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SİTOLOJ İ 

Prokaryot: 

Histon içermez 

Zarla çevrili organeller bulunmaz. 

 

Kromatin  

interfazda DNA 

heterokromatin 

ökromatin 
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REPLİKASYON 

 DNA polimeraz III , 5’(fosfat)-3’ (Hidroksi)yönünde DNA replikasyon sağlar. DNA sentezi için ayrıca primer  gereklidir. 

 Primaz , DNA sentezi için RNA primeri olu şturur. RNA primerinin amacı 3’ ucu olu şturmaktadır. 3’ ucu nukleofoliktir . 

Nukleik asidin eklenmesini sa ğlar. 

 DNA polimeraz I  ise exonukleazdır ve RNA primerini ayırır.  

 DNA polimeraz  III, 5’-3’ yönünde çalışmaktadır. DNA karşı taraf zinciri sentez edilirken kısa parçalar halinde sentez edilir. 

Bu kısa parçalara okazaki  fragmanı denir.Ligaz  okazaki fragmanlarını birleştirir.  

 DNA polimeraz II , DNA tamiri ve mitokondrial DNA sentezini yapar. 

 Topoizomeraz  (giraz) DNA yı süperkoil  oluşumundan kurtarır. 

 

DNA çift sarmalının açılmasını a şağıdakilerden hangisi gerçekle ştirir?  

A) DNA polimeraz-III  

B) Primaz 

C) Giraz  

D) Helikaz 

E) Ligaz 

(CEVAP D) 

TRANKR İPSİYON 

 

     DNA'ya bağımlı RNA polimeraz I:  r RNA 

 DNA'ya bağımlı RNA polimeraz II: m RNA (Amanita falloides amanitin  toxini ile inhibe olur) 

 DNA'ya bağımlı RNA polimeraz III:  t RNA 

 RNA polimeraz 2 , DNA üzerinde spesifik bağlanma yerine (promoter bölge) bağlanır.( TATA box). TATA box gen olan 

bölgelerin ba şında bulunur. DNA polimerazın aksine RNA polimeraz (primeraz ), primere gerek duymaz. 
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 Sentez edilen m-RNA içinde intron ve exon  bölgeleri vardır. İntron bölgeleri işlevini yitirmiş gen bölgeleridir. Bu nedenle 

intronlar  m-RNA dan çıkarılır. Ardından exon bölgeleri tekrar birle ştirilir.  

 m-RNA 5’ ucuna metil-guanin cap  getirilir. Bu cap m-RNA yı exonukleazlardan  korur. 3’ ucuna getirilen AAUAA (poli-A 

kuyru ğu) yine exonukleazlardan  koruma görevi yapar.  

 m-RNA nın transkripsiyon sonrası işlemlenmesine posttranskripsiyonel modifikasyon denir. 

 

 

 

HÜCRE İSKELET İ 

 

MİKROFİLAMANLAR  

Mikrofilamanlar, miyozin, α- aktinin, spektrin,  fimbrin, filamin, gelsolin, profilin, kofilin ve talindir.   

 

ARA F İLAMANLAR  

Görevleri hücre için yapısal destek sağlamak ve hücrenin biçimini de ğiştirebilece ği üç boyutlu çatısını olu şturmaktır. 

Hücre içi yapıları birbirlerine ve plazma membranına bağlar. Hücre membranı ile hücre iskeleti arasında bağlantı sağlarlar. 

Çekirde ği yerinde tutar. 

 

Ara Filaman Hücre Veya Tümör Özgüllüğü 
Sitokeratin Epitel hücreler 
Vimentin Mezenşimal kaynaklı hücreler 
Desmin Kas hücresi 
Nörofilament Nöron aksonu 
Periferin Periferik Nöronlar 
Alfa interneksin Beyin, serebellum ara nöron 
Lamin Hücre nukleus 
Sinemin - sinkoilin Kas hücresi 
Filensin - Fakinin Göz lensi 
Flagrin Epidermis 
Nestin Nöroektoderm kök hücre 

 

Glial fibriler asidik protein (GFAP) Astrositler,  oligodendrogliya,  mikrogliya,  Schwann  hücreleri,  ependimal  hücreler  ve 

pitüisitler. 
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Mallory cismi  

Kronik karaciğer hastalığında (özellikle alkole bağlı) Sitokeratinin birikimi sonucu olu şur. 

 

MİKROTÜBÜLÜSLER  

25 nm çapında, tübülin  adı verilen bir proteinden oluşmuş, boru şeklinde bir organeldir . Hücre iskeletinin oluşumunda 

destek ve hareketle  ilgili işlevlerde görevlidir.  Tau protein  ve mikrotubul ili şkili protein,  mikrotubul oluşumunu için tubulin adı 

verilen proteinlerin polimerizasyonunu  sağlar. Ayrıca miktrotubuller hücre içi vezikül ve organel transportundan da sorumludurlar. 

Dynein ve Kinezin  gibi ATP-az aktivitesi taşıyan proteinler transportta fonksiyon görürler.  

Akson içinde anterograde  (akson terminaline doğru) veziküler taşınımı kinezin  yaparken, veziküllerin retrograde  

(somaya doğru) taşınımını dynein  yapmaktadır. 

 

NOT:  

Kolşisin  mikrotubul sentezini (polimerizasyonunu) durdurdu ğundan  mitoz iplikleri oluşamaz. Mitoz metafazda durur.  

Podofilin  ( Anti-HPV ), mebendazol  (Anti-helmentik), griseofulvin (anti-fungal), vinkristin (anti-tumoral)  mitozu aynı mekanizmayla 

durdurup etki ederler. 

 Taxol  ise mikrotubul polimerizasyonu arttırıp  (depolimerizasyonu azaltır) etki eder. 

NOT: 

Chediak-Hihashi Sendromunda mikrotubul polimerizasyon  defekti bulunur. Bu nedenle nötrofil kemotaksisi bozuktur. 

Ayrıca melenozomların  taşınımı bozuk olduğundan albinizm  görülür. 

 

 

MİKROTUBUL İLİŞKİLİ ORGANELLER 

SENTRİYOLLER 

Hücre bölünmesinde rol oynayan  organellerdir. Duvarını 9 adet 3’lü yapıda mikrotübülüs olu şturur.   

 

 

 

SİLYALAR 

Gövde ve bazal cisimcikten meydana gelen hareketli hücre uzantılarıdır. Hücre zarıyla çevrili bu uzantıların içindeki 

mikrotübülüs çatısı aksonem  olarak adlandırılır. Aksonem , merkezde iki tek, periferde 9 çift olmak üzere (9 +  2) 

mikrotübülüslerden olu şmuştur.  

Hareket silyadaki mikrotübülüslerin dynein  kolları aracılığıyla kayması ile gerçekleşir. Dynein ATPaz etkinli ğine sahip 

proteindir . Kinezin  proteini ise aktif hareket yapan silin tekrar eski konuma gelmesini sa ğlar.  Nexin  ise mikrotubullerin bir arada 

kalmasını sa ğlarlar . 
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Dynein kolların genetik olarak eksik olması sonucu hareketsiz silya sendromu olarak bilinen Kartagener  sendromu 

ortaya çıkar. Kartagener sendromu  sinuzit, situs inversus, erkeklerde infertilite ve bronşiektazi ile karakterizedir. 

 

 

 

FLAGELLA 

Spermiyum  gibi hareketli hücrelerde bulunan tek, uzun hücre uzantısıdır. Yapısı silyayla aynıdır .  

 

 

 

 

 

 

EPİTEL DOKUSU H İSTOLOJ İSİ 

Epitel dokusu örtü ve bez epiteli olmak üzere 2 ye ayrılır.  

Damarsız bir doku olan epitel dokusu beslenmesinin altındaki bağ dokusunda  yer alan kapillerden diffüzyon yoluyla 

gerçekleştirilir.  

 

Tek katlı Epiteller : 

Tek katlı yassı epitel ( endotel, mezotel , Bowman kapsülü),  

Tek katlı kübik epitel ( tükrük bezleri, safra, pankreas salgı kanalları,  böbrek tubulüs epiteli)  

Tek katlı prizmatik epitel (mide, ince ve kalın bar sak , endometrium , Fallop tüpleri)  

 

 

Çok katlı epiteller ;  

Çok katlı yassı epitel: epidermis , ağız, yemek borusu, vajina, kornea  

Çok katlı prizmatik epitel :okuler konjuktiva,  üretra  

Çok katlı de ğişici epitel, üreter, pelvis, mesaneyi  döşeyen epiteldir.  

Yalancı çok katlı silli silendirik epitel;  büyük solunum yollarının  epitelidir. Bazı hücreleri yüzeye ulaşır. Bazı hücreler 

ise bazal tabakada  kaldığı için bu ad verilmiştir.  

Yalancı çok katlı sterosilialı silendirik epitel :E pididim epiteli. 

 

SALGI BEZLER İ 

      Dış salgı bezleri salgılama işlemini asinus  denen birim yapar. Bezler salgılarını verme biçimine göre 3 grupta 

incelenir .  

 

 Ekrin (Merokrin) bezler ; Salgılarını salgı granülünü çevreleyen zarların hücre zarı ile kaynaşması ile yaparlar. 

Stoplazma  kaybı olmaz. Bezlerin büyük ço ğunlu ğu bu tiptir . (Parotis, pankreas)  

 Apokrin bezler ; Stoplazmanın bir kısmı salgı  ile beraber kaybedilir. Koltuk altı ter bezleri , meme bezleri, 

serumen buna örnektir.  

 Holokrin bezler  : Tüm hücre dejenere  olarak salgıyı boşaltır. Yağ bezleri (sebacea), gonodlar buna örnektir.  
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Şekil : Salgı tipleri 

Dış salgı bezleri salgılarını kimyasal  yapısına göre seröz musinöz ve mikst bezler olmak üzere 3’e ayrılır.  

Seröz bezler:  Zimojen granülleri vardır. Protein sentezi iyi gelişmiştir. Seröz salgı berrak, sulu ve akıcıdır.  Bol mitokondri 

içerirler. Parotis, pankreas, lakrimal bez seröz beze örnektir. 

Muköz bezler:  Musin salgılarlar. Bunlar glikoprotein yapısındadırlar. Muköz salgı yapışkandır ve akıcılığı azdır. PAS 

POZİTİF boyanırlar . Duodenumdaki Brunner  bezi, özefagus bezleri, goblet hücresi, midenin kardiya ve pilor bölgesindeki bezler 

muköz bez yapısına örnektir. 

Mixt bezler:  Hem musin hem seröz salgı yaparlar. Bu hücrelerde seröz yarım aylar bulunur (Gianuzzi). Sublingual ve 

submandibuler bez mixt bezdir. 

 

 

 

HÜCRE BAĞLANTILARI 

 

Şekil : Hücre adezyon molekülleri 

 

Zonula okludens (sıkı ba ğlantı ) 

İki hücreyi birbirine en sıkı bağlayan  bağlantıdır. Okludin ve claudin proteini ile olu şur.  Okludin proteini ZO -1-2-3 ve 

afadin  proteinleri ile bağ yapar. Nektin,  afadin aracıklı hücre içi aktine tutunur. Nektin mutasyonu yarık damak dudak ve ektodermal 

(tırnak, saç, diş) displaziye sebep olur. Hücre yüzeyinden intersitisyel  aralığa geçişe izin vermez.  
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Okludens  tipi bağlantılar, kan beyin bariyeri endoteli, kan testis bariyerinde ki sertoli hücresi, mesane epiteli, 

gastrointestinal sitem, kan timus bariyerindeki end otelde bulunur. 

 

Şekil : Sıkı bağlantı 

Zonula adherens 

  Kadherin  proteini ile oluşur. Kadherin hücre içinde katenin  ile bağlantılıdır. Kadherin yan yana duran iki hücrenin 

birbirlerinden haberdar  olmasını sağlar. Kadherin  mutasyonunda hücre yan tarafı boş sanıp mitoz  oluşturur. Bu durum kansere  

sebep olur. Ailevi mide kanseri, meme lobuler kanseri  buna örnektir.  

 

Şekil : Zonula adherens 

Desmozom  

Kadherin (Desmoglein ve desmoplakin) ailesi proteinlerden yapılmıştır. Miyokard ve epidermis stratum spinozumda 

bulunur.  Epidermal desmozoma (desmoglein 1) karşı antikor  geliştiğinde pemfigus foliaceus  hastalığı oluşur. Bu hastalıkta 

epidermis  birbirinden kopar. Buna akontoliz  denir. Deride büller  oluşur. 

 

Şekil : Desmozom ve pemfigus ilişkisi 

Hemidesmozom :  

 Hücreleri, hücrelerarası matrikse (ör. bazal laminaya) bağlar. Yapısını desmoplakinlerden oluşmuş hücre içi plağa tutunan 

ve ekstrasellüler matriks reseptörü işlevi gören transmembran proteinleri (integrinler ) ve hücre içi plağa tutunmuş sitokeratinler 

oluşturur. Integrine karşı antikor gelişen hastalık Büllöz Pemfigoid ,  Integrin gen mutasyonu Epidermolizis bulloza  

Gap junction 

  6 adet konnexin  adı verilen proteinden oluşan kanallardır. Bu yapıya konnexon  adı verilir. Santral sinir sistemi, düz 

kas, kalpte yo ğun  bulunurlar. Hücreler arasında iyon , 2. haberci geçişini sağlarlar.  
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 Östrojen connexin 43 sayısını arttırarak, uterusun kontraksiyonunu kolaylaştırır. Connexin 26 defektinde sağırlık , 

Connexin 50 defektinde konjenital katarakt , Connexin 32 defektinde ailesel noropati olan Charcot- Marie- Tooth hastalı ğı oluşur. 

 

Şekil : Gap junction 

 

 

HÜCRELER ARASI ADEZYON MOLEKÜLLER İ 

Temel olarak 2 tip hücresel adezyon molekükü bulunu r.  

1-Kalsiyum ba ğımlı: Kadherin ve selektin 

2-Kalsiyum ba ğımsız: İmmunglobulin superailesi ve integrin 

 

Kadherin :  

 Aynı tip iki hücreyi  biribirine bağlar. (desmozom, zonula adherens ) 

İntegrin:  

 Hücreyi ekstraselluer bağ dokusuna  bağlar. (Hemidesmozom ) 

Selektin :  

 İki farklı tip hücreyi birbirine  bağlar. (Lokosit, endotel, trombosit) 

İmmunglobulin super  ailesi : 

  ICAM, VCAM, NCAM 

 

EPİTEL DOKUSUNDA BULUNAN YARDIMCI HÜCRELER 

İntra epitelyal bezler (Goblet, Kalisiform, Kadeh hü cresi):  

 Örtü epiteli arasında yer alırlar. En iyi örneği goblet hücreleridir. Glikoprotein salgı yaparlar. Salgı granülleri hücrenin apikal 

bölgesinde toplanıp çekirdeği bazale ittiğinden Kadeh hücresi adı da verilir.  
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Şekil : Solunum yolu epitelinde goblet hücresi 

 

Myoepitelyal hücreler:  

 Bunlara basket hücreleri denir. Ekzokrin salgı bezlerinin kanallarını döşerler. İçerisinde kasabilen filamanlar vardır. 

Salgının boşalmasına yardımcı olurlar.  

Nöroendokrin Hücre (DNES-APUD-Argentofin hücre-Krom affin Hücre):  

 Kromlama ve gümü şleme teknikleri ile boyanma gösterdiklerinden dolay ı bu adlar verilmi ştir. Salgıları parakrin etki 

oluşturmaktadır. GIS, bronkus gibi organlarda bulunmaktadırlar. Adrenal medulla hücreleri de aynı boyanma özelli ğinden dolayı 

aynı adlarla anılırlar.  
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BAĞ DOKUSU 

KIKIRDAK DOKUSU  

Kondroblastlardan oluşur. Damarsız bir dokudur. Difüzyon ile beslenir.  

Kıkırdak kan damarları içermez, ayrıca lenfatik damarları ve sinirleride yoktur.  

Kıkırdak damarsız bir yapı olduğundan düşük metabolik aktivite gösterir.  

Hiyalin kıkırdak:  

Hareketli eklemlerde , büyük solunum  yollarında, Kosta uçlarında bulunur. En yaygın kıkırdak türüdür.  

Fibröz kıkırdak:  

Kollagen liflerinden çok zengindir. Diskus intervertebralislerd e, meniskuslarda, tendonların yapışma yerinde  

bulunur.  

 

Elastik kıkırdak:  

Kulak kepçesinde, epiglotta , Östaki borusu, aritenoid, kuneiform kıkırdakta bulunur.  

 

KEMİK DOKUSU 

Periost 

 Periost kolajen lif ve fibroblastlardan oluşan dış tabakadır. Periostun kolajen lif demetlerinden oluşan, Sharpey  lifleri, 

matriks içine girerek peryostu kemiğe bağlar.  

 Periostun içteki, hücreden daha zengin tabakası, fibroblastlara benzeyen, bölünüp farklılaşarak osteoblastları 

meydana getirme potansiyeline sahip, osteoprogenitor  hücrelerden oluşmaktadır.  

 Endosteum  kemik içindeki bütün boşlukları sarar ve tek tabaka halinde yassılaşmış osteoprogenitor  hücreler ile çok 

az miktardaki bağ dokusundan oluşur. 

 

 

Kemik hücreleri 

Osteoprogenitör hücreler rezerv hücrelerdir. Uygun bir stimulasyonla osteoblastlara dönüşebilirler. Osteoprogenitör 

hücreler periostun iç tabakasında bulunur. 

Osteoblastlar  

Osteoblastlar kemik yapımından sorumlu hücrelerdir.  

Osteoblastlar Tip I kollajen, proteoglikan ve gliko protein (osteokalsin) yani osteoid yapımını sa ğlar. Osteoid 

kalsifiye olmamı ş kemiktir.  
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Osteoblastlar, matriks kalsifikasyonu için gerekli alkalen fosfataz enzimini içerir. ALP kalsiyum ve fosfatın çökmesi için 

gerekli alkali ortamı sağlamaktadır. Alkalen fosfataz sadece kemik matriksi üretilirken salgılanır. Osteoblastlar üzerinde D 

vitamini, IGF-1, Parathormon reseptörü bulunur.  

 

Osteositler  

Osteositler, osteoblastlardan farklılaşan olgun kemik hücreleridir.  

Osteoklastlar  

Kemik rezorbsiyonunda görev alan çok nükleuslu hücrelerdir.  

Kemik rezorpsiyonu olan bölgelerde enzimatik aktiviteile açılmış Hawship lakünası adı verilen çukurcuklarda 

bulunur.  

 

Şekil : osteokast 

Osteoklastlar kemik rezorpsiyonunu sağlayan asit fosfataz, kollajenaz ve diğer proteolitik enzimleri salgılar. 

Osteoklastlar monositlerden geli şir .  

Tümör Nekrozis Faktör (TNF) ligand (bağlanma molekülü) ailesine ait bir membran molekülü olan nükleer kappa B 

(NFкB) reseptör aktivatörü ligandı (RANK-L-ostoklast reseptör aktivatör NF-kB ligand ) osteoklast yapımı için gerekli bir 

moleküldür.  

 

Şekil : Osteoklast 

Osteoblastlar  yüzeylerinden RANK-L  açığa çıkarırlar. RANK-L,  osteoklast  prekürsörlerinden açığa çıkarılan RANK  

ile etkileşerek osteoklast farklılaşmasını aktive eder. Olgun osteoklastlardaki RANK ile RANKL’ın etkileşmesi  osteoklastın 

aktivasyonuna ve sağ kalımının uzamasına neden olur.  

Osteoprotegerin , osteoblastlar ve stromal hücreler tarafından salınır ve görevi RANK ve RANKL etkileşimini bloke 

etmektir.  

NOT:  
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Denosumab , RANK-L bloker etkisi ile osteoclast oluşumunu bloke eder. Osteoporoz tedavisinde (bifosfonat tolere 

edemeyen hastalarda) kullanılır. 

 

Şekil : Osteoklast RANK-L ve RANK etkileşimi 

 

 

Kemik yapısı: 

 Kan damarlarını, sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanalın etrafını saran dairesel kemik kanalcıklarından 

oluşan tüm komplekse Havers sistemi veya osteon  adı verilir. Her lamelde, kolajen lifler birbirlerine paraleldir. Havers sistemini 

çevreleyen minerallenmi ş matrikse , sement  adı verilir. Endosteum ile örtülü her kanalda, kan damarları, sinirler ve gevşek bağ 

dokusu vardır. Havers kanalları kemik iliği boşluğu, periyost ve birbirleri arasında, enine veya çapraz Volkmann kanalları  ile 

ilişkilidir. 

 

Şekil : Kemik yapısı 

 

 

KEMİKLEŞME TİPLERİ 

1-Enkondral kemikle şme:  

 Kıkırdak yapının farklılanarak kemikleşme merkezleri oluşturup, daha sonra kalsifiye olmasıyla oluşur.  

 IGF-1, epifiz plağındaki kondroblastları  çoğaltır. Çoğalan kondrablastlar, osteoblastlara  dönüşerek kemik yapımı 

oluştururlar. Testesteron ve östrojen puberteden sonra epifiz plağını kapatır. Bu nedenle boy uzaması durur. 

 Uzun kemiklerin uzaması bu yolla olmaktadır. 

 Uzun kemiklerin enine büyümesi ise periosteumdan osteoblastların farklılaşmasıile gerçekleşir (perikondral 

kemikleşme). 
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2. İntramembranöz kemikle şme: 

  Yassı kemikler  bu yol ile oluşurlar.  

  Mezenşim hücrelerinin  (kök hücre) doğrudan osteoblastlara farklılanmasıyla  oluşur. 

 

Şekil : Kemikte enkondral büyüme 

İMMUN SİSTEM 

DALAK 

İntraperitoneal bir organdır. Dalak 3 kısmından olu şur. 

1. Beyaz pulpa 

2. Kırmızı pulpa 

3. Marjinal zon 

Dalak sıkı bağ dokusundan yapılı bir kapsülle sarılıdır. Kapsülden içeri geren bağ dokusu bölmelere trabekül (Billroth 

kordonları) denir. Bunlar dalak pulpasını tam olmayan bölmelere ayırırlar. Billroth kordonları plazma, makrafaj ve kan 

hücreleri  içerir. Stromal rekülofibriler dokudur. 

Dalak kesit yüzeyinde beyaz noktalar şeklinde dağılmış bölgeler bulunmaktadır. (Beyaz pulpa) Bu nodullerin içinde 

bulunduğu parankimaya ise kırmızı  pulpa adı verilir.  

Kırmızı pulpa dalak kordonları (Billroth kordonları) denilen uzun lenfoid doku bölg eleriyle bunların arasına 

yerleşmiş sinuzoidlerden olu şurlar. B lenfositlerinin  oluşturduğu yapılara beyaz pulpa adı verilir.  

Beyaz pulpayı terkeden arteriollere a. penisillata  adı verilir. Bunlar dalak sinuzoidlere kanı götüren kapiller yapılarla 

çevrilirler. Pulpada sinusler içinde dökülen kan daha sonra trabekuler venleri 

oluştururlar. Bunlar birleşip splenik veni oluştururlar. 

Splenik arter dallanarak trabeküler arteri oluşturur. Trabeküler arter bağ dokuya girdiğinde çevresinde lenfoid kılıf 

döşer. Buna PALS (Periarteril lenfatik kılıf) denir. PALS,  

T lenfositlerden zengindir.  

 

Şekil : Dalak histolojisi 
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 Beyaz ve kırmızı pulpa arasında sinusların bol oldu ğu gevşek lenfoid doku bulunur. Buna marjinal zone adı 

verilir. Burada bol makrofaj bulunmaktadır. Dalakta aktif fagositozun olduğu yer marjinal sinus bölgesidir. Yaşlanmış 

eritrositler penisilat arterden marjinal sinuse geçmesi sırasında yıkılırlar. 

 

TİMUS 

Lob ve lobuluslardan oluşur. 

Lobuluslar iki kısma ayrılır. 

1. Medulla (büyük lenfositler) 

2. Korteks (küçük lenfositler) 

Korteks :   

T lenfosit öncülleri (timosit), epitelyum hücreleri ve makrofajlardan oluşur. Öncül lenfositler küçük ve yoğun olduğun- 

dan medullaya göre daha koyu boyanır. 

Epitelyal  retiküler  hücreler az boyanan çekirdeğe sahiptirler. Görevleri otoantijen tanıyan T lenfositleri apoptozise  

götürmektir. desmozomlar ile bağlanırlar. 

Epitelyal retiküler hücrelerin alt grubu olan timik nurse hücreleri kan-timus bariyerini oluşmasına katkıda bulunur ve 

öncül T lenfosit  çoğalmasını (IL-7) sağlarlar. Timus korteksinde kan damarları ile timik lenfositl er arasında kan timus 

bariyeri denen bir bariyer olu şur.  Kan timus bariyeri sayesinde antijen timus içine geçemez. Bu bariyeri oluşmasında en 

önemli yapı timus korteksindeki damar- ların endotelindeki sıkı bağlantılardır. (zonula okludens).  

Medulla: 

Diferansiye  T lenfositler ve retiküler hücre içerir. 

Medullada Hassal cisimcikleri denen epitelyal kökenli yapılar bulunur. 

Medullada ise makromoleküllerin kanda timusa geçişini engelleyecek özel bir bariyer yoktur. 

 

Şekil : Timus histolojisi 

 

LENFOİD FOLİKÜL 

Lenf nodları kortex ve medulla olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. 

Kapsül hemen altında subkapsuler sinus denilen yapı vardır. Afferent lenfatiklerle gelen lenf sıvısı öncelikle buraya 

uğrar. Buradan kortekse daha sonra medullaya geçer. Lenf sıvısı medulladan efferent lenfatik sisteme dökülür. Subkapsüler 

sinüste  makrofaj, retiküler lifler bulunmaktadır. 

Kortex kısmında ayrıca lenfoid noduller yer almaktadır. Nodullerin ortasında germinal merkez bulunur. Lenfo id 

nodul yapısında B lenfositler bulunmaktadır. 

Kortex-Medulla bileşkesinde iç kortex (parakortikal saha bulunur) Burada bulunan hücre T lenfosit ve dentritik 

hücre içerir.  

Medulla , medullar kord ve bunların genişlemesiyle oluşan sinuslerden oluşmuştur. B hücresi, makrofaj ve plazma 

hücresi içerirler.  

Lenf bezinin venülleri klasik endotelin aksine yüksek boylu endotel ile döşelidir. Bu tip venüllere yüksek endotelli venül 

(YEV) denir. Bu tip venüller tonsil, payer pla ğı, dalaktada bulunur. Bu endotel tipi lenfositin  adezyonunu ve damar dışına 

çıkışını kolaylaştırır. 
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Şekil : Lenf Bezi histolojisi 

 

DERİ 

 

Şekil : Deri katmanları 

TABAKALARI  

1. Epidermis: Keratinize çok katlı yassı epitel  

2. Dermis: Düzensiz sıkı bağ dokusu, olmak üzere iki kattan oluşur.  

DERİ EKLER İ   

  Kıllar  

  Tırnaklar  

  Bezler (Ekrin (merokrin) ter bezler, Apokrin ter bezleri, Yağ bezleri (sebase bezler))  

EPİDERMİS  

 Keratinize çok katlı yassı epitel katıdır.  

  Epidermis 5 hücre katından olu şur:  

Stratum basale  

 Hemidesmozomlarla altındaki basal laminaya (L.propria) ya tutunmuştur. Kübik-kolumnar hücrelerden oluşmaktadır. 

Stratum spinosum  

 Desmozomların yoğun olduğu tabakadır. Desmozom epiteldeki dayanıklılı ğı saplar. Bütün mitozlar basale ve 
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spinozumun birlikte oluşturduğu malpighi tabakasında  olur. 

Stratum Granulosum  

 Poligonal hücrelerin oluşturduğu 3-5 tabakadan meydana gelmiştir. Sitoplazmalarında bol miktarda keratohyalin 

granüller  denilen yoğun bazofilik granüller bulunmaktadır. Epidermisin granüler tabakasındaki hücrelerde stoplazmada lipid 

içerikli lameller granüller bulunur. Bu lipid şeritleri yabancı maddelerin penetrasyon için geçit tıkayıcı etki oluşturur. D vitamini 

bu tabakada yapılır.  

Stratum Lucidum  

 Elaidin maddesinden zengin olması nedeniyle şeffaf bir tabakadır.  Kalın deride daha belirgindir. 

Stratum Korneum  

 Stoplazmalarında keratin denilen ışığı 2 kez kıran filamentöz skleroprotein  ile dolu, çekirdeksiz ve yassı keratinize 

hücrelerin oluşturduğu 15-20 tabakadan meydana gelmiştir. 

Langerhans Hücreleri  

 Yıldız şeklindeki bu hücreler esas olarak epidermisin stratum spinosum tabakasında bulunur ve epidermal hücrelerin 

% 2-8’ini oluşturur. Bunlar Kemik ili ğinden türeyen makrofajlardır, antijenleri T lenfosi tlerine tanıtırlar. Derinin immünolojik 

reaksiyonlarında önemli bir role sahiptirler. İçlerinde Birbeck granulleri  denilen raket biçiminde inklüzyon barındırırlar. CD 1a 

bulundurular. 

Merkel Hücreleri  

 Merkel hücreleri, el ve ayak ayalarındaki kalın deride bulunan, epidermal epitelyal hücrelerdir, bunların 

sitoplazmalarında küçük yoğun granüller bulunur. Genişlemiş terminal bir plaktan oluşan serbest sinir sonlanmaları Merkel 

hücrelerinin tabanında bulunur. Duysal mekanoreseptör gibi çalışmalarının yanında nöroendokrin görevleri de vardır. 

 

Melanositler  

 Krista nöralis’ ten farklılanan bu hücreler göçederek epidermisin bazal katlarına ulaşırlar. Melanin pigmenti 

sentezleyip uzantıları aracılığıyla keratinositlere aktarırlar. Melanin pigmenti içeren zarla çevrili yapılar melanozom olarak 

adlandırılırlar . 

DERMİS 

 Dermiste birbirinden ayırt edilemeyen iki tabaka bulunur. Bunlar dış papillar tabaka ile derin retiküler tabakadır. 

Papiller tabaka gevşek bağ dokusundan oluşur, fibroblast ve diğer bağ dokusu hücrelerinden en fazla makrofaj ve mast hücresi 

bulunur. Damar dışı lökositler de görülür. 

 

 Retiküler tabaka daha kalındır, düzensiz yoğun bağ dokusundan (başlıca tip I kollajen) oluşur, papillar tabakaya göre 

daha bol lif ve az hücreye sahiptir. Papiller tabaka dermisteki glikozaminoglikan kapsamı değişik bölgelerde farklılık gösterir. 

Deride esas glikozaminoglikan dermatan sülfattır . 

 

 Dermiste kıl follikülü, ter ve ya ğ bezi gibi epidermal yapıların kökleri bulunur.  Dermis sinir bakımından zengindir 

ve derinin effektör sinirleri paravertebral zincirin sempatik ganglionlarının post ganglionik lifleridir.  

 Parasempatik innervasyon yoktur. Dermiste duyu cisimleri bulunmaktadır. Pacioni cismi kasta, saçlı ve saçsız 

deride bulunur. En hızlı adapte olan mekano reseptördür. Vibrasyonu  ve basıncı algılar.  

 Meissner  cismi saçsız deride bulunur. Özellikle parmak ucunda fazladır. Dokunma  duyusu algılar, iki nokta 

ayırımında önemlidir.   

Ruffini  cismi deride ve eklem kapsülünde bulunur. Derideki gerilmeyi  ve eklem rotasyonunu algılar. Ayrıca deride 

soğuk  termoreseptörler (Krause ) ve ağrıyı alan nosiseptörler (A-delta ve C lifleri) bulunur.  

TRPV (transient receptor potential cation channels) (TRP kanal)  ailesindendir. TRPV kanalları kalsiyum selektiftir.  

TRPV  1 (asit ph, kapsaisin ve 43 derece üstü sıcaklık algısı için termoreseptör), 2 (52 derece üstü sıcaklık algısı için 

termoreseptör), 3 (22-40 derece arası sıcaklık algısı için termoreseptör), 4 mekanoreseptör, 5 böbrekte kalsiyum tututucu, 6 

incebarsaktan kalsiyum emilimi yapar.                                               . 
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Şekil : Deri duyu cisimleri 

 

 

 

RESEPTÖRLER ve MEMBRAN S İNYAL İLETİMİ 

 

 

1. ADENİLAT S İKLAZ (CAMP) S İNYAL YOLU  

G protein eğer Gs tipinde ise adenilaz siklazı  aktive edip, hücre içi cAMP  miktarını arttırır. G protein eğer Gi tipinde 

ise adenilaz siklazı  inhibe edip, hücre içi cAMP  miktarını azaltır. G proteinlerin alfa, beta ve gama olmak üzere 3 alt  birimi 

bulunur. 

G proteinine bağlı reseptöre, ligant yapıştığında G proteinin alfa alt birimine GTP ba ğlanır . Böylelikle G protein alfa  

alt birimi diğer beta ve gamadan koparak, adenilaz siklazı  aktive veya inhibe eder.  

Daha sonra işlev sona erdiğinde G protein , GTPaz aktivitesi ile GTP ‘yi GDP‘ye dönü ştürür . Böylelikle aktivasyon  

sona erer.  

G proteine bağlı reseptörlerin ortak özelliği membranı 7 kez kat etmeleridir. Bu reseptörlere serpentine , G proteine 

bağlı resöptör (GPCR), transmembran reseptörü adı verilir. 
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Şekil:  G proteine bağlı reseptör 

 

Adenilat siklaz  aktive olunca ATP’yi cAMP’a  çevirir. cAMP protein kinazı  A’yı aktive eder. Protein kinaz A’da  

hücre içi bazı proteinleri (enzimleri) fosforilleyerek , aktive  (glikojen fosforilaz gibi) ya da inaktive  (glikojen sentetaz gibi) eder.  

cAMP fosfodiesteraz ile yıkılarak 5’AMP’ye dönü ştürülür . Fosfodiesteraz  enziminin kofaktörü magnezyumdur . 

Fosfodiesteraz enzim inhibitörleri hücre içi cAMP m iktarını arttırırlar . Kafein, teofilin gibi maddeler fosfodiesterazı 

inhibe ederler .  

Bu sistemi kullanan hormonlar :  

Glukagon      Kalsitonin   

LH      HCG  

FSH     PTH  

ACTH            MSH  

ADH      CRH  

TSH                Katekolaminler (β ve α2)  

 

2. İNOSİTOL TRIFOSFAT (IP3) S İNYAL YOLU  

Gq proteini fosfolipaz C’yi  aktive eder. Bu da membran fosfolipidlerini (PIP2)  parçalayarak diaçil gliserol (DAG) ve 

IP3 oluşturur. IP3 endoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımına ne den  olur. DAG protein kinaz C’yi aktive eder . Protein 

kinaz C bazı proteinleri fosforilleyerek  hormonun fizyolojik etkilerini ortaya çıkarır. Fosfataz  (defosforilaz) enzimi IP3 yıkımını 

sağlar. 

 

Şekil:  Inozitol sinyal yolu 

IP3 sistemini kullanan hormonlar:  

Oksitosin 

GnRH 

TRH  

ADH  

GHRH 

Anjiotensin 2  

Katekolaminler ( α1 reseptörü)  
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3. FOSFOLİPAZ A2 S İNYAL YOLU  

Bazı reseptörler (FGF beta, INF alfa, INF gama ) membranda bulunan fosfolipaz A2 enzimini aktive ederler . FA2 

enzimi membran fosfolipitlerinden, araşidonik asidi ayırmaktadır . 

  Araşidonik asit lipooksijenaz (LOX) yolu ile lokotrienl ere (LTA, LTB, LTC, LTD, LTE) siklooksijenaz (COX) yolu 

ile prostoglandinlere (PGG, PGH, PGD, PGE, PGH, PGI ) ve tromboksana dönü şmektedir.   

 

Şekil: Araşidonik asit sinyal yolu 

4.TİROZİN KİNAZ SİSTEMİ  

İnsülin, IGF- 1 ( İnsülin benzeri büyüme faktörü), büyüme faktörleri (EGF, FGF, PDGF gibi Growth faktörler) 

tirozin kinaza  bağlı reseptörleri kullanırlar.   

Transforming growth faktörbeta (TGF- β), aktivin, inhibin ise serin ve tireonin kinazı ku llanırlar . Bu kinazlar 

SMAD grubu transkripsiyon faktörlerini aktive ederler.  
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Şekil: Tirozin kinaz 

 

Tirozin kinaza bağlı reseptörlerin membran dışında (alfa), stoplazmada (beta) olmak üzere iki komponentleri 

bulunmaktadır. Hormon, alfa alt birimine bağlandığında, stoplazmik beta parçasındaki tirozin kinaz aktive olur.  Bu tirozin 

kinaz beta zincirinindeki bir tirozin rezidüsünü fosforile eder. Yani beta alt birimi kendi kendini fosforile (oto-f osforilasyon)  

etmiş olur.  Fosforile olan beta alt kuyruğu aktivasyon kazanır.  

Büyüme faktörleri, beta kuyruğunu aktive ettiğinde beta kuyruğu Ras’ı fosforiller. Ras fosforillenince aktive olur. Ras, 

MAP ve MAP kinaz aktive olur. Sonuçta TF (transkripsiyon faktör ) aktive olup DNA ya geçer. DNA’dan transkripsiyon 

yaptırılır. 

İnsulin beta kuyruğunu aktive ettiğinde beta kuyruğu IRS -1 (İnsulin reseptör substans)’i fosforile ederek bu 

substansın aktive olmasını sağlar. IRS-1 çekirdekte GLUT-4 m-RNA olu şumunu tetikler . IRS IP3 kinazı  aktive ederek, akt  

üzerinden doku büyümesini ve mitozu  sağlar. 

NOT:  

Kronik miyelositer lösemi  (KML) de tirozin kinazın aşırı ekspresyonu vardır. İmatinib , Tirozin kinazın ATP bağlanma 

bölümüne bağlanıp enzimi inhibe ederek KML  tedavisinde kullanılır. 

B-raf (V600E ) mutasyonu malign melanomda  (MM) olur. Raf kinaz aşırı eksprese olur. Vemurafenib  braf kinaz 

enzimi inhibe ederek MM tedavisinde kullanılır. 
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Şekil: IRS-1, akt sinyal yolu 

5. SİKL İK GMP (CGMP) SİNYAL YOLU  

NO (Nitrik oksit), CO(Karbonmonoksit) ve ANP (Atrial Natri Üretik Peptid) cGMP ikinci  habercisini kullanarak 

hücresel etkilerini oluşturur.  

NO membranlardan kolaylıkla diffüze olur ve düz kas stoplazmasındaki solubl guanilat siklaz enzimine 

bağlanır. ANP  ise düz kas membranındaki guanilat siklaza ba ğlanıp etki eder .  

Guanilaz siklaz ile GTP, cGMP’ye çevrilir . cGMP,  protein kinaz G  üzerinden düz kasta gevşeme oluşturmaktadır. 

C-GMP, fosfodiesteraz tip V  tarafından yıkılır. 

NO, arjinin aminoasidinden NO sentaz enzimiyle sentez  edilmektedir. Nitrat tipi ilaçlar  nitrik oksit üzerinden damar 

gevşetici etki olu ştururlar .  

 

6. KÜÇÜK G PROTE İNLER 

Gs, Gi, Gq gibi G proteinleri alfa, beta, gama , olmak üzere üç parçalıdırlar . Bu nedenle heterotrimerik G protein 

olarak adlandırılırlar. Küçük G proteinleri ise tek parçalıdırlar .  

Küçük G proteinler 

Sınıf  Olası fonksiyon  

Ras  Sinyal iletimi  (büyüme faktörü ve MAPkinaz yollarının kontrolü)  

Rac, CDC42  Sinyal iletimi (hücresel stres yanıtlarının ve MAPkinaz yollarının kontrolü)  

Rab  
Sinaptik veziküllere lokalize, burada vezikül yönle ndirilmesi ve  eksositoz düzenlenmesi 

ile ilgili  

Rho  Hücre iskeleti yapılarının düzenlenmesi (ör. aktin miyofilamentleri)  

ARF (ADPribosylation factor)  GIS’in ADPribozilasyonu; Golgi kompleksinin toplanması ve fonksiyonu  

EFTU (Eukaryotic elongation 

factor)  
Ribozomlarla ilişkiliprotein sentezini düzenliyor  

Raf  RNA ve proteinin nükleersitoplasmik yönlendirilmesi  
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7. STEROİD VE TİROİD HORMONLARIN ETK İ MEKAN İZMASI  

Kortizol ve progesteronun  reseptörü stoplazmada bulunur. (Hsp-90’a bağlı olarak bulunurlar) Steroid hormon hücre 

sitoplazmasına difüze olur ve buradaki spesifik reseptörüne bağlanır. Bunun sonucunda reseptörde DNA’ya bağlanan domain 

ortaya çıkar. Söz edilen domain steroid hormon ortamda yok iken Hsp-90 (Isı şoku proteini)  ile örtülüdür. Hormon reseptöre 

bağlandığında Hsp aktif domain kısmından ayrılır.  

 

Hormon-reseptör kompleksi çekirdeğe geçer ve çekirdekte spesifik DNA bölgesinin regülatör bölgesi ile etkileşir. 

Transkripsiyon olur ve mRNA sentezlenir, bu mRNA sitoplazmada fizyolojik etkiyi yapacak proteine translasyone olur.  

Östrojen, androjen ve tiroid hormon  reseptörleri ise çekirdekte DNA üzerinde bulunurlar.  

Retinoik asit ve Vitamin D  reseptörleride DNA’da bulunmaktadır. Steroid hormonlar kendileri transkripsiyon faktör 

gibi davranırlar.  

 

8. JAK- STAT YOLU İLE SİNYAL İLETİMİ  

Bazı sitokinler (INF- gama), sitokinler (IL- 6), GH, prolaktin, EPO (Eritropoietin ), leptin, CSF (koloni stimulan 

faktörler) JAK sinyal sistemini kullanmaktadırlar .  

Membran dış kısmında bulunan reseptör alt birimine ligand bağlandığında, stoplazmadaki JAK aktive olur . JAK , 

kinaz aktivitesine sahiptir. Bu özelliği nedeni ile STAT proteinini fosforilleyip STAT’ı  aktive eder. STAT ise DNA ya ba ğlanarak 

transkripsiyonun  aktive edilmesini sağlar.  

 

 

Şekil : JAK-STAT sinyal yolu 
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HÜCRE ÖLÜMÜ, İNLAMASYON ve YARA İYİLEŞMESİ 

 

 

Nekroz ve apopitoz ölüm şekillerdir 

En sık görülen nekroz (hipokside) koagülasyon nekrozudur  

Koagülasyon nekrozunda hücre hayali korunur ve protein denatürasyonu  vardır 

Beyinde hipoksi ve absede likefaksiyon nekrozu  vardır 

Vaskülitlerde fibrinoid nekroz  vardır 

Memede travma ve pankreatitlerde yağ nekrozu  vardır 

TBC de kazeifikasyon nekrozu  vardır 

Diyabetik ayakta gangrenöz nekroz  vardır  

Apopitoz fizyolojik-patolojik olabilir (Caspase) 

Apopitoz arttıranalar 

FAS (lenfositlerde)-TNF (Nöronlarda) reseptörleri 

mitekondriden sitokrom C salınması,  

bax-p53 genleri  

Apopitoz  Azaltanlar 

bcl-2  

 

 

 

HÜCRESEL ŞİŞME (Reversibl)  NEKROZ (İrreversibl)  

•  Sitoplazmik su vakuolleri 

•  Hiperkromatik çekirdek 

•  Membranlar balonlaşır 

•  Organeller şişer 

•  Hasar gören organeller otofaji ile sindirilir 

(Bkz. Lipofucsin) 

•  E.retikulumlar ribozomlardan ayrılır 

•  Çekirdek parçalanır (piknoz-büzüşme, karyoreksis-çekirdek parçalanması, 

karyolizis-çekirdek erimesi) 

•  Membranlar parçalanır (Myelin figürler) 

•  Organeller parçalanır 

•  Lizozomal asid hidrolazlar aktive olur 
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AKUT İNFLAMASYON 

Role of Mediators in Different Reactions of Inflammation 

Vasodilation Prostaglandins 

 Nitric oxide 

 Histamine 

Increased vascular permeability Vasoactive amines 

 C3a and C5a (through liberating amines)  

 Bradykinin 

 Leukotrienes C4, D4, E4  

 PAF 

 Substance P 

Chemotaxis, leukocyte recruitment and activation C5a 

 Leukotriene B4  

 Chemokines 
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 IL-1, TNF 

 Bacterial products 

Fever IL-1, TNF 

 Prostaglandins 

Pain Prostaglandins 

 Bradykinin 

Tissue damage Neutrophil and macrophage lysosomal enzymes 

 Oxygen metabolites 

 Nitric oxide 

 

Sitokin Major kaynak hücre Major etki 

IFN-αααα ve ββββ Virüsler ile enfekte hücreler 

tarafından üretilirler.  

Bütün hücreler üzerinde etkilidirler.  

Aniviral etki, fagositik aktivasyonu artırır.  

Üretildiği hücre üzerinde etkisi yoktur; çevredeki hücreleri virüse karşı 

korumayı amaçlar, uyarır. HK Hücrelerini aktive eder.  

INFδδδδ 

 

CD4 (+) T lenfositlerce (TH1 

hücreleri) ve NK hücrelerice üretilir.  

Makrofajları uyarır, fagosit aktivasonu, class 1 ve 2 

MHC antijenlerinin ekspresyonunu artırır.  

 Makrofaj, B ve T lenfositler üzerinde 

etkilidir.  

 

TH2 hücrelerini bloke eder. NK hücrelerini aktive eder.  

Makrofajların damar dışına çıkmasını ve epitelyumoid 

Hücrelere dönüştürerek granülom oluşumunu uyarır; 

Histiyositik dev hücre formasonunu uyarır.  

lL-1 Monosit makrofaj sistemi hücrelerince 

üretilir.  

Endotel ve T hücreleri üzerinde 

etkilidir.  

Akut iltihabın her aşamasını uyarır (TNF ile birlikte)  

Endotelde prokoagülandır, adezyon moleküllerini artırır.  

Lenfositleri, sitokinleri uyarır.  

TNF-α ve lL-6 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden sorumludur (ateş, 

akut faz protein sentezini vs. )  

TNF-α ile birlikte kronik iltihapta fibroblastları uyararak, kollajen 

sentezini artırır. Osteoklastik kemik yıkımını uyarır.  

 

lL-2 CD4 (+) T lenfosit kaynaklıdır (TH1 

hücrelerince üretilir)  

T ve B lenfositler üzerine etkilidir.  

Otokrin etki göstermesi bu 

mediyatörün karakteristiğidir.  

T hücre büyüme faktörüdür (otokrin etkisi vardır)  

B hücre proliferasyonunu da uyarır 

NK hücrelerinin major uyaranıdır 

Temel etkisi hücresel immünitenin uyarılmasıdır.  

Akut travma süresince baskılanır ve sirkülasyonda 

saptanamamaktadır . TNF-α gibi ACTH ve glukokortokoidlerin potent 

stimülatörüdür.  

Akut travma sonrası ve ciddi hastalıklarda IL-2 sekresyonu 

bozulmaktadır. Bundan barsak bariyeri negatif yönde etkilenmektedir. 

Perioperatif transfüzyon  sonrası da IL-2 yapımı azalmaktadır . IL-2 

sekresyon ve aktivitesindeki bu azalma lenfosit apo pitozisinde 

hızlanmaya yol açmaktadır. Bu durum, geçici hücresel immünite 

bozukluğuna yol açabilmektedir.  
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lL-3 

 

T lenfosit kaynaklıdır.  

Kemik iliği üzerine etkilidir.  

Koloni uyarıcı faktor olarak çalışır.  

Kemik iliğinde miyeloid ve eritroid farklılaşma ve üremeyi uyarır (mast 

hücre ve nötrofil polimorf üretimini artırır)  

lL-4 

 

CD4 (+) T lenfosit kaynaklıdır (TH2  

hücrelerince üretilir)  

 

 

TH2’leri uyarır; TH1’leri inhibe eder. Bu etki temelde hümöral 

immüniteyi uyarır.  

B lenfositleri uyararak lg üretimini artırır.  

IgE ve lgG1 sentezini artırır 

lL-5 

 

 

CD4 (+) T lenfosit kaynaklı (TH2 

hücrelerince üretilir)  

B hücre farklılaşmasını ve humoral immüniteyi uyarır.  

Eozinofil kemotaksisi, eozinofillere diferansiasyonunu ve lgE sentezini 

uyarır; alerjik tablolarda özellikle astımda önemli rol alır.  

lL-6 T lenfosit kaynaklı (TH2 hücrelerince 

üretilir)  

 

TNF-α ve lL-1 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden sorumludur (ateş, 

akut faz protein sentezini v. s. )  

B Lenfositleri, lg sentezini, akut faz protein sentezini uyarır 

osteoklastları uyararak kemik yıkımını arttırır.  

   

 

Sitokinlerin majör etkileri 

 Kaynak hücre Majör etki 

lL-7 

 

Stromal ve Epitelyal hücreler 

 

Kemik iliğinde lenfositlerin (hem T hem B) üretimini yarır.  

B hücre farklılaşmasını, T hücrelerinin büyümesini yarır 

lL-8 T hücreler ve makrofajlar tarafından üretilir Nötrofil, bazofil ve T hücre kemotaksisi 

lL-9 Lenfositler Kemik iliğinde T hücre büyümesini uyarır 

lL-10 T lenfosit kaynaklı (TH2)  Temelde immünsüpresif  etkilidir (özellikle T lenfositler 

üzerinde immünsüpresandır ayrıca INF-ϒ, TNF ve IL-1 sentezini 

inhibe eder) ; hafif oranda B lenfositleri uyarır  

lL-11 Kemik iliğindeki stromal hücreler 

 

Kemik iliğinde trombosit üretimini uyarır 

Akut faz proteinlerinin yapımını uyarır 

lL-12 

 

 

Makrofajlar ve B hücreleri tarafından üretilir.  

 

Th1 hücreleri ve NK hücrelerince INF-ϒ üretimini uyarır.  

NK hücrelerinin en güçlü uyaranlarındandır.  

Granülomlarda makrofajların kemotaksisini uyarır 

lL-13 

 

Lenfositler Lenfositlerin büyümesi ve lgE sentezini uyarır.  

Epitelyum hücrelerinden mukus üretimini arttırır.  

lL-15 Makrofaj NK ve CD8 T lenfosit proliferasyonu 

lL-17 Bellek-aktive T lenfositler Chemokin, lL-1 ve TNF üretiminde artma 

lL-23 Makrofaj İnflamasyon, bellek CD4+ T hücre proliferasyonu;  

INFϒ-üretiminde artış; Th1 diferansiasyonunda artış 

IL-28  Virüslere karşı immun defanstan sotumlu (HCV, INF ve ribavirin 

tedavi cevabının belirlenmesinde bakılmakta) 

TNF-αααα 

 

Makrofajlar, mast hücreleri ve T-B lenfositler 

 

IL-1 ile birlikte akut ve kronik iltihabın her basamağını uyarır, 

fibmoblastlardan kollajen üretimini uyarır.  

TNF-α ve IL-6 ile iltihabın sistematik etkisinden sorumludur.  
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TGF-ββββ T hücreleri, makrofajlar, B hücreleri, mast 

hücreleri 

İmmünsüpressif etkilidir (antisitokin).  

Kronik iltihapta fibroblastları aktive ederek fibrozisi uyarır 

Rejenerasyonu durdurur.  

 

Table 4-1 Inflammatory Mediators in Shock 

  
Proinflammatory Anti-Inflammatory 

IL-1 /  

IL–4 

  IL–10 

IL–2 IL–13 

IL–6 IL–1ra 

IL–8 PGE2 
  

IFN 

TGF  

TNF   

PAF   

TNFR I/TNFR II   
 

 

 

Aşağıdaki hücrelerden hangisinde MHC sınıf I molekülü b ulunmaz?  

A) Hepatositler 

B) Nöronlar 

C) Makrofajlar 

D) Lökositler 

E) Endotel hücresi 

(CEVAP B)  
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Kronik iltihabın Hücreleri 

Akut inflamasyonun başlangıcından sonra 24-48 saatte monositler bölgeye gelir. Dokuya geçtiğinde makrofaj adını 

alırlar. Makrofajları aktive edici en önemli sitokin INF γ'dır.  

IFNγγγγ + IL-4 gibi maddeler makrofajların dev hücrelere dönüşümünü uyarır.  

 

İMMÜN RERAKS İYONLAR  

•  Tip I anafilaktik tip reaksiyon : IgE, bazofil ve mast hücreleri rol oynar. Anafilaksi, deri ve yiyecek allerji tipleri, saman 

nezlesi ve bazı astım tipleri ile atopi bu gruba girer.  

•  Tip II sitotoksik tip , IgG, IgM ve kompleman aktivasyonu ile hedef hücre lizisisağlanır. Örnek otoimmün hemolitik 
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anemi, Eritroblastozis fetalis,pemfigus vulgaris, good pasture,hiperakut organ rejeksiyonu ve transfüzyon 

reaksiyonlarıdır.  

•  Tip III immün kompleks bozuklu ğu: Antijen-antikor ve kompleman aktivasyonu ile nötrofillerin gelip lizozom ve diğer 

toksik maddeleri salgılaması ile oluşur. Arthus reaksiyonu, serum hastalığı, sistemik lupus eritematozus ,Hepatit B ile 

oluşan PAN ve akut glomerülonefritin bazı tipleri bu gruba girer.  

•  Tip IV Hücresel gecikmi ş aşırı duyarlılık ; T lenfosit duyarlanması ile oluşur. Örnek tüberkülin testi, kontrakt dermatit 

ve kronik organ reddi bu tiptir.  

•  Diğer önemli Tip 4 hipersensitivite örnekleri multiple  skleroz,romatoid artrit,Gullian barre sendromu ve Tip 1 DM 

dir.  

•  Tip 4 hipersensitivite granülomlarla da  oluşabilir 

 

 

NOT: 

MI Sonrası Onarım: 

 Miyokard enfarktüsü sonrası en sık komplikasyon; aritimi 

  2-4. günler arasında papiller kas rüptürü 

  4-7. günler arası kalp duvar rüptürü  (granülasyon  dokusu aşamasında)  

  En erken 15. gün en sık 2. ayda anevrizma gelişimi (yara gerimi aşamasında)  

 

 

 

 

 

Stroke sonrası onarım:  

Beyinde damar takınması ve likefaksiyon nekrozu gelişimi 

Birinci gün ; Baskın hücre nötrofiller  (akut iltihap)  

↓↓↓↓ 

İlk günler; Baskın hücre makrofajlar (beyinde mikroglia )  

↓↓↓↓ 

Takiben beyinde onarımdan sorumlu hücreler, yani astrositler olay bölgesinde toplanmaya başlar; 

nekroz alanı çevresinde gliozis saptanır. Astrosit sayısının bir bölgede artışı gliozis  olarak bilinir. 

(beyinde fibroblast bulunmaz ve kollajen üretimi olmaz) 

Astrositler beyinde onarın amaçlı olarak ürettikleri protein olan GFAP'ın üretimine başlarlar 

↓↓↓↓ 

GFAP hücre dı şına atılmaz  ve astrositler GFAP'ı sitoplazmalarında tutup kendilerini büyütürler 

 (gemistositik  astrosit  olarak adlandırılırlar)  

↓↓↓↓ 

Gemistositik astrositler  ile dolu bölge glial skar dokusu olarak adlandırılır.  
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YAŞLANMA 

 

Oksidatif stresin artması  

Mitokondriyal disfonksiyon:  Oksijen serbest radikalleri mitokondri proteinlerinde ve DNA da hasara neden olmaktadır. 

Yaşlanmayla birlikte hücrelerde mitokondri sayısı azalır ve mitokondrilerde büyüme meydana gelir. Mitokondrilerdeki yetersiz 

çalışma azalmış ATP yapımını ve sarkopeni, güçsüzlük, kognitif yetersizliğe neden olur.  

Telomer kısalması : Telomer timin ve guaninden zengin DNA dizileridir. Hücre bölünmesi ve yaşlanmayla telomer kısalır.  

İnflamasyon:  Yaşlanmayla beraber dokularda CRP, eritrosit sedimesyonu, IL-6ve TNF artmaktadır. Yaşlılar enfeksiyonlara 

karşı azalmış ateş ve lökositoz yanıtı verirler. Bu da mortalitenin artışına neden olur. 

Karaciğer detoksifikasyonunun azalması: karaciğer xenobiyotiklerin ve endobiyotiklerin(lipoprotein) detoksifikasyonunu 

yapmaktadır. Yaşlanmayla beraber karaciğer kan akımı azalır ve metabolizma yavaşlar. O nedenle yaşlılarda ilaç yan etkileri 

artmıştır. 

Endokrin sistem:  Yaşlanmayla beraber kanda DHEA ve GH azalır. İnsülin seviyesi ve insülin direnci artar.  

Vasküler de ğişiklikler:  Yaşlanmayla beraber aterosklerotik değişiklikler artar. Damar direnci ve sertliği artar. 

Progeria:  nadir görülen erken yaşlanma sendromlarıdır. Werner sendromu VRN gen mutasyonudur. Bu mutasyon helikaz 

aktivitesinin yok olmasına ve erken yaşlanmaya neden olur.Hutchingson- Gilford sendromu lamin A mutasyonudur. Kalıtımsal 

paterni yoktur. Cockayne sendromu DNA tamir geni olan ERCC-6 ve ERCC-8 mutasyonudur. 

Yaşlanmayla ilgili en önemli gen adayları : Apo-E ve FOXO3A. Apo E4 aleli Alzheimer ve damar sertliği ile ilgiliidir. Yaşam 

süresini kısaltır. FOXO3A geni, insülin IGF-1 youyla ilişkilir. İnsülin ve IGF-1 yaşlanmayla ilişkilidir.  
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FARMAKOLOJ İ 
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TIP DERS NOTLARI 

 

O.E 34 

OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJ İSİ 
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Betanekol  

GIS ve mesane düz kaslarını oldukça selektif uyarır 

Asetil kolinesterazlardan etkilenmez.  

Metakolin  

            KVS üzerinde en güçlü etki oluşturmaktadır. 

 

Pilokarpin   

             Glokom krizlerinde göz içi basıncının düşürülmesinde ilk tercih edilen ilaçtır.  

            Esas olarak oftalmolojide myotik olarak  kullanılır  

Muskarinik Aktivite  

 Kardiyovasküler Gastrointestinal Uriner Sistem Göz 

Asetilkolin ++ ++ ++ + 

Metakolin +++ ++ ++ + 

Karbakol + +++ +++ ++ 

Betanekol +/ - +++ +++ ++ 

Muskarin + + +++ +++ ++ 

Pilokarpin + +++ +++ ++ 
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KAS-S İNİR KAVŞAĞI HASTALIKLARI 

 

Şekil : Kas-sinir kavşağı 

 

LAMBER EATON SENDROMU   

Bu sendromda presinaptik kalsiyum  kanalına karşı gelişen antikorlar, Ach çıkışını önler. Aminoglikozit  antibiyotikler 

aynı kalsiyum kanalını etkileyerek benzer  duruma neden olabilirler. 

MYASTHENİA GRAV İS 

Kasta bulunan nikotinik Ach  reseptörüne antikor gelişir. 

 

DENERVASYON HİPERSENSİVİTESİ 

İkinci motor nöron hasarlarında , kasa giden asetilkolin  miktarı azalır. Bu nedenle azalan asetilkolini daha iyi 

bağlayabilmek için iskelet kasında bulunan nikotinik reseptör sayısı artar.  

Bu olaya up-regülasyon denir. Buna denervasyon (sinirsizle ştirme) hipersensivitesi denir. Artan reseptörler 

dolaşımda bulunan küçük miktardaki asetilkolini  bile bağlayabilirler. Bu durumda EMG de denervasyon potansiyeli adı 

verilen fibrilasyonlar, klinikte olarak kasta titre meler (fasikülasyon) olu şur.   
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ANTİKOL İNESTERAZLAR  

Fizostigmin  

BOS’a geçer ve SSS’ni etkileyebilir.  

Fizostigmin aynı zamanda antikolinerjik etkileri ol an ilaçların a şırı dozlarının tedavisinde de kullanılır. Antikolin erjik 

etkileri olan ilaçlar;  

Neostigmin  

 SSS’ne geçemez.  

Neostigminin , fizostigminden bir farkı da direkt  olarak nikotinik  reseptörleri uyarabilmesidir 

Myastenia gravis’in semptomatik tedavisinde kullanı lmaktadır.  

Edrofonyum 

       En kısa etkili asetil kolinesteraz inhibitör üdür.  

Kısa etkili oldu ğundan myastenia gravis tanısında kullanılır.  

Ambenonyum  

Myastenia gravis ve nöromusküler bloğun kaldırılmasında kullanılır.  

Pridostigmin  

 Uzun etkili olduğundan myestenia gravisin kronik tedavisinde kullanılır.  

 

Takrin-Donepezil-Rivastigmin- Galantamin 

            Alzheimer  hastalığında kullanılır. SSS ye geçebilirler . 

Distigmin   

 En uzun etkili reversibl kolinesteraz inhibitörüdür . Etkisi neostigmine göre geç başlar.  
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SKOPOLAM İN  

 Atropin gibi belladonna alkaloididir. 

  Periferik etkileri atropin gibidir fakat SSS üzerindeki etkileri daha güçlüdür .  

Klinikte kullanımı;  

 Taşıt tutması ( Hareket hastalı ğı)  

 Kısa süreli amnezi (obstetride)  

 Sedasyon (Atropinin tersine)  

 Organofosfat intoksikasyonunda atropinden daha etkilidir.  

 

NOT: 

Taşıt tutmasında anti-histamnikler, anti-kolinerjik etkileri nedeniyle kullanılabilirler.  

Dimenhidranat, meklizin, buklizin, siklizin bu amaç la kullanılır. 
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VESTİBULER S İSTEM 

 

Denge oluşumunda en önemli sistemlerden biridir. Başın uzaydaki konumunun belirlenmesi, göz-ekstremitelerin-

vücudun pozisyon ve durumuna göre ayarlanması gibi görevleri vardır. Temporalin piramidal parçasında bulunan üç yarım 

daire kanalı , bir Utriculus, bir  sacculus ile bu yapılar arasındaki bazı kanallardan oluşmuştur. 

 

YARIM DA İRE KANALLARI 

Yarım daire kanalları superior, lateral ve posterior olarak birbirine dik üç tanedir. Bunların utriculus’a açılan 

kısmında ampulla  denen yapı vardır. Ampulladaki krista üzerinde reseptör hücreler olan tüylü hücreler vardır. Tüylü hücrelerden 

biri diğerlerine göre uzundur buna kinosilyum denir. Diğerlerine de sterosilya denir. Sili  hücreler cupula denen glikoprotein 

yapısında jelatinöz yapı  ile örtülüdür. 

 

Yarım daire kanalları başın açısal ivmelenmesini algılarlar. Baş açısal olarak ivmelenince eylemsizlikle, sillerde 

eğilmeye yol açar. Sterosilya kinosilyuma yaklaşırsa depolarizasyon olur. Uzaklaşırsa hiperpolarizasyon olur. 

 

 

UTRİCULUS VE SACCULUS 

Başın linear ivmelenmesini algılarlar. Ayrıca başın dengede kalmasından sorumludur. Utriculus  reseptörleri 

horizontal  harekete yani ön-arka, sağ-sol harekete duyarlıdır. Sacculus reseptörleri ise vertikal harekete duyarlı dır. 

Utriculus ve sacculus reseptör hücreleri macula denen yapı üstündedir. Bu reseptör hücreleride tüylüdür. Bunların 

silleri otokonia denen kalsiyum karbonattan zengin jelatinöz yapıya gömülmü ştür. Utriculus ve sacculustan çıkan uyarı 

vestibüler ganglionda sinaps yaptıktan sonra lateral vestibüler çekirdeğe gider. 
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BEYİN SAPI HASARI VE OLU ŞAN DURUMLAR 

Deserebrasyon katılı ğı : Pons seviyesinin üzerinden yapılan beyin sapı kesilerinde, vestibulospinal  yol 

inhibisyondan kurtulduğu için alt ve üst extremitede extansiyon oluşmasıdır. 

Dekortikasyon katılı ğı: Mezensefalon kesilerinde rubrospinal, retikulospinal  yollar inhibisyondan kurtulduğu için, üst 

extremitede fleksiyon, alt extremitede extansiyon oluşmasıdır. 

 

 

 

Şekil : vestibulospinal ve retikulospinal yollar 

 

 

 

 
PROPANTEDİN  

Antimuskarinik ve ganglion bloke edici etkisi vardır.  

GİS’te tonus ve motiliteyi inhibe eder.  

Enürezis nokturna ve nörojenik mesane tedavisinde kullanılır.  

 

HYOSİN. N-BUTİLBROMÜR (BUT İLSKOPOLAR İMİN)  

Skopolaminin kuvaterner amin türevidir.  

Antispasmotik  olarak GİS spazmı, bilyer ve renal koliklerin  tedavisinde tercih edilir.  

Parenteral  yolla verilmelidir.  

 

PİRENZEPİN- TELENZEPİN  

 M1 reseptörlerin  seklatif olarak bloke eder. Gastroselektiftir .  
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GLİKOPİROLAT  

Tükrük salgısını  en güçlü inhibe  eden antikolinerjiktir.  

TRİPİTRAMİN  

Kalpteki M2 reseptörünü bloke eder.  

DARİFENASİN- SOLİFENASİN  

Gland ve düz kaslardaki M3 reseptörünü bloke eder.  

İPRATROPYUM- OKS İATROPİUM- TİOTROPIUM  

 Atropinin kuartenal yapıda bir türevidir.  

 Astımlı ve KOAH’lı hastalarda inhalasyon yoluyla ku llanılır.  

Mukosiliyer transportu inhibe etmemesi ve hava yollarında salgı birikimine yol açmaması avantajlıdır.  

En bronkoselektif olanı ve uzun etkilisi tiyotropiumdur.  

 

Antispazmodik Olarak;  

Oksifensiklimin-Piperidolat- Disiklomin- Adifenin : İrritabl kolon hastalığında kullanılır.  

Üriner Sistem Antispazmodiği; Flavoksat, Oksibutinin  

Oftalmik Solüsyon Olarak 

Homatropin:  Sikloplejik etkisi en kısa  olandır.  

Tropikamid: Midriyatik ve sikloplejik etkisi en kıs a sürendir. Sikloplejik ve midriatik  etkisi en uzun süren 

atropindir. 

Homatropin 

Siklopentolat 

 

 

NÖROMUSKÜLER BLOKERLER  
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Tübokurarin  

Histamin açığa çıkararak hipotansiyon ve bronkospazma neden olur 

 

Panküronyum  

En uzun etkili  noromuskuler blokerdir.  

Kalpte M2 reseptörlerini bloke eder ve ta şikardi olu şur  

Veküronyum  

Klinik kullanımda en çok tercih edilen  NM blokerdir.  

Plesentayı geçmediği için sezeryan  sırasında kullanılabilir.  

Mivaküryum  

Psödokolinesteraz  tarafından parçalanan en kısa etkili  blokördür.  

Atraküryum- Cisatraküryum  

 Plazmada spontan yıkılır. (Hoffman eliminasyonu)  

 Laudanosine  adında metaboliti vardır. Bu metabolit konvulziyon  oluşturabilir. 

 Etkileri kısa sürelidir. 

Roküronyum- Rapakuronyum  

 Kompetetif blokörler içerisinde etkisi en çabuk ba şlayandır. Rokuronyum KVS yan etki yapmaz. Histamin 

salınımına neden olmaz.  
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ADRENERJ İK AGON İSTLER 

BETA M İMETİKLER 

EPİNEFRİN (BETA 1, BETA 2, ALFA 1, ALFA 2)  

Hem alfa hem de beta reseptörlerine etkilidir.  

Düşük dozlarda damar üzerinde beta etkileri (vozodilatasyon, taşikardi) hakimdir.  

Yüksek dozlarda da alfa etkileri (vozokontraksiyon) hakimdir.  

 

 

 

NOREPİNEFRİN (ALFA1, ALFA2 VE BETA1)  

Böbrek dahil tüm damarlarda vzk (alfa1) 

Refleks bradikardi (vagal etki)  

DOPAMİN  

Düşük dozlarda: Dopamin reseptörleri etkiler. 

Orta Dozlarda : Beta 1 reseptörü etkiler. 

Yüksek dozlarda: vazokonstriksiyon (alfa 1) 

İSOPROTERENOL (BETA 1 VE BETA 2)  

 İsoproterenolün sadece beta reseptörleri etkilediği kabul edilir.  

 (+) inotrop ve (+) kronotrop etkisi vardır. (beta1)  

 Bronkodilatasyon etkisi epinefrin kadar etkilidir. (beta2)  

 Isoproteronol’e COMT’un etkisi çok az ve MAO’nun etkisi hiç yoktur.  

DOBUTAM İN  

Beta1 agonisttir. Dopamin reseptörüne etki etmez.   

(+) kronotropik ve inotropiktir.  

 

Başlıca konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.  

 

Bronkodilatatörler (Beta2 agonistler)  

Terbutalin, Salbutamol (Albuterol): Kısa etkili (Atakta) 

Salmeterol / Formeterol: Bronkodilatatör etkisi en uzun   

 

Tokolitikler (Beta2 agonistler=uterus gev şetici)  

Ritodrin, Terbutalin, Salbutamol 
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alfa1 SELEKT İFLER alfa2 SELEKT İFLER NON-SELEKT İFLER 

- Prazosin 

- Terazosin 

- Doksazosin 

- Tamsulosin 

- Labetolol  

- Trimazosin 

- Alfuzosin 

- İndoramin 

- Urapidil 

- Bunazosin 

- Yohimbin 

- Korinantin 

- Rovolsin 

- Idazoxan 

- Fluparoxan 

- Setiptiline 

- Piperoksan 

- Fenoksibenzamin 

- Fentolamin 

- Ergot 

- Tolazolin 

- Azapetin 

- Timoksamin 
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ALFA BLOKERLER 

Fenoksibenzamin  

 Nonselektif ve en uzun etkili (24 saat) alfa blokördür.  

Feokromasitoma  

 

Fentolamin  

 alfa reseptörleri kompetetif inhibe eder 

Etkisi 4 saattir.  

 

 

Prozosin, doksazosin, Terazosin  

    Selektif alfa 1A-B-D blokörleridir   

 En uzun etkili olan doksazosindir. En kısa etkili olan prazosindir.  

 Hipertansiyon, Semptomatik benign prostat hipertrofisinde kullanılır. 

Yohimbin / Korinantin  

Presinaptik alfa2 reseptörleri bloke eder. Sexual stimulan. 

Tamsulosin- Urapidil 

Sadece prostatik sfinkterdeki alfa1A reseptörünü bloke eder.  

Bu nedenle prostat hiperplazisinin tedavisinde kull anılır 

 

ERGOT ALKOLO İDLERİ  

 Alfa reseptör, serotinin ve dopamin  reseptörü üzerine parsiyel agonist  eki yaparlar.  

  Ergotoksin : Alfa bloker  etisi güçlüdür. Vazodilatasyon yapar.  

  Ergotamin : Vazokonstriktör etisi güçlüdür. Migren krizinde kullanılır.  

 Ergonovin(Ergometrin ): Postpartum kanamanın durdurulması için kullanılır.  

  Dopamin agonist etkili olduklarından en sık yan etki bulantı kusmadır .  

  Prolaktin salınımını inhibe ederle r. Kapiller miktotrombüs ve infarktüslere  neden olurlar.  
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Alfa AGON İSTLER 

Lokal Etkililer (dekonjesan) 

Oksimetazolin: alfa2A reseptör agonistidir. 

Ksilometazolin:  Lokal etkisi en uzun sürendir. 

Nafazolin 

 

 

Sistemik Etkililer  

Psödoefedrin  

Fenilpropanolamin:  İştah kesici etkisi bulunmaktadır. 

Fenilefrin / efedrin:  Hem lokal hemde sistemik dekonjestan olarak kullanılabilirler. 
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BETA  ADRENERJ İK BLOKERLER  

Nonselektifler  Beta1 selektifler  Beta2 selektifler  Beta3 selektifler  

Propranolol  

Nadolol  

Pindolol  

Labetolol  

Sotalol  

Tertatolol  

Oksprenolol  

Timolol  

Carteolol  

Penbutolol  

Bopindolol  

Medroxalol  

Bucindolol  

Levobunolol  

Metipranolol  

Metoprolol  

Atenolol  

Asebutolol 

Esmolol  

Bisoprolol  

Betaksolol  

Celiprolol  

Nebivolol  

Butoksamin 

Metilpropranolol  
Bupranolol  
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NÖROTRANSMİTTER  

Amin yapılı nörotr  

Dopamin 

Noradrenalin/adrenalin 

Serotonin 

Asetil-Kolin 

Histamin  

Aminoasit yapılı  

GABA  

Glisin 

Glutamat  

Aspartat   

Peptit yapılı  

Hipotalamohipofizer hormonlar: ADH, Oksitosin, ACTH, GH, TRH, GnRH.  

Endojen opioid hormonlar: Enkefalin, Endorfin, Dino rfin  

Taşikininler: SP, CGRP, Nörokinin A, Nöropeptit Y  

Barsak hormonları: VIP, Kolesistokinin, Gastrin, İnsülin, Somatostatin.  

Nükleotit yapılı  
ATP  

Adenozin  

Yağ asidi türevi  Anandamid  (araşidonik asit türevi)  

 

NORADRENAL İN  

 SSS’de noradrenerjik nöronların büyük kısmı 4. ventrikül tabanında bulunan Locus Ceruleus (LC)’da bulunmaktadır.  

 

Şekil : Beyinde NA sistemi 

α ve β reseptörler (G proteine bağlı) üzerinden etki gösterir. SSS’de bu sistemin aktivasyonu; dikkat kesilme, korku 
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ve alarm durumu  ile kendini belli eden panik reaksiyonuna yol açar. Ayrıca anksiyete ve tremor  oluşturur. Buna karşılık bu 

sistemin etkinliğinin azalması depresyon  gelişiminde rol oynamaktadır.  

 

Şekil:  Beyinde NA sentezi 

  Noradrenerjik nöronların nörohormonal etkileri bulunmaktadır.  

 NE, GnRH ve ACTH salınımını arttırır.  

 SSS’de noradrenalinin major metaboliti MHPG (3-metoksi 4-hidroksi fenilglikol )’dir.  

DOPAMİN  

  Dopaminerjik nöronların çıkış kaynağı mezensefalonda substansia nigra ve ventral tegmental area (VTA)’ d ır.  

 

Şekil : Beyinde dopamin sistemi 

 

  Nigradan çıkan ve striatuma (caudat ve putamen) nigrostriatal  yol istemli hareketin düzenlenmesinden sorumludur. 

Hasarında Parkinson hastalı ğı oluşur.  

 VTA dan çıkan ve limbik sisteme (akkumbens, amigdala, hipokampus) giden mezolimbik  yol ödül sistemleri ve temel 

yaşamsal davranışları düzenler. Prefrontal bölgeye giden mezokortikal  yol bili şsel  fonksiyonları düzenler. 

 

 Dopamin ayrıca hipotalamustan salınır ve prolaktin sekresyonunu  inhibe eder.  
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 Tirozin  amonoasidinden yapılır. MAO ve COMT ile metabolize  edilebilir.  

 Yıkılım ürünü HVA (Homovanilik asit)  

  D1 ve D5 reseptörleri  Gs proteini yardımıyla adenilat siklazı aktive ederler.  

  D2, D3, D4 reseptörleri  Gi proteini ile adenilat siklazı inhibe  ederler.  

 D1 reseptörü: En çok nigrostriatal yolakta bulunur.  

 D2 reseptörü: Striatumda  ve mezolimbik  yollarda bulunan ana dopaminerjik reseptördür. Ekstrapiramidal sistemle 

ilgili motor düzenlenmede rol oynar.  

 Presinaptik otoreseptör  olarak dopamin salımının düzenlenmesinde görev yapar. Mezolimbik  hiperaktivasyon 

şizofreni  hastalarında görülür. Amfetamin ve kokain mezolimbik yolu aktive eder.  

 D3 reseptörü: Daha çok nukleus akkumbenste eksperese edilir.  

 D4 reseptörü: Prefontal ve limbik bölgelerde bulunur. Bileşsel  fonksiyon regulasyonunda görev alır. 

SEROTONİN  

 Serotonerjik (5-HT-Hidroksitriptamin)  nöronların çıkış kaynağı mezensefalonda nukleus raphe’dir.   

 

Şekil:  Beyinde 5-HT sistemi 
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 Duygulanımın (emosyon), uyku ve i ştahın düzenlenmesinde rol alır.    

 Trombositlerde  yoğun olarak bulunur. Vazokontraksiyon yaparak hemostazis ve pıhtılaşmada görev alır.  

Serotonin, ACTH ve PRL salınımını arttırırken, GnRH salınımını ise inhibe eder .  

Yıkım ürünü 5-HIAA  (5-hidroksi indol asetik asit) 

  Serotonin azlığında depresyon, anksiyete  oluşmaktadır. Serotonin salınımı  azaltılmı ş olan deney hayvanları 

huysuz, saldırgan, endi şeli  olurlar.  

 

Şekil:  Beyinde 5-HT sentezi 
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Serotonin reseptörleri:  

  5HT1A: Anksiyolitik  etki gösterir.  

  5HT1B: Presinaptik reseptördür.  

  5HT1D: Migren  patogenezinde rol oynar. Beyin damarlarında  vazokontraksiyon  yapar. 

 5HT2: Exitatör niteliktedir. Limbik sistemde bulunur. Davranış üzerine olan etkilerde rol oynar. LSD  

  5HT3:  Solunumu ve bulantı- kusma merkezini stimüle eder. Ayrıca periferal otonom sistemde de bulunmaktadır. İyon 

kanalıdır.  

  5HT4:Özellikle GIS’demiyenterik pleksuslarda bulunur. 5HT4 agonistleri intestinal peristaltizmi arttırırl ar   

  5HT 6 ve 5HT 7 reseptörleri limbik sistemde geniş olarak dağılmıştır.  

 

HİSTAMİN  

  Histidinden  oluşur. Histamin beyinde uyanıklık , cinsel davranış, kan basınıcının düzenlenmesi, su içme ve ağrı 

eşiğiyle ilşkilidir.  

  MAO ve DAO (Diamino oksidaz) tarafından imidazol asetik asit ve metilimidazol asetik aside yıkılır.  

 
Şekil:  Beyinde 5-HT sentezi 
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GABA  

 
Şekil:  Beyinde GABA sentezi 

 

  Glutamat dekarboksilaz  ile glutamattan  sentezlenir.  

 2 tip GABA reseptörü vardır. (GABA A, B)    

  GABA A reseptörü Cl iletimini artırır ve Benzodiazepinler ve barbitüratların etki yeridir. Ayrıca steroid 

hormonlardan progesteron ve deoksikortikosteron (DOC), Alkol GABA A reseptörü üzerinden sedatif ve analjezik etki 

gösterir. Picrotoxin , GABA kanalını bloke edip deneysel epilepsi  için kullanılır. 

 

Şekil:  GABA reseptörleri 

GABA B Reseptörü, İyon kanalı değildirler (Gi ile kenetlidir). Benzodiazepin ve barbituratlar  tarafından etkilenmez. 

Baklofen  tarafından aktive edilir. Baklofen  özellikle spastik çocuklarda spazmı azaltmak  için kullanılmaktadır. 

 

Şekil:  Beyindeki nörotransmiter miktarları 

GLUTAMAT  

  Beyinde en yaygın bulunan nörotransmitterdir.   

 Glutamat reseptörleri 2 tiptir:  

1 - Metabotropik tipte olanlar G proteine ile ba ğlantılı olup IP3 ve DAG seviyelerini yükseltir yada hücre içi cAMP 

seviyesini düşüren serpantin reseptörleridir.  

2 - İyonotropik tipte olanlar ise; AMPA-K (Kainate) ve NMDA reseptörleridir. 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E 69 

 

Şekil:  NDMA reseptörleri 

 

NMDA reseptörü  

Na-K- Ca kanal tipi kanaldır. . Hipokampusta  yüksek miktarda NMDA reseptörü vardır. Bu lokalizasyonlu 

reseptörlerin LTP (Uzun dönemli potansiyalizasyon) den sorumlu olduğu bilinmektedir. 

 LTP uzun süreli bellek ve ö ğrenme mekanizmalarından sorumludur.  

Eksitotoksite 

Serebral iskemi, Travma, epilepsi sırasında a şırı glutamat salınımı ve bu reseptörün aktivasyonu olmaktadır. 

Bu reseptörlerin aktivasyonu ile nöron içine aşırı Ca girer  ve böylelikle noron  hasarı  gelişmektedir. 

 

AMPA-K (Kainate) reseptörü   

Na+ ve K+ için iyon kanalıdır.  

GLİSİN 

 
Primer olarak medulla spinalis ve beyin sapında  bulunan inhibitör nörotransmitterdir.  

Cl  iletimini artırır. Strikinin adlı zehir klor ka nalını bloke ederek, medulla spinais seviyesindeki inhibisyonu 

ortadan kaldırır. Hayvanda tetani ve çırpınma olu şur . 

 

P MADDESİ VE DİĞER TAK İNİNLER  

 P maddesi barsakta, değişik periferik sinirlerde ve merkezi sinir sisteminin bir çok kısmında bulunur. P maddesi 

reseptörü (nörokinin= NK 1 R)  Gq proteinine bağlıdır. Ağrının iletilmesinde görev alır. 

 Ayrıca akson refleksinden  sorumlu sinir liflerinden salınan mediatördür . Deri içine zerk edildiğnde kızarma ve 

şişmeye neden olur. NK-1 R blokerleri insanlarda anti-depresan etkilidi r.  
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Şekil:  Akson refleksi 

ADENOZİN 

Adenozin genel bir MSS deprasanı olarak etki gösterir.  

Tüm Adenozin  reseptörleri  G proteinine ba ğlı reseptörlerdir.  

Çay, kahvedeki teofilin ve kafein etkilerini  adenozin reseptörlerini bloke ederek gösterir. 

 
P1R (PA1-PA2A-PA2B-PA3):  PA1 reseptör kalp hızında azalma oluşturur. Teofilin ve kafein bu reseptörün blokeridir. 

P2Y Reseptör: Beyin, trombositlerde bulunur. P2Y12 clopidogrel, tiklopidin tarafından bloke edilir. 

P2X Reseptör: Nöron, trombosit ve makrofaj aktivasyonu, düz kas ve miyokard kontraksiyonunda görev yapar. ATP 

agonist etkilidir. 
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BELLEK MEKAN İZMASI 

 

Şekil : Sıçan hipokampus 

LTP uzun süreli bellek  ve öğrenme  mekanizmalarından sorumludur. Schaffer kolleteralinden salınan glutamat, CA1 

(postsinaptik) nöronundaki NMDA reseptörüne bağlanır. NMDA kanalı normalde magnezyum  ile kapalıdır.  Glutamatın kanala 

bağlanmasıyla, NMDA kanalından magnezyum ayrılıp kalsiyum girişi olur.  

 
Şekil : NMDA ve AMPA reseptörü 

 
Erken LTP: Long-term potentiation  

Schaffer kolleteralinin yüksek frekansta uyarılması fazla miktarda Kalsiyum CA1 nöronuna girmesini sağlar.  Bu 

kalsiyum kalmodulin kinaz üzerinden AMPA reseptörü fosforilasyonu ve AMPA ekspresyon artışına neden olur. Böylece 

glutamat etkileri CA1 nöronunda artar. Artmı ş EPSP olu şur. Bu mekanizma kısa süreli bellekten sorumludur. 
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Şekil : LTP oluşumu 

Geç LTP :  

Erken LTP nin tekrar etmesi ve uzaması, c-AMP artışına, protein kinaz A aracılıklı CREB (c-AMP response elment 

binding) fosforilasyonuna  neden olur. Bu fosforilasyon DNA da CRE  (c-AMP response element) bölgelerine CREB  

bağlanmasına ve sinaptik proteinlerin gen transkripsiyonuna neden olur. Böylelikle yeni sinaplar  oluşur. Bu mekanizma uzun 

süreli bellekten sorumludur.  

LTD: Long-term depression 

Schaffer kolleteralinin düşük frekansta (1 Hz) uyarılması az miktarda kalsiyum CA1 nöronuna girmesini sa ğlar.  

Kalsiyum  konsantrasyonunun düşük olması protein fosfataz  aktivasyonuna neden olur. Bu da AMPA reseptör azalmasına 

neden olur. Böylece glutamat etkileri CA1 nöronunda azalır ve E PSP olu şumunda baskılanma olu şur. Bu mekanizma 

unutmadan sorumludur. 

 

Şekil : LTD oluşumu 

 

HİPOTALAMUS ÇEK İRDEKLER İ VE FONKSİYONLARI  

Posterier hipotalamus: Kan basıncının artması, pupiller dilatasyon, titreme, vücut sıcaklığında artma (Sempatik 

alan) 

Anterior hipotalamus: Miyozis, terleme, vucut sıcaklığında azalma (parasempatik alan)  

Dorsomedial çekirdek: Gastrointestinal uyarma 

Perifornikal çekirdek: Acıkma, kan basıncının artması, hiddet 

Ventromedial çekirdek: Doyma, nöroendokrin kontrol 
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Mamiller cisim: Beslenme refleksleri  

Lateral hipotalamik alan: Susama ve acıkma  

Paraventriküler alan: Oksitosin salgılanması, su tutulması 

Medial preoptik alan: İdrar kesesinin kasılması kalp hızının azalması, kan basıncının düşmesi 

Supraoptik çekirdek: Vasopressin salgılanması  

Suprakiazmatik Çekirdek: Diürnal ritmden sorumludur  

 

YEME DAVRANIŞI 

Yeme davranışı hipotalamusun lateral ve ventromedial  çekirdekler tarafından kontrol edilmektedir. Yağ dokusundan 

salınan hormonlara adipokin  adı verilir. Yağ dokusu artınca adipokin  miktarıda artar. İştah üzerinde en etkili adipokin leptindir . 

Yağ dokusundaki hücrelerin ürünü olan leptin (ob/ob geni)  hipotalamustaki NPY’yi baskılayarak i ştah kesici 

özellik göstermektedir. NPY hipotalamusta güçlü oroksojen (yeme davranı şını uyarıcı) etki olu şturur.  

 
Tablo: Yeme davranışını etkileyen peptidler 

ATEŞ ve ISI KAYBI 

İnflamasyon, endotoksin gibi uyaranlar sonucunda monosit, makrofaj ve kuppfer hücrelerinden Endojen pirojenler 

denilen (IL-1, IL-6, INF-Beta, INF-gama, TNF-alfa)  sitokinler yapılmaktadır.  

Bu sitokinler kan beyin bariyeri olmayan beyin bölgelerinden organum vaskulozum lamina terminalis (OVLT) etki 

ederek, hipotalamuste preoptik sahayı uyarırlar.  

Bu sahada PGE aracılıklı termostat daha yüksek bir sıcaklığa ayarlanır. Sonuç olarak üşüme, titreme ile ateş yükselir. 

Bunun yanında MSH ve ADH  güçlü anti-pirojen  aktivite gösterirler. 

 

Isı kaybı tipleri: 

 1-Radyasyon: Normal oda sıcaklığında çıplak bir kişide toplam ısı kaybının yüzde 60'ı  radyasyonla olur. infrared ısı 

ışınlarıyla yani bir çeşit elektromanyetik dalgalar yolu ile olur.  

 2-Kondüksiyon: vücut yüzeyinden iskemle, yatak gibi sert cisimlere direkt olarak ileti yoluyla kaybedilen ısı miktarı 

azdır (yüzde 3 kadar).  

 3- Konveksiyon:  Isının vücuttan hava akımıyla kaybına denir. 

 4- Buharla şma:  Vücuttan suyun buharlaşması sırasında ısı kaybedilir. Su molekülerinin, deri ve solunum yüzeyleri 

yoluyla sürekli difüzyonundan kaynaklandığı için deri ve akciğerlerden hissedilmeyen bu buharlaşma kontrol edilemez. 
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Şekil : Isı kaybı tipleri 

SUSAMA 

 Hipotalamus tarafından kontrol edilir.  Ozmolarite ve ekstrasellüer volüm susamanın regulasyonunda görev yapar. 

Ozmoresepörler ön hipotalamusta  bulunur. 

 Hücre dışı sıvı hacminin azalması renin-anjitoensin  sisteminin aktivasyonuna neden olur. Anjiotensin 2 subfornikal 

organda ve OVLT’ de  susama nöronlarını aktive eder. Susamada kalp ve damarlarda bulunan baroreseptörlerde  görev 

yapmaktadır. N 

Sirkum ventiküler organlar: Posterior pituitary (nörohipofiz), hipotalamus median eminence, pons area 

postrema, organum vaskulosum lamina terminalis (OVL T, supraoptik krest), subfornikal organ (SFO). Bu bölgelerde kan 

beyin bariye bulunmaz.  

 

Şekil : Susama mekanizması 

EPİFİZ BEZİ (PİNEAL BEZ) 

Erişkin insanda Epifiz  bezinde acervulus cerebri (beyin kumu) (Hidroksi Apatit Kristalleri) adı verilen cisimler 

görülür  

Epifiz hormonu Melatonindir . Melatonin serotoninden  N-asetillenme ve O-metilasyon ile sentezlenir. Salınımın 

kontrolü diürnal ritm ile ayarlanmaktadır.  

Melatonin karanlıkta  salınan bir hormondur. Işıkta salınımı durur. Melatonin memelilerde diürnal  ritimlerden 

sorumludur. . 
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Şekil :Pineal bez 

CEREBELLUM 

 Cerebellum  temel görevi kastan ve beyinden bilgi alıp karşılaştırmak , böylelikle hareketin doğru yapıldığı konusunda 

bilgi edinmektir. 

1-Archicecerebellum: Cerebellumun en eski parçası olan lobus flocconodularisten oluşur ve denge ile ilgilidir. 

Flocculonodular lob vestibüler çekirdeklerle ba ğlantılıdır ve en önce geli şmiş olan lobdur. Archicerebellum’da denir. 

Özellikle postür ve denge için gereklidir. Harabiye tinde denge kaybı ve ataksi olu şur.  

2-Paleocerebellum (anterior serebellum): Kas ve tendonlardan proprioseptif duyular alır. Medulla spinalisle 

bağlantılıdır.  

 
3-Neocerebellum (posterior serebellum): Filogenetik açıdan en yeni parçadır. Beyinle bağlantılıdır. İstemli 

hareketlerin koordineli, düzenli yapılmasını sağlar. Hareketin genişliğini, yönünü, kuvvetini ayarlar. Neoserebellum 

lezyonlarında disartri, dismetri, intensiyonel trem or ve disdiadokokinezi olu şur.   
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Cerebellum katmanları 

Granüler tabaka: En içteki tabakadır. Glomerüler hücresini ve spino cerebellar 

yolun mossy aksonlarını içerir. Ayrıca golgi tip II hücresi ve granül hücresinin dentritleri bu tabakada sinaps yaparlar. Mossy 

lifleri (yosunsu lif) cerebellimun ana input kaynağıdır. Bu lifler aracılığıyla cerebellum medulla spinalisten , ponstan ve 

vestibuler sistemden bilgi alır. 

 

Purkinje tabakası: Orta tabakadır . Purkinje hücresini içerir. Negatif çıktıların oluştuğu tabakadır. Purkinje hücresi 

nörotransmitter olarak GABA’yı kullanır. Purkinje  hücreleri temel olarak vestibuler çekirdeklere ve cerebellar nükleuslara 

inhibitör  uyarı götürürler. Cerebellar nükleuslara giden inhibitör uyarılar buradan talamusa projekte olur. 

 

Moleküler tabaka: En yüzeydeki tabakadır. Yıldız hücresi, sepet hücresi ve purkinje hücrelerinin dentritlerini 

içerirler. Ayrıca granüler hücrelerinin aksonlarıda bu tabakada bulunur. Bu tabakada granüler hücre aksonları paralel lifleri 

oluşturur. Serebelluma eksite edici uyarılar yosunsu lifler ve tırmanıcı liflerle gelir. 

 

 

Şekil : Cerebellum katmanları 

 

BAZAL GANGL İONLAR 

 
Bazal ganglionlar özellikle ritmik hareketin (el yazısı gibi) yapılmasından sorumludurlar.  

Nükleus kaudatus, putamen, globus pallidus, nükleus  subtalamikus ve substantia nigra oluşur. Bazal 

ganglionlarana fonksiyonu talamusdan geçenlifler aracılığıyla, motor korteksietkilemektir. Bazalganglionların amacı hareketin 

planlanması ve eşgüdüm halinde yapılmasıdır. Ayrıca bazal ganglionların duygulanım ve bili şsel fonksiyonlardanda 

sorumludur.  
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Şekil : Bazal ganglionlar 

Nükleus kaudatus ve putamen’in beraber oluşturduğu yapıya striatum denir. Bazal ganglionlar motor merkezlerin 

fonksiyonlarına yardımcı olur. Bazal ganglionların girişi Striatum, çıkışı substansia nigra ve globus pallidustur.  

Subtalamik nükleus lezyonunda ballismus olur. Tek taraflı olursa lezyonun karşı tarafından olur ve buna 

hemiballismus denir, irade dışı kasılmalardır.  

Corpus striatum lezyonunda atetozis oluşur. Distoni ve Huntington kores i bu bölümle ilgili bozukluklardır. 

Huntington koresinde striatumdaki kolinerjik ve GABA erjik liflerde dejenerasyon vardır.  

Substantia nigra lezyonları parkinsona neden olur. Substantia nigradan, striatuma dopaminerjik lifler gitmektedir. 

Parkinson hastalığında nigrostriatal yolda dejenerasyon vardır. Parkinson hastalığı rijidite, hipokinezi ve tremorla (hap yapar, 

para sayar tipi) karakterizedir.  

 
 
 
 

 

GÖRME DUYUSU  

Gözde kırma ortamları: Hava ile korneanın ön yüzü, korneanın arka yüzü ile aküoz humor,  aküoz humor ile lensin ön 

yüzü, lensin arka yüzü ile corpus vitrozumdur. Gözde en kırıcı ortam hava ile kornea  ön yüzü arası, yani korneadır. Kornea +40 

dioptrilik kırma gücüne sahiptir.  

Gözün akomodasyonsuz kırma gücü +59 dioptridir. Buna statik kırılma denir. Merceğin kırma gücü +12 Dioptridir.  

Lensin kırma kuvveti korneanın tersine ayarlanabilir ve bu işleme akomodasyon  denir.  
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Mercek asıcı bağlarla asılmıştır ve bunlar merceği gergin tutar M. ciliaris bu bağların gerginliğini azaltır ve lensin 

kalınlaşmasına neden olur. M. ciliaris kasılınca lensin kırıcılığı artar. 

Akomodosyondan sorumludur. Hipermetroplarda daha fazla akomodasyon olduğundan siliar kas bu kimselerde 

daha fazla gelişmiştir. Asıl akomodasyonu M. ciliaris’in dairesel lifleri yapar.  

Akomodasyon;  Gözün kırma gücünü değiştirmesine verilen isimdir . Dinamik kırılmada denir. 3 bileşeni vardır: 

Lensin kırma kuvvetinin artması, pupilla konstriksiyonu ve konverjans (gözlerin içe bakması) 

Kırma kusurları:  

Normal göze emetrop  denilir.   

Miyop: Yakını görmenin net, uzaklığı görmenin bulanık olduğu durumdur. Lensin kırıcılığı artmış veya ön arka çapı 

uzamıştır. Düzeltilmesinde kalın kenarlı mercek kullanılır. 

Hipermetrop: Uza ğı görmenin net, yakını görmenin bozuk olduğu durumdur. Lensin kırıcılığı azalmış yada göz 

küresinin ön arka çapı küçülmüştür.Bu hastalarda m.ciliaris sürekli kontrakte olarak l ens bombeli ğini ve buna ba ğlı 

kırıcılı ğı arttırmaya çalı şır. Düzeltilmesinde ince kenarlı mercek kullanılır. 

Prespiyopi; Akomodasyon gücünün yaşla beraber azalmasıdır. Lensin elastikiyetinin kaybetmesi sonucu oluşur.  

Astigmatizma; Kornea veya lensin ya da her ikisinin birden yatay ve düşey düzlemlerdeki kırıcılığının farklı olmasıdır. 

Düzeltilmesinde silendirik mercek kullanılır. 

 
Şekil : Kırma kusurları 

GÖZ DİBİ 

 

Göz dibinde iki önemli nokta vardır. Papila nervi optici ve macula lutea. Papille nervi opticiden göze giren çıkan 

damarlar geçer. Burada basil ve koni yoktur. O nedenle kör nokta denir.  

 
Papilla nervi optici (optik disk)’nin 3 mm temporalindeki maculla lutea (fovea sentralis)’tir. Burası gözün net görme 

yeridir. Burada koni çok fazladır ancak basil yoktur ve gözd eki en büyük rezolüsyon alanı burasıdır.  Optik disk ganglion 

hücrelerinin aksonlarının optik siniri oluşturmak üzere retinayı deldiği noktadır.  

Retinada pigment hücreleri, reseptör hücreler, ganglion hücreleri, müller hücreleri ve lokal devre nöronları vardır. 

Retinada horizantal hücrelerin aksonu “Rod” hücrele ri ile sinaps yaparlar.  
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Lokal devre nöronları horizontal hücreler ve amakrin (Bipolar Hücreler ile sinaps yaparlar) hücrelerdir. Müller 

hücresi glia kökenli destek hücresidir. 

Pigment hücreleri  dağınık ışığı absorbe eder ve reseptör hücrelerden dökülen diskleri fagosite eder.  

 

Şekil : Retina katmanları 

Reseptör hücreler 

Basil ve koni olarak iki tiptir.  

Basiller dü şük ışık şiddetine duyarlıdır ve gece görmeden sorumludur.  

Koniler yüksek ı şık şiddetine duyarlıdır ve gündüz görmeden sorumludur.  

Retinada basiller periferde koniler merkezdedir.  

 
Şekil : Basil ve koni hücresi 

 
Görme elektrofizyolojisi  

Reseptör hücrelerde –40 mV’luk istirahat potansiyeli vardır. Göze ışık düşünce Rodopsin yapısında bulunan 11-cis–

Retinal  fotoizomerize olup, all-trans-Retinal  haline gelir. Sonuçta oluşan metarodopsin II  (all-trans Retinal bulundurur), 

transdusini uyarır . Transdusinde fosfodiesteraz enzimini aktive eder, sonuçta cGMP miktarında dü şmeye neden olur .  

cGMP miktarında dü şmeyle birlikte sodyum kanalları kapanır ve hücre hiperpolarize olur.   
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Şekil : Görme fizyolojik mekanizması 

 
 

Ganglion hücresi aksonları optik siniri yapar.  Optik sinirde nazal bölgeden gelen lifler kiazma opticumda  

çarplazlaşır. Daha sonra traktus opticus  ile iletim devam eder.Traktus optikus,  talamusun corpus genikulatum laterale 

çekirdeğinde sinaps yapar. Ardından radiatio optica olarak  oksipital loba uzanır.  
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İŞİTME FİZYOLOJ İSİ 

İşitme Sisteminin Fonksiyonel Anatomisi 

Kulak dış, orta ve iç kulak olarak üç bölgeye ayrılır. 

 

Şekil:  Kulak yapısı 

Dış Kulak 

Kulak kepçesi, dış işitme kanalı, dış kulağı oluşturur. İnsanlarda kanal oldukça düzdür ve yaklaşık 0.7cm çapında, 2-

3cm uzunluğundadır.  

Orta Kulak 

Orta kulak dış ve iç kulak arasında bir boşluktur. Boşluk dış kulaktan koni şeklindeki bir zar ile (timpanic zar) 

ayrılmıştır. Bu zarın iç yüzüne işitme kemiklerinden ilki olan malleus (çekiç) bağlanmıştır.  

Orta kulağın anterior duvarı karotid duvarı olarak da anılır, çünkü arteria karotis hemen bunun önünden geçmektedir. 

Hemen bunun aşağısında orta kulak ile ağız boşluğunu bağlayan östaki tüpü bulunur. Bu tüp orta kulak ile dış atmosfer 

basıncının eşitlenmesini sağlar. Bu tüp sürekli açık değildir yutma çiğneme ve esneme sırasında açılır. 

Orta kulağın iç kulağa bağlantılı iki açıklığı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi orta kulak kemiklerinden bir olan 

stapes (üzengi) kemiğine bağlantılı, oval  yada vestibular penceredir.  

Diğeri ise daha aşağıda bulunan daha küçük ve dairesel formda kohlear penceredir. Kohlear pencere sekonder 

timpanik zar olarakta adlandırılan bir zarla kapatılmıştır. 

Oval pencere ise tamamiyle stapes ile kapatılmı ştır . Orta kulağın diğer kemiği inkus(örs) dur. Bu kemik malleus ve 

stapes arasındadır. Orta kulak kemiklerinin fonksiyonu ses titreşimlerinin gücünü arttırmaktır. 

 

Şekil:  Kulak yapısı 
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Orta kulak kemikleri ligamentlerle askıda tutulurlar ve bunlara esas olarak iki kas etki eder. Bunlardan biri M.tensor 

timpani,  malleusa bağlıdır, diğeri M.stapedius, stapese bağlıdır. Bu kemikler timpan zarındaki küçük titreşimlerle harekete 

geçer ve bu titreşimleri büyüterek oval penceredeki daha küçük çaplı zara yansıtır. Kulak kemikleri bir kaldıraç gibidir. Stapes 

ligamentlerle oval pencereye bağlanmıştır. Bu ligamentler stapesin oval pencere üzerinde ileri geri hareketine izin verir. 

İç Kulak 

 

 

Orta kulağa oval pencere ile açıklığı olan kanallar sistemi üç odacıktan oluşmuştur. Salyangozvari yapı düz olarak 

düşünüldüğünde bu kanallar birbirine paralel olarak yer alır. En üstteki ve en alttaki kanal birbirine bağlantılı ve perilenf  denilen 

bir sıvı ile doludur. Ortadaki kanal, skala media, ise işitme reseptörlerini içermektedir ve endolenf  sıvısı ile doludur. Skala 

media, üsten skala vestibuli, alttan skala timpani ile kuşatılmıştır.  

Skala timpaniyi skala mediadan ayıran zar, bazilar zar olarak adlandırılmıştır. Bu zar işitme reseptör hücrelerinin 

bulunduğu korti organını içerir. Korti organında silli hücreler  bulunur. 

Silli hücrelerin silleri tektorial membran denen jelatinöz bir yapı ile örtülüdür. 

Perilenfin yapısı serebrospinal sıvıya benzerdir, sodyum iyonları yüksek, potasyum iyonları dü şüktür.  Bunun tersine 

endolenf yüksek kon santrasyonda potasyum iyonları içerir ve çok dü şük konsantrasyonlarda sodyum iyonları içerir .  

Bazilar membranın yukarı doğru hareketi tektoriyal zara gömülü olan sillerin bir yana doğru bükülmesine neden olur. 

Bükülme sonucu sili ücrelerdeki potasyum  kanalları açılır. Endolenften sili hücreye potasyum girer . Depolarizasyon ile 

işitme sinyali oluşur. 
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Şekil:  Kulak yapısı 
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DOPAMİNERJİK ETK İLİ İLAÇLAR  

Dopamin prekürsörü  Levodopa  

DA reseptör agonistleri  Bromokriptin  

Lizurid  

Pergolid Apomorfin  

DA salınımını artıranlar  Amantadin  

MAOB inhibitörleri  Selegilin  

COMT inhibitörleri  Tolkapon / Entakapon  

 

Levodopa (L-DOPA):  

 

 

Dopa Dekarboksilaz İnhibitörleri  

Karbidopa  

Benserazid 
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D2 reseptör agonistleri 

Bromokriptin  

Lizurid  

Pergolid  

Kabergolin  

Ouinagolid  

Pramipeksol  

Ropinirol  

 

 

Selejilin:  

 MAO-B  enziminin selektif ve irreversibl inhibitörü dür.  

Entakapon / Tolkapon  

COMT (Katekol-o-metil transferaz) inhibitörleridir.   

Entakapon periferik etkili katekolometil transferaz inhibitörüdür.  

Tolkapon ise aynı zamanda Santral Sinir Sistemi’nde COMT (Katekol-o-metil transferaz) enzimini bloke eder  

Tolkapon; belirgin hepatotoksiktir.   

Selejilin:  

 MAO-B  enziminin selektif ve irreversibl inhibitörü dür.  

Hastalığın başlangıç döneminde kullanılır.  

Entakapon / Tolkapon  

COMT (Katekol-o-metil transferaz) inhibitörleridir.   

Entakapon periferik etkili katekolometil transferaz inhibitörüdür.  

Tolkapon ise aynı zamanda Santral Sinir Sistemi’nde COMT (Katekol-o-metil transferaz) enzimini bloke eder  

Tolkapon; belirgin hepatotoksiktir.   

 

SANTRAL ANT İKOL İNERJİKLER  

Parkinsonda  en belirgin olarak tremor u düzeltirler. 

Biperiden (Akineton)  

Benztropin  

Triheksifenidil  

Orfenadrin  

Difenhidramin (Bir Antihistaminiktir)  

Bornaprin  

Dietazin  

Etopropazin  

Klorfenoksamin  

Prosiklidin  
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BENZODİAZEPİNLER  

Uzun Etkililer   Orta Etkililer  Kısa Etkililer  

Diazepam  

Flurazepam  

Klonazepam  

Klorazepat  

Klordiazepoksit  

Kuazepam  

Medazepam  

Prazepam  

Alprazolam  

Lorazepam  

Oksazepam  

Bromazepam  

Estazolam  

Halazepam  

Temazepam  

Midazolam  

Triazolam  
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Farklı Bir Metabolit Olu şturmayan Bz ‛ler:  

Lorazepam  

Oksazepam  

Benzodiazepinler: 

Anksiyeteye kar şı en etkili ilaçlardır. Bu etkilerine kar şı tolerans geli şmez 

Anterograd amnezi (özellikle Midazolam)  yapabilirler. 

 

Çizgili kas tonüsünü azaltır lar (santral kas gevşetici etki). 

Antikonvülzan etkiler olu ştururlar; 

Öğrenme güçlüğü oluştururlar.  

ATİPİK BENZOD İAZEPİN AGONİSTLERİ 

ZOLPİDEM, ZOPİKLON,  ZALEPLON 

 Benzodiyazepin olmamasına rağmen BDZ reseptörüne bağlanabilen hipnotik etkiye sahip bir ilaçtır. (Atipik). 

 Fizyolojik uykuya en yakın uykuyu oluştururlar 

Antikonvülzan ve kas gevşetici etkisi yoktur.  

RAMELTEON 

 Melatonin reseptör agonisti (MT1 ve 2) 

Uykuya dalma probleminde etkili 

Prolaktin seviyesinde artma yapar. 
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SELEKT İF ANKS İYOLİTİKLER 

BUSPİRON / FLESİNOXAN / GEPİRON / İPSAPİRON / ZALOSP İRON 

Limbik sistemdeki 5HT
 
- 1A reseptörlerine parsiyel agonistik etki ile anksiyolitik etki oluşturur. 

Benzodiazepinlerden farklı olarak, hipnotik, antikonvülzan ve kas gevşetici etki oluşturmaz. 

Anksiyolitik etkisi yaklaşık bir haftada ortaya çıktığı için, akut tablolarda herhangi bir kullanım değeri yoktur. 
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BARB İTÜRATLAR 

BARB İTÜRATLARIN ETK İ SÜRELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI  

Uzun Etkililer  Orta Etkililer  Kısa Etkililer  

Fenobarbital  Allobarbital  

Pentobarbital  

Sekobarbital  

Amobarbital  

Aprobarbital  

Butabarbital  

Butalbital  

Mefobarbital  

Tiopental  

Metoheksital  

Tiyamilal  

 

Bz’lere göre daha güçlü antikonvülsandırlar.  

Antikonvülsan etkilerine karşı tolerans gelişmez.  

Göz içi basıncını dü şürürler . 

Hiperaljezik etkileri vardır.   

GİS düz kas tonüsünü ve motilitesini azaltırlar.  

Konstipasyon  yaparlar.  

Hipotermi   
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Halotan:  

Miyokardı doz bağımlı olarak depresse eder. 

Sonuçta sistolik, diastolik ve ortalama basınçlarda  düşme olur.  

Kalbin katekolaminlere duyarlılığını en fazla artıran GA’dır. (Aritmi) 

Bronkodilatasyon   

Solunumu depresse eder . Tidal volüm azalır, hız artar. 

 

Uterus kaslarının kontraktilitesini azaltır .  

BOS basıncını yükseltir .  

Enfluran:  

Halotan gibi aritmi yapıcı etkisi yoktur.  

EEG’de konvülsif tipte  bir aktiviteye, hatta seyrek olarak postoperatif dönemde nöbete neden  olan bir etkisi 

vardır.  

 

İzofluran:  

Kalbi katekolaminlere duyarlı yapmaz .  

 

vazodilatasyon   

koroner çalma fenomeni  

Sevofluran 

Vücutta çok az metabolize edilir .  

Bu nedenle hepatotoksisite ve nefrotoksisite  çok nadirdir.  

Dolayısıyla feokromasitomada iyi bir tercihtir .  
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Azot protoksid / Nitröz oksid (N
2
O):  

Anestezik gücü çok zayıftır  (normal atmosfer basıncında tek başına genel anestezi oluşturamaz). 

Güçlü analjezik  etkisi vardır.  

Hastalar anestezi sırasında seksüel içerikli rüyala r görebilir.  

Selektif olarak B
12

 vitaminini inaktif forma okside etmektedir . Sonuçta B
12

 vitamini düzeyini düşürür.  

Boşluklar içine kolaylıkla diffüze olur  

Diffüzyon hipoksisi (Fink fenomeni) geliştirebilir., 
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Ketamin:  

 SSS’deki nöronlarda glutamat NMDA reseptörlerini nonkompetitif bir şekilde bloke eder . 

 Katalepsi hafif sedasyon, amnezi ve analjezi ile karakterize tablo( dissosiyatif anestezi  ) 

Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz.  

Kan basıncı ve kalp hızında bir artı ş olur. ( şoklu hastalarda tercih edilir) 

Ketamin  ilk etkisi nistagmus  yapmasıdır. 

Beyin kan akımı, metabolizma hızı, oksijen tüketimi ve BOS basıncını artırır.   

Bulantı kusma yapmaz.   

 Anesteziden uyanma oldukça gürültülüdür .  

Propofol:  

 Ayaktan müdahaleler en iyi ilaçtır.  

  Mental durumun berraklı ğını iyi korur . 

 Bulantıkusmayı en az  geliştirir.  

Plasentayı geçmez. Hamilelerde kullanılabilir .  

 Kafa içi basıncını azaltır . 

Etomidat:  

 Koroner hemodinamiyi iyi korur .  



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E 95 

Beyin kan akımını ve intrakraniyal basıncı azalttığı için nöro şirurjik  girişimler için tercih edilir. 

 

 

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR 

Fenitoin / Difenilhidantoin  

 Hem Na, hem de Ca kanallarını bloke ed er. Böylelikle membran stabilizasyonu ortaya çıkartır.  

 K kanallarını aktive edip, K’nın dışa akışını artırır.  

 Parsiyel nöbetlere ve Grandmal epilepsiye kar şı en etkili ilaçtır.  

 Absens tipi nöbetlere etkisizdir ve hatta durumu k ötüle ştirir.  

NOT: Jenaralize epilepsi ilaçları absans nöbet İ kötüleştirir. Bunun yanında absans ilaçlarıda jenaralize nöbetler i 

kötüle ştirir. 

Yan etkileri; 

 SSS depresyonu 

 Nistagmus  

 Ataksi 

 Bulantı, kusma 

 Gingival hiperplazi  (çocuklarda) 

 Hirsutizm  

 Megaloblastik anemi (Folat eksikli ği) 

 D vit. Eksikli ğine  bağlı osteomalazi 

 K vit. Eksikli ğine  bağlı kanama diatezi 

 Konfüzyon, halusinasyon 

 LAP, lenfositoz 

 Hiperglisemi , glikozüri (insulin salınımını azaltır)  

 ADH salgılamasını engeller (Diabetes insipitus)  

 Antiaritmiktir.  

Teratojeniktir . (Fetal hidantoin sendromu) : lUGR, Mikrosefal, Zeka gerili ği, Kalp anomaliler i, İç epikantal katlantılar, 

Çökmü ş burun kem eri, Falangeal hipoplazi 

 

Karbamazepin  

Moleküler yapı olarak TAD’lardan  imipramine benzer.  

Adenozin agonisti dir.  

Na kanal blokajı yapar. 

Fenitoinin kullanıldığı tüm epilepsi türlerinde ilk tercihtir. 

Mental fonksiyonları en az etkileyen antiepileptikt ir.  

Trigeminal nevralji de en tercih edilen ilaçtır. 

Plazma vazopressin düzeyini yükseltti ği için diabetes insipidus  tedavisinde kullanılır. 

Yapıca imipramine çok benzediğinden, antikolinerjik yan etkileri en fazla olan antiepile ptiktir.  

 

Fenobarbital  

Fenitoinin kullanıldığı epilepsi türlerinde çocuklarda tercih edilir.  
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Febril konvülsiyon proflaksisinde ilk tercihtir.  

Primidon  

Fenobarbitale  dönüşerek etki gösterir.Esansiyel tremor da kullanılır.  

Etosüksimid  

T tipi Ca kanal blokörüdür.  

Absens tipi nöbetlerin primer ilacıdır. 

Yan etkileri 

   Bulantı kusma 

   Uyku hali 

  Letarji  

   Baş dönmesi 

   Huzursuzluk  

   Stevens-Johnson sendromu 

   Ürtiker 

   Lökopeni  

       Aplastik-anemidir.  

Absans nöbetlerinde kullanılan ilaçlar:  

Etosüksimid  

Valproik asit  

Lamotrigin 

Klonazepam 

Asetazolamid 

Trimetadion 

Sodyum Valproat (Valproik Asit)   

Na kanallarını bloke eder.  

Glutamik Asid Dekarboksilaz enzim aktivatörü ve GABA transaminaz  enzim inhibitörüdür. 

T tipi Ca kanal blokörüdür.  

En geniş spektrumlu antiepileptiktir. Hem grandmal, hem de absens nöbetlerinde etkilidir.  

Miyoklonik nöbetlerde en etkili ilaçtır. Bipolar hastalık proflaksisinde Lityum kadar etkilidir. 

Hem Grand mal, hem de absens nöbetlerinde kullanıla bilen ilaçlar:  

Valproik asit  

Klonazepam  

Lamotrigin  

Zonisamid  

Yan etkileri; 

  Bulantı kusma 

   Sedasyon 

   Ataxi tremor 

  Hepatotoksisite 

   Pankreatit  

   Alopesi 

   Cilt döküntüleri 

   asidoz 

       Hiperamonyemi  : Valproik asit yağ asidi olduğundan mitokondride beta oksidasyo nu inhibe eder. Ayrıca 

mitokondrial  disfonksiyon yapar. Buna bağlı Hiperamonyemi  oluşturabilir.  

   Trombositopeni'dir. 

   Teratojenik etki: Spina bifida nöral tüp defekti . 
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Benzodiazepinler  

Proflaksi: Klonazepam / Klorazepat 

Akut tedavi: Diazepam / Lorazepam 

Vigabatrin (Vinil GABA)  

GABA’nın parçalanmasından sorumlu olan GABA transaminaz  enziminin irreversibl inhibitörüdür.  

 Presinaptik nörondan GABA salınımını da artırır.  

Diğer ilaçlara dirençli parsiyel nöbetlerde kullanılabilir.  

İnfantil spazmlarda (West sendromu)  kullanılır (Bu endikasyonda ACTH kullan ımı da vardır).  

İrreversibl görme alanı defektleri ortaya çıkartabilir.  

 

NOT:  

West sendromu (infantil spazm) serebral palsye eşlik edebileceği gibi, Çoğunlukla tuberoskleroza  eşlik eder. 

Tuberoskleroz nörokutan hastalıktır.  

Bu çocukların yüzlerinde adenosabaseum  denen hamartomlar, beyinlerinde subependimal yerleşimli hamartom , 

zeka geriliği, konvulziyon, kalplerinde rabdomiyom , böbreklerinde anjiomiyolipom  ile karakterizidir.  

 EEG de hipsaritmi bulunur. Tedavide ACTH ve kortizon tercih edilir. Bunun sebebi ACTH ve kortizon CRH 

baskılanması yaparlar.  CRH uyarıcı edici bir nörotransmitterdir. 

 
Felbamat  

Glutamat NMDA reseptörlerinin glisin ba ğlanma yerini bloke eder. Böylece endojen glisine ait  eksitatör etkinliği 

azaltır.  

Parsiyel nöbetlere karşı etkilidir.  

Aplastik anem i ve ciddi hepatit tablosu ortaya çıkartabilir.  

 

Lamotrigin  

Glutamat ve aspartat salınımını inhibe eder. 

Na kanal blokörüdür.  

Her iki tip epilepside de kullanılır.  

  En sık yan etkisi, cilt döküntüleridir. Steven Jo hnson sendromu olu şturabilir.  

  Bipolar  hastalıkta depresyon  tedavinde kullanılır. 

Asetazolamid  

Karbonik anhidraz inhibitörüdür.  

Bikarbonat yapımını azaltıp metabolik asidoz yapar . 

 Asidozda nöronların uyarılabilirli ği aza lır. Bu nedenle epilepside ketojenik  diyet (yağ asidi zengin) tercih edilir. 

Absans  nöbetlerinde etkilidir.  
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Topiromat 

 Na kanal blokeri 

 GABA-A kanal agonisti 

 Parsiyel ve jeneralize nöbetlerde valproik asit ve karbamazepine eşdeğer etkili 

 Uyku, yorgunluk, kilo kaybı yan etkileridir. 

Trimetadion  

T tipi Ca kanallarını bloke eder.  

Teratojen oldu ğundan  kullanılmamaktadır. 

 

Zonisamid  

Sülfonamid  türevidir.  

T tipi kalsiyum kanal blokörüdür. 

Na
+

 kanallarında da blokaj olu şturur .  

Nöronları serbest radikal hasarından koruyucu etkisi vardır .  

Parsiyel ve generalize tonik klonik nöbetlerde kullanılır.  

 

Levetirasetam  

 Pirasetam analoğudur. 

 Parsiyel nöbetlere karşı ek tedavi ajanı olarak kullanılır. 

Stc-p 450 sistemi ile metabolize olamaz. 

Presinaptik kalsiyum kanal blokeridir. 

Anksiyete, iştahsızlık, başağrısı gibi yan etkiler yapabilir. 

 

 

T Tipi Kalsiyum Kanal Blokörü Antiepileptikler  

 Etosüksimid  

 Valproik asid  

 Trimetadion  

 Zonisamid  
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Glutamat üzerinden yanıt olu şturan antiepileptikler  

 Felbamat  

 Lamotrigin  

 Topiramat  

 

GABA üzerinden yanıt olu şturan antiepileptikler  

 Vigabatrin  

 Barbitüratlar  

 Benzodiazepinler  

 Valproik asit  

 Tiagabin :GABA re-uptake inhibitörüdür.  

 Topiramat : Voltaj bağımlı sodyum, AMPA, Karbonik anhidraz inhibitörüdür. 

 Gabapentin  / pregabalin , GABA analoğudur. Ancak GABA reseptörüne bağlanarak fonksiyon yapmaz. N tipi kalsiyum kanalını 

bloke eder.  GAD enzimini aktive ederek GABA sentezini arttırır. Nöropatik ağrıda kullanılır. (Post-herpetik nevralji) 
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NARKOT İK ANALJEZ İKLER 

OPİOİDLER 

   Narkotik analjeziklerdir.  Opioidler morfin benzeri etki oluşturan bileşiklerdir.  

   Antipiretik ve antiinflamatuvar etkileri yoktur.   

    Analjezi ile birlikte SSS'de depresyonu (narkot ik etki) olu ştururlar.  

    Opioidlerin temel etkilerini 3 farklı reseptör grub u tarafından olu şturur; 

1. Mü reseptörleri  

2. Kappa reseptörler 
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3. Delta reseptörleri 

 

 

Opioid analjezikler; 

   Morfin (agonist) 

   Meperidin  (agonist) 

   Metadon  (agonist) 

   Fentanil  (agonist) 

   Sufentanil (agonist) 

   Eroin  (agonist) 

   Kodein (agonist) 

        Propoksifen  (agonist) 

    Pentazosin (parsiyel agonist) 

     Buprenorfin  (parsiyel agonist) 

Opioid antagonistler; 

   Nalokson 

    Naltrekson  
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MORFİN 

    Opioidlerin prototip ilacıdır.  

   Haşhaş bitkisinden elde edilen afyon (opium)'dan ekstraksiyonla elde edilir.  

  Genellikle IM ve SC uygulanır ve etkisi 20 dakikada  başlar.  

   Etki süresi bağımlı olmayanlarda 4-6 saattir.  

    Oral verildiğinde tam absorbe edilir fakat karaciğerden ile geçişte önemli derecede eliminasyona uğradığından 

parenteral  uygulama tercih edilir.  

   Burun mukozasından da absorbe edilebilir fakat KC'de büyük kısmı morfin 3-glukronata dönüştürülerek inaktive edilir.  

   Fetüste dahil olmak üzere tüm vücut dokularına h ızla dağılır.  

   Fakat çok az miktarı kanbeyin bariyerini geçer çünkü bu grubtaki en az lipofilik ilaçtır.  

   Aktif metaboliti morfin 6glukronattır.  

Morfin'in etkileri; 

   Analjezik etki 

   Ağrı eşiğini yükseltir 

     Sedasyon, libido kaybı 

   Öfori yapar 

   İdrar retansiyonu 

   Hipotermi 

   Solunum merkezini baskılar 

   Antitüsif etki gösterir.  

   Myozis (toplu i ğne başı) 

   Emezis 

 Hipotansiyon 

 Oddi sfinkteri ve safra kanallarında spazm 

 Konstipasyon  

 Konvülziyona eğilim artar 

 BOS basıncını arttırır.   
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   Histamin salınımını arttırır.  

   Bronkokonstriksiyon yapar.  

   Ağız kuruluğu, mide asit salgısanda azalma 

 

 

 

Morfinin tedavide kullanım alanları  

  1. Analjezi 

  2. Diyare 

  3. Öksürük 

Morfinin yan etkileri; 

 Solunum depresyon u 

 Kusma 

 Disfori 

 Hipotansiyon 

 BOS basıncını artırır 

 Serebral ve spinal iskemiyi arttırır 

 Akut idrar retansiyonu 

 KOAH'ta gaz değişimini durdurur.  

Tekrarlanan kullanımı sonucunda  

•    Analjezi, öfori, sedasyon ve solunum depresyonu etkisine tolerans geli şir.   

   Morfinin myozis, konvulziyon ve konstipasyon etk ilerine kar şı tolerans geli şmez.  

Tedavi  

   Bağımlıların tedavisinde metadon ve lofeksidin  kullanılır.  
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Opiate withdrawal syndrome. 

 

MEPERİDİN (PETİDİN) 

    Yapısı morfine benzemeyen sentetik bir opioiddi r.  

    Akut a ğrının  tedavisinde kullanılır.  

   Özellikle K (kappa) reseptörlerine ba ğlanır.  

    Oral verildiğinde KVS üzerinde önemli etkileri yoktur.  

   Antikolinerjik etkisi vardır . Bu nedenle toplu i ğne başı pupillere neden olmaz, aksine pupiller dilatasyon  yapar.  

   Morfinden farklı olarak diyare ve öksürü ğün tedavisinde kullanılmaz.  

    GIS'ten emilim iyidir. Oral yolla uygulanan güçlü bir analjeziktir.  

    Etki süresi daha kısadır.  

    Karaciğerde demetilasyona uğrar.  

   Hamilelerde analjezi amacıyla kullanılabilir. Ut erus kontraksiyonlarını etkilemez. 

   Yüksek dozlarda titreme, kas seğirmeleri  
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METADON 

   Sentetik opioiddir.  

   Etki süresi daha uzundur.  

   Dokularda proteinlere bağlanarak birikir ve buradan yavaş yavaş dolaşıma verilir.  

   M (mü) reseptörleri üzerinden etki gösterir.  

   Oral yollarda uygulandı ğında güçlü anestezik etki gösterir.  

   Eroin ve morfin ba ğımlılarının bu ilaçları kontrollü olarak bırakmalar ını sağlamak amacıyla tedavide kullanılır. 

(Metadon idame yöntemi) 

   Metadon'un yoksunluk semptomları morfine göre daha hafiftir . 

   Narkotik analjezikler içinde yoksunluk belirteleri en hafif olandır.  

 

 PROPOKSİFEN 

 Yapıca metadona benzer. 

 Oral yolla kullanılır. 

 Propoksifenin ve aspirinin kombine kullanımı, kodein ve aspirin kombinasyonu gibi, her bir ajanın tek başına 

verilmesine göre daha fazla analjezik etki oluşturur. 

 

LEVOMETAD İL 

  En uzun etkili opiat 

 

DİFENOKSİLAT 

  Meperidin bezeridir 

  Antidiyareik olarak kullanılır. 

 

LOPERAM İD 

 Antidiyareik olarak kullanılır. 

 

 

 

DEKSTROMETORFAN 

 Kodein anoloğu metorfan analoğudur. 

 Analjezik ve bağımlılık yapıcı etkileri yoktur. Opiat reseptörlei üzerinden etki göstermezler. 

 Santral olarak öksürük  eşiğini yükseltir. 

 Öksürük kesici olarak kullanılır. 

 Mukosilier aktiviteyi bozmaz. 5-6 ssat etkinlik gösterir. 

 NMDA reseptör blokeridir. 

 

FENTANİL- SUFENTAN İL- ALFENTAN İL- REMİFENTANİL 

  Kimyasal olarak meperidine benzer.  

  Analjezik etkileri morfinden kat kat daha güçlüdür ve anestezide kullanılır. (En güçlüsü sufentanildir ) 

  Analjezik etki güçleri; sufentanil > Remifentanil> Fentanil > Alfentanil> Morfin> Meperidin  

  Remifentanil  plazmadaki PKE ile yıkıldığı için en kısa etki sürelidir. 
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EROİN (Diasetil morfin) 

  Doğal bir bile şik değildir.  

    Morfinin asetilasyonu ile elde edilir.  

  Daha lipofiliktir ve SSS'ne daha hızlı geçer.  

  Parenteral verildiğinde öforik etkisi daha belirgindir.  

  Eroin vücutta morfine dönü ştürülür ancak etkisi yarı yarıya daha kısadır.  

  En kısa etkili ve bağımlılık yapma gücü en fazla olan narkotik analjeziktir. 

KODEİN (Metil morfin) 

  Morfine göre daha zayıf bir analjeziktir.  

  Oral yolla emilimi daha iyidir.  

  Analjezi olu şturmadı ğı dozlarda güçlü antitüsif etki sa ğlar.  

  Nadiren bağımlılığa yol açar.  

  Antitüsif olarak kodeinin yerini analjezik etkileri olmayan dekstrometorfan almıştır.  

  Vücutta morfine dönü şür . Morfine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. 

Kodeinin etkileri; 

   Analjezi (yüksek dozda) 

   Sedasyon 

   Öfori 

   Öksürük refleksinin baskılanması (düşük dozda) 

TRAMADOL 

  Mü reseptör analoğu kodein anoloğudur. 

  Zayıf-orta dereceli ağrı tedavisinde kullanılır. 

  Seratonin ve NA geri alımını da bloke eder. 

  Bulantı, kusma, sersemlik, kabızlık, baş ağrısı yan etkileridir. 

  Serotonin geri alımını bloke ettiğinden MAO inhibitörleri ile beraber kullanılmamalıdır.  

 

OPİAT ANTAGON İSTLER 

NALOKSON 

   Opioid a şırı dozlarının alınmasıyla geli şen solunum depresyonu ve komanın tedavisinde kullan ılır.  

  Reseptörlere bağlı opioid moleküllerini hızla reseptörlerinden ayırır.  

   Yarı ömrü 60-100 dakikadır.  
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   M. spinalisteki K (kappa) reseptörlerini etkiley emediğinden analjezik etkiyi kaldırmaz.  

  Normal kişilerde farmakolojik etkisi yoktur.  

   Fakat morfin veya eroin ba ğımlılarına yoksunluk semptomlarına neden olur.  

  Morfin bağımlılarının taranmasında  kullanılır. 

  İ.V. olarak kullanılır. 

NALTREKSON 

  Etkileri naloksanın etkilerine benzer.  

  Etki süresi naloksandan daha uzundur.  

  Tek bir dozu eroinin etkilerini 48 saat süreyle ortadan kaldırabilir.  

  Oral yoldan verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKAL ANESTEZ İKLER 

Lokal anestezikler; ester ve amid yapılı olamak üze re ikiye ayrılırlar.  

  Ester  yapılı olanlar plazmadaki psödokolinesterazlar  ile yıkılırlar. Bu nedenle etki süreleri kısadır .  

 Amid  yapılı olanlar ise karaciğerde dealkilasyonla  metabolize edilirler.  

              Genel dolaşıma absorbe olurlarsa, KVS ve SSS’i üzerinde ba şlangıçta depresan etki olu ştururlar .  

Daha yüksek dozlarda ise SSS üzerinde disinhibisyona bağlı eksitasyon (tonik klonik konvülsiyonlar) yaparlar 

ESTER YAPILILAR  

PROKA İN: Vücutta PABA‘ya çevrilir. En kısa etki süreli LA’dir . 

KOKA İN: Sadece yüzeyel anestezide kullanılır. Vazokontrüksiyon oluşturan tek LA’dir.  

TETRAKA İN 

 

AMİD YAPILI OLANLAR  

LİDOKA İN  

PRİLOKA İN: Vücutta methemoglobulinemi oluşturur. Bu nedenle KOAH’lı ve siyanotik kalp hastalığı olanlarda 

kullanılmaz. 

BUPİVAKA İN: Özellikle epiduralanestezide tercih edilir. En kardiyotoksik olan LA’dir. Duysal sinir liflerine motor 

sinir liflerine oranla daha seçicidir. 

DİBUKA İN: En güçlü  Lokal anesteziktir. Sadece yüzeyel anestezide kullanılır. 

ROPİVAKA İN: Bupivakainden daha fazla olarak duysal liflere etkilidir. Uzun etkili LA dir. Aritmi yapıcı etkisi azdır.  
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SELEKT İF SEROTONİN REUPTAKE İNHİBİTÖRLERİ (SSRI)  

Fluoksetin (Serotonin)  

Sertralin (Serotonin) 

Sitalopram (Serotonin) 

Fluvoksamin (Serotonin) 

Paroksetin (Serotonin) 

Venlafaksin (Serotonin / Nöradrenalin geri alım inh ibitörü –SNRI ) 

 

 

Fluoksetin:  

Metaboliti olan norfluoksetinle  birlikte etki süresi oldukça uzundur (t1/2 = 240 saat)  

Karaciğerde sitokrom p450 isoenzimlerinin potent bir inhibitörüdür  (Özellikle CYP2D6) 
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Paroksetin:  

5HT reuptake’ini en güçlü bloke eden antidepressan ilaçtır.  

Karaciğerde sitokrom p450 isoenzimlerinin potent bir inhibitörüdür  (Özellikle CYP2D6) 

 SSRI’lar içerisinde en belirgin kesilme sendromu ya pabilendir.  

Sitalopram:  

5HT reuptake’ine en selektif olan antidepressan ilaçtır.  

Sertralin:  

Plazma proteinlerine en fazla ba ğlanan antidepressandır.   

 

Fluvoksamin:  

Sibutramin:  

Daha çok 5HT reuptake’ini bloke eden ve obezite  tedavisinde kullanılan yeni bir ilaçtır.  

 

 

SELEKT İF 5HT / NA REUPTAKE İNHİBİTÖRLERİ (SSNİ)  

Venlafaksin - Duloxetin  

Serotonin reuptake’i üzerine olan etkisi NA’ya göre daha belirgindir.  

 Baş ağrısı, bulantı, kusma, yüksek dozda taşikardi ve HT 
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ATİPİK ANT İDEPRESSANLAR  

Nefazodon / Trazodon: (SEROTON İN GERİ ALIM İNHİBİTÖRÜ VE 5-HT-2 BLOKERLER İ (SARI) 

En kısa etkili antidepressan; nefazodon’dur .  

Nefazodon’un 5HT-2A reseptörleri üzerine antagonistik etkisi belirgindir (=anksiyolitik).  

 5-HT1A bloker(presinaptik) 

 H1 reseptör blokeri (sedasyon) 

Trazodon priapism  oluşturmaktadır.  

Nefazadon hepatotoksik 

 

Mianserin / Mirtazapin: (Nöradrenerjik ve Spesifik Serotonerjik Antidepresanlar-  NaSSA) 

 NA ( alfa-2 ) otoreseptörlerini bloke eder ek, bu nörotransmitterin salınımını arttırır. 

5-HT 2 blokeri  

Mirtazapin  güçlü  anti-histaminik  olduğundan sedasyon  için kullanılır.  

İştah açıcı (kilo artımı) yapar. 

Reboksetin / Levoprotilin / Lofepramin / Nisoxetine  / Thionisoxetine / Tomoxetine (Seçiçi Nöradrenalin  Geri Alım 

İnhibitörleri – NRI)  

Nöradrenalin re-uptake’ine daha selektiftirler. 

Bupropion / Amineptin / Medifoxamine / Nomifensine / Atomoxetine  

Dopamin reuptake’ine daha selektif bir antidepressa ndır.  

Bağımlılık merkezi olan nukleus akkumbens, dopaminerji k sistem ile ödüllenmeyi sa ğlar.  

Ödül madde bağımlılığının  temelini oluşturmaktadır. Bupropion sigara bırakmak için kullanılmaktadır.  

Viloksazin  

Kısa etkilidir. Yapıca β-blokörlere benzer. 

Tianeptin 

 

 
TRİSİKL İK ANT İDEPRESSANLAR  

Hem NA, hem de serotonin reuptake’ini bloke  ederler. 

 

Antikolinerjiktirler. 

 

alfa reseptör blokör i 

Histamin reseptör blokeri  

 

En sık rastlanan nörolojik yan etkileri tremordur.   



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E 111 

 

 

İmipramin :  

Metaboliti desipramin ’dir. Selektif serotonin reuptake inhibitörler gibi anksiyolitik  etkisi belirgindir. 

 

Amitriptilin:  

Metaboliti nortriptilin’dir. Antikolinerjik etkisi en fazla olandır .(Klomipramin ile birlikte) 

 

Klomipramin:  

 Serotoninin reuptake’i üzerine etkisi oldukça selektiftir.  

Antiobsesyonel etkisi en güçlü olan antidepressan ilaçtır.  

Desipramin:  

NA reuptake’ini en güçlü bloke eden antidepressan ilaçtır. 

Protriptilin:  

En uzun etkili antidepressandır (t1/2 = 80 saat).  

NA geri alımını daha çok bloke eder, sedasyon etkisi minimald ir. Bu nedenle narkolepsi, uyuşukluk ve 

yorgunluktan şikayet eden major despresyonda kullanılır.  

Amoksapin:  

Loksapinin (bir dopamin reseptör blokörü) metabolitidir ve kendisi de bir DA reseptör blokörüdür. Böylelikle hem bir 

nöroleptik,  hem de antidepresan dır.  

Ekstrapiramidal  yan etki oluşturan tek AD’dir.  

Maprotilin / Oksaprotilin: 

NA reuptake’ine en selektif antidepressan ilaçlardır.  
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NÖROLEPTİKLER İN RESEPTÖR ETKİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 

TİPİK NÖROLEPT İKLER  SELEKT İF ETKİLİLER  ATİPİK NÖROLEPT İKLER  

Fenotiyazinler  

Haloperidol  

Tiyoksantinler  

Loksapinler  

 Sülpirid  

 Pimozid  

 Klozapin  

 Kuetiapin  

 Risperidon  

 Olanzapin  

 Sertindol  

 

 

ANTİPSİKOTİK İLAÇLARIN EKSTRAP İRAMİDAL YAN ETK İLERİ 

Bu yan etkiler özellikle D2 blokajına ba ğlıdır .  

Akut distoni ,  

parkinsonizm ,  

akatizi ,  

perioral tremor 
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FENOTİYAZİN TÜREVLERİ: 

Bu ilaçlar  

dopaminerjik reseptör 

αααα1 adrenerjik reseptörleri (en belirgin olarak Klorp romazin), 

muskarinik  

histaminerjik  

opiyaterjik reseptörleride etkilerler 

Bu grubun ortak özellikleri: 

Sedasyon  

Adrenerjik blokaj   

Antikolinerjik   

H1 reseptörlerini bloke ederler ( sedasyon) 

Bulantı ve kusmayı önlerler: Kemoreseptör  trigger zone’daki dopamin reseptörlerini bloke ederek bu etkiyi 

gösterirler.  

Endokrin yan etkiler:  Prolaktin salgısında artışa yol açarlar ( amenore - galaktore, impotans). 

 

KLORPROMAZ İN  

Esas olarak pozitif  semptomlara karşı etkilidir. Negatif semptomlara etkinliği düşüktür. 

αααα1 blokör etkisi dopamin antagonist etkisinden daha belirgindir .   

Nöroleptikler içinde en fazla sedatif etkilisidir.  

Karaciğer üzerine en fazla toksik etkiye sahiptir. En alt düzeyde karaciğer hücre zedelenmesi ile (hücre nekrozu 

olmadan) seyreden kolestaza  yol açar.  

BUTİROFENONLAR 

HALOPER İDOL 

Klorpromazine göre D2 reseptörlerine daha spesifikt irler . 

Ekstrapiramidal yan etkileri en fazladır.    

Antikolinerjik etkileri yoktur.  

Adrenerjik bloke edici etkileri zayıftır.  

ATİPİK NÖROLEPT İKLER: 

Bu ilaçların antiserotonerjik   etkileri belirgindir ve ekstrapiramidal  yan etkileri çok azdır (tardif diskinezi yapma 

potansiyelleri çok düşüktür).  

KLOZAP İN 

D2 blokör etkisi çok belirgin değildir. D3 (özellikle limbik sistem) ve özellikle D4 üzerine belirgin etkisi   

bulunmaktadır. Bu nedenlerle belirgin katalepsi oluşturmaz.  

5-HT2 reseptörlerine karşı en belirgin antagonistik  etki  gösterir.  

Negatif semptomları olan dirençli şizofrenilerde en etkilidir.  
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En önemli yan etkisi  agranülositoz  yapmasıdır.  

Ekstrapiramidal yan etkileri belirgin de ğildir (parkinsonizm ve tardif diskinezi oluşturmaz). Prolaktin düzeyini 

değiştirmez.  

Antikolinerjik etkisi belirgindi r.  

 

RİSPERİDON 

Klozapin gibi 5-HT2 reseptörleri belirgin bloke eder.   

Klozapinin tersine hematolojik bozukluk oluşturmaz. 

   

OLANZAP İN 

Antidepresan etkiside vardır. Uzun QT yapabilir. 

 

KUETİAPİN 

 En kısa etkili anti-psikotiktir 

 

ARİPİPRAZOL 

 En uzun etkili anti-psikotiktir. (75 saat yarı ömür) 

 

 

 

 

KOKU DUYUSU 

   

 Koku molekülleri, olfaktör sil preparatlarında (Golf ) racılıklı adenilat siklaz ve cAMP düzeylerini artırırlar. Bu da, iyon 

kanallarının açılmasına, jeneratör potansiyeline ve depolarizayona yol açar.  
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Şekil : Koku duyusu 

 

 Bir sonraki tabakada, mitral ve granül hücrelerinin dendritleri yoğun resiprok sinapslar  oluşturur. Mitral ve saçaklı 

hücre aksonları, olfaktör yol ile olfaktör kortekse  iletilir .  
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Şekil : Koku duyusu hücreleri 

 

 

Şekil : Koku korteksi 

 

TAD DUYUSU 

 

 

Tatlı  

 Kemirgenlerde, G protein e bağlı reseptörün uyarılması ile cAMP  düzeyleri yükselir, kinaz aktive olur, potasyum 

kanallarını fosforiller ve inaktive (bloke) eder, depolarizasyon  oluşur. 

 G protein olan gustdusini  protein görsel sistemdeki cGMP yıkıcı transdüsine  benzer. Tatalı duyusunda aracılık 

eder.  

  

Acı 

Acı tad genellikle toksik bileşiklerle ilişkilidir ve koruyucu olarak evrimleştiği düşünülür. Bu tadı veren etkenler, divalan 

katyonlar, bazı amino asidler, kinin, alkaloidler ve bilinen en acı bileşik denatonyumdur . 

G protein e bağlı acı reseptörü  uyarınca inozitol trifosfat aktive olur ve hücre içi kalsiyum  serbestleşir  

  

Tuzlu 

Tuzlu uyaranlar , NaCl, en azından kısmen, apikal amilorid-duyarlı sodyum kanallarından  elektrokimyasal gradyan 

yönünde difüze olur, depolarizasyona yol açar. Bunun kanıtı, amiloridin tuz tadını almayı engellemesidir.  

Potasyum tuzlarının transdüksiyonu da, apikal kanallardan potasyumun hücre içine girişi ile olur.  

Ekşi 

Apikal iyon kanallarının protonlar ile blokajı transdüksiy onu sa ğlar.  “Mudpuppy”de (küçük bir amfibi) ekşi 

etkeninin apikal potasyum kanallarını hidrojen iyonu ile bloke etmesi suretiyle (depolarizasyon oluşması sonucu) algılanır.  

 

Umami   

Monosodyum glutamat, metabotrop reseptörü (mGluR 4) uyarır. 
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Kalpte ileti sistemin hızları 

SA nod :             0,05 m/sn 

Atrium :   1 m/sn 

AV nod  :   0,05 m/sn 

His demeti :  1 m/sn 

Purkinje :   4 m/sn 

Ventrikül :  1 m/sn 

 

 

ANTİARİTMİK İLAÇLAR 

 

 Class I: Na+ kanal blokerleri  

 Class II:  Beta blokerler 

 Class III: K kanal blokerleri 

 Class IV: Ca
++

 kanal blokerleri  

 

Sınıf I sodyum kanal blokörleri: (Depolarizasyonu y avaşlatır)  

 Grup 1A:  Kinidin, prokainamid, disopiramid  

 Grup 1B:  Lidokain , meksiletin, fenitoin (repolarizasyonu kısaltır)  

 Grup 1C:  Enkainid, Flekainid, Propafenon 

 

Sınıf II: Beta adrenerjik reseptör blokörleri Faz 4 ’ü baskılar 

 Propranolol 

 Metoprolol 

 Esmolol 

 

Sınıf III: K
+
 kanal blokörleri  

 Amiodaron  

 Bretilyum 

 

Sınıf IV sotalol (Aksiyon potansiyelini kısaltır)  

 Verapamil  

 Nifedipin 

 Diltiazem 
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CLASS I ANT İARİTMİKLER  

Lokal anestezikler ile aynı mekanizmayla, voltaja d uyarlı Na kanallarını bloke ederek etki gösterirler .  

Kinidin 

 Class IA antiaritmilerdendir. Na ve potasyum kanal  blokeridir. Repolarizasyonu uzatır. QT uzar.  

 Ventriküler ve supraventriküler aritmilerde kullanılabilir.  

 Çinkonizme (ba ş ağrısı, tinnitus) sebep olabilir, senkop  

 Digoksini dokuya bağlandığı yerlerden ayırarak ve renal digoksin klirensini azaltarak kan digoksin seviyesini artırır. 

Prokainamid: 

SLE benzeri nefrit tablosuna neden olur.  

 

Lidokain  

  Class IB ilaçlardandır. Na kanal bloker, potasyum k anal açıcısıdır.  

Lokal bir anestezik olan lidokain faz 3 repolarizasyonu ve aksiyon potansiyeli süresi ni(QT) kısaltır.  

Lidokain anormal otomatisite sonucu geli şen aritmilerin tedavisinde kullanılır.  

Özellikle MI sonrası geli şen ventriküler aritmide kullanılır. Yalnızca parent eral kullanılır.  

  Selektif olarak purkinje ve ventriküler dokuyu etki ler.  

  Selektif olarak iskemik dokulardaki depolarizasyonu baskılar.  

  Digitale  bağlı aritmilerde ilk seçilecek lidokain’dir.  

  Lidokainin toksik/terapotik doz aralı ğı geniştir .  

 Tipik anestezik toksisitesi yapar.  

-Konvulsiyon  

-SSS stimülasyonu 

CLASS II ANT İARİTMİKLER  

 Beta-blokerler bu grubu oluşturur.  

 Faz 4 depolarizasyonu azaltır.  

 AV-iletiyi uzatır, (-) inotrop ve (-) kronotrop etki yapar.  

  Antiaritmik olarak en fazla kullanılan propranolold ür.  

Supraventriküler ta şiaritmilerde  

          Sempatoadrenal tonusun arttığı durumlardaki taşiaritmilerde kullanılır. (hipertiroidi, egzersiz)  

Propranolol  

 MI sonrası kullanılması aritmiye ba ğlı ani ölüm insidansını azaltır.  

 Lokal anestezik etkisi antiaritmik etkiye yardım etsede esas etki mekanizması beta-reseptör blokajı ve anormal 

pacemakerlerin supresyonudur.  

 Esansiyel tremorda da kullanılır.  

 Esmolol en kısa etkili Beta-blokördür ve IV kullanılır.  

 

CLASS III ANT İARİTMİKLER  

Class III ilaçlar;  

Amiodaron  

             Bretilyum  

      Sotalol  

Özellikleri 

 K
+
 kanal blokerleri bu grubu oluşturur.  

 Aksiyon potansiyelinin devam süresini ve efektör re frakter periyodu uzatır.  

 Faz 3’ü yava şlatır.  

 Diğer antiaritmik ilaçlara yeterli cevap vermeyen  

ventriküler ta şikardi, ventriküler fibrilasyonun  tedavisinde ve proflaksisi için kullanılırlar.  
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Amiodaron  

 Yapıca tiroksine benzeyen iyodlu bir ilaçtır.  

 Hem hipertroidi hem de hipotiroidi yapabilir.  Yarı  ömrü en uzun antiaritmiktir.  

 K bloker olmasına ra ğmen beta reseptör, Ca
++

 kanal ve Na
+
 kanalınıda bloke ederler .  

 Özellikle diğer ilaçlara refrakter ventriküler aritmili hastalarda tercih edilir.  

Amiodoranın yan etkileri;  

Kornea depositleri (reversibl) 

Hipo/hipertiroidizm 

Fotosensitivite 

Pulmoner fibrozis  

Bradikardi 

Torsades de pointes tipi aritmi (QT uzaması)  

 

CLASS IV ANT İARİTMİKLER  

Verapamil  

Diltiazem 

Özellikleri 

 Ca++ kanal blokerleridir.  

 Kalpte AV nod ve SA nod gibi otomatisite gösteren bölgelerde baskılayıcı etki gösterir.  

 Verapamil akut supraventriküler  taşikardinin tedavisi ve proflaksisin de tercih edilir.  

 Verapamil karaciğer tarafından büyük oranda metabolize edilir.  

 Kardiyak fonksiyonu bozuk olan hastalarda kullanılmaları kontrendike olabilir.  

 Periferik vazodilatasyonla kan basıncını dü şürürler.  

Verapamil’in yan etkileri;  

Sinus bradikardisi 

AV-Blok  

Hipotansiyon 

Konstipasyon 

 

DİĞERLERİ  

 Bu dört grub haricinde kullanılan ilaçlardır.  

-Digoksin 

-Adenozin  

 

Digitaller  

1. Dijitoksin (D. purpura, D. lunata)  

2. Digoxin (D. lunata)  

3. Ovabain  

 

 

Digitalis bitkisinden elde edilen glikozidlerdir.  

Genel özellikler  

 Digitalisler Na+/K+ ATPaz’ı inhibe ederek Na
+
-K

+
 değiş tokuşunu önlerler.  

 Hücre içi Na
+
 konsantrasyonunda artış olur.  

 Artan Na
+
 hücre içine Ca

++
 akımını artırarak daha güçlü bir sistolik kasılma sağlar.  

 Kontraktilitedeki artı ş kalp debisini artırır.   
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 AV düğümünde iletim hızını azaltır.  

 Vagal tonusu artırarak (-) kronotrop ve (-) dromotr op etki de yapar.  

      Purkinje hücresinin otomatisitesini arttırır . Bu özelliği nedeniyle aşırı dozda, ventrikül fibrilasyonu yapabilir.   

      Ektopik atı şlar ve Bigeminiye sebep olabilir.  

 Dijitoksin ve Digoksin oral yolla kullanıldıktan sonra digoksin değişmeden idrarla atılırken, Dijitoksin metabolitleri safra 

ile atılır.  

 Dijitoksinin yarı ömrü 5 gün digoksinin 36 saattir.  

 

Digital kullananlarda EKG de ğişiklikleri  

PR uzar.  

QT kısalır  

ST çöker  

T düzleşir   

 

  

DİGİTAL İNTOKSİKASYONU BEL İRTİLERİ 

1-Erken belirtiler 

Anoreksi (en sık, ilk)  

Bulantı-kusma 

Diyare 

Konfüzyon 

Depresyon 

Vertigo  

İnsomnia 

Aritmi (en ölümcül)  

Senkop 

2- Geç belirtiler (kronik kullanım)  

Kalp yetmezliği 

Kilo kaybı 

Kaşeksi 

Jinekomasti 

Delirium 

Sarı-yeşil görme 

 

Dijital ve Zehirlenmesi  

Dijitallerin genel olarak güvenlik aralı ğı dardır . Dijital zehirlenmesinde en önemli sebep hipokalemi gelişmesidir. Bu 

durum tiazid  gibi diüretik kullanan hastalarda çok daha kolay ortaya çıkar. Hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi, 

hiperkalsemi digital entoksikasyon riskini arttırır . 

 Ayrıca kinidin, verapamil, amidaron, propafenon  serum digital konsantrasyonunu arttırırlar . 
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Dijitallerin kardiak etkileri:  

   Prematür ventriküler kontraksiyonlar (bigemine-trigemine) 

  Ventriküler ta şikardi ve ventriküler fibrilasyon  

   AV blok ile birlikte görülür.  

Akut dijital zehirlenmesinde yapılacaklar  

Dijital kesilir (ilk yapılması gereken)  

Dijitale bağlı ventriküler aritmilerde fenitoin ve lidokain  verilebilir. (dijitaldeki bütün aritmiler kardiyoversiyona 

dirençlidir ve mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır) 

Digoksine özgü FAB segmentleri (digibind) digoksin ve dijitale karşı en güçlü antidotdur .  

Dijital zehirlenmesinde en sık görülen ölüm sebebi ventriküler ta şikardi ve ventriküler fibrilasyondur.  

Genel bir kural olarak dijital kullanan hastada görülen her türlü aritmi aksi isbat edilene kadar dijitale bağlıdır.  

ADENOZİN  

 Normalde bir nükleoziddir.  

 K
+
 kanallarını açarak hücrenin hiperpolarize olmasını sa ğlar.  

 Özellikle paroksismal supraventriküler ta şikardide (PAT) IV kullanılır.  

 Yarı ömrü çok kısadır. (15 sn)  
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BİYOKİMYA 
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Amino asitlerden sentezlenen bazı önemli yapılar.  

• Homosistein: Metionin sentezinde bir ara nnaddedir.  

• Kreatin: Arginin, glisin, metionin ve ATP'den sentezienir. Kreatin fosfat halinde, kasta ATP depolar. Enerjinin depo şeklidir.  

• Karnitin: lizin ve metioninden sentezienir. Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondriyal matrikse taşınmasından sorumludur.  

• Desmozin: 4 lizin kalıntısından oluşur ve elastine esnekliğini veren yapıdır.  

• 4-hidroksiprolin, 4-hidroksilizin: Kollajen yapısında yer alır ve posttranslasyonel modifikasyonla oluşur.  

• 6-N-metil lizin, 4-metil lizin: Myozinin yapısında yer alır. Posttranslasyonel oluşurlar.  

• 3 Metil histidin: Myofibriler proteinler olan aktin ve miyozinin intrasellüler yıkımı ile oluşur ve idrarla atılırlar. 

Posttranslasyonel oluşur.  

• -karboksiglutamat: Protrombinde yer alır. Posttranslasyonel oluşur.  

• -aianin: Koenzim  ve pantotenik asitin yapısında yer alır. Pirimidin nükleotidlerinin yıkımı sırasında oluşur.  

• Taurin: Safrada safra asitlerinin konjugasyonunda kullanılır.  

• -aminobütirat (GABA): Beyin dokusunda glutamattan oluşan inhibitör etkili nörotransmitterdir.  

• Katekolaminler, melanin ve tiroksin: Tirozinden sentezienir.  

• Melatonin, serotonin, NAD: Triptofandan sentezienir.  

• Karnozin: Histidin ve alaninden sentezienir.  

• Homokarnozin: Histidin ve GABA'dan sentezienir.  

• Histamin: Histidinden sentezienir (dekarboksilasyonia).  

• Spermin-spermidin (poliaminler): Ornitin ve S-adenozil metiyonin'den sentezienir.  

• Pürinler: Glisin, aspartat, glutamin, tetrahidrofolat ve CO2'den oluşur.  

• Pirimidinler: glutamin, aspartat ve CO2'den oluşur.  

• Selenosistein: Selenyum taşır, serin aminoasidinden türetilir ve sisteinin sülfürü yerine selenyum içerir. 

Posttranslasyonel olu şmaz, tRNA 'sı vardır.  

 

Proteinlerin molekül a ğırlığı Dalton  

Proteinin sekonder yapısından sorumlu: hidrojen bağları 

 

Alfa heliks ve beta tabakayı bozan amino asitler:   

prolin ve glisin 

Proteinlerin fonksiyonundan sorumlu olan yapı:   

tersiyer yapı (tersiyer yapıyı belirleyen primer yapıdır) 

Moleküler şaperon:  ısı şok proteinleri 

Hemoglobinin oksijen satürasyon e ğrisini sa ğa kaydıranlar (O2’ye  afiniteyi azaltırlar):  

Asidoz             

2,3 BPG artışı 

CO2 artışı             

Isı 
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Hemoglobinin oksijen satürasyon e ğrisini sola kaydıranlar (O2’ye  afiniteyi arttırırl ar):  

Alkaloz              

O2 artışı   

CO 

2,3-BPG hemoglobinin  β globin zincirlerinin yüzeyindeki bazik amino asitlerle etkileşime girer.  

Hemoglobin F ve özelli ği: 2 alfa ve 2 gama globin zincirinden oluşur, fetüste ve yeni doğanda bulunur. 2,3BPG Hb F’e 

bağlanamaz. 

Oksijene afinitede do ğru sıralama:  miyoglobin >hemoglobin F > hemoglobin A 

Dokularda olu şan CO2’nin akci ğerlere ba şlıca taşınma şekli: bikarbonat iyonları 

Protonların hemoglobindeki ba ğlanma bölgesi : histidin 

2-3-DPG ARTTIRAN DURUMLAR  2-3-DPG AZALTAN DURUMLAR  

Kronik AKC hastalıkları Asidoz (Diabetik prekoma ve koma) 

Konjenital kalp hastalıkları Hipofosfatemi 

Anemiler  

Yükseğe çıkıldığı zaman  

Hiperfosfatemide  

Alkalozda  

 

 

Kollajen fibrilleri arasında kovalent çapraz ba ğların olu şmasında görev alan amino asit: Lizin 

Kollajen 

 

Vücutta en bol bulunan proteindir.  

Üçlü heliks yapıya sahiptir. 

Glisin, prolin ve hidroksiprolinden zengindir.(Lizin ve OH-Lizin çapraz bağları) (Lizil oksidaz) 

 OH-lizin grupları glikozillenir. 

Tip 1  kollagen  deri, kemik, tendon, korneada bulunur.  

Tip 2  kollegen  kıkırdak ve embriyonik dokularda  

Tip 3  kollagen  düz kas, damar duvarı 

Tip 4  kollagen  bazal membranda bulunur. Diğerlerinin aksine fibriler değil amorf bir yapıya sahiptir. Gly-X-Y tekrarlayan 

dizilimini içermez. 

Tip 5  kollagen  plasenta bazal membranında bulunur.  
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Table 2 Collagen types present in skin (modified from Uitto, 1989) 

Collagen 
type  

Chain composition  Tissue distribution  

I  [α1(I)]2α2(I)  
Ubiquitous in most connective tissues including skin, 
bones, tendons, ligaments, etc.  

III  [α1(III)] 3  
Skin, blood vessels, predominant in fetal tissues and in 
early wounds  

IV  [α1(IV)]2α2(IV)  Basement membranes, anchoring plaques  

V  [α1(V)]2α2(V)  Ubiquitous  

  [α1(V)]3   

VI  α1(VI)α2(VI)α3(VI) Extracellular microfibrils  

VII  [α1(VII)] 3  Skin, fetal membranes  

XII  [α1(XII)] 3  Newborn: throughout dermis  

    Child and adult: papillary dermis  

XIV  [α1(XIV)] 3  Reticular dermis in skin generally  

    Scalp: localized at base of hair follicles  

XV  [α1(XV)]3  Basement membrane zones of skin and other tissue  

XVI  [α1(XVI)] 3  
Synthesized by dermal fibroblasts; part of dermal 
extracellular matrix, not associated with fibrillar structures  

XVII  [α1(XVII)] 3  
Epidermis: transmembrane collagen of basal keratinocytes, 
component of hemisdesmosomes  

XVIII  [α1(XVIII)] 3  Basement membrane of epithelium and endothelium  

XIX  [α1(XIX)] 3  
Component of some epithelial basement membrane zones. 
Cross-bridge between fibrils and other extracellular matrix 
molecules  
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Kemik yapım ve yıkım markırları: 

Kemik yapım markırları: 

� Osteokalsin: Kemikte en fazla bulunan nonkollajen protein 

� Serumda Kemik ALP 

Kemik yıkım markırları: 

� İdrar Ca 

� Serum ve idrar ACP 

� İdrar OH prolin 

� İdrar OH lizin: Glikozil OH lizin, glukozil-galaktozil OH lizin sadece matür kollajende yer alırlar.  

� Piridinolin-deoksipiridinolin 

� N-terminal telopeptid (Ntx) (idrar) 

� C-terminal telopeptid (Crosslaps) (idrar-serum) 

 

Desmozin hangi proteinin yapısında yer alır?  Elastin 

Desmozin hangi proteinin yapısında yer alır? Elastin (Lizin polimer) 

Keratinde en bol bulunan amino asit:  sistein 

İnsülin, reseptörlerine ba ğlanabilmesi için hangi metal iyonuna gerek duyar?  Krom 

İnsülin salgı veziküllerinde hangi metal iyonu ile k ompleks halde bulunur? Çinko 

Kollajen ve elastin arasındaki ba şlıca farklılıklar.  

KOLLAGEN ELAST İN 

Bir çok farklı genetik tipte Tek genetik tipte 

Üçlü sarmal yapıda Üçlü sarmal yok, rastgele zemberek konformasyonu (gerilmeye izin verir) 

Gly-X-Y yineleyen çatı Gly-X-Y yineleyen çatı yok 

Yapıda karbonhidrat var Yapıda karbonhidrat yok 

Molekül içi aldol çapraz bağları Molekül içi desmozin çapraz bağları 

OH-prolin ve OH-lizin içerir Az miktarda OH-prolin içerebilir fakat OH-lizin içermez 

Biyosentez sırasında polipeptid uzantılar var Polipeptid uzantılar yok 

 

Aşağıdaki genetik bozuklukların hangisinde sakküler ane vrizma insidansı dü şüktür? 

A) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 

B) Ehlers-Danlos sendromu tip IV 

C) Nörofibromatozis tip I 
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D) Marfan sendromu 

E) Frajil-X sendromu 

 

 

Trinukleotid Tekrar Sendromları 

Fragil X:  

Ailesel zeka geriliği,  

karakteristik yüz görünümü(Uzun yüz, kepçe kulak),  

konuşma ve davranış buzuklukları ile seyreder. 

 

 

Miyotonik Distrofi:   

V şekilli üst dudak, muskuler atrofi 

Çizgili kaslarda Klor kanal defekti 

Kaslar uyarılma sonrası geç gevşer. 

Endokrin anomaliler (Diabet, Hipotroidi) 

Kalp blokları 

İmmun yetmezlik 
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Karaci ğerden salgısı arttı ğında bağırsaklardan kana demir geçi şini azaltan a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Hepcidin 

B) DMT 1 

C) Hephaestin 

D) Ferroportin 

E) Cytochrom b5 

Cevap: A 

 

 HÜCRE DIŞI ANTİOKSİDANLAR VE ETK İ MEKAN İZMALARI  

Antioksidan  Etki Mekanizması  

Transferrin Herbir molekül başına iki adet Fe+3 bağlar 

Laktoferrin Herbir molekül başına iki adet Fe+3 bağlar (ancak daha düşük pH’ larda) 

Haptoglobinler Hemoglobini bağlar 

Hemopeksin Hem molekülünü bağlar 

Albümin Bakır, Hem bağlar ve HOCl üzerine çöpçü etkilidir 

Seruloplazmin (SER) Ferrooksidaz etkili, ayrıca O2 . üzerine çöpçü etkili 

EC-SOD O2 . radikalini uzaklaştırır 

EC-GPx Hidrojenperoksiti katalizleyerek uzaklaştırır 

Bilirubin Peroksil radikalleri üzerine çöpçü etkili 

Mukus . OH radikal çöpçüsü 

Ürik asit (ÜA) Radikal çöpçüsü ve metal bağlayıcı 

Glukoz . OH radikal çöpçüsü 

Askorbik Asit . OH radikal çöpçüsü 

Eritrositler H2O2’i diffüzyon ile O2 . radikalini ise anyon kanalı ile eritrosit içine alır ve SOD ve KAT enzimleri ile 

uzaklaştıırlar  
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Hangi vitamin eksikli ğinde glutatyon redüktaz enziminin aktivitesi azalır ?  

A) Biotin 

B) Riboflavin 

C) Tiyamin  

D) Piridoksin  

E) Folat  

(CEVAP B)  
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Çeşitli dokularda laktat dehidrogenaz izoenzimlerinin yerleşimi.  

Tip  Yerleşim  

LDH1 Miyokard, kırmızı küre 

LDH2 Miyokard, kırmızı küre 

LDH3 Beyin, akciğer, böbrek 

LDH4 Akciğer, iskelet kası 

LDH5 Karaciğer, iskelet kası 
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GLİKOJEN METABOL İZMASI 

 

 

 

 

GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI  

Tip I:  Von Gierke hastalığında glukoz 6-fosfataz  eksikliği söz konusudur.  

Açlık hipoglisemisi 

Hiperlipidemi- hepatomegali  

splenomegali olmaz.  

hiperlaktikasidemi  

hiperürisemi  

Tip II:  Pompe  hastalığı, lizozomal bir enzim olan α-1,4 glukozidaz (asid maltaz) enziminin eksikliği  

Kalp, karaciğer ve kaslar etkilenmektedir.  

Kardiyomegali(KKY-Kısa PR) 

Tip III : Forbes (Cori) hastalığı, dal yıkıcı enzimin (amilo1-6 glukozidaz) eksikliği  

prognozu en hafif ve en sık görülen glikojen depo h astalığıdır.  

Tip IV:  Anderson hastalığı, dal yapıcı enzim (glikozil α-4:6 transferaz) eksikliği.  

Siroz 

Tip V:  Mc Ardle hastalığı, kas fosforilaz  eksikliği  

iskelet kaslarında glikojen depolanması  

egzersize karşı belirgin bir şekilde azalmış tolerans ve miyglobinüri gözlenmektedir.  

Tip VII : Tarui hastalığında, fosfofruktokinaz etkilenmiştir. Hemoliz ve egzersize karşı tolerans azalması görülmektedir. 

Tip VIII:  İnaktif karaciğer fosforilaz enzimi ile karekterizedir. Santral sinir siteminde glikojen birikimi görülen tek glikojen depo 

hastalığıdır. 
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FRUKTOZ METABOL İZMASI 

 

 

 

Aşağıdaki metabolik depo hastalıklarının hangisi süt ço cuklu ğu döneminde EKG'de kısa PR aralı ğı ile seyreden a ğır 

hipertrofik kardiyomyopatiye neden olur? 

A) TipVII mukopolisakkaridoz (Sly hastalığı) 

B) Tip II glikojen depo hastalığı (Pompe hastalığı) 

C) Tip III mukopolisakkaridoz (Sanfilippo hastalığı) 

D) Tip IV glikojen depo hastalığı (Anderson hastalığı) 

E) Tip IV mukopolisakkaridoz (Morquio hastalığı) 

Cevap: B 
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GALAKTOZ METABOL İZMASI 

 
 

PENTOZ FOSFAT YOLU( HEKSOZ  MONO-FOSFAT ŞANTI ) 
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Gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenaz  ilk NADH elde edilen basamaktır. Bu basamaktaki enzimi iodoasetat  inhibe 

eder.  

 Glikoliz’de su olu şturan  tek basamağı enolaz (2-PG yi, PEP yapar) katalizler ve bu enzimi flourid  inhibe eder.  
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Sitrik asit siklusunda enzim inhibitörleri maddeler : 

 Fluroasetat , Akonitazı inhibe eder.  

 Arsenit ve civa , a ketoglutarat dehidrogenaz’ı inhibe eder  

 Arsenik ve civa  iyonları lipoik asit ile kompleks oluşturarak piruvat dehidrogenazın   inhibisyonuna  yol açar.  
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TIP DERS NOTLARI 

 

O.E 141 

 

İzopren birimi içeren bile şikler   

Dolikol              

Koenzim Q  

Hem a              

Prenile proteinler  

Yağda çözünen vitaminler 

Kolesterol sentezinin gerçekle ştiği organeller:  stoplazma ve ER 

HMG-KoA redüktaz enzimini aktive edenler: insülin ve tiroid hormonları  

HMG-KoA redüktaz enzimini inhibe edenler: mevalonat, kolesterol, safra asitleri, statinler, glukagon, glukokortikoidle 

Primer safra asitleri: Kolik asit, kenodeoksikolik asit, taurokolik asit, glikokolik asit, tauro ve glikokenodeoksikolik asit 

Sekonder safra asitleri:  deoksikolik asit, litokolik asit 

Safra asiti sentezinde kontrol basama ğı: 7α-hidroksilaz 

7α-hidroksilaz basama ğında kullanılan vitamin: C vitamini 

En fazla triaçilgliserol içeren lipoprotein:  şilomikron 

En fazla kolesterol içeren lipoprotein:  LDL (düşük dansiteli lipoprotein) 

En fazla protein ve fosfolipid içeren lipoprotein:  HDL (yüksek dansiteli lipoprotein) 
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Table 2 Classification of lipid abnormalities 

 
   (i) Primary 
hyperlipidaemias 

        

Fredrickson type Associated syndromes Defect Typically raised 
lipids 

Associated 
disease 

    

I Lipoprotein lipase deficiency 
Mutated or absent 
lipoprotein lipase 

Chol, Chyl, TG Pancreatitis     

    
Mutated lipoprotein 
lipase cofactor 

      

  ApoCII deficiency   Chol, Chyl, TG Pancreatitis     

II 
Familial 
hypercholesterolaemia 

LDL receptor defect Chol, LDL CHD     

  ApoB3500 defect 
Sequence defect of 
apolipoprotein B 

Chol, LDL CHD     

III 
Familial dysbeta 
lipoproteinaemia (ApoE2 
homozygosity) 

Mutated ApoE with 
additional 
environmental trigger 

Chol, IDL (LDL 
reduced) 

CHD     

IV 
Familial combined 
hyperlipidaemia 

Not yet known 

Chol, VLDL, and /or 
LDL raised in some 
but not all family 
members 

CHD     

V 
Familial 
hypertriglyceridaemia 

Not yet known 
Chol, Chyl, TG, 
VLDL 

Pancreatitis     
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Secondary hyperlipidaemias 

Cause Typically raised lipids 

Diabetes mellitus IDL, VLDL TG 

Alcoholism VLDL, TG 

Chronic renal failure VLDL, TG, (low HDL) 

Nephrotic syndrome Chol, LDL 

Hypothyroidism Chol, LDL 

Drugs, e.g. propranolol, thiazide diuretics VLDL, TG 

CHD, coronary heart disease; Chol, cholesterol; Chyl, chylomicrons; HDL, high-density lipoprotein; IDL, 
intermediate-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; TG, triglyceride; VLDL, very low-density 
lipoprotein. 

 

ANTİHİPERLİPİDEMİK İLAÇLAR 

1 - NİASİN  

  Asıl olarak vitamindir . (B3) 

 Antipellegra, antihiperlipidemik ve vazodilatatör  etkilidir.  

 Antitrombotik  etkisi vardır.  

 LDL ve VLDL’yi dü şürür, HDL’yi artırır (En fazla artıran )  

 Kolesterol ve trigliseridleri dü şürür.   

 Yağ dokuda cAMP antagonistidir . Adipoz dokuda lipolizi inhibe  eder (Hormon sensitif lipazı)  En geni ş 

spektrumlu  ve HDL’yi en çok artıran anti-hiperlipidemiktir . Tip I dışındakilerin hepsinde etkilidir.  

 En sık yan etkisi flushing ve ka şıntıdır.  Bunun sebebi mast hücresini  libere etmesi ve histamin ve prostoglandin  

salınımı oluışturmasıdır. Niasin öncesinde alınan aspirin  flush yan etkisini azaltır.  Hiperürisemi ve hiperglisemi  yapabilir.  

 

2- FİBRATLAR (Fenofibrat ve Gemfibrozil)  

Endoteldeki Lipoprotein lipazı  aktive ederler. Ayrıca lipid metabolizmasında görev yapan PPAR-alfa 

agonistleridirler.  (Peroxizom Proliferator aktivasyon reseptör)  

Antitrombotik etkileri vardır, kanda fibrinojeni dü şürür . VLDL ve TG’i düşürürler  

Özellikle Tip 3-4-5 hiperlipidemi tedavisinde etkil idirler.  

Yan etkileri, gastrointestinal (en sık), kolelitiasis  ve myozit’tir. Safradaki kolesterol miktarını arttırdıkları için, safra 

taşı olu şumu  artar.  

  

3- SAFRA AS İT BAĞLAYICILAR (Kolestiramin, Kolestipol, Kolesevelam)  

Safra asitlerine bağlanarak, bunların enterohepatik döngüsünü bozarlar. Hepatositlerde LDL reseptör artışı ile 

periferden Karaci ğer’e kolesterol çekerler  ve safra tuzu sentezini artırır.  

Hiç absorbe edilmeden feçesle atılırlar. Bir çok yağda çözünen vitamin ve digitaller dahil  birçok ilacın 

absorbsiyonunu bozar ya da engellerler . Pseudo membranöz enterokolitte C. dificille’in toksinini bağlamak için 

kullanılabilirler.  
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En sık ve en önemli yan etkileri gastrointestinal (özellikle konstipasyon) şikayetleridir . Kolesevelam daha az GIS 

yan etkisi yapmaktadır. 

 

4- HMG KoA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ  (Lovastatin, simvastatin, movastatin, pravastatin, atorvastatin, fluvastatin, 

rosuvastatin)  

Atorvastatin, rosuvastatin en potent statinledir. HmG KoA analoğudur, geniş spektrumludurlar.  Kolesterol 

sentezinin hız kısıtlayıcı basamağında enzimi (HMG KoA redüktazı)  inhibe ederler.  

 LDL’yi dü şürür, HDL’yi arıtırırlar.  

  En önemlisi yan etkileri myopati ve rabdomyoliz’dir . Bu sebeple CK (Kreatin kinaz) ile takip edilirler.  

             Hepatotoksik ve teratojeniktirler  ve warfarin seviyesini artırırlar. 

5- KOLESTEROL EM İLİM İNHİBİTÖRLERİ : 

Ezetimibe  diyetle alınan kolesterolün emilimini engeller . ADEK emilimini bozmazlar. 

 

Strategies to achieve plaque stabilization  

Strategy  Mechanism(s)  

Lipid lowering, e.g. HMG CoA 
reductase inhibitors —
pravastatin 

Lowering of LDL and other biologically active lipids. Reduction of lipid content and altering the 
proportions of lipids in the plaque making it firmer. Improvement of endothelial function 
(upregulating ecNOS). Reduction of MMP expression. Reduction of macrophage numbers in the 
plaques by reducing leucocyte adhesion  

Antioxidants, e.g. vitamin E, 
vitamin C, probucol Reduction of LDL oxidation 

-Blockers, e.g. atenolol Controlling blood pressure and lowering heart rate, thereby reducing haemodynamic stress 
across the plaque  

Angiotensin-converting 
enzyme inhibitors, e.g. 
lisinopril 

Control of blood pressure. Reduction of macrophage accumulation and cholesterol content in the 
plaques. Increased smooth muscle growth and proliferation. Effects on remodelling. 
Antithrombotic effects 

Matrix-metalloproteinase 
(MMP) inhibitors 
(experimental) 

Inhibition of MMPs, reducing extracellular matrix degradation and increasing cap strength 

Macrolide antibiotics Eradication of possible infectious agents implicated in endothelial damage. Anti-inflammatory 
effects 

Gene therapy (experimental) 
Phase I clinical trials using vascular endothelial growth factor to promote angiogenesis and 
collateral formation rather than plaque stabilization are promising. Future focus undoubtedly on 
improving plaque stability 

Others, e.g. interruption of 
CD40 signalling Blocking antibodies to CD40 ligand. Reduction of MMP activity 
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Smith-Lemli-Opitz Syndrome. 
This syndrome is a recessive genetic disorder characterized by neurologic developmental defects including microcephaly, 
hypotonia, and severe mental retardation as 
well as micrognathia, widespread ears, cataracts, epicanthal folds, blepharoptosis, and syndactyly. Smith-Lemli-Opitz syndrome 
is caused by defects in the gene 
encoding the enzyme 7-dehydrocholesterol-d-7-reductase, which is required to convert 7-dehydrocholesterol to cholesterol. 

Patients have very low plasma cholesterol levels, and the neurologic defects are presumed to be caused by limited cholesterol 

availability within the central nervous system for neural growth.  
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MUKOPOL İSAKKAR İTLER 

 

Glikozaminoglikanlar  (mukopolisakkaridler) genellikle bir üronik asit ve bir de heksozamin  tarafından oluşturulan 

karakteristik tekrarlayan disakkarit  birimlerinden meydana getirilmiş polisakkaritlerdir .  

En az yedi farklı GAG tanımlanmıştır: Hyaluronik asit, keratan sülfat I ve II, dermatan s ülfat, kondroitin sülfat, 

heparin ve heparan sülfat. Hylüronik asit haricinde tüm GAG'lar sülfat grupları taşırlar.  

 

MUKOPOL İSAKKAR İDOZLAR  

Adı   Enzim kusuru  İdrar metabolitleri  

Hurler, Scheie sendromu MPS-

I 

α-L-iduronidaz Dermatan sülfat, heparan sülfat 

Hunter MPS-

II 

İduronat sülfataz Dermatan sülfat, heparan sülfat 

Sanflippo A MPS-

IIIA 

Heparan sülfamidaz Heparan sülfat 

Sanflippo B MPS-

IIIB 

α-N-asetilglukozaminidaz Heparan sülfat 

Sanflippo C MPS-

IIIC 

Asetil transferaz Heparan sülfat 

Morquio Sendromu A MPS-

IV A 

galaktoz 6 sülfataz Keratan sülfat- kondroitin sülfat 

Morquio Sendromu B MPS-

IV B 

β-galaktozidaz Keratan sülfat- kondroitin sülfat 

Morateaux-lamy MPS-

VI 

Arilsülfataz B Dermatan sülfat-keratan sülfat 

Sly sendromu MPS-

VII 

β-glukronidaz Dermatan sülfat, heparan sülfat 

Mukolipidozlar  

Siyalidoz ML-I Siyalidaz(nöraminidaz) Glikoprotein parçaları 

I-hücre hastalığı ML-II Mannozu fosforilleme yeteneği bozuk Glikoprotein parçaları 

Yalancı hurler polidistrofisi ML-

H1 

 Glikoprotein parçaları 
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Inherited Disorders of Amino Acid Metabolism  
Aminoacid(s) Condition Enzyme Defect Clinical Findings Inheritance  

  

Phenylalanine Phenylketonuria type I Phenylalanine hydroxylase Mental retardation, 
microcephaly, 
hypopigmented skin 
and hairs, eczema, 
"mousy" odor 

AR 

  Phenylketonuria type II Dihydropteridine reductase Mental retardation, 
hypotonia, spasticity, 
myoclonus  

AR 

  Phenylketonuria type III 6-Pyruvoyl-tetrahydropterin 
synthase 

Dystonia, neurologic 
deterioration, seizures, 
mental retardation 

AR 

  GTP cyclohydrolase I 
deficiency 

GTP cyclohydrolase I Mental retardation, 
seizures, dystonia, 
temperature instability 

AR 

  Carbinolamine 
dehydratase deficiency 

Pterin-4-carbinolamine 
dehydratase 

Transient 
hyperphenylalaninemia 
(benign) 

AR 

Tyrosine Tyrosinemia type I 
(hepatorenal) 

Fumarylacetoacetate 
hydrolase 

Liver failure, cirrhosis, 
rickets, failure to thrive, 
peripheral neuropathy, 
"boiled cabbage" odor 

AR 

  Tyrosinemia type II 
(oculocutaneous) 

Tyrosine transaminase Palmoplantar 
keratosis, painful 
corneal erosions with 
photophobia, mental 
retardation (?) 

AR 

  Tyrosinemia type III 4-Hydroxyphenylpyruvate 
dioxygenase 

Hypertyrosinemia with 
normal liver function, 
occasional mental 
delay 

AR 

  Hawkinsinuria 4-Hydroxyphenylpyruvate 
dioxygenase 

Transient failure to 
thrive, metabolic 
acidosis in infancy 

AD 
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  Alkaptonuria Homogentisic acid oxidase Ochronosis, arthritis, 
cardiac valve 
involvement, coronary 
artery calcification 

AR 

  Albinism 
(oculocutaneous) 

Tyrosinase Hypopigmentation of 
hair, skin, and optic 
fundus; visual loss; 
photophobia 

AR 

  Albinism (ocular) Different enzymes or 
transporters 

Hypopigmentation of 
optic fundus, visual 
loss 

AR, XL 

  DOPA-responsive 
dystonia 

Tyrosine hydroxylase Rigidity, truncal 
hypotonia, tremor, 
mental retardation 

AR 

GABA 4-Hydroxybutyric 
aciduria 

Succinic semialdehyde 
dehydrogenase 

Seizures, mental 
retardation, ataxia  

AR 

Tryptophan Tryptophanuria Unknown Mental retardation, 
ataxia, skin 
photosensitivity 

AR 

  Hydroxykinureninuria Kynureninase Mental retardation, 
spasticity 

AR 

Histidine Histidinemia Histidine-ammonia lyase Benign AR 

  Urocanic aciduria Urocanase Benign AR 

  Formiminoglutamic 
aciduria 

Formiminotransferase Occasional mental 
retardation 

AR 

Glycine Glycine encephalopathy Glycine cleavage (4 enzymes) Infantile seizures, 
lethargy, apnea, 
profound mental 
retardation 

AR 

  Sarcosinemia Sarcosine dehydrogenase Benign AR 

  Hyperoxaluria type I Alanine:glyoxylate 
aminotransferase 

Calcium oxalate 
nephrolithiasis, renal 
failure 

AR 

  Hyperoxaluria type II D-Glyceric acid 
dehydrogenase/glyoxylate 
reductase  

Calcium oxalate 
nephrolithiasis, renal 
failure 

AR 

Serine Phosphoglycerate 
dehydrogenase 
deficiency 

Phosphoglycerate 
dehydrogenase 

Seizures, 
microcephaly, mental 
retardation 

AR 

Proline Hyperprolinemia type I Proline oxidase Benign AR 

  Hyperprolinemia type II 1-Pyrroline-5-carboxylate 
dehydrogenase 
  

Febrile seizures, 
mental retardation 

AR 

  Hyperhydroxyprolinemia Hydroxyproline oxidase Benign AR 

  Prolidase deficiency Prolidase Mild mental 
retardation, chronic 
dermatitis  

AR 

Methionine Hypermethioninemia Methionine 
adenosyltransferase 

Usually benign AR 

  S-
Adenosylhomocysteine 
hydrolase deficiency 

S-Adenosylhomocysteine 
hydrolase 

Hypotonia, mental 
retardation, absent 
tendon reflexes, 
delayed myelination 

AR 

  Glycine N-
methyltransferase 
deficiency 

Glycine N-methyltransferase Elevated liver 
transaminases 

AR 
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Homocystine Homocystinuria Cystathionine -synthase Lens dislocation, 
thrombotic vascular 
disease, mental 
retardation, 
osteoporosis  

AR 

  Homocystinuria 5,10-
Methylenetetrahydrofolate 
reductase 

Mental retardation, gait 
and psychiatric 
abnormalities, 
recurrent strokes 

AR 

  Homocystinuria Methionine synthase (cblE, -
G) 

Mental retardation, 
hypotonia, seizures, 
megaloblastic anemia 

AR 

  Homocystinuria and 
methylmalonic acidemia 

Vitamin B12 lysosomal efflux 
and metabolism (cbl C, -D, -F) 
  

Mental retardation, 
lethargy, failure to 
thrive, hypotonia, 
seizures, 
megaloblastic anemia 

AR 

Cystathionine Cystathioninuria -Cystathioninase Benign AR 

Cystine Cystinosis Cystinosin CTNS (lysosomal 
efflux) 

Renal Fanconi 
syndrome, rickets, 
photophobia, 
hypotonia, renal failure 

AR 

S-Sulfo-L-
cysteine  

Sulfocysteinuria Sulfate oxidase or 
molibdenum cofactor 
deficiency 

Seizures, mental 
retardation, dislocated 
lenses 

AR 

Lysine Hyperlysinemia, 
saccharopinuria 

-Aminoadipic semialdehyde 
synthase 

Benign AR 

  Pyridoxine-dependent 
seizures 

L-Piperideine-6-carboxilate 
dehydrogenase 
  

Seizures AR 

-Ketoadipic acidemia -Ketoadipic acid 
dehydrogenase 

Benign ? Lysine, 
tryptophan 

Glutaric acidemia type I Glutaryl-CoA dehydrogenase Progressive severe 
dystonia and athetosis, 
mild mental retardation 

AR 

  Glutaric acidemia type II Electron transfer flavoprotein 
or ETF:ubiquinone 
oxidoreductase 

Hypoglycemia, 
metabolic acidosis, 
"sweaty feet" odor, 
hypotonia, 
cardiomyopathy 

AR 

Ornithine Gyrate atrophy of the 
choroid and retina 

Ornithine--aminotransferase Myopia, night 
blindness, loss of 
peripheral vision, 
cataracts, chorioretinal 
degeneration 

AR 

Urea cycle Carbamylphosphate 
synthase-1 deficiency 

Carbamylphosphate synthase-
1 

Lethargy progressing 
to coma, protein 
aversion, mental 
retardation, 
hyperammonemia 

AR 

  N-Acetylglutamate 
synthase deficiency  

N-Acetylglutamate synthase  Lethargy progressing 
to coma, protein 
aversion, mental 
retardation, 
hyperammonemia 

AR 

  Ornithine 
transcarbamylase 
deficiency 

Ornithine transcarbamylase Lethargy progressing 
to coma, protein 
aversion, mental 
retardation, 

XL 
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hyperammonemia 

  Citrullinemia type I Argininosuccinate synthase Lethargy progressing 
to coma, protein 
aversion, mental 
retardation, 
hyperammonemia 

AR 

  Argininosuccinic 
acidemia 

Argininosuccinate lyase Lethargy progressing 
to coma, protein 
aversion, mental 
retardation, 
hyperammonemia, 
trichorrhexis nodosa 

AR 

  Arginase deficiency Arginase Spastic tetraparesis, 
mental retardation, 
mild hyperammonemia 

AR 

  Hyperornithinemia, 
hyperammonemia, 
homocitrullinuria 

Mitochondrial ornithine carrier 
ORNT1 

Vomiting, lethargy, 
failure to thrive, mental 
retardation, episodic 
confusion, 
hyperammonemia, 
protein intolerance 

AR 

  Citrullinemia type 2 Mitochondrial 
aspartate/glutamate carrier 
CTLN2 

Neonatal intrahepatic 
cholestasis, adult 
presentation with 
sudden behavioral 
changes and stupor, 
coma, 
hyperammonemia 

AR 

Proline,ornithine, 
arginine 

pyrroline-5-carboxylate 
synthase deficiency 
  

pyrroline-5-carboxylate 
synthase 
  

Hypotonia, seizures, 
neurodegeneration, 
peripheral neuropathy, 
joint laxity, skin 
hyperelasticity, 
subcapsular cataracts, 
hyperammonemia 

AR 

Glutamine Glutamine synthase 
deficiency 

Glutamine synthase Brain malformations, 
pachygyria, seizures, 
hypotonia, dysmorphic 
features 

AR 

Valine Hypervalinemia Valine aminotransferase Vomiting, fever, failure 
to thrive, hypotonia 

AR 

  Isobutyryl-CoA 
dehydrogenase 
deficiency 

Isobutyryl-CoA 
dehydrogenase 

Failure to thrive, 
anemia, and dilated 
cardiomyopathy(?) 

AR 

Leucine, 
isoleucine 

Hyperleucine-
isoleucinemia 

Leucine-isoleucine 
aminotransferase 

Seizures, failure to 
thrive, mental 
retardation 

? 

Valine, leucine, 
isoleucine 

Maple syrup urine 
disease (defective E1, 
E1, E2, E3) 

Branched chain ketoacid 
dehydrogenase 

Lethargy, vomiting, 
encephalopathy, 
seizures, mental 
retardation, "maple 
syrup" odor, protein 
intolerance 

AR 

Leucine Isovaleric acidemia Isovaleryl-CoA dehydrogenase Acidosis, ketosis, 
vomiting, coma, 
hyperammonemia, 
"sweaty feet" odor, 
protein intolerance 

AR 

  3-Methylcrotonyl 
glycinuria 

3-Methylcrotonyl-CoA 
carboxylase 

Stress-induced 
metabolic acidosis, 

AR 
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hypotonia, 
hypoglycemia, "cat's 
urine" odor 

  3-Methylglutaconic 
aciduria type I 

3-Methylglutaconyl-CoA 
hydratase deficiency 

Stress-induced 
acidosis, mental 
retardation, hypotonia, 
hepatomegaly 

AR 

  3-Hydroxy-3-
methylglutaric aciduria 

3-Hydroxy-3-methylglutaryl-
CoA lyase 

Stress-induced 
hypoketotic 
hypoglycemia and 
acidosis, 
encephalopathy, 
hyperammonemia 

AR 

Isoleucine 2-Methylbutyryl-
glycinuria 

2-Methylbutyryl-CoA 
dehydrogenase 

Fasting-induced 
metabolic 
acidosis/hypoglycemia 

AR 

  2-Methyl-3-
hydroxybutyryl-CoA 
dehydrogenase 
deficiency 

2-Methyl-3-hydroxybutyryl-
CoA dehydrogenase 

Developmental 
regression, seizures, 
and rigidity sometimes 
triggered by illnesses 

XL 

  3-Oxothiolase 
deficiency 

3-Oxothiolase Fasting-induced 
acidosis and ketosis, 
vomiting, lethargy 

AR 

Valine, 
isoleucine, 
methionine, 
threonine 

Propionic acidemia 
(pccA,-B,-C) 

Propionyl-CoA carboxylase Metabolic 
ketoacidosis, 
hyperammonemia, 
hypotonia, lethargy, 
coma, protein 
intolerance, mental 
retardation, 
hyperglycinemia 

AR 

  Multiple 
carboxylase/biotinidase 
deficiency 

Holocarboxylase synthase or 
biotinidase 

Metabolic 
ketoacidosis, diffuse 
rash, alopecia, 
seizures, mental 
retardation 

AR 

  Methylmalonic acidemia 
(mutase, cb1A, -B, 
racemase) 

Methylmalonyl-CoA 
mutase/racemase or 
cobalamin 
reductase/adenosyltransferase 

Metabolic 
ketoacidosis, 
hyperammonemia, 
hypertonia, lethargy, 
coma, protein 
intolerance, mental 
retardation, 
hyperglycinemia 

AR 
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SORBİTOL YOLU 

 

 

Hemoglobin yapısında yer alan Hem’in sentezinde gör ev yapan enzimlerden hangisi kur şun  

      inhibisyonuna duyarlıdır? 

 

A) ALA sentaz 

B) ALA dehidrataz 

C) Üroporfirinojen dekarboksilaz 

D) Koproporfirinojen oksidaz 

E) Protoporfirinojen oksidaz 
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GLUKURON İK AS İD YOLU 

 

 

BİYOENERJİTİKLER VE FOSFOR İLASYON 
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VİTAMİN EKSİKL İKLER İ  

Vitamin  Önemi  Eksiklik  Yorum  Kaynak  

Yağda çözünen vitaminler  

A  
Epitel hücresi 

bütünlüğü; görme  

Gece körlüğü, kseroftalmi, Bitot 

lekeleri, folliküler hiperkeratoz  

Protein-kalori 

malnutrisyonu ile sık; 

malabsorbsiyon  

Karaciğer, süt, 

yumurta, yeşil ve 

sarı sebzeler, 

meyveler  

D  

Serum, kalsiyum, 

fosfor düzeylerini 

korumak  

Raşitizm: Kemik 

mineralizasyonu azalır.  

25 ve 1,25 vitamin D’nin 

prohormonu  

Zenginleştirilmiş 

süt, peynir, 

karaciğer  

E  Antioksidan  

Gününden önce doğan 

bebeklerden hemoliz; arefleksi, 

ataksi, oftalmopleji  

G6PD eksikliği olan 

hastalarda yararlı olabilir  

Tohumlar, 

sebzeler, tohum 

yağları, yeşil 

yapraklı sebzeler.  

K  

II,VII,IX,X pıhtılaşma 

faktörleri ve C, S 

proteinlerinin post-

translasyonel 

karboksilasyonu  

Protrombin zamanı uzaması, 

kanama; yüksek PIVKA (K 

vitamini yokluğuna bağlı 

protein)  

Malabsorbsiyon; anne sütü 

ile beslenen bebekler  

Karaciğer, yeşil 

sebzeler, barsak 

florasından 

üretilir.  

 

 

Suda çözünen vitaminler  

Tiamin (B1)  

Ketoasit dekar-

boksilasyonunda 

koenzim(ör.piruvat→ 

asetil-KoA transketolaz 

reaksiyonu)  

Beriberi: Polinöropati, 

baldır hassasiyeti, kalp 

yetmezliği, ödem, 

oftalmopleji  

Yeni doğanda laktat 

metabolizması bozuklukları, 

kaynatılmış sütte B1 bozulur  

Karaciğer, et, süt, 

tahıl, kuruyemiş, 

baklagiller  

Riboflavin (B2)  

Oksidasyon-redüksiyon 

reaksiyonlarında FAD 

koenzim  

İştahsızlık, mukosit, 

anemi, çatlak, nazolabial 

sebore  

Fotosensitizasyon yapar  

Süt, peynir, 

karaciğer, et, 

yumurta, 

hububatlar,yeşil 

yapraklı sebzeler  

Niasin (B3)  

Oksidasyon-redüksiyon 

reaksiyonunda NAD 

koenzim  

Pellegra: 

fotosensitizasyon, 

dermatit, demans, diare, 

ölüm  

Triptofan bir ön maddedir  

Et, balık, 

karaciğer, 

hububatlar, yeşil 

yapraklı sebzeler  

Piridoksin (B6)  

Aminoasit 

metabolizmasında 

kofaktör  

Konvülsiyonlar, 

hiperakuzi, mikrositik 

anemi, nazolabial sebore, 

nöropati  

Bağımlılık durumu, ilaçlara 

ikincil eksiklik  

Et, karaciğer, tüm 

tahıllar, yer 

fıstığı, soya 

fasulyesi  

Pantotenik asit  
Krebs döngüsünde 

koenzim A  

_  _  
Et, sebzeler  

Biotin  

Aminoasit-lerin 

karboksilaz 

reaksiyonlarında 

kofaktör  

Saç dökülmesi, dermatit, 

hipotoni, ölüm  

Barsak rezeksiyonu, 

yenidoğanda metabolizma 

kusurları ve çiğ yumurta 

yenilmesi  

Maya, et, barsak 

florasında üretilir  

B12  

5-metil-tetrahidrofolat 

oluşumunda koenzim; 

DNA yapımı  

Megaloblastik anemi, 

periferik nöropati, 

posterior nöropati, 

posterior lateral omurga 

Vejeteryanlar, balık şeridi; 

transkobalamin ya da intrinsik 

faktör eksikliği  

Et, balık, peynir, 

yumurta  
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hastalığı, vitiligo  

Folat  DNA yapımı  Megaloblastik  

Keçi sütünde yok, ilaç 

antagonistleri, ısı inaktive 

eder  

Karaciğer, yeşillik 

sebzeler, tahıllar,  

peynir  

Askorbik asit (C)  
İndirgeyen ajan, 

kollajen metabolizması  

Skorbüt: sinirlilik purpura, 

diş eti kanaması, 

periosteal kanama, ağrılı 

kemikler  

Gününden önce doğan 

bebeklerden tirozin 

metabolizmasını iyileştirebilir  

Turunçgiller, yeşil 

sebzeler; 

pişmekle bozulur  

 

 

 

 

ERİŞKİNLERDE VİTAMİN VE MİNERAL EKS İKL İKLER İNİN KL İNİK BULGULARI  

Vitamin A  Gece körlüğü, kseroftalmi, Bitot spotları, keratomalazi 

Vitamin D  Osteomalazi, raşitizm, kemik ağrıları, tetani 

Vitamin E  Kronik kolestaz, spinoserebellar ataksi, hiporefleksi 

Vitamin K  Kanama eğilimi, kolay morarma 

Thiamin (B 1) Beriberi (bilinç değişiklikleri, periferik nöropati), Wernicke ensefalopatisi, periferik nöropati, KKY 

Vitamin B 2  Şelozis, magenta dil 

Niasin  Pellegra, dermatit, glossit, periferik paresteziler, omurilik semptomları  

Pantotenik asit  Halsizlik, başağrısı, uykusuzluk, paresteziler 

Vitamin B 6 Stomatit, periferik nöropati, irritabilite 

Biotin  Derinin ince, pullu döküntüsü, glossit 

Folik asit  İshal, glossit, megaloblastik anemi, B12 ile aynı 

Vitamin B 12 Glossit, pernisiyöz anemi, nöropati, myelopati 

Vitamin C  Skorbit, peteşiler, ekimozlar, eklem ağrıları, şiş jinjiva, perifolliküler kanama 

Esansiyel ya ğ asitleri  Kuru deri, saç dökülmesi, egzamatoid dermatit, göz içi basınçta düşme 

Kalsiyum  Tetani, ensefalopati 

Fosfor  Bilinç değişiklikleri, paresteziler, eritrosit hemolizi 

İyot  Guatr 

Demir   Mikrositik anemi, yorgunluk, dispne 

Bakır   Hipokrom anemi (demire cevap vermez), nötropeni, osteoporoz 

Çinko  Dermatit (deri katlantılarında), fotofobi, gece körlüğü, yara iyileşmesinde bozulma, alopesi, ishal 

Selenyum  Kardiyomyopati, myalji, beyaz tırnak yatakları 

Krom   Glukoz intoleransı 

Molibden  Başağrısı, gece körlüğü, letarji 

Mangan  Saç incelmesi, kilo kaybı, dermatit 
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B6 vitamininin türevi olan piridoksal fosfat hangi enzimin koenzimidir?  

A) Karboksilaz  

B) Dehidrogenaz  

C) Transaminaz  

D) Fosfotransferaz  

E) DNA ligaz  

(CEVAP C)  

B6 vitamini eksikli ği ve fazlalı ğı toxic etki yapan tek suda çözünen vitamindir .B6 eksikliği aynı B3 eksikliğine 

benzer.Nedeni triptofandan niasin yapımında görevli vitamin B6 dır. B6 yetmezliğinde oxalat taşı oluşum riski artar. Ayrıca 

idrarda xanturenik Asid  üri olmaktadır.  
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EİKAZONO İDLER VE NONSTEROİD ANTİENFLAMATUR 

EİKOZANO İDLER (PROSTANO İDLER) 

Eikozanoidler, 20 C'den olu şan ve araşidonik asitten türeyen maddelerdir.   

Eikosanidlerin alt grupları;  

 Prostaglandinler 

 Prostasiklin 

 Tromboksanlar 

 Lökotrienler, 

 

PROSTAGLAND İNLER, TROMBOXANLAR VE LÖKOTR İENLER 

PGF2a; 

Bronkokonstrüksiyon yapar.  

Dismenorenin  sebeplerindendir.  

Uterusun kasılmasını sağlar. Karboprost abortus amaçlı kullanılır.  

Fonksiyonel korpus luteum involusyonunu sağlar. 

Göz içi basıncını azaltır. Bu nedenle PGF anologları (Latanaprost-  bimatoprost- travaprost- unoprostone ) 

glokom tedavisinde etkili olmaktadır. 

 

PGD2; 

Mast hücrelerinden salgılanır. Mast hücrelerinde en  çok bulunan prostaglandindir. 

Vazodilatasyon 

 Bronkokonstrüksiyon yapar 

  Eozinofillerin temel kemoaktrantıdır 

 

 

 

 

PGE 

PGE , damar sisteminde vazodilatasyon ve kan basıncında düşme oluşturur. 

Prostoglandinler a ğrıyı arttırıcı özelli ğe sahiptir.  Histamin, bradikinin , serotonin, Adenozin, P maddesi, potasyum, 

laktat dokuda direk ağrı yaparlar. Bunlara aljezik  denir. PG ise hiperaljeziktir.  

PG ler genellikle lenfosit fonksiyonu ve proliferas yonu baskılar. İmmun yanıtı bu nedenle suprese ederler. 

PGE, B hücresinin plazma hücresine dönüşümünü bloke ederek, antikor yapımını baskılar. 

PGE1(alprostadil ) (CAVERJET) impotans  tedavisinde kullanılır. 

PGE1 (PROSTIN VR PEDİATRIC) duktus arteriozus’ u patent tutmak için kull anılıyor. 

PGE intestinal peristaltizmi arttırıp transit zaman ını kısaltır.  
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PGE ve PGI midede asit salınımını azaltırlar.  Mizoprosrol  (PGE1) bu nedenle mide protektif etki 

oluşturmaktadırlar.  

PGE ( Dinoprostone ) uterus kontraksiyonu olu şturup do ğum induksiyonu ve abortif amaçlı kullanılır. 

(Mifepriston ve mizoprostol)  

 

Prostasiklin (PGI2)  

Damar endotelinde sentezlenir.  

Koroner damarları gev şetir.  

PGI2(Epoprostenol-  treprostinil ) pulmoner hipertansiyon tedavisinde  kalp-akc nakli olana kadar palyatif. 

    Trombosit agresyonunu önler.  

Gastrik asid sekresyonunu azaltır. 

Kan basıncını düşürür.  

Böbreklerden renin salınımını stimüle eder. 

Renal kan akımını artırır. 

 

Tromboksanlar 

Trombositlerde sentezlenirler.  Vazokonstriksiyon  yapar. 

PGH2'den tromboksan senteta z ile oluşturulur.   

Dazoxiben tromboxan sentetazı selektif olarak inhib e eder . Bu nedenle antiagregan  etki gösterir. 

Trombosit agregasyonu için gerekli  olan maddeler ;  

Tromboksanlar 

ADP 

 PAF 

 Agregasyonu önleyenler; 

PGI2 

EDRF(NO) 

LOKOTR İENLER 

 Lipooksijenaz yoluyla oluşurlar.  

 LTA4 primer lökotriendir.  

 Diğer lökotrienler olan LTB, C, D, E ve F; LTA'den sentezlenirler.  

 Bronkus kontraksiyonu   

   Solunum yollarını histamine göre 100 kat daha fa zla kasar.  

SRS-A (Anaflaksinin yava ş reaksiyonu maddesi) LTC4, LTD4 ve LTE4'nin karı şımından  

olu şur. 
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SPİNAL REFLEKSLER 

 

REFLEKSLER 

Refleksler  monosinaptik ve polisinaptik olmak üzere ayrılabilir. 

 

MONOSİNAPTİK REFLEKS (STRECH REFLEKS) = GER İLME REFLEKS İ 

 Bir kasın boyu uzatılıp gerilirse, kontraksiyon yanıtı oluşmasına denir. Medulla spinalis üzerinden gerçekleşir. 

Nörotransmitteri glutamattır . 

 
Şekil: Kas iğciği 

 

Kas İğciği 

Kas boyundaki statik ve dinamik değişiklikleri algılarlar.   

Refleks almak için kasın tendonuna refleks çekici ile vurulduğunda kasın boyu uzar.  

Kas boyundaki uzama kas iğciği tarafından algılanır ve la lifleri ile medulla spinalise taşınır.  

Ia lifleri alfa motor nöronlar ile sinaps yapmaktad ır. Sonuçta alfa motor (2. motor) nöronu aktive ederek kas 

kontraksiyonu ile refleks alınmış olur. Derin tendon refleksi mono-sinaptiktir. Derin tendon refleksine gerilme refleksi adı 

verilir.  
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Şekil: Gerilme refleksi 

 

Golgi tendon organı 

Kas gerimini algılarlar.  

Kas kontrakte oldu ğunda tendon gerimi artar . Golgi tendon organı bu gerimi algılar. Ib sinir lifi ile medulla spinalise 

götürür. Burada Ib sinir lifi glisinerjik ara nöron ile sina ps yapar . Bu glisinerjik lif ise 2. (alfa) motor nöronu inhib e eder . 

Böylece kas kontraksiyonu sonlandırılır. Golgi tendon organının görev yaptı ğı bu reflekse ters gerilme refleksi (disinaptik) 

adı verilir.  

 
 

Şekil : Golgi tendon organı 
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Şekil: Gerilme ve ters gerilme refleksi 

RENSHAW ARA NORONU 

 

Renshaw  hücresi glinerjik  inhibitör nöronlardır. Renshaw  hücreleri motor nöronların akson kollateralleri ile 

asetilkolin  aracılıklı uyarılırlar ve kendilerini uyaran motor nöronlar da dahil olmak üzere birçok motor nöron ile ve Ia inhibitör 

ara nöronları ile inhibitör bağlantı yaparlar.   

Renshaw hücreleri  motor nöronlar üzerine negatif geri besleme sağlayarak ateşleme düzeylerini stabilize ederler; bu 

sırada Ia inhibitör ara nöronları, antagonistik motor nöronlara resiprokal inhibisyon kuvvetini düzenlerler. 

 

POLİSİNAPTİK REFLEKS (Geri çekme refleksi ) 

Deride ağrılı uyaranlara karşı oluşan multisinaptik reflekstir. Yanıt  aynı tarafta fleksör kasların kasılması ve k arşı 

tarafta ekstansör kasların kasılması ile olmaktadır . Karşı taraf ekstansiyona çapraz akstansiyon adı  verilir. Böylece organ 

zarar verici etkenlerden uzakla şmış olmaktadır.  
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Şekil: Geri çekme refleksi 

 
Gama-motor nöron ve Kas i ğciği 

Kas iğciğini inerve eder. Kas iğciğinin sensitivitesini ayarlar. Böylece kas kontraksiyonu sırasında en uygun cevabı 

verir.  

Gama deşarjı artarsa kas i ğciği boyu kısalır. Kas iğciğinin boyu kısalırsa daha hassas hale gelir. Böylece kas 

iğciği kasın boyundaki küçük bir miktar uzamayı bile alg ılar.  Bu nedenle refleksler daha kolay  alınır.  

 
Gama deşarjı üzerinde korteksten gelen sürekli inhibisyon vardır. Medulla spinalis kesilerinde bu inhibisyon ortadan 

kalkar. Bu nedenle kasa giden gama deşarjı artar. Böylelikle tendon refleksleri artmı ş olarak alınır.  

 

Şekil: Gama motor nöron ve kas iğciği  
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Şekil: Duyu nöronlarında potansiyeller 
 

 

 

SANTRAL S İNİR SİSTEMİ 

 

NÖROGLİA HÜCRELER İ 

Genel olarak MSS’inde her bir nöron için 10 glial hücre bulunur.  

Ancak bu kadar fazla glial hücre olmasına rağmen sinir dokusunun toplam hacminin yarısı kadarını oluştururlar. Glial 

hücrelerin nöronların aksine mitoz yetenekleri vardır.  

Nöroglia hücreleri 4 kısma ayrılır .  

1. Astrositler 

2. Oligodendroglialar 

3. Mikroglialar 

4. Ependim hücreleri  

 

Şekil : Glia tipleri 

1. ASTROSİTLER 

Glial hücrelerin en büyüğüdür.  

Çok sayıda uzun uzantıları olan astrositler bu uzantılarının kalınlığına göre ikiye ayrıılr.  
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1. Fibröz astrosit (beyaz cevher) 

2. Protoplazmik astrosit (Gri cevher) 

Fibröz astrositlerin  uzantıları uzun ince, asimetrik ve az dallanma gösterir. Fibröz astrositlere spider  hücreleride 

denir. Protoplazmik astrositlerin uzantıları kısa, kalın, simetrik ve çok sayıda dallanma gösterir.  

Astrositler genişlemiş pedikülleri (Vasküler son ayak)  ile tüm kan damarlarını çevreler. Astrosit uzantıları kan 

damarları ve nöronlarla bağlantı oluşturur.  

MSS’deki hasardan sonra, hasar yerinde astrositler prolifere olurlar ve skar dokusu oluştururlar (gliozis ). Astrositler 

ve oligodendrogliyalar birlikte makrogliya olarak değerlendirilir. Ektodermden  gelişir.  

 

2. OLİGODENDROGLİYALAR 

 Astrositlerden küçük hücrelerdir.  

 Oligodendrogliyalar astrositler gibi uzun uzantılara sahip değildir.  Uzantıları az sayıda ve kısadır.  Oligodendrogliyalar 

yaygın olarak yani hem gri cevher hem de beyaz cevherde bulunur. 

 Schwann hücrelerinden farklı olarak birden fazla ak sonun myelizasyonuna katılabilirler. Ektodermden ge lişir.  

 

3. MİKROGL İALAR 

Mikroglialar beyin makrofajlarıdır. Beyinde hasar olduğunda mikroglialar debrisin fagositozundan sorumludur. En 

küçük glial hücrelerdir. Hem gri hem de beyaz cevherde bulunur. Diğer glial hücreler gibi ektodermden değil, mezodermden  

gelişirler.   

 

 

4. EPENDİM HÜCRELERİ  

MSS’deki iç boşlukları döşeyen bu prizmatik epitel hücreleride nörogliyalar içinde değerlendirilir. (Ventriküller ve spinal 

kordu döşer.)  

Bu boşluklar BOS ile yıkanır, BOS hareketine yardım eden hareketli silialara sahiptirler. Değişi bölgelerde BOS 

üretmek üzere modifiye olmuşlardır. 

Modifiye epandimal hücreler, bunlarla ilişkili kapillerler ve pia mater ba ğ dokusu  birlikte boşluğa sarkarak koroid 

pleksusları  oluştururlar.  

Üçüncü ventriküldeki  özelleşmiş ependim hücrelerine tanisit  denir.  
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Şekil : Koroid pleksus kesiti 

 

 

 

 

 

 

SANTRAL S İNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONEL YAPISI 
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A- FRONTAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI 

1- Motor korteks (Gyrus precentralis-Brodman'nın 4.  alanı) 

Fonksiyonu : Presantral gyrustaki bu kortikal alan karşı vücut yarısına hareket yaptırır. Bu gyrusta bacağı iki hemisfer 

arasında ve gyrusa ters uzanan bir insan "motor homonkulus " olduğu düşünülmüştür.  
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Bu gyrustan çıkan motor lifler internal kapsülden geçip beyin sapına uzanırlar, Bulbusa geldiklerinde ise çapraz 

(deküstasyo ) yaparak medulla spinaliste kortikospinal yolu oluştururlar.  

Lezyonda : Karşı vücut yarısında spastik hemiparezi , hemipleji  gelişir. 

 

2- Premotor korteks (Brodman'nin 6. alanı) 

Fonksiyonu : Motor kortekse yardımcı olan, hareketin planını hazırlama ve becerili bir şekilde yapılmasını sağlayan 

alandır.  

Lezyonda : apraksi (beceriksizlik ) oluşur. 

 

 

3- Motor konu şma (inferior frontal gyrus-pars triangularis/operku laris)  

Fonksiyonu : Konuşmanın motor alanıdır,  

Lezyonda : Broka (expresif) afazisi  gelişir, hasta konuşamaz, ancak iyi anlar. 

 

4- Kortikal bakı ş merkezi 

Fonksiyonu : Karşı tarafa istemli, hızlı göz ve kafa deviasyonu.  

Lezyonda : Gözler lezyonu gösterir, bu bakışa konjige bakış denir. 
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5-Miksion (superior frontal gyrus, mezial frontal l ob-lobulus parasentralis)  

Fonksiyonu : Sfinkterlerin kontrolüdür.  

Lezyonda : Inkontinans gelişir. 

 

 

6- Prefrontal korteks 

Fonksiyonu : Düşünme, muhakeme etme ve entelektüel davranışlardan sorumludur.  

Lezyonda : Kişilik ve personalite bozulması, Akinetik mutizm görülür. 

 

 

B- PAR İETAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI 

1 - Somatosensorial korteks (Gyrus postsentralis) 

Fonksiyonu : His almadan sorumludur, koku, görme ve işitme harici vücuttan gelen tüm duyular buraya gelir. 

 

Yüzeyel duyular �   Dokunma, Ağrı-ısı 

Derin duyular �   Propriosepsion, Basınç, Vibrasyon 

Diskriminatif duyular �   2 nokta ayrımı 

Lezyonunda : 

            Karşı vücutta hemihipoestezi 

  Astereognozi (eldeki cismi tanımama) 

    Agrafestezi (ele çizilen rakamı tanımama) 

 
2- Tad duyusu (operkulum, postsentral gyrus inferio ru) 

Fonksiyonu : 7. ve 9. kranial sinirlerle bu alana taşınan tad duyusu tanınarak bilince ulaşır.  

Lezyonda : Tat alma bozulur 

3- Okuma ve yazma (gyrus supramarginalis, angüler g yrus)  

Fonksiyonu : Okuma ve yazma işlevlerinden sorumludur. 

Lezyonda : Aleksi (okuyamama), Agrafi (yazamama) ve Akalkuli (hesap yapamama) görülür. 

Gerstman Sendromu : Angüler gyrus lezyonlarında görülür. Agrafi, sağ sol dezoryantasyonu, parmak agnozi ve 

Akalkulidir. 

 

C- TEMPORAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI  

1-Wernicke konu şma alanı 

Fonksiyonu : Konuşmanın duysal merkezidir. 

Lezyonda : Wemicke (reseptif) afazisi gelişir. Hasta kendi konuştuğunu bile anlamaz, akıcı konuşur ve genelde 

hemiparezi yoktur, psikozla karışır.  

Afazi tipleri 

 Motor afazi (Broca afazisi): Hasta anlar ancak konuşamaz. 

 Sensorial (Wernicke afazisi): Hasta konuşulanı anlamaz ancak akıcı konuşur. 

 Konduksiyonel afazi: (Arkuat fasikul lezyonu) Hasta anlar ancak tekrar edemez. 

 Global afazi: En sık görülen afazi tipidir. Hasta ne anlar ne de konuşur. 

 

2- koku (uncus-olfaktor Kortex) 

Fonksiyonu : olfaktor sinirin getirdiği koku duyusu bilince ulaşır.  

Lezyonda : anosmi gelişir. 

3- Hafıza ve emasyonel durum (Limbik korteks, parah ipokampal korteks),  

Lezyonda : Bellek bozukluğu  
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D- OKSİPİTAL KORTEKS VE FONKS İYONLARI  

1 -Görme (kalkarin fissurda sitriat korteks)  

Lezyonunda : 

Kontralateral homonim hemianopsi 

Kortikal Körlük bilateral görülür. Işık refleksi korunmuştur. Kortikal körlük başlıca vasküler hastalıklarda (posterior 

serebral arter) ayrıca hipoksi ve hipertansif ensofelopati sonrasında görülür. 

Vizüel agnozi - tanımama 

Vizüel halisünasyonlar (zig-zaglar görme, mikropsi, makropsi gibi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


