etkilerini sodyum ve potasyum kanallarının voltaj aktivitesini doğrudan 

veya dolaylı değiştirerek gösterirler. Yapısal olarak birbirinden farklılık gösteren 

vazodilatör ilaçların yumuşak kaslar ve kalpte bulunan potasyum kanallarının açılımını 

uyardığı bilinmektedir. Fakat bu kategoride incelenen bileşiklerin kan beyin engelini 

geçememeleri nedeniyle etkin bölgelere ulaşamamaları aktivitelerini, dolayısıyla 

kullanımlarını kısıtlar. Fenitoin tipi hayvan nöbet modelleri üzerinde diğer 

antikonvülsan ilaçlar incelenmeye devam edilmektedir. Bu ilaçlara örnek olarak 

oksikarbazepin, zonisamit, denzimol, ralitolin, topiramat ve fiunarizin verilebilir. 
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Etosüksinimit ve valproik asit tipi ilaçların gösterdiği düşünülen antiabsans aktivitenin 

talamik nöronlarda bulunan T-tipi kalsiyum kanallarının inhibisyonuna bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Bu kanallar, talamik nöronlardan mediyatör salınımından sorumludur. 

Bu aktivite, absans krizlerinin genel karakteristik belirtisi olan dalgasal deşarjdan 

sorumludur. Bu teori, bazı şüpheler taşımaktadır. Çünkü yetişkinler üzerindeki klinik 

araştırmalardan elde edilen sonuçlar, çocuklardaki optimal ilaç kullanımı için yeterli 

bilgiyi vermemektedir (Evason ve ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; Goodman-Gilman 

1990; Ning ve ark. 2001; Perucca 1997; Privitera 1997). 

 

2.6.2.2. Antiepileptik Drogların Sınıflandırılması 

Epilepsi nöbetlerini önlemek amacıyla ilk olarak 1857'de potasyum bromür 

kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bugünkü anlamda antiepileptik tedavi, 1912 yılında 

fenobarbital ve 1937 yılında fenitoinin bulunması ve klinikte kullanılmasıyla 

gerçekleşmiştir. Bu gün farklı kimyasal yapılara sahip bileşikler, antikonvülsan olarak 

kullanılabilirler (Evason ve ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; Goodman-Gilman 1990; 

Ning ve ark. 2001; Perucca 1997; Privitera 1997; Richard ve ark. 2005; Selzer ve ark. 

1985). Antiepileptik ilaçları sekiz değişik kimyasal gruba ayırarak incelemek 

mümkündür (Tablo 4): 

1.Üreit yapısı taşıyan bileşikler: Antiepileptik olarak kullanılan pek çok ilaç, 

üreit ortak yapısına sahiptir. Klasik antiepileptikler olarak da bilinen bu grup bileşikler, 

altı temel yapı altında toplanmaktadır. Bunlar; a.Barbitüratlar: Sedatif-hipnotik 

barbitüratlar, genel olarak antikonvülsan özellikler göstermelerine rağmen, bu 

bileşiklerden sadece birkaçı antiepileptik olarak kullanılmaktadır. Başlangıçta 

barbitüratlar, antikonvülsif etkilerinden dolayı antiepileptik ilaç olarak büyük ümit 

vermişlerse de sedatif-hipnotik etkilerinden dolayı çok küçük dozlarda ve hafif 

vakalarda kullanılmaları mümkün olmuştur. Esas olarak parsiyal nöbetlerde tonik-

klonik kasılmalarda etkilidirler. Tedavide kullanılan barbitürik asit türevi 

antiepileptikler; fenobarbital (5-etü-5-fenilbarbitürik asit), mefobarbital (5-etil-5-

fenil-l-metilbarbitürik asit), metarbital (5,5-dietil-l-metilbarbitürik asit, 5,5-dietil-I-

fenilbarbitürik asit)’dir. b. Hidantoinler: Hidantoinler, barbitüratlara yapısal olarak 

yakınlık gösterir. Tek farklılık, barbitüratlardaki 6-okso grubunun yapıdan çıkmış 

olmasıdır. Hidantoinler, imidazolidin-2, 4-dion yapısında olup, tedavide yaygın 
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olarak kullanılan antikonvülsif bileşik grubudur. Başlangıçta tedaviye sokulan ilk 

bileşik olan nirvanol aşırı toksik etkisinden dolayı tedaviden çekilmiştir. 

Günümüzde fenitoin, bu grubun en aktif bileşiğidir. Yetişkinlerde fenobarbitale 

alternatif olarak tercih edilir. Bu türevlerin sedatif-hipnotik etkilerinin olmaması bir 

üstünlük olarak görülebilir. Yan etki olarak hiperplazi ve özellikle çocuklarda kanın 

şekilli elementlerinde deformasyonuna neden olmaları nedeniyle, tedavi süresince 

sık sık kan kontrolü ve sayım yapılmalıdır. Hidantoin türevi antiepileptikler: fenil 

etil hidantoin (5-etil-5-fenil-2,4-imidazolidindion), fenitoin (5,5-Difenil-2,4-

imidazolidindion), mefenitoin (5-etil-5-fenil-3-metil-2,4-imidazolidindion), etotoin (3-etil-

5~fenii-2,4-imidazolidindion)’dir. c. Oksazolidindion türevleri: Bu grup bileşikler, 

hidantoinlere analog olarak ortaya konulan bileşiklerdir. Hidantoinlerin 1. konumdaki azot 

atomu, biyoizosteri olan oksijenle yer değiştirerek, 1,3-oksazol yapısı ele alınmıştır. 

Bileşiklerin R ve R1 sübstitüentlerine bağlı olarak sedatif-hipnotik etkilerinin yanında 

antikonvülsif etkileri de ortaya çıkmaktadır. Bu sübstitüentlerinin ve 3. konumdaki azot 

atomunun alkillenmesi ile antikonvülsif etki artırılmakta ve sedatif-hipnotik aktivite 

oldukça azaltılmaktadır. Oksazolidindion türevi antiepileptikler; trimetadion (3,5,5-trimetil-

1,3-oksazolidin-2,4-dion), parametadion (3,5-dimetil-5-etil-1,3-oksazolidin-2,4-dion), 

allometadion (5-metil-3-(2-propenil)-2,4-oksazolidindion), dimetadion (5,5-dimetil-2,4-

oksazolidindion) ve etadion (3-etil-5,5-dimetil-2,4-oksazolidindion)’dur. d. Süksinimit 

türevleri: Bu grup bileşikler, hidantoinlerin birinci konumdaki azot atomu ve 

oksazolidinlerin birinci konumdaki oksijen atomu yerine getirilen biyoizoster metilen grubu 

ile oluşturulmuş siklik bileşiklerdir. Fensüksinimit (N-metil-2-fenilsüksinimit), 

metsüksinimit (N,2-dimetil-2-fenilsüksinimit) ve etosüksinimit (2-etil-2-metilsüksimit)’dir. 

e. Glutarimitler: Aminoglutetimit (3-(4-aminofenil)-3-etil-2,6-piperidindion)’dir. 

Aminoglutetimit, (4-aminofenil)-α-etil glutarik asit diamonyum tuzunun ısıtılması ile elde 

edilir. Bu grubun temsilcisi olan aminoglutetimitin antikonvülsan olarak kullanımı azalmış 

ve antineoplastik kullanımı artmıştır. f. Açil Üreler: Karaciğer harabiyeti, agranülositozis 

v.b. gibi bir çok yan etkilere sahip olmaları nedeni ile kullanışları kısıtlıdır. Bazı psikomotor 

epilepsilerde kullanılırlar. Bu grubun en aktif üyeleri fenasemit (fenil asetil üre) ve etil 

fenasemit (2-fenilbutiril üre)’dir.  

2. Benzodiazepinler: 1,4 ve 1,5-Benzodiazepin yapısındaki pek çok bileşik 

esas olarak sedatif-hipnotik ve anksiyolitik olarak kullanılır. Hayvan testleri, bu 

grup bileşiklerin antikonvülsan etkilerini de ortaya koymuş, maksimal elektroşok 
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(MES) ve pentilentetrazol ile oluşturulan nöbetleri önlediğini göstermiştir. 

Antikonvülsan etkili bazı 1,4 ve 1,5-benzodiazepin türevi bileşikler; klonazepam 

(5-(2-klorofenil)-7-nitro-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on), diyazepam (1-

metil-5-fenil-7-kloro-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on), flurazepam (1- [2-

(dietilamino)etil]-5-(2-fluorofenil)-7-kloro-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-

on), lorezepam (3-hidroksi-5-(2-klorofenil)-7-kloro-1,3-dihidro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-on), nimetazepam (1-metil-5 fenil-7-nitro-1,3-dihidro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-on), klobazam (1-metil-5-fenil-7-kloro-1H-1,5-benzodiazepin-

2,4(3H, 5H)-dion) ve norklobazam (5-fenil-7-kloro-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H, 

5H)-dion)’dır. 

3. Sekonder veya tersiyer alkoller: Antikonvülsan etkili sekonder ve 

tersiyer alkol türevi bileşikler; denzimol ( 1-(p-fenetilfenil)-2-imidazoliletanol), 

etklorvinol (1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol), meparfinol (3-Metilpentin-3-ol) ve 

stiripentol (4,4-dimetil-1-[3,4-(metilendioksi)fenil]-1-penten-3-ol)’dür.  

4. Dibenzazepin türevleri: Antiepileptik olarak küçük bir grubu oluşturur. 

Bu grubun üyeleri karbamazepin (5H-dibenz[b,f]azepin-5-karboksamit) ve 

oksikarpazepin (10,11-dihidro-10-okso-5H-dibenz[b,f]azepin-5-karboksamit)’dir.  

5. Valproik asit türevleri: Bu grubun ana üyeleri valproik asit (2-

propilpentanoik asit), valpromit (2-propilpentanamit) ve sodyum valproat (sodyum 

2-propilpentanoat)’dır.  

6. GABA analogları: Bu ilaçlar yapısal olarak γ-aminobutirik aside 

benzerler ve bu nörotransmitterin nöbetlerdeki ilgisinden yararlanarak 

tasarlanmıstır. Antiepileptik aktivite gösteren GABA analogları GABA, vigabatrin 

(4-amino-5-heksenoik asit), progabit (4-{[(4-klorofenil) (5-fluoro-2-

hidroksifenil)-metilen]amino}butanamit), tolgabit (4-{[(4-klorofenil, 5-fluoro-3-

metil-2-hidroksifenil)-metilen]amino}butanamit) ve gabapentin (1-

(aminometil)siklohekzilasetik asit)’dir.  

7. Hormonlar: Petit mal nöbetlerin tedavisinde kortikotropin ve 

kortikosteroitlerin yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Grand mal nöbetleri önlemek 

amacı ile barbitüratlar bu hormonlarla birlikte kullanılır.  
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8. Diğer ilaçlar: Değişik yapıda çok sayıda bileşik antikonvülsan aktivite 

göstermiş ve bunlardan bazıları piyasaya sunulmuştur. Antiepileptik aktiviteye 

sahip diğer ilaçlar asetozolamit (5-asetamido-1,3,4-tiadiazol-2-sülfonamit), 

pirimidon (5-etil-5-fenilhekzahidropirimidin-4,6-dion), sultiam (4-(tetrahidro-2H-

1,2-tiazin-2-il)-benzensülfonamit S,S-dioksit), felbamat (2-fenil-1,3-propandiol 

dikarbamat), flunarizin ((E)-1-[bis(4-fluorofenil)metil]-4-(3-fenil-2-propenil) 

piperazin), lamotrijin (3,5-diamino-6-(2,3-diklorofenil)-1,2,4-triazin), zonisamit 

(1,2-benzizoksazol-3-metan sülfonamit), nafimidon (1-[2-naftoilmetil]imidazol 

hidroklorür) ve topiramat (2,3:4,5-bis-0-(1-metiletiliden)-p-D-fruktopiranoz 

sulfamat)’dır. 

 

Tablo 2-4: Antiepileptiklerin Sınıflandırılması 

 

ANTİEPİLEPTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 

Hidantoinler  1. Etotoin (Peganone) 

   2. Fenasemid (Phenurone) 

   3. Fenitoin (Epanutin) 

   4. Fosfenitoin (Cerebryx) 

   5. Mefenitoin (Mesantoin) 

 

İminostilbenler 1. Karbamazepin (Tegretol) 

   2. Okskarbazepin (Trileptal) 

 

Valproik Asit  1. Divalproeks (Depakote) 

   2. Valproik asit (Convulex) 

 

Barbitüratlar  1. Barbeksaklon (Maliasin) 

   2. Fenobarbital (Luminal, luminaletten) 

   3. Mefobarbital (Mebaral) 

   4. Metarbital (Jenerik) 

   5. Pentobarbital (Nembutal) 
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   6. Primidon (Mysoline) 

 

Süksinimidler 1. Etosüksimid (Petimid) 

   2. Fensüksimid (Milontin Kapseals) 

   3. Metsüksimid (Celontin Kapseals) 

 

Benzodiazepinler 1. Diazepam (Diazem) 

   2. Klobazam (Urbanyl) 

   3. Klonazepam (Rivotril) 

   4. Klorazepat (Tranxilene) 

   5. Lorazepam (Ativan-Expidet) 

   6. Nitrazepam (Mogadon) 

 

Oksazolidinedionlar 1. Parametadion (Paradione) 

   2. Trimetadion (Tridione) 

 

Diğer Antiepileptik  1. Asetazolamid (Diazomid) 

Droglar  2. Felbamat (Felbatrol) 

   3. Gabapentin (Neurontin) 

   4. Lamatrojin (Lamictal) 

   5. Levetirasetam (Keppra) 

   6. Tiagabin (Gabitril) 

   7. Topiramat (Topamax) 

   8. Vigabatrin (Sabril) 

   9. Zonisamid (Zonegran) 

 

2.6.2.3. Fenitoin ve Topiramat: 

Günümüzde kullanılmakta olan yerleşmiş antiepileptik ilaçların tüm olgularda 

tam nöbet kontrolü sağlamaması ve yan etkilerin olması yeni antiepileptik ilaçların 

geliştirilmesine neden olmaktadır. Epileptik hastaların yaklaşık % 15-25 kadarında tüm 

ilaç tedavisi seçeneklerine rağmen etkili nöbet kontrolü sağlanamamaktadır. Bu 

nedenlerden ötürü son yıllarda birçok yeni antiepileptik ilaç (vigabatrin, lamotrigin, 
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gabapentin, oksikarbazepin, topiramat, tiagabin, zonisamid ve felbamat) kullanıma 

girmiştir ve daha birçoğu da değerlendirilme aşamasındadır. Bu ilaçların etki 

mekanizmaları (iyon kanallarının blokajı, GABAerjik transmisyonu artırmaları, 

eksitatör transmisyonun antagonizması) temelde, daha önceki bazı ilaçların 

mekanizmalarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir (Tablo 5). Bununla birlikte, moleküler 

düzeyde meydana getirdikleri etkiler kesin olarak bilinmemekte; bu durum da bu 

ilaçların farklı nöbet tiplerine karşı klinik aktivitelerinin değerlendirilmesini 

önlemektedir. Bu ilaçların bazıları, metabolik transformasyon ve düşük etkileşim 

potansiyeli (vigabatrin ve gabapentin) gibi özelliklerle eskilerinden ayrılmaktadır; 

bazıları ise yoğun bir şekilde metabolize olmakta ve ilaç etkileşimlerinde yaygın bir rol 

oynamaktadır (felbamat, lamotrigin). Bazı yeni antiepileptikler aktivite spektrumu 

açısından, sadece parsiyel nöbetlerin tedavisinde kullanılırken (oksikarbazepin, 

vigabatrin, gabapentin ve tiagabine); bazıları ise hem parsiyel hem de jeneralize nöbet 

tipleri üzerinde etkinlik göstermektedir (lamotrigin, topiramat, zonisamid ve felbamate). 

Ayrıca, bu ilaçların infantil spazmlar (özellikle vigabatrin) ve ilaca dirençli epilepsilerin 

tedavisinde ve nöbet sıklığının düşürülmesinde de etkili oldukları görülmektedir.  

Yapmış olduğumuz çalışmada kullanılan ilaçlardan biri fenitoin, diğeri ise 

topiramat’dır. Fenitoin tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde ilk gözönünde 

tutulan, oral ve parenteral kullanımı olan klasik seçeneklerden biridir. Nöron içine Na+ 

akımını engelleyerek depolarizasyonu, ayrıca Ca+2 akımını da önleyerek nöronun tekrar 

uyarılabilmesini engeller. Başka bir deyişle nöronlardan sodyum çıkışını arttırarak, aşırı 

uyarılma ya da membran sodyum gradyanını azaltabilecek çevresel değişikliklerin 

neden olduğu hipereksitabiliteye karşı eşiği stabilize etme eğilimindedir. Buna 

sinapslarda post-tetanik potansiyasyonun azalması da dahildir. Post-tetanik 

potansiyasyon kaybı korteksdeki konvülsiyon odaklarının komşu korteks alanlarını 

etkilemesini engeller. Metabolizması sıfır derece kinetiğine uyduğu için, dozlarındaki 

küçük artışlar plazma konsantrasyonunda büyük artış ve toksik etkiler gösterebilir. 

Plasmadaki fenitoinin yaklaşık % 90’ı albümine bağlanır. Serbest fenitoin bütün trans-

selüler sıvılara dağılır. BOS, safra, tükürük, meni, gastrointestinal sıvı ve anne 

sütündeki fenitoin konsantrasyonu kandaki serbest fenitoin düzeyi ile aynıdır. 

Fenitoinin insanda plazma yarılanma süresi 7 ile 42 saat arasında olup, ortalama 22 

saattir. Fenitoinin % 5’inden azı değişmeden idrarla atılır, sadece çok az bir miktarı 

değişmeden dışkı ile atılır Geri kalan primer olarak karaciğerde hidroksilasyon ile 
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metabolize olur. Başlıca metaboliti olan parahidroksifenil türevi aktif değildir. Diğer 

metabolitleri dihidroksi katekol ve 3-metoksi türevi ve dihidrodioldür. Bu metabolitler 

safra ile atılır, bağırsakta geri emilir ve idrarla atılır. Metabolizmasında genetik 

farklılıklar vardır. Serebellum ve vestibüler sistemde depresyon, nistagmus, ataksi, 

periferik nöropati, bulantı, kusma, gingival hiperplazi, çocukların yüz hatlarında 

kabalaşma, B12 ve folik asit metabolizmasında bozulma ile megaloblastik anemi, insülin 

sekresyon inhibisyonu ile hiperglisemi ve glikozüri yapar. Bağırsaklardan kalsiyum, 

fosfat ve magnezyum emilimini azaltır. Ayrıca D ve K vitamini eksikliği, serbest T4 

konsantrasyonunun düşmesi, jinekomasti ve hirsutizm yapar. ADH salgılanmasını 

azaltır. Nadiren hepatit, psödolenfoma sendromu yapabilir. Porfiriada kullanılmaz 

(Rasmussen 1986; Selzer ve ark. 1985). 

1979 yılında sentezlenen ve 1995 yılında ilk kez İngiltere’de kullanıma sunulan 

topiramat ise, 1996 yılında erişkinler ve 2-16 yaş arası çocuk hastalarda kısmi 

başlangıçlı veya birincil jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde FDA tarafından 

da ruhsatlandırılmıştır. Topiramat, formülü C12H21NO8S olan beyaz renkli kristalize bir 

tozdur. Alkali solüsyonlarda daha iyi çözünür. Sudaki çözünürlüğü 9,8 mg/ml 

dir.Topiramatın üç şekilde etkisini gösterdiği düşünülmektedir: 1. Voltaja bağımlı 

Na+ kanallarını bloke ederek epileptiform deşarjları azaltır. Elektrofizyolojik 

çalışmalarda spontan epileptiform deşarj aktivitesi gösteren sıçan 

hipokampal nöron kültürüne uygulandığında spontan epileptiform deşarj 

süresini ve her deşarjda oluşan aksiyon potansiyellerinin sayısını zamana bağlı 

olarak azaltır. Bu etki fenitoin ve karbamazepinde de gözlenmiştir. 2. 

Benzodiyazepin özelliği olmayan GABA reseptörlerindeki GABA aktivitesini 

arttırır. Eksitatör aminoasit reseptörlerinin (Glutamat) antagonizması veya 

kalsiyum kanallarının blokajını yapar. Kemirgen serebellar granüler hücre 

kültürlerinde yapılan çalışmalarda Cl-’ın akımını tek başına GABA’ya kıyasla daha 

fazla arttırdığı gösterilmiştir. Cl- akışı üzerindeki etkisinin doza bağımlı olduğu 

gösterilmiştir. Buna ek olarak, benzodiyazepin agonisti olan flumazenil kortikal 

nöronlarda bulunan GABA reseptörlerindeki topiramat tarafından arttırılan 

GABA’ya bağlı akımları inhibe etmemiştir. 3. Glutamat reseptörlerinin 

AMPA/kainat alt tipini antagonize eder. Topiramat, sıçan hipokampal nöron 

kültüründe içe doğru olan akımlarda konsantrasyona bağımlı olarak azalmaya yol 

açar. Bu etkiyi topiramatın glutamat reseptörünün kainat/α-amino-3-hidroksi-5-
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metilisokszol-4-propionik asit (AMPA) alttipi üzerinde antagonistik etki yaparak 

gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Ancak, 200 µM’e varan konsantrasyonlarda 

topiramat glutamat reseptörlerinin NMDA alt tipi üzerinde hiçbir etki 

göstermemiştir. Ayrıca topiramat karbonik anhidraz enzimini inhibe eder. Bunun 

bilinen bir karbonik anhidraz enzim inhibitörü olan asetozolamide göre daha hafif bir 

inhibisyon olduğu bildirilmektedir. Karbonik anhidraz enzimi vücutta birçok yerde 

bulunan ve başlıca asit-baz tampon sisteminde görevli karbondioksit ile suyun 

birleşmesini katalize eden enzimdir. Karbonik anhidraz enzim inhibisyonu sonucu; 

H+ üretiminin azalması sonucu böbrek tubuluslarında Na+- H+ kotransportu azalır ve 

su reabsorbsiyonu azalır. Yani diüretik etki gösterir. Böbrek hücreleri distal 

tubullerinde H+ azalması sonucu buradan K+ salgılanmasında artma olur. Bunun 

sonucu idrarda K kaybı ve hipokalemi oluşur. Vücuttan HCO3 kaybı artar. Metabolik 

asidoz gelişir ve idrar alkalileşir. H+ oluşumunun azalmasına bağlı olarak amonyum 

iyonuna dönüşümü azalarak amonyak emilimi artar ve özellikle sirozlu hastalarda 

önemli olan amonyak retansiyonu gelişir. Eritrositlerde CO2 in taşınma yollarından 

biri olan karbondioksitin su ile birleşip bikarbonat oluşumu azalacağından pCO2 artar. 

Topiramatın biyoyararlanımı yaklaşık % 80’dir. Oral alımından 2 saat sonra pik 

plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Besinlerle alınımı biyoyararlanımını etkilemez (15, 

17, 49, 50) Topiramatın % 9-17’si plazma proteinlerine bağlanır. Kan beyin bariyerini 

kolaylıkla geçer. Kadınlardaki biyoyararlanımı erkeklerinkinin yaklaşık % 50’si 

kadardır. Bunun vücut yağ oranı ile ilgisi olduğu düşünülmektedir. Topiramat yaygın 

olarak metabolize edilmez (% 20) ve % 80’ni böbrek yolu ile atılır. Hemodiyaliz ile 

etkili bir şekilde plazmadan uzaklaştırılabilir. Aktif metaboliti yoktur.  
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Tablo 2-5:Antiepileptiklerin Etki Mekanizması 

 

İlacın İsmi Na+ Kanal Blokajı GABA Potansiyasyonu Glutamat  

                                                                                                         Antagonisması 

Topiramat  X   X   X 

 

Fenitoin            X 

   

Karbamazepin           X 

 

Valproat            X           X 

 

Barbitüratlar              X 

 

Benzodiazepinler            X 

 

Vigabatrin             X 

 

Tiagabin          X 

 

Lamotrijin          X          X            X 

 

 



 53 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu Çalışma T.C. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 

(DETAE) Deney Hayvanları Etik Kurulunun 09.11.2005 tarih ve 41 sayılı kararına göre 

yapılmıştır.  

 

3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler: 

Bu çalışma, izole organ banyolarında sıçan frenik sinir-hemidiyafram 

preparatları ile yürütüldü. Organ banyolarında besleyici solüsyon olarak Krebs 

kullanıldı. Krebs solüsyonu MERCK'ten alınan NaCl, KC1, CaCl2, NaH2PO4, 

SİGMA'dan alınan Glukoz ve NaHCO3 ile hazırlandı. 

Antiepileptik ilaçların  sinir kas kavşağındaki etkisini belirlemek üzere frenik 

sinir-hemidiyafram peparatlarına, SİGMA'dan temin edilen fenitoin ve topiramat 

uygulandı. 

 

3.2. Kullanılan Araçlar 

Tez çalışması, İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 

Sinirbilim Anabilim Dalında yürütüldü. Deneylerde kullanılan Wistar albino sıçanlar, 

Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı’ndan 

temin edildi. Sıçandan izole edilen frenik sinir-hemidiyafram preparatları, besleyici 

solüsyon içeren 20 mililitrelik su ceketli pleksiglas organ banyolarında izlendi. Banyo 

sıcaklığı “Water Bath and Circulator System” (May WBC3044V3) termostat ile 

37°C’de sabit sıcaklıkta tutuldu. Besleyici solüsyon olarak kullanılan Krebs solüsyonu 

133 mM NaCl; 4,9 mM KCl; 1,8 mM CaCl2; 11,9 mM NaHCO3; 0,7 mM NaH2PO4; 11 

mM Glukoz içerecek şekilde hazırlandı. Maddeler hassas terazide (Radwag WAX110) 

tartılıp, distile su eklendikten sonra ısıtmalı manyetik karıştırıcıda (electro-mag) 

karıştırılarak çözünmeleri sağlandı. Krebs solüsyonunun 7,4 pH ayarı için HI 9321 

Microprocessor pH metreden yararlanıldı. 

Platin uçlu elektrotlar stimülatöre (Grass S88) bağlı iki adet stimülus izolasyon 

birimine (Grass PSIU6) bağlandı. İzometrik kas kasılmalarının poligrafa aktarıldığı 
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“transducer” olarak MAY FDT 10-A ve GRASS FT03 kuvvet yer değişim çevirgeçleri 

kullanıldı. İzometrik kasılma yanıtları “Grass Mode 7400 Physiological Recorder” 

poligrafı aracılığıyla ve “PolyVİEW v2.5” veri görüntüleme ve analiz sistemi ile 

kaydedildi. Droglar banyo içine mikropipet ile uygulandı. 

 

3.3. Sıçan Frenik Sinir-Hemidiyafram Preparatının Hazırlanması 

Çalışmada 180-200 g ağırlığında Wistar albino sıçanlar kullanıldı. Kanın 

toraksta toplanmaması için sıçana servikal dislokasyon uygulanarak baş, boyun 

hizasından kesilerek ayrıldı. Tüylü deri tabakası göğüs kafesi görünecek şekilde 

temizlendi. Ksifoid çıkıntının kesilmesiyle oluşan boşluktan yararlanarak toraks ön 

duvarı açıldıktan sonra kostalar kesilerek frenik sinirler görünür hale getirildi. Batın 

açılarak karaciğer ile diyafram arasındaki bağlar da ayrıldıktan sonra kostalardan destek 

alınarak diyafram tendon hizasından omurgaya kadar kesildi. Hemidiyaframların 

izolasyonlarının ardından, önce sol frenik sinir daha sonra da sağ frenik sinir timus 

hizasından diyaframı innerve ettiği bölgeye kadar izole edildi. Sağ frenik sinir vena 

kavaya yapışık konumlu olduğundan çevre dokulardan tamamen temizlenmeye 

çalışılmadan izole edildi. Frenik sinir-hemidiyafram preparatları kostaların 

hemidiyaframı taşıyacağı şekilde çıkartıldı. Sağ ve sol preparatlar elektrotlara asılmadan 

önce organ banyosunda kandan arındırmak üzere bir süre bekletilerek temizlenmeleri 

sağlandı (Perry 1970). 

 

3.4. Hemidiyafram Kasılmalarımın İzometrik Kaydı 

Organ banyosunu sabit sıcaklıkta tutan su banyosu 37°C'ye ayarlandı. 

Çevirgeçler ucundaki çengellere 2 g ağırlık asılarak poligrafta izometrik yanıt 

belirlendi. Frenik sinir-hemidiyafram preparatı izole edildi ve % 95 oksijen % 5 

karbondioksit gaz karışımı ile havalandırılan organ banyolarına alındı. Kısa bir süre 

yıkanmaya bırakılan organlar elektroda asılmak üzere mumlu Petriye geçirildi. Kostalar 

üzerinde ağırlık oluşturabilecek dokular temizlendi. Hemidiyaframın ve frenik sinirin 

elektrod üzerindeki platin uçlara değmesi için preparat, hemidiyaframın kostalara bitişik 

kısmından elektroda sabittendi. Dikey olarak organ banyosuna yerleştirilecek olan 

preparat hemidiyaframın tendonla birleştiği noktadan çevirgeçe bağlandı. İplik, 
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çevirgeçin takılı olduğu sistemdeki mikro vida ile gerdirilerek kasa 2 gramlık gerim 

uygulandı. Preparat, otuz dakika ortama uyum sağlaması için bekletildi. Dolaylı 

uyanlara karşı kasılma yanıtları frenik sinirin 0,l Hz 0,3 ms, doğrudan uyarılara karşı 

kasılma yanıtlan ise hemidiyaframın 0,l Hz 3 ms kare dalga ile uyarılması sonucu elde 

edildi. Dolaylı ve doğrudan uyanlarla elde edilen supramaksimal kasılma yanıtları için 

gerekli voltaj belirlendi. Voltaj belirlendikten sonra drog uygulanarak preparat yirmi 

dakika boyunca 10 sn ara ile uyarıldı. Tetanik yanıtlar için frenik sinir-hemidiyafram 

preparatı dolaylı yoldan 50 Hz ve 3 ms kare dalga ile uyarıldı. İlk 2,5 dakikada ve her 

beş dakikalık aralıklarda kayıt alındı ve drog etkisi yirminci dakikadaki yanıtlara göre 

değerlendirildi. 

 

3.5. İlaç Uygulanması 

Deneylerde antiepileptik drog olarak fenitoin ve topiramat kullanıldı. Dolaylı ve 

doğrudan uyarılara karşı kasılma yanıtları üzerine olan etkiyi yirmi dakikalık gözlem 

süresi içinde gösterecek drog konsantrasyonu belirlenerek uygun çözücülerde 

çözünmeleri sağlandı. Fenitoin 100 µl % 15-40 etanolde çözüldükten sonra 900 µl 

Krebs solüsyonu ilave edildi. Topiramat ise Krebs solüsyonu ile çözüldü. Fenitoinin 

etkisi 350 µM, topiramat’ın etkisi ise 250 µM’lik konsantrasyonda incelendi. Gözlem 

sonunda preparatlar iki kere yıkandı. Kasılma yanıtlarının deney öncesindeki 

başlangıç değerine gelmesi için preparatlar dinlenmeye bırakıldı. 

 

3.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

Drog etkisi ile hemidiyaframın doğrudan ve dolaylı uyarılara karşı verdiği 

izometrik kasılma yanıtlarındaki değişimin yüzdesi belirlendi. Tek uyarana verilen 

yanıtlar, grafik üzerinde ortalama ± standart hata olarak gösterildi. İncelemede tek yönlü 

ANOVA testi uygulanduktan sonra Tukey Kramer Multiple Comparisons Test ve 

Wilcoxon Testi kullanıldı. Gruplar Student’s t-testi ile karşılaştırıldı. P < 0,05 anlamlı 

olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Yapmış olduğumuz çalışmada frenik sinir-hemidiyafram preparatının elektriksel 

olarak uyarılmasıyla elde edilen izometrik yanıtlar kaydedildi. Fenitoin ve topiramat 

için belirlenen farklı konsantrasyonlar preparata uygulanarak kasılma yanıtlarına olan 

etkisi incelendi. Oluşan yanıtlar PolyVİEW v2.5 veri görüntüleme ve analiz sistemi 

kullanılarak ölçüldükten sonra, değişim yüzdeleri belirlendi. Bu değişim yüzdeleri 

irdelendiğinde, fenitoin için en uygun dozun 350 µM, topiramat için ise 250 µM olduğu 

görüldü.  

Çalışmanın ikinci evresinde, ilaçlara bağlı kasılma gücünde oluşan değişimin 

yüzdesi kastan ve sinirden verilen uyarılar ile araştırıldı. Fenitoinin etkisi 350 µM, 

topiramat’ın etkisi ise 250 µM’lik konsantrasyonda incelendi. Bu inceleme esnasında 

sağ ve sol hemidiyaframa tek ve tetanik uyarılar verilerek, doğrudan ve dolaylı yanıtlar 

ve yanıtlardaki değişim yüzdeleri ilaç verilmeden önce ve ilaç verildikten sonra 2,5., 5., 

10., 15. ve 20. dakikalarda kaydedildi. 

Fenitoin ile yapılan çalışmaya alınan sıçanlardan hazırlanan sağ ve sol frenik 

sinir-hemidiyafram preparatının (N=15) tek ve tetanik uyarılara yanıtları kaydedildikten 

sonra  350 µM’lük fenitoin dozu uygulandı ve tek ve tetanik uyarılara yanıtları 

kaydedildi. Elde edilen yanıtların değişim yüzdeleri şekil 13 ve 15’te gösterildi. 

Fenitoin’in zamana bağlı olarak elde edilen kasılma gücünde azalmaya neden olduğu 

görülmektedir. Onuncu dakikada doğrudan kasılmalar üzerine etkisinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu (p<0,05), 15. dakikada kasılma yanıtlarındaki azalmanın daha 

belirgin olduğu (p<0,001) ve 20. dakikada ise istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

azalma  olduğu (p<0,0001) saptanmıştır. Fenitoin’in dolaylı uyarılara etkisinin ise 15. 

dakikada istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,001), 20. dakika da ise istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı azalma  olduğu (p<0,0001) görülmektedir.  
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 Şekil 4-1: Fenitoinin zamana bağlı doğrudan  ve dolaylı uyarı üzerine etkileri 

 

Topiramat ile yapılan çalışmada aynı yöntemle hazırlanan sağ ve sol frenik sinir-

hemidiyafram preparatına (N=9) tek ve tetanik uyarılara yanıtları kaydedildikten sonra 

250 µM’lik topiramat dozu uygulandı ve tek ve tetanik uyarılara yanıtları kaydedildi. 

Elde edilen yanıtların değişim yüzdeleri şekil 14 ve 15’te gösterildi. Yapılan 

değerlendirmede topiramat’ında zamana bağlı olarak elde edilen kasılma gücünde 

azalmaya neden olduğu görüldü. Ancak bu etki fenitoine göre zaman açısından farklılık 

göstermektedir. Bu çalışmada kullanılan dozda topiramatın doğrudan ve dolaylı 

kasılmalar üzerine etkisinin 5. dakikada başladığını (p < 0,05), 10. dakikadan sonra bu 

etkinin belirginleşerek (p<0,0001) 20. dakikaya kadar (p<0,0001) sürdüğü 

görülmektedir.  
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Şekil 4-2: Topiramatın zamana bağlı doğrudan ve dolaylı uyarı üzerine etkileri 

 

 Her iki ilaç ile yapılan çalışmada, preparatlara tek uyaranı takiben tetanik uyarı 

verilerek, kasılma üzerine zamana bağlı g cinsinden verilen yanıtlar incelenmiştir. Bu 

incelemede başlangıç ve 20. dakikadaki kasılma yanıtları dikkate alındığında, fenitoinin 

istatistiksel olarak anlamlı derecede tetanik kasılmayı baskıladığı (p<0,001), topiramatın 

ise tetanik kasılmayı istatistiksel olarak anlamlı artırdığı (p<0,05) görülmüştür.  
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Şekil 4-3:Topiramat ve Fenitoinin zamana bağlı tetanik kasılma üzerine etkisi 
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, sıçan frenik sinir-hemidiyafram preparatında antiepileptik 

maddelerden fenitoin ve topiramatın doğrudan ve dolaylı, tek ve tetanik uyarılar 

verilmesiyle oluşan kasılma yanıtlarına etkileri incelendi. 

Fenitoin ile yapılan çalışmada, sıçanlardan hazırlanan sağ ve sol frenik sinir-

hemidiyafram preparatının tek ve tetanik uyarılara yanıtları kaydedildikten sonra  350 

µM’lük fenitoin dozu uygulandı ve tekrar tek ve tetanik uyarılara yanıtları kaydedildi. 

Elde edilen yanıtlar değerlendirildiğinde, fenitoin’in zamana bağlı olarak elde edilen 

kasılma gücünde azalmaya neden olduğu görüldü. Doğrudan kasılmalar üzerine bu 

etkinin daha erken başladığı ve daha sonra hem doğrudan hem de dolaylı uyarılara 

etkisinin zamanla birbirleri ile uyumlu olarak gittikçe arttığı saptandı. Bu sonuç literatür 

ile uyumlu bulunmaktadır.(Goodman-Gilman 1990; Richard ve ark. 2005; Selzer ve ark. 

1985; Smith ve Agustine 1988; Söderpalm 2002; White 1994).  Burada bilinen 

mekanizma nöron içine Na+ akımını engelleyerek depolarimerleşmeyi, ayrıca Ca+2 

akımını da önleyerek nöronun tekrar uyarılabilmesini önlemesidir. Fenitoin istatistiksel 

olarak anlamlı derecede tetanik kasılmayı da aynı mekanizma ile baskılamaktadır. Bu 

sonuçta literatürle uyumludur (Selzer ve ark. 1985; White 1994). 

 Topiramat ile yapılan çalışmada ise aynı yöntemle hazırlanan sağ ve sol frenik 

sinir-hemidiyafram preparatına tek ve tetanik uyarılara yanıtları kaydedildikten sonra 

250 µM’lik topiramat dozu uygulandı ve tek ve tetanik uyarılara yanıtları kaydedildi. 

Elde edilen yanıtların değişim yüzdeleri incelendiğinde, 5. dakikadan başlıyarak dolaylı 

ve doğrudan kasılma gücünde azalmaya neden olduğu ve bu etkinin 10. dakikadan sonra 

anlamlı derecede arttığı görüldü. Ancak bu etki fenitoine göre zaman açısından daha 

erken başlamaktadır. Bunun nedeni topiramat’ın birden fazla mekanizma ile etki ediyor 

olması ile açıklanabilir. Topiramat’ın periferik etkileri ile ilgili yayın bulunmamaktadır. 

Topiramatın tetanik kasılmayı istatistiksel olarak anlamlı artırdığı belirlendi. Bu deneye 

dayalı etki örnek sayısının azlığı ile açıklanabilir.  

Antiepileptik ilaçlar etkilerini sodyum kanallarının blokajı, gabaerjik sinir iletisinin 

arttırılması, eksitatör aminoasit reseptörlerinin (Glutamat) antagonisması veya kalsiyum 

kanallarının blokajı mekanizmalarından bir veya birden fazlası  ile sağladığı 

düşünülmektedir. Antiepileptik ilaçların nöronal etkinliklerini eksitasyon eşiğini 
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yükselterek, refrakter periyodu uzatarak, presinaptik ve/veya postsinaptik inhibisyonu 

güçlendirerek yaptıkları düşünülmektedir. Bunun dışında, son yıllarda antiepileptik 

etkiyi açıklamak amacıyla birçok mekanizma ortaya atılmıştır. Bunlar arasında çeşitli 

biyolojik modelleri (nöronal, genetik modeller), eksitatör aminoasitleri (fosforik asit 

türevleri, beyin aspartat seviyesi), inhibitör aminoasitleri (GABA, glisin, taurin), 

reseptör modelleri (benzodiyazepin reseptör modeli, opiyat ve nonopiyat peptit 

modelleri) ve iyon kanallarıyla ilgili modelleri saymak mümkündür. Bu modeller de 

dikkate alındığında, antiepileptik ilaçların etki mekanizmalarını incelerken; uyarıyı 

azaltan ilaçların, inhibisyonu arttıran ilaçların ve modifiye hücre uyarılabilirliğini 

değiştiren ilaçların etki mekanizmalarını ayrı ayrı incelemek gerekir (Evason ve ark. 

2005; Fisher ve Blum 1995; Goodman-Gilman 1990; Ning ve ark. 2001; Perucca 1997; 

Privitera 1997; Söderpalm 2002; White). 

Yapmış olduğumuz çalışmada kullanılan ilaçlardan biri fenitoin, diğeri ise 

topiramat’dır. Fenitoin, tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde ilk gözönünde 

tutulan, oral ve parenteral kullanımı olan klasik seçeneklerden biridir. Fenitoin, nöron 

içine Na+ akımını engelleyerek depolimerleşmeyi, ayrıca Ca+2 akımını da önleyerek 

nöronun tekrar uyarılabilmesini engeller. Başka bir deyişle nöronlardan sodyum çıkışını 

arttırarak, aşırı uyarılma ya da membran sodyum gradyanını azaltabilecek çevresel 

değişikliklerin neden olduğu hipereksitabiliteye karşı eşiği stabilize etme eğilimindedir. 

Buna sinapslarda post-tetanik potansiyasyonun azalması da dahildir. Post-tetanik 

potansiyasyon kaybı korteksdeki konvülsiyon odaklarının komşu korteks alanlarını 

etkilemesini engeller (Richard ve ark. 2005; Selzer ve ark. 1985). Kullanmış olduğumuz 

topiramat’ın ise, üç şekilde etkisini gösterdiği düşünülmektedir:  

1. Voltaja bağımlı Na+ kanallarını bloke ederek epileptiform deşarjları azaltır.  

2. Benzodiazepin özelliği olmayan GABA reseptörlerindeki GABA 

aktivitesini arttırır. Eksitatör aminoasit reseptörlerinin (Glutamat) antogonizması 

veya kalsiyum kanallarının blokajını yapar.  

3.Glutamat reseptörlerinin AMPA/kainat alt tipini antagonize eder ((Evason 

ve ark. 2005; Fisher ve Blum 1995; Perucca 1997; Privitera 1997). Çalışmamızın 

motivinde (yönteminde) frenik sinir-hemidiyafram preparatının uyarılması amacı ile 

tekli ve tetanik uyarılar kullanılmıştır. Nöromusküler işlev, bir periferik motor sinirin 

supramaksimal elektriksel uyarı ile uyarılması ve kas yanıtının değerlendirilmesi ile 
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monitörize (izlenir) edilir. Tek bir kas lifinin elektrik uyarısına yanıtı “hep ya da hiç” 

şeklindedir. Buna karşılık tüm kasın yanıtı uyarılan fibril sayısına bağlı olur. Bir sinir 

yeterli yoğunlukta uyarıldığında bu sinir tarafından uyarılan tüm kas lifleri yanıt verir 

ve maksimum yanıt tetiklenir. Bir nöromusküler bloker ilaç uygulandıktan sonra bloke 

olan fibril sayısına paralel olarak kasın yanıtı da azalır. Sürekli uyarıya alınan yanıttaki 

azalmanın miktarı, nöromusküler bloğun derecesi ile paralellik gösterir. Klasik olarak 

nöromusküler fonksiyonun değerlendirilmesinde üç uyarı tipi kullanılmaktadır: tekli 

uyarı, dörtlü uyarı dizisi (train-of-four TOF) ve tetanik sinir uyarımı. Bunlara iki yeni 

uyarı tipi daha ilave edilmiştir: “post-tetanik count” (PTC) uyarı ve “double-burst” 

(DBS) uyarı.  

Tekli Uyarı: Tekli uyarı modunda tek bir elektriksel uyarı periferik bir motor 

sinire 1.0 Hz (saniyede bir) ya da 0.1 Hz (10 saniyede bir) frekansta uygulanır. Tekli 

uyarıya alınan yanıt uygulanan uyarının sıklığına bağlıdır. Uygulama hızı 0.15 Hz’in 

üzerine çıkarıldığında alınan yanıt nispeten azalır ve daha düşük bir düzeyde kalır. Bu 

nedenle genellikle 0.1 Hz frekans tercih edilmektedir.  

Tetanik uyarı: Tetanik uyarı, çok hızlı bir şekilde yineleyen (30, 50 veya 100 

Hz) elektriksel uyarılardan oluşur. En sık kullanılan şekil, 5 sn süreyle 50 Hz sıklıkla 

uygulanan şekildir. 1 sn süreyle 50, 100 veya 200 Hz uyarı öneren yazarlar da 

bulunmaktadır. Nöromusküler iletim normal olduğunda veya pür depolarizan blok 

sırasında 5 sn süreli 50 Hz tetanik uyarıya kas yanıtı süreklidir. Bir nondepolarizan blok 

sırasında veya süksinilkolinden sonra gelişen faz II blok sırasında kas yanıtında sönme 

oluşur. Kas yanıtındaki bu sönmenin presinaptik bir olay olduğu düşünülmektedir. 

Tetanik uyarının başlangıcında sinir sonundaki hazır depolardan büyük miktarda ACh 

salınır. Bu depolar tükendiğinde ACh sentezi ve salıverilmesi arasında denge oluşana 

dek ACh salıverilme hızı azalır. Ancak dengelenme oluşmasına karşın ACh salınımı 

hala bir yanıt oluşturmak için gerekli olandan daha fazla olmayı sürdürdüğünden 50 

Hz’lik tetanik uyarıya karşın kas yanıtı sürdürülür. Postsinaptik membranın güvenlik 

aralığı bir nondepolarizan bloker madde ile azaltıldığında ACh salınımındaki azalma 

tetanik uyarıya giderek daha az kas yanıtı verilmesini (sönme) önleyemez (Fisher ve 

ark. 1995). Nöromusküler blokerler, postsinaptik reseptörler üzerindeki etkilerinin 

ötesinde sinir sonunda ACh mobilizasyonunu da bozabilmektedirler. Bu etki de tetanik 

uyarı ve TOF uyarılarına alınan yanıttaki sönmeye katkıda bulunmaktadır. Sönmenin 
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derecesi öncelikle nöromusküler bloğun derecesine bağlıdır. Ayrıca uygulanan uyarının 

frekansı (Hz) ve uzunluğu (sn) ile tetanik uyarıların uygulama sıklığı da sönmenin 

derecesini etkiler (Atchison 1986; Bijlenga ve ark. 2000; Ning ve ark. 2001; Richard ve 

ark. 2005; Sweadner ve Goldin 1980). 

Bu bulguların ışığında yapmış olduğumuz çalışmanın genişletilerek, çeşitli agonist 

ve antagosistler kullanılarak fenitonin ve topiramatın etki mekanizmaları ve bu 

mekanizmalarda rol oynayan diğer faktörlerin incelenmesinin bize daha kapsamlı bilgi 

verebileceğini düşünmekteyiz.  

 

 



 64 

KAYNAKLAR 

Angelides KJ. (1986). Flourescently: Labelled Na+ channels are localised and 

immobilised to synapses of innervated muscle fibres. Nature, 321, 63-66. 

Atchison WD., 0'Leary SM. (1987). By K8644 increases release of acetylcholine at 

the murine neuromuscular junction. Brain Res., 419, 315-319. 

Bahler M. And Greengard P. (1987). Synapsin I binds F-actin in a phosphorylation -

dependent manner. Nature, 326, 704-707. 

Berger V., Carter RE., Coyle JT. (1995). The immunochemical localization of N-

acetylaspartyl glutamate, its hydrolysing enzyme NAALADase, and the NMDAR-1 

receptor at a vertebrate neuromuscular junction. Neuroscienc, ; 64, 847-850. 

Berne RM., Winn HR., Knabb RM., Ely SW., Rubio R. (1983). Blood flow 

regulation by adenosine in heart, brain an d skeletal muscle. Ed. Berne RM., Rall 

TW. and Rubio R. In Regulatory Function of Adenosine. Nijhoff, Boston;. pp. 293-

317. 

Bernstein EM, Quick MW. (1999). Regulation of gamma-aminobutyric  acid 

(GABA) transporters by extracellular GABA. J Biol Chem.,  274(2), 889-895.  

Bijlenga P, Liu JH, Espinos E. Haenggeli CA, Fischer-Lougheed J, Bader CR, 

Bernheim L. (2000). T-type alpha 1H Ca2+ channels are involved in Ca2+ signaling 

during terminal differentiation (fusion) of human myoblasts. Proc Natl Acad Sci 

USA. 97(13), 7627-7632. 

Bolger GT., Lesieur P., Basile AS., Skolnick P. (1988). Modulation of 

neurotransmitter metabolism by dihydropyridine calcium channel ligands in mouse 

brain. Brain Res., 438, 101-107. 

Bowery NG, Enna SJ. (2000). Gamma-aminobutyric acid (B) receptors: first of the 

functional metabotropic heterodimers. J Pharmacol Exp Ther., 292(1), 2-7.  

Bradford HF. (1986). Chemical Neurobiology an introduction to Neurochemistry. 

WH Freeman and Company New York, pp. 141-145. 



 65 

Branisteanu DD., Haulica EK., Proca B., and  Nhue BG. (1979). Adenosine effects 

upon transmitter release parameters in the Mg2+ paralysed neuromuscular junction 

of frog, Naunyn-Schmiedebergs Archs Phannac., 308, 273-279. 

Chan-Palay V., Engel AG., Wu JY., Palay SL. (1982). Coexistence in human and 

primate neuromuscular junctions of enzymes synthesizing acetylcholine, 

catecholamine, taurine, and gamma-aminobutyric acid. Proc Natl Acad Sci USA, 

79(22), 7027-7030. 

Couve A., Moss SJ., Pangalos MN. (2000). GABAB receptors: a new paradigm in G 

protein signaling. Mol Celi Neurosci., 16(4), 296-312. 

Cramer CL., Stagnitto-ML., Knowles-MA., Palmer-GC. (1994). Kainic acid and 4-

aminopyridine seizure models in mice:evaluation of efficacy of anti-epileptic agents 

and calcium antagonist. Life Sci., 54(16), 271-275. 

Evason K., Huang C., Yamben I., Covey DF., Komfeld K. (2005). Anticonvulsant 

medications extend worm life-span. Science, 307(5707), 258-262. 

Featherstone DE., Rushton EM., Hilderbrand-Chae M., Phillips AM., Jackson FR., 

Broadie K. (2000). Presynaptic glutamic acid decarboxylase is required for 

induction of the postsynaptic receptor field at a glutamatergic synapse. Neuron, 

27(1), 71-84. 

Fisher R., Blum D. (1995). Clobazam, oxcarbazepine, tiagabine, topiramate and 

other new antiepileptic drugs. Epilepsia, 36 (Suppl 2), 105-114. 

Gennari FJ. (1984). Serum osmolality. N. Eng. J. Med., 310, 102-132.  

Golan H., Grossman Y. (1994). Block of GABA-transaminase modifies GABAergic 

transmission at the crayfish synapses. J Neurophysiol., 71(1), 48-58. 

Golan H., Grossman Y. (1996). Block of glutamate decarboxylase decreases 

GABAergic inhibition at the crayfish synapses: possible role of presynaptic  

metabotropic mechanisms. J Neurophysiol., 75(5), 2089-98. 

Goodman-Gilman A. (1990). The pharmacological basis of the therapeutics. 8th ed. 

Pergamon Press., pp. 84 -221. 



 66 

Gottschall J. (1981). The diaphragm of the rat and its innervation. Muscle fiber 

composition; perikarya and axons of efferent and afferent neurons. Anat Embryol 

(Beri), 161(4), 405-17. 

Greer JJ., Allan DW., Martin-Caraballo M., Lemke RP. (1999). An overview of 

phrenic nevre and diaphragm muscle development in the perinatal rat. J Appl 

Physiol., 86(3), 779-86.  

Grozdanovic Z., Gossrau R. (1998). Co-localization of nitric oxide synthase I (NOS 

I) and NMDA receptor subunit 1 (NMDAR-1) at the neuromuscular junction in rat 

and mouse skeletal muscle. Cell Tissue Res.,291(1), 57-63.  

Guyton AC. (1986). Textbook of medical physiology. 7th ed. Philadelphia: WB 

Saunders Co.;. pp: 1-54. 

Guyton AC., Hail JE. (1996). Textbook of Medical Physiology. 9th ed Philadelphia: 

WB Saunders Co. pp. 57-92. 

Hirokawa N. And Heuser JE. (1982). Internal and external differentations of the 

postsynaptic membrane at tlıe neuromuscular junction. J Neurocytol., 11, 487-510. 

Hoffman S., Sorkin BC., White PC., Brackenbury R., Mailhammer R., Rutishauser 

U., Cunningham BA., And Edelman GM. (1982). Chemical characterisation of a 

neural cell adhesion molecule prufied from embryonic brain membranes. J Biol 

Chem.,  257, 7720-7729. 

Hunter DD., Shah V., Merlie JP. And Sanes JR. (1989). A laminin-like adhesive 

protein concentrated in the synaptic cleft of the neuromuscular junction. Nature 

(Lond.,  338, 229-234. 

Ishida M., Shinozaki H. (1984). Glutamate inhibitory action of matrine at the 

crayfish neuromuscular junction. Br J Pharmacol., 82(2), 523-31. 

Kara İ., Bilir A., Nurten A., Nurten R., Koyuncuoğlu H. (1998). Motor-son plakta 

asetilkolin salıverilmesi motor sinir ucundan açığa çıkan glutamat ile ilişkindir; 

immunhistokimyasal ve radyografık çalışmalar. İst. Tıp Fak. Mecmuası, 61, 306-11. 

Keynes RD., Aidley DJ. (2001). Nerve and Muscle. Third edition. Cambridge 

University Press., pp. 118-155.  



 67 

Koirala S., Qiang H., Ko CP. (2000). Reciprocal interactions between perisynaptic 

Schwann cells and regenerating nerve terminals at the frog neuromuscular junction. 

J Neurobiol., 44(3), 343-60. 

Kordeli E. (2000). Introduction to organization of the neuromuscular junction: from 

structure to function. Microsc Res Tech.,49(1), 1-2. 

Koyuncuoğlu H., Kara I., Günel MA., Nurten A., Yamantürk P. (1998). N-methyl-

D-aspartate antagonists, glutamate release inhibitors, 4-aminopyridine at 

neuromuscular transmission. Pharmacol Res., 37(6), 485-91. 

Kramer LD., Reise RA. (1997). Topiramate. A comprehensive textbook (Eds: Engel 

J., Pedley TA.) Lippincott-Raven Philadelphia, pp. 1593-1598. 

Kwan YW., Ngan MP., Tsang KY., Lee HM., Chu LA. (1996). Presynaptic 

modulation by L- glutamate and GABA of sympathetic co-transmission in rat 

isolated vas deferens. Br J Pharmacol., 118(3), 755-61. 

Lichtman JW. (1999). Development of the vertebrate neuromuscular junction. Annu 

Rev Neurosci., 22, 389-442. 

MacDermott AB., Role LW., Siegelbaum SA. (1999). Presynaptic ionotropic 

receptors and the control of transmitter release. Annu Rev Neurosci., 22, 443-85. 

Martin D., Olsen R. (2000). GABA in the Nervous System: The View at Fifty Years. 

Lippincott Williams & Wilkins, pp. 1-70. 

Massoulie J. And Bon S. (1982). The molecular forms of cholinesterase and 

acetylcholinesterase in vertabrates. Annu. Rev. Neurosci., 5, 57-106. 

Merlie JP. And Sanes JR. (1985). Concentration of acetylcholine receptor mRNA in 

synaptic regions of adult muscle fıbres. Nature (Lond.), 317, 66-68. 

Nagano FF., Foldes H., Nakatsuka D., Reich Y., Ohta BS., and Vizi ES. (1992). 

Presynaptic Al-purinoceptor-mediated inhibitory effects of adenosine and its stable 

analogues on the mouse hemidiaphragm preparetion. Nauny-Schmiedeberg's 

Archives of Pharmacology, 346: 197-202. 

Nicholls DC. (1993). Ion channels and regulation of neurotransmitter glutamate. 

Excitatory amino Acids, 21, 53-57. 



 68 

Ning Z., Vahri B., and Robert SZ. (2001). Roles for Mitochondrial and Reverse 

Mode Na+/Ca2+ Exchange and the Plasmalemma Ca2+ ATPase in Post-Tetanic 

Potentiation at Crayfish Neuromuscular Junctions. The Journal of Neuroscience, 

21(24), 9598-9607. 

Paulo Correia-de-Sa and Joaquim Alexandre Ribeiro. (1993). Facilitation of [3H]-

ACh release by forskolin depends on A2-adenosine receptor activation. 

Neuroscience Letters, 151, 21-24. 

Perry WLM. (1970). Pharmacological Experiments on isolated Preparations. 2nd 

edition, E.&S. Livingstone, Edinburg and London. 

Personius KE., Balice-Gordon RJ. (2000). Activity-dependent editiag of 

neuromuscular synaptic connections. Brain Res Bull., 53(5), 513-22. 

Perucca E. (1997). A pharmacological and clinical review on topiramate, a new 

antiepileptic drug. Pharmacol Res., 35, 241-256. 

Privitera M. (1997). Topiramate: a new antiepileptic drug. Ann Pharmacother., 31, 

1164-1173. 

Rasmussen H. (1986). The calcium messenger system. New Eng. J. Med., 314(17), 

1094-1101. 

Richard A., Girard F., Girard DC. (2005). Cisatracurium-induced neuromuscular 

blockade is affected by chronic phenytoin or carbamazepine treatment in 

neurosurgical patients. Anesth Analg., 100(2), 538-44.  

Salpeter MM. (1987). Vertabrate neuromuscular junctions: general morphology, 

molecular organisation, and functional consequences. The Vertabrate 

Neuromuscular Junction. New York. Salpeter MM. Ed., Alan Liss, pp. 1-54. 

Sanes JR. (1989). Extracellular matrix molecules that influence neural development. 

Ann. Rev. Neurosci,  12, 521-546.  

Schaeffer L., de Kerchove d'Exaerde A., Changeux JP. (2001). Targeting 

transcription to the neuromuscular synapse. Neuron, 31(1), 15-22. 

Selzer ME., David G., and Yari Y. (1985). On the mechanism by which phenytoin 

blocks post-tetanic potentiation at the frog neuromuscular junction. J Neurosci., 

5(11), 2894-9. 



 69 

Smith SJ. And Agustine GJ. (1988). Calcium ions, active zones and synaptic 

transmitter release. Trends Neurosci., 11, 458-464. 

Söderpalm B. (2002). Anticonvulsants: aspects of their mechanisms of action. Eur. 

J. Pain, 6 (suppl. A), 3-9. 

Sweadner KJ., Goldin SM. (1980). Active transport of sodium and potassium ions. 

N. Eng. J. Med., 20, 70-7. 

Takeuchi A. (1987). The transmitter role of glutamate in nervous systems. Jpn. J. 

Physiol., 37(4), 559-72. 

Thomas L., Hartung K., Langosch D., Rehm H., Bamberg E., Franke WW., and 

Betz H. (1988). Identification of synaptophysin as a hexameric channel protein of 

the synaptic vesicle membrane. Science, 242, 1050-1053. 

Tsai G., Gastfriend DR., Coyle JT. (1995). The glutamaterjik basis of human 

alcoholism. Am.J.Psychiatry, 152(3), 332-40. 

Tucek S. (1984). Problems in the organisation and control of acetylcholine synthesis 

in brain neurons. Prog. Biopys. Mol. Biol., 44, 1-46. 

Vizi ES., Nitahara K., Şato K., Sperlagh B. (2000). Stimulation-dependent release, 

breakdown, and action of endogenous ATP in mouse hemidiaphragm preparation: 

the possible role of ATP in neuromuscular transmission. J. Auton. Nerv. Syst., 81(1-

3), 278-84. 

Waerhaug O., Ottersen OP. (1993). Demonstration of glutamate-like 

immunoreactivity at rat neuromuscular junctions by quantitative electron 

microscopic immunocytochemistry. Anat. Embryol (Beri)., 188(5), 501-13.  

Wessler I., Rasbach J., Schever B., Hillen U., Kilbinger H. (1987). Effects of (+)-

tubocurarine on acetylcholine release from the rat phrenic nerve at different 

stimulalion frequancies. Naunyn-Schmiedweberg's Arch Pharmacol., 335, 496-501. 

White HS. (1994). Comparative anticonvulsant and mechanistic profile of the 

established and newer antiepileptic drugs. Epilepsia, 40 (suppl 5), S2-10. 

Winter CR., and Baker RC. (1995). L-Glutamate -induced changes in intracellular 

calcium oscillation frequency through non-classical  glutamate receptor binding in 

cultured rat myocardial cells. Life Sci,  57, 1925-1934. 



 70 

Wray D. (1992). Electrophysiology of neuromuscular transmission. Vincent A. 

Wray D., Neuromuscular transmission basic and applied aspects. New York. Seoul. 

Tokyo, Pergamon Press Oxford, pp:27-40.152 

Electronic References (2007). Google.com.tr. Erişim 23.06.2007, 

http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/SB10_mediator_2005.pdf 

Electronic References (2007). Google.com.tr. Erişim 23.06.2007, 

http://www.baskent.edu.tr/~scanan/dersler2005/03_sinir_fizyolojisi.pdf 

 

 



 71 

ETİK KURUL KARARI 

 



 72 

ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı Cem İsmail Soyadı Küçükali 

Doğ.Yeri Beşiktaş Doğ.Tar. 13.03.1966 

Uyruğu T.C. 
TC Kim 

No 
36841635286 

Email cemsmile@hotmail.com Tel 05323355533 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 

Lise Kabataş Erkek Lisesi 1982 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) 

1. Nöroloji Uzmanı 
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi 

1997-- 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜD

S 
Puanı 

(Diğer) 
Puanı 

İngilizce İyi İyi Orta 65  

Hollanda
ca 

İyi İyi İyi   

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı 67.948 71.516 75.990 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office İyi 

 



 73 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Makaleler 

 

Küçükali,  İ.,  De  Reuck,  J.,  Decoo,  D.,  Strijckmans,  K.,  Goethals,  P.,  Lemahieu,  
I. Positron  Emission  Tomography  in  Spastic  Diplegia. Clinical  Neurology  and  
Neurosurgery 97: 28-31,  1995. 

Küçükali,  İ.,  Kırbaş,  D. Pratik  Uygulamada  Lomber  Ponksiyon. Düşünen  Adam 
9(1):51-55,  1996. 

Küçükali,  İ.,  Kırbaş,  D. Serebrospinal  Sıvının Sitolojik  Muayenesinin  Kazanımları. 
Düşünen  Adam 9(1):56-59,  1996. 

Küçükali,  İ.,  Sofuoğlu,  E.,  Toplamaoğlu,  H. Serebral  Hidatik  Kist:Kesin  Tanısı  
Konmuş  Bir  Olgunun  Sunumu. Düşünen  Adam 9(3):58-61,  1996. 

Küçükali,  İ.,  Solakoğlu,  N.,  Kırbaş,  D. İrkilme  Sendromları. Klinik  Gelişim 9:4429-
4433,  1996. 

Bakaç  G.,  Küçükali  İ.,  Gül  G.,  Demirbağ  B.  ve  ark. Akut  İskemik  İlk  İnmeli  
Olgularda  Asemptomatik  İnfarkt: Sıklık,  Lokalizasyon  ve  Risk  Faktörleri. Klinik  
Gelişim 10:95-97,  1997. 

Küçükali  İ.,  Şenol  S.,  Hanoğlu  L.,  Kırbaş  D. İntrakranyal  Kalsifikasyonların  
Gözden  Geçirilmesi  ve  Fahr  Hastalığı  Tanısı  Konmuş  Bir  Olgu  Sunumu. Düşünen  
Adam 10(1): 52-55,  1997. 

Şenol S., Küçükali İ., Hanoğlu  L.,  Kırbaş  D. Sneddon Sendromuna Genel Bir Bakış: 
Olgu Sunumu. Düşünen Adam 10(2):51-56, 1997. 

Bakaç G., Acuner T., Demirbağ B., Yandım D., Küçükali İ., Gül G., Bekiroğlu N., 
Kırbaş D. İlk inmeli hastalarda risk faktörlerinin etyopatojenik inme grublarındaki 
dağılımı. Klinik  Gelişim 10:164-167, 1997. 

Bakaç G., Yandım D., Küçükali,  İ., Acuner T., Gül G., Demirbağ B., Kırbaş D. Akut 
iskemik inmede klinik klasifikasyon ile lezyon lokalizasyonunun karşılaştırılması. 
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 3(2):83-85, 1997. 

Küçükali,  İ. İnsan prion hastalıkları: Creutzfeldt-Jacob hastalığının gözden geçirilmesi 
(I). SSK Göztepe Tıp Dergisi  13(1): 48-51, 1998. 

Küçükali, İ. Creutzfeldt-jacob hastalığının yeni kliniko-patolojik variantları(II). SSK 
Göztepe Tıp Dergisi 13(2): 106-109, 1998. 

Küçükali, İ. İnsan spongiform ensefalopatilerinin nöropatolojisi (I). SSK Göztepe Tıp 
Dergisi 13(4): 237-242, 1998. 

Küçükali, İ. İnsan spongiform ensefalopatilerinin nöropatolojisi (II). SSK Göztepe Tıp 
dergisi 14(1):47-53, 1999. 

Çakıcı, M., Çıtak, S., Çakıcı, E., Küçükali, İ. Ve ark. Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik 
Değerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Bağıntısının Araştırılması. Düşünen 
Adam 11(4):46-52, 1998. 

Küçükali, İ., Çıtak, S., Yandım, D., ve ark. Şizofrenik Olgularda ve Normal Kişilerde 
Yumuşak ve Sert Nörolojik Muayene Bulgularının Karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp 
Dergisi 20(3):159-163,1998. 

Küçükali, İ. Nörosifiliz (I). Sendrom 11(8):103-107, 1999.  

Küçükali, İ. Nörosifiliz (II): Tanı, Tedavi ve Prognoz. Sendrom 11(9):119-123, 1999. 



 74 

Küçükali, İ., Çıtak, S., Çakıcı E., ve ark. Şizofrenide Yumuşak ve Sert Nörolojik 
Muayene Bulguları İle Yapısal Beyin Bulgularının (MRG) Bağıntısının Araştırılması. 
SSK Göztepe Tıp Dergisi 14:155-160, 1999. 

Küçükali, İ., Öztürk, H., Okman, S., Hekim, N., Eryüce, Ö. Organik Psikoz Tablosu ile 
Ortaya Çıkan Modifiye Nörosifiliz(Olgu Sunumu). PTT Hastanesi Tıp Dergisi 
21(3):175-177, 1999. 

Özçelik, B., Çıtak, S., Aker, T., Küçükali, İ. Et al. Psikotik Bulgularla ve Epilepsi 
Nöbetleri ile Seyreden Bir Frontal Astrositom Olgusunda Elektrokonvulsif Tedavi. 
Düşünen Adam 13(1):24-28, 2000.  

Küçükali,  İ.,  Hanoğlu,  L.,  Ataklı, D.,  Arpacı B. Kognitif Testlerin Epileptik Odaklar 
Üzerindeki Etkileri. Klinik Gelişim 13(Sayı 3-4):87-94, 2000.    

Küçükali, İ. Abuli. SSK Okmeydanı Tıp Dergisi  17(1):52-58, 2000. 

Küçükali, İ. Temporal Lob Orijinli Epileptik Nöbetlerde Post-iktal Nöropsikolojik 
Değişiklikler. SSK Okmeydanı Tıp Dergisi  17(1):13-18, 2000. 

Çakıcı,  M.,  Çıtak S., Çakıcı E., Küçükali,  İ.,  Çıtak,  S.  ve  ark.  Şizofrenik  
Hastalarda  Silik ve Belirgin Nörolojik  İşaretler İle SPECT  Bağıntısı. Türk Psikiyatri 
Dergisi 12(1):26-33, 2001. 

Ali Sazci, Emel Ergül, İsmail Küçükali, Gamze Kılıç, Güner Kaya, Ihsan Kara. 
Catechol-O-methyltransferase genindeki Valinden metionine uzanan bölgedeki 108-158 
kodonlarındaki polimorfizm ve muhtemel sizofrenide daha sıklıkla anlamlı derecede 
kadınlarda görülmesi. Molecular Brain Research 132: 51-56, 2004. 

Sazci, A., Ergül, E., Küçükali, I., Kara, I., Kaya, G. Association of the C677T and 
A1298C polymorphisms of methylenetetrahydrofolate reductase gene with 
schizophrenia: Association is significant in men but not in women. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 29:1113-1123, 2005.   

Güleç H., Kavakcı Ö., Güleç MY., Küçükali Cİ. Türk Toplumunda Şizofreni Tanısı 
Konmuş Hastalardaki Frontal Değerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe 
Uyarlamasının Geçerliliği ve Güvenirliği. Düşünen Adam 19(4):180-185, 2006. 

 

Bildiriler 

 

Küçükali,  İ.,  De  Reuck,  J.,  Decoo,  D.,  Boon,  P.,  Strijckmans,  K.,  Lemahieu,  I. 
Value  of  Positron  Emission  Tomography  in  Little’ s  Disease.1993  Senesinin  Mart  
Ayında,  Fransa’nın  Lille  Şehrinde  2.  Lille  Nöroloji  Çalışma  Grubunda  Poster  
Olarak  Sunulmuştur. 

Hanoğlu,  L.,  Kolukısa,  M.,  Durak  K.,   Küçükali,  İ.,  ve  ark.Tekrarlayıcı  İskemik  
İnme  ve  Normal  Basınçlı  Hidrosefali.1994  Senesinde,  Adana’  da  30.  Ulusal  
Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Hanoğlu,  L.,  Solakoğlu,  N., Küçükali,  İ.,  ve  ark..A  Case  Report: Cognitive  
Dysfunction  of  Right  Hemisphere  Like  Todd’s  Palsy  after  Focal  Epileptic  
Status.1994  Senesinde  İstanbul’ da,  3.  Uluslararası  Akdeniz  Epilepsi  Kongresinde  
Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Küçükali,  İ., Eraksoy,  M.Moya-Moya  Hastalığı:Olgu  Sunumu.24.6.97  Tarihinde  
İstanbul  Üniversitesi  İstanbul  Tıp  Fakültesinde,  10.  Mezuniyet  Sonrası  Eğitim  
Kursunda  Sözel  Sunumu  Yapılmıştır.     



 75 

Bakaç,  G.,  Demirbağ,  B.,  Yandım,  D.,  Küçükali,  İ.,  Acuner,  T.,  Gül,  G.,  Kırbaş,  
D.İlk  İnmeli  Hastalarda  Prognoz.Türk  Nöroloji  Dergisi,  2 (ISSN: 1301-
062X):24.1996  Senesinde  İstanbul’ da,  32.Ulusal  Nöroloji  Kongresinde  Sözel  
Sunumu  Yapılmıştır. 

Şenol,  S.,  Küçükali,  İ.,  Hanoğlu,  L.,  Kırbaş,  D. Sneddon  Sendromu:Olgu  
Sunumu.Türk  Nöroloji  Dergisi, 2(ISSN:1301-062X):98.1996  Senesinde  İstanbul’ da,  
32.  Ulusal  Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Küçükali,  İ.,  Şenol,  S.,  Hanoğlu,  L.,  Kırbaş,  D.Fahr  Hastalığı:Olgu  Sunumu.Türk  
Nöroloji  Dergisi,  2(ISSN: 1301-062X):75.1996  Senesinde  İstanbul’ da,  32.  Ulusal  
Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Bakaç,  G.,  Acuner,  T.,  Demirbağ,  B.,  Yandım,  D.,  Küçükali,  İ.,  Gül,  G.,  
Bekiroğlu,  N.,  Kırbaş,  D.İlk  İnmeli  Hastalarda  Etyolojik  Sınıflama  ve  Risk  
Faktörlerinin  Dağılımı.Türk  Nöroloji  Dergisi,  2(ISSN: 1301-062X):98.1996  
Senesinde  İstanbul’ da,  32.  Ulusal  Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  
Sunulmuştur. 

Bakaç,  G.,  Küçükali,  İ.,  Gül,  G.,  Demirbağ,  B.,  Acuner,  T.,  Yandım,  D.,  
Bekiroğlu,  N.,  Kırbaş,  D.Akut  İskemik  İnmeli  Olgularda  Asemptomatik  İnfarkt  ve  
Risk  Faktörleri  İle  İlişkisi.Türk  Nöroloji  Dergisi,    2(ISSN: 1301-062X):98.1996  
Senesinde  İstanbul’ da,  32.  Ulusal  Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  
Sunulmuştur. 

Bakaç,  G.,  Gül,  G.,  Acuner,  T.,  Yandım,  D.,  Küçükali,  İ.,  Demirbağ,  B.,  Şenol,  
S.,  Kırbaş,  D.Akut  İskemik  İnmede  İnfarkt  Lokalizasyonu  ve  Etyopatogenez.Türk  
Nöroloji  Dergisi,  2(ISSN: 1301-062X):99.1996  Senesinde  İstanbul’ da,  32.  Ulusal  
Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Bakaç,  G.,  Yandım,  D.,  Küçükali,  İ.,  Acuner,  T.,  Gül,  G.,  Demirbağ,  B.,  Kırbaş,  
D.Akut  İskemik  İnmede  Klinik  Klasifikasyon  İle  Lezyon  Lokalizasyonunun  
Karşılaştırılması.Türk  Nöroloji  Dergisi, 2(ISSN: 1301-062X):99.1996  Senesinde  
İstanbul’ da,  32.  Ulusal  Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Küçükali,  İ.,  Ataklı,  D.,  Hanoğlu,  L.,  Doğu,  O.,  Baybaş,  S.,  Arpacı,  B.,  Kırbaş,  
D.Influence  of  Cognitive  Tests  on  The  Epileptic  Focus. Epilepsia,  38 (suppl. 
3):239, 1997. İrlanda’ nın  Dublin  Şehrinde  yapılan  22.  Uluslararası  Epilepsi  
Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Doğu,  O.,  Hanoğlu,  L., Ataklı  D.,  Küçükali,  İ.,  Baybaş,  S.,  Kırbaş  D., Arpacı,  B.  
Lesion/Focus  Localization  in  Temporal  Lobe  Epilepsy. 38 (suppl. 3):239, 1997. 
İrlanda’ nın  Dublin  Şehrinde  yapılan  22.  Uluslararası  Epilepsi  Kongresinde  Poster  
Olarak  Sunulmuştur. 

Çıtak,  S.,  Çakıcı,  M., Tansel  Çakıcı,  E.,  Küçükali,  İ.  Ve  ark. Correlation  Between  
Neuropsychological assessment  and  Neurologic  Signs  in  Healthy  Volunteers. An  
International  Symposium  on  Neurophysiological  and  Neuropsychological  
Assessment  of  Mental  and  Behavioural  Disorders,  1997. Sözel sunumu yapılmıştır. 

Küçükali,  İ.,  Çıtak,  S.,  Yandım,  D.  ve  ark. Şizofrenik  Olgularda  ve  Normal  
Kontrol  Grubunda  Yumuşak  ve  Sert  Nörolojik  İşaret  Bulgularının  
Karşılaştırılması. 1997  Senesinin  Ekim  Ayında  Antalya’da  Yapılan  33.nci  Ulusal  
Psikiyatri  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Küçükali,  İ.,  Çıtak,  S,  Çakıcı,  E.  ve  ark. Şizofrenide  Yumuşak  ve  Sert  Nörolojik  
Bulgular  ile  Yapısal  Beyin  Bulgularının (MRG)  Bağıntısının  Araştırılması. 1997  



 76 

Senesinin  Ekim  Ayında  Antalya’da  Yapılan  33.nci  Ulusal  Psikiyatri  Kongresinde  
Sözel  Olarak  Sunulmuştur. 

Çakıcı,  M.,  Küçükali,  İ.,  Çıtak,  S.  ve  ark.  Şizofren  Hastalarda  Nörolojik  
Muayene  ve  SPECT  Bağıntısı. 1997  Senesinin  Ekim  Ayında  Antalya’da  Yapılan  
33.nci  Ulusal  Psikiyatri  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Çıtak,  S.,  Çakıcı,  E. T.,  Çakıcı,  M.,  Küçükali,  İ.  ve  ark. Şizofrenik  Süreçte  
Nöropsikolojik  Değerlendirme  Sonuçlarının  Nörolojik  İşaretlerle  (Yumuşak  ve  
Sert)  Bağıntısının  Araştırılması. 1997  Senesinin  Ekim  Ayında  Antalya’da  Yapılan  
33.nci  Ulusal  Psikiyatri  Kongresinde  Sözel  Olarak  Sunulmuştur. 

Küçükali  İ.,  Ataklı  D.,  Çıtaklı  S. Temporal  lob  orijinli  epileptik nöbetlerde  post-
iktal  nöropsikolojik  değişiklikler: Bunların  epilepsi  kliniğinin  şiddeti,  epilepsi  
süresi,  EEG  odağı  ve  strüktürel  lezyonlarla  ilişkisi. Türk  Nöroloji  Dergisi, 4(ISSN: 
1301-062X):76. 1998  Senesinde  Bursa’ da,  34.  Ulusal  Nöroloji  Kongresinde  Poster  
Olarak  Sunulmuştur. 

Küçükali  İ.,  Çıtaklı  S. Organik  psikoz  tablosu  ile  ortaya  çıkan  modifiye  
nörosifiliz  olgusunun  sunumu. Türk  Nöroloji  Dergisi, 4(ISSN: 1301-062X):92. 1998  
Senesinde  Bursa’ da,  34.  Ulusal  Nöroloji  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Çıtak,  S.,  Demirer  R.,  Küçükali,  İ.  ve  ark. Herpes  simpleks  ensefaliti  sonrası  
gelişen  bir  amnestik  bozukluk  olgusu. 1998  Senesinin  Ekim  Ayında  İzmir  
Çeşme’de  Yapılan  34.  Ulusal  Psikiyatri  Kongresinde  Poster  Olarak  Sunulmuştur. 

Aydin, M. C., Küçükali, C.I., Ozkok, E., Ozen, I., Özbek, Z. PON1/192BB Genotype is 
susceptible to develop schizophrenia in people? Abstracts of the 20th Biennial meeting 
of the International Society for Neurochemistry and the European Society for 
Neurochemistry, Journal of Neurochemistry, Volume 94(supplement 2), 141-209. P339, 
August 2005. Poster Olarak Sunulmuştur. 

Orhan N., Kucukali C.İ., Zengin A., Aydin M., Ozkok E., Kara I. Are angiotensin-
converting enzyme gene variations risk factor for development of schizophrenia? 
Abstract of the 7th Balkan Meeting of Human Genetics, Balkan Journal of Medical 
Genetics, Vol 9 (supplement 3&4):111, 2006. Poster Olarak Sunulmuştur.  

Bilge  E., Kucukali C.I., Ozkok E., Aydin M., Tekin D., Ozbek Z., Kara I. Role of 
Matrix metalloproteinase-3 in bipolar affective disorder? Abstract of the 7th Balkan 
Meeting of Human Genetics, Balkan Journal of Medical Genetics, Vol 9 (supplement 
3&4): 90, 2006. Poster Olarak Sunulmuştur. 

Ozkok E.,  Aydin M., Ozbek Z., Kucukali C.I. and, Kara I. Is Elevated Homocysteine 
Level a Risk Factor for Bipolar Disorder? 13th Biennial Congress of the International 
Society for Free Radical Research, p:279-285, 2006. Poster Olarak Sunulmuştur.  

Orhan N., Zengin A., Ozkok E., Aydin M., Z., Nurten A., Ozerman B., Kucukali CI., 
Kara I. Changes in complex I Activity in Hippocampus Region of Brain After Ischemia. 
Abstract of Joint World Congress on Stroke: International Society, International Journal 
of Stroke, Vol 1( Supplement 1): 154, 2006. Poster Olarak Sunulmuştur.  

Orhan N., Kucukali C.I.,  Aydin M., Zengin A., Ozkok E. and, Kara I. Relationship 
between matrix metalloproteinase-3 and Schizophrenia. Abstract of the  6th National 
Congress of Neuroscience, Journal of Neuroanatomy, Vol 6 (supplement 1): 22, 2007. 
Poster Olarak Sunulmuştur.  

Kara I., Kucukali CI., Orhan N., Zengin A., Ozkok E., Kılıc G., and Aydin M. Grik3 
polymorphism supporting glutamatergic dysfunction in schizophrenic patients and their 
first degree relatives. Abstract of the 17th ESN Meeting 3rd Conference on Advances in 



 77 

Molecular Mechanisms and Disorders, Journal of Neurochemistry, Vol 101 (supplement 
1): 36, 2007. Poster Olarak Sunulmuştur.  

Ozkok E., Orhan N., Zengin A., Kucukali CI., Aydin M., Ozbek Z., and Kara I. 
Association of Paraoxonase 55/192 gene variants with bipolar disorders. Abstract of the 
17th ESN Meeting 3rd Conference on Advances in Molecular Mechanisms and 
Disorders, Journal of Neurochemistry, Vol 101 (supplement 1): 37, 2007. Poster Olarak 
Sunulmuştur. 

 

 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  

Spor, müzik, kitap okumak ve seyahat hobilerim arasındadır. 

 


