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GENEL VE OTONOM FARMAKOLOJİ
GENEL FARMAKOLOJİ
Farmakoloji üç ana dala ayrılır;
1. Farmakodinami
2. Farmakokinetik
3. Toksikoloji

FARMAKOKİNETİK
İlacın canlı geçirdiği aşamaları inceler. (Vücud ilaca ne yapar)
İlacın canlı sistemdeki hareketi 4 şekildedir;
1. Absorbsiyon (emilim)
2. Distribüsyon (dağılım)
3. Metabolizma (biotransformasyon)
4. Eliminasyon (itrah)
Farmakodinami, ilacın vucuda ne yaptığını inceler.
FAZ I: Kısıtlı sayıda normal gönüllülerde ve spesifik bazı popülasyonlarda (renal veya
karaciğer yetmezliği olanlar vb.); güvenirlik, metabolizma ve ilaç etkileşimleri açısından değerlendirme
yapılır.
FAZ II: Seçilmiş kısıtlı sayıda hastalarda terapötik efikasi, doz aralığı ve kinetik açısından
değerlendirme yapılır.
FAZ III: Seçilmiş geniş hasta grubunda güvenirlik ve efikasi açısından değerlendirme
yapılır. Bu fazda diğer ilaçlarla ve plasebo karşılaştırma yapılır. Bu aşamadan sonra ilaç hakkında
ruhsat için başvurulur.
FAZ IV: Bu aşama ilaç piyasaya çıktıktan sonradır (post- marketing). İlaç tedavisi alan
hastalarda yan etkileri ve ilaca ait ilave endikasyonları belirlemek için yapılır.

FARMAKODİNAMİ
İlaç kendi reseptörüyle birleşince yanıt oluşturuyorsa buna agonist ilaç denir.
İlaç reseptörüyle birleştiğinde yanıt oluşmuyorsa buna antagonist ilaç denir.
AGONİST
Sumasyon (Aditif Etkileşme)
Benzer etkiyi oluşturan ilaçlar, birlikte verildiklerinde oluşturdukları kombine etki, bunların tek
başlarına verildikleri zaman yaptıkları bireysel etkilerin cebirsel toplamına eşit ise; bu etkileşim
aditiftir.
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Sinerjizm
İki ilaç bir arada verildiğinde oluşturdukları kombine etkinin miktarı, bireysel olarak
oluşturdukları etkilerin toplamından fazladır. Fakat burada her iki ilaçta etkilidir. Örneğin alkol ve
karbon tetraklorür; her ikiside hepatotoksiktir, ancak birlikte verildiklerinde oluşturdukları etki
aritmetik toplamdan çok daha fazladır.
Potansiyalizasyon
İki ilaç bir arada verildiğinde oluşturdukları kombine etkinin miktarı, bireysel olarak
oluşturdukları etkilerin toplamından fazladır. Fakat burada bir ilaç aslında diğeri olmadan
etkisizdir. Bu olaya örnek, kokainin (tek başına etkisizdir) katekolaminlerin etkisini potansiyalize
etmesidir.
Etkileşim Tipi

Matematiksel Model

Aditif

1+1=2

Sinerjizm

1+1=3

Potansiyalizasyon

1+0=2

PARSİYEL AGONİST
Kendi başına verildiğinde reseptörleri zayıf bir şekilde uyaran, kendinden daha güçlü bir
agonist varlığında antagonist gibi davranan maddelerdir (Pindolol).
Agonist antagonistler (parsiyel agonist), tek başına verildiğinde agonistin etkisine benzer
etki gösterirken agonistle birlikte verildiğinde agonistin etkisini antagonize eder.
Parsiyel agonistlere örnekler:
Beta blokerlerden pindolol, asebutolol ve alprenolol
Alfa blokerlerden ergotamin ve dihidro ergotamin
Saralazin
Nalorfin
Tamoksifen
ANTAGONİZMA
Antagonizma bir ilacın(antagonist), diğer bir ilaç veya vücutta normalde bulunan endojen
aktif bir maddenin (agonist) etkisini önlemesi, azaltması veya ortadan kaldırmasıdır.
3 tür antagonizma vardır:
1- Kimyasal Antagonizma:
Agonist, antagonist ilaçlar kimyasal etkileşime girer.
Örnekler:
Desterroksamin...................Demir
heparin................................ Protamin sülfat
dimerkaprol......................... civa, altın, bizmut, arsenik
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pralidoksim..........................organik fosfat
digoksin............................... digibind (digoksine spesifik antikor)
2 - Fizyolojik (Bağımsız) Antagonizma
Bir ilacın etkisinin ayrı bir reseptör veya mekanizma aracılığı ile aksi yönde etki yapan
diğer bir ilaç tarafından azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır.
Bu tür antagonizmada antagonistlerin her biri tek başına verildiklerinde agonisttirler ama
birbirine ters yönde etki oluşur.
Örnekler:
İnsülin.................................. glukagon
barbitüratlar......................... kafein
Asetilkolin........................... Adrenalin
3 - Farmakolojik Antagonizma
Aynı reseptörle birleşebilen iki ilaç arasındaki antagonizma şeklidir.
a-Kompetitif (reverzibl) antagonizma:
Agonist ve antagonist ilaçlar aynı reseptör için yarış halindedir.
Antagonizmanın derecesi ortamda bulunan antagonist konsantrasyonuna bağlıdır. Bu
sebeple bu antagonizma “yenilebilir antagonizma”dır.
Örnekler:
asetilkolin............................. atropin
histamin............................... antihistaminik ilaçlar
testosteron........................... siproteron
estrojen................................ klomifen
b-Nonkompetetif(irreverzibl)antagonizma:
Antagonist moleküller reseptörlere kovalent bağlarla irreversible bağlanırlar.
Örnekler:
Adrenalin-noradrenalin: fenoksibenzamin
Losartan: AT1 reseptörleri

NOT:
Kompetitif

antagonistlerin

etkileri

agonist

konsantrasyonu

artırılarak

ortadan

kaldırılabilir.
Non kompetitif antagonistlerin etkileri agonist miktarı artırılarak ortadan kaldırılamaz.
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FARMAKOKİNETİK
Vücuda giren ilacın uğradığı değişiklikleri inceler.
Vücuda giren ilacın geçirdiği basamaklar; (ADME)
1. Absorbsiyon (emilim)
2. Distribüsyon (Dağılım)
3. Metabolizma (Biotransformasyon)
4. Eliminasyon (itrah)

ABSORBSİYON
1. Pasif diffüzyon
2. Aktif transport
3. Kolaylaştırılmış diffüzyon
4. Pinositoz
5. Reseptör aracılı endositoz
İlaç molekülleri membranları en sık pasif difüzyon yoluyla geçer.
Absorbsiyon hızını etkileyen faktörler;
1-İlacın fiziksel ve kimyasal özellikleri
R-NH2 + H+  RNH3+ (bazın iyonizasyonu)
R-COOH  RCOO + H+ (asidin iyonizasyonu)
Asidik ortamda asid ilaçlar non-iyonize formda bulunurken, bazik ortamda bazik ilaçlar
non-iyonize formda bulunurlar. Bu nedenle asid ortamda asidik, baz ortamda bazik ilaçlar daha
kolay emilime uğrar.
2-İlacın veriliş şekli
3-İlacın uygulandığı yerdeki konsantrasyonu
4-İlacın farmakolojik özelliği
5-İlacın verildiği yerdeki kan akımı hızı
6-Absorbsiyon yüzeyinin genişliği ve geçirgenliği (En geçirgen deri bölgesi genitaldir)

Asidik ve Bazik İlaçlar
Asitler
• Fenobarbital
• NSAİİ
• Sulfonamidler
• Penisilinler
• Sefalosporinler
• Antikoagülanlar
• Fenitoin
• Furosemid / Tiazid
• Penisilamin
• Levodopa
• Metotreksat
• Propiltiurasil
• Kloramfenikol
• Tolbutamid
• Etakranikasit
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Bazlar
• Opyatlar
• Sempatomimetik aminler
• Amfetaminler
• Antihistaminikler
• Nöroleptikler
• Trisiklik antidepresanlar
• Lokal Anestezikler (LA)
• Propranolol
• Amiodaron
• Aminoglikozidler
• Eritromisin
• Kinin / Klorokin
• Dopamin / Seratonin Histamin

218

TUS DERS NOTLARI

İdrar bazikleştirilirse,
böbreklerden atılımları artar.
İdrarı kalevileştiren maddeler;
• Sodyum bikarbonat
• Sodyum laktat
• Asetazolamid

İdrar asitleştirilirse,
böbreklerden atılımları artar
İdrarı asitleştiren maddeler;
• Askorbik asit
• Amonyum klorür
• Metionin
• Arginin hidroklorür

Absorpsiyonun Kinetiği
Absorpsiyonun kinetiğini saptamada iyi yol, bir ilacın zamana karşı konsantrasyon grafiğini /
eğrisini çizmektir. Bu grafiği çizebilmek için, herhangi bir ilaç uygulandıktan sonra belirli zaman
aralıklarında kan örneği alınarak, ilacın bu zamanlardaki plazma konsantrasyonu saptanır. Bu elde
edilen konsantrasyon değerleri ile bir eğri çizilir ve bu eğriye konsantrasyon - zaman eğrisi denir.
Konsantrasyon profilini gösteren bu eğri, tek doz uygulama veya uzun süreli tedavilerde
olduğu gibi tekrarlanan dozlar halinde verilmeye göre değişir. Ayrıca ilacın veriliş yoluna ve dozuna
göre de değişiklik gösterir.

Oral uygulamada, ilk önce kandaki ilaç konsantrasyonu artar. Çünkü absorbsiyon hızı,
eliminasyon hızından fazladır (İlaç absorbe edilirken aynı zamanda da elimine edilir, eliminasyon ilaç
kanda belirir belirmez, yani sıfırıncı anda başlar).
Bir süre sonra absorbsiyon hızı eliminasyon hızına eşit olur. (İlacın kan konsantrasyonu
arttıkça eliminasyon hızı artar) Bu durumda eğri tepe noktasına ulaşır.
Bu noktadan sonra ilacın absorbsiyon hızı azalır (çünkü bu zamana kadar ilacın büyük bir
kısmı absorbe edilmiştir). Sonuçta eliminasyon hızı absorbsiyon hızından daha büyük olur ve eğri
giderek iner.
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Konsantrasyon

-

zaman

eğrilerinin

matematiksel

olarak

değerlendirilmesinde

ve

karşılaştırılmasında farmakokinetik olarak 3 parametre kullanılmaktadır:
Tmax: İlaç uygulandıktan sonra absorbsiyon hızı = Eliminasyon hızına eşit oluncaya kadar,
yani kandaki ilaç konsantrasyonu maksimuma ulaşıncaya kadar geçen süreye denir.
Cmax: İlacın kanda ulaştığı maksimum konsantrasyondur.
Eğri Altındaki Alan (EAA): İlaç konsantrasyonunun zamana karşı çizdiği tüm eğrinin altında
kalan alandır.

Tek doz ilaç uygulamalarında absorpsiyon ve farmakokinetik
Her ilaç için bir absorbsiyon sabiti ve eliminasyon sabiti bulunmaktadır ve bu sabitler
absorpsiyon hızını (Vabs) ve eliminasyon hızını belirler (Velim).
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DİSTRBUSYON
İlacın suda çözünmesi az ise (Lipofilik) plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır.
Albumine bağlı ilaç farmakolojik etki göstermez ve böbreklerde de glomerüler filtrasyona
uğramaz. Yani plazma proteinlerine bağlanan kısım, ilaç deposu görevi görür.
En fazla bağlananlar
• Dikumarol (%99.6)
• Diazepam
• Klorpromazin
• Nifedipin
• Klorpropamid / Tolbutamid
• Trisiklik antidepresan

En az bağlananlar
• Propranolol
• Fenilbutazon
• Furosemid
• Fluoksetin
• İndometasin
• Amfoterisin

• Lityum (% O) • Asetaminofen
• Alkol
• Aminoglikozidler
• Uvabain
• Metronidazol
• Asiklovir

Plazmada ilaç moleküllerini bağlayan ikinci önemli makromolekül alfa -1 glikoprotein’dir. Bu
madde esas olarak bazik nitelikteki ilaçları bağlar.
Alfa1-asit
glikoproteine
bağlananlar
Lidokain gibi LA’ler
• Kinin / Kinidin
• Propranolol
• Prazosin
• İmipramin
• Metadon

Lipoproteinlere bağlanan
ilaçlar

Gama-globulinlere bağlanan ilaçlar

Siklosporin
• İmipramin
• Kinidin
• Klorpromazin
• Tetrasiklin

Tubokurarin
• Pankuronyum
• Morfin
• Kodein
• Steroidler

Plazma proteinlerine en fazla bağlanan ilaçlar varfarindir.
Sekestrasyon dokularda depolanmadır. Örnek olarak genel anestezik maddeler yağ
dokusunda, TAD akciğerde, digoxin kas dokusunda, iyot tiroid dokusun da sekestre olur.
Sekestrasyon ilacın etkisini uzatır.
Etkinin ilk başladığı plazma konsantrasyonuna minimal efektif konsantrasyon (MEK) denir.

METABOLİZMA
Karaciğerde gerçekleşen metabolizma sonucunda ilaçlar; genellikle inaktif ve daha polar
(iyonize) metabolitler hale getirilirler. Bir molekülü iyonize hale getirmekteki amaç; böbreklerden
atılımını kolaylaştırmaktır. Bu oluşan metabolitler genellikle inaktiftir, fakat bazen aktif (ön-ilaçlar ve
aktif metabolitler) olabilirler.
Bazı ilaçlar ise vücutta hiç metabolize edilmeden, yani değişmeden atılırlar:
Furosemid ve diğer diüretikler
Azot protoksit (solunum ile)
Aminoglikozitler
Digoksin
Penisilinler
Klorpropamid
Lityum
Probenesid
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İlaçların metabolizması Faz 1 ve Faz 2 olmak üzere biribirini takip eden 2 reaksiyonu içerir.
Faz 1 reaksiyonları oksidasyon, redüksiyon ve hidrolizi içerir. İlaçların metabolizması
sırasında en sık görülen reaksiyon, oksidasyondur. P450 (CYP3A4) oxidasyon enzimlerinin ilaçlarla
inhibisyonu ve indüksiyonu önemli ilaç etkileşimlerine yol açar.

Enzim İnhibisyonu Yapan İlaçlar

Enzim İndüksiyonu Yapan İlaçlar

• Alkol (akut etki ile)
• Simetidin
• Eritromisin (CYP3A4)
• Ketokonazol (CYP3A4)
• Kloramfenikol
• Metronidazol
• Amiodaron
• Sekobarbital
• Oral kontraseptifler
• Fluoksetin gibi bazı SSRI
• Siprofloksasin
• Valproik asit
• Androjenik steroidler
• Propranolol
• Ca kanal blokörleri
• Ko-trimoksazol
• Kinidin
• Allopürinol
• Dikumarol
• Disülfiram
• CO
• Greyfurt
• Kırmızı Şarap
• Glukokortikoidler
• Fenilbutazon

• Etilalkol (kronik etki)
• Barbitüratlar
• Rifampin
• Fenitoin
• Karbamazepin
• Sigara dumanı
• Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
• Griseofulvin
• Tolbutamid
• Klofibrat
• Glutetimid
• Glukokortikoidler
• Fenilbutazon

Faz 2 reaksiyonu ise konjugasyonudur. Konjugasyon sonucu ilacın suda çözünürlüğü
artar.

Konjugasyon reaksiyonları içerisinde en sık rastlanılan glukronik asid konjugasyonudur.

Asetilasyon, metilasyon, sülfotidizasyon diğer konjugasyon mekanizmaları.
Bu reaksiyonlar sonunda ilaçların lipid çözünürlüğü azalır ve böbreklerden itrah edilir.

Belirgin presistemik eliminasyona uğrayan ilaçlar:
Bu etkiye ilk geçiş etkiside denir. İlaçlar kana karışmadan yıkıma uğrarlar. Presistemik
yıkılan ilaçlar oral formda verilemez. IV kullanmak gerekir.
Beta-blokörler
TAD
Narkotik analjikler ve antagonistleri
Nitritler
Ca kanal blokörleri
Seks hormonu ilaçlar
Lidokain
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İlaçların eliminasyonu farmakokinetik açıdan iki şekilde oluşur:
Birinci Derece Kinetik: Burada eliminasyon hızı plazma ilaç konsantrasyonu ile doğru
orantılıdır (lineer).
Sıfırıncı Derece Kinetik: Burada ilaçların eliminasyon hızı konsantrasyondan bağımsız
olarak, sabit bir değer (k) ile oluşur.
Sıfırıncı kinetiğe uyan ilaçlar:
Alkol
Fenitoin
Kumadin
Propranolol (oral doz)
Salisilatlar (yüksek dozda)
Prednizolon
Lidokain
Karbamazepin

EKSRESYON
Lipid çözünürlüğü az olan ilaçlar karaciğerde fazla metabolize edilemez, bunlar direk olarak
böbreklerden itrah edilir.
1) Böbreklerden itrah:
Glomerüler filtrasyon en etkili yoldur.
Aktif tübüler sekresyon ve reabsorbsiyon
2) Safra İçine İtrah: Bu yolla itrah edilen ilaçlara örnek:
Eritromisin
Rifampin
Sefoperazon
Doksisiklin
Sulfonamidler
Doksorubisin
3) Akcigerlerden İtrah: Bu yolla itrah edilen maddeler; ufak moleküllü, non-elektrolit niteliğinde ve
lipid / su partisyon katsayısı (lipofilik) yüksek olan maddelerdir.
4) Süt İçine İtrah: İnsan sütü plazmaya göre asitiktir. Bu nedenle bazik ilaçlar, iyon tuzağı
mekanizması ile süt içinde akümüle olabilirler.
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Süte belirgin ölçüde geçen ilaçlar:
Kloramfenikol
Lityum
Amiodaron
Penisilamin
Doksepin
Tetrasiklinler
Ergotamin
Antineoplastikler
İndometasin
Benzodiazepinler
İyodürler
Barbituratlar
Antitiroid ilaçlar
Opiyatlar
Antikoagülanlar
Ampisilin
Antihistaminikler
5) Salya İçine İtrah: Lityum salyaya belirgin geçer
İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ
KATI
Tablet
Draje
Kapsül
Suppozituvar
Ovül: İntravajinal yolla uygulanan oda sıcaklığında katı, vücut sıcaklığında ise sıvılaşabilen ilaç
formudur.
Toz
SIVI
Solüsyon: Homojen sıvı ilaç formudur.
Süspansiyon: Birbiri içinde çözünmeyen katı ve sıvı formlardan oluşan ilaç şeklidir.
Makroenema: 100 cc’nin üzerinde rektal yoldan uygulanan solüsyon veya süspansiyon
Mikroenema: 1-20 cc arasında rektal yoldan uygulanan solüsyon veya süspansiyon
Kolir: Göze uygulanan farmasötik şekil
Losyon: Cilde sürülerek kullanılan ilaçlar.
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YARI KATI ILAÇLAR
Pomat: Vazelin, lanolin gibi yarı katı sentetik maddeler içine etken maddelerin eklenmesiyle
hazırlanan ilaç şekli
DİGER FARMASÖTIK ŞEKILLER
Transdermal: Cilt üzerine bant şeklinde uygulanan ve etken maddenin vücuta belirli bir hızla
gireceği şekilde hazırlanan farmasötik şekil
Aerosol: İnhalasyon ile uygulanan ilaç şekilleri
Yavaş salınımlı tabletler: İlacın etki süresini uzatmak amacıyla, etken maddenin barsaklarda
belirli bir hızda serbestleşmesine olanak veren farmasötik şekil
Barsakta açılan kaplamalı tablet: İlacın mide asitinde parçalanmasını önlemek için hazırlanan
ilaç şekli
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RESEPTÖRLER ve MEMBRAN SİNYAL İLETİMİ

1. ADENİLAT SİKLAZ (CAMP) SİNYAL YOLU
G protein eğer Gs tipinde ise adenilaz siklazı aktive edip, hücre içi cAMP miktarını arttırır.
Gs’nin alfa, beta ve gama olmak üzere 3 alt birimi bulunur.
G proteinine bağlı reseptöre, ligant yapıştığında G proteinin alfa alt birimine GTP bağlanır.
Böylelikle G protein alfa alt birimi diğer beta ve gamadan koparak, adenilaz siklazı aktive eder.
Daha sonra işlev sona erdiğinde G protein, GTPaz aktivitesi ile GTP ‘yi GDP‘ye dönüştürür.
Böylelikle aktivasyon sona erer.
G proteine bağlı reseptörlerin ortak özelliği membranı 7 kez kat etmeleridir. Bunlara

serpentine adı verilir.
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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 dönüştürülür. Fosfodiesteraz enziminin
kofaktörü magnezyumdur. Fosfodiesteraz enzim inhibitörleri hücre içi cAMP miktarını 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) SİNYAL 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 neden
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.
IP3 sistemini kullanan hormonlar:
Oksitosin
GnRH
TRH
ADH
GHRH
Anjiotensin 2
Katekolaminler (α1 reseptörü)
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3. FOSFOLİPAZ A2 SİNYAL 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 lokotrienlere (LTA, LTB, LTC, LTD, LTE)
siklooksijenaz (COX) yolu ile prostoglandinlere (PGG, PGH, PGD, PGE, PGH, PGI) ve
tromboksana dönüşmektedir.

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
kullanırlar. Bu kinazlar SMAD grubu transkripsiyon faktörlerini aktive ederler.
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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-fosforilasyon) etmiş olur. Fosforile
olan beta alt kuyruğu aktivasyon kazanır. İnsulin beta kuyruğunu aktive ettiğinde beta kuyruğu IRS -1
(İnsulin reseptör substans)’i fosforile ederek bu substansın aktive olmasını sağlar.
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.

NOT:
KML ve GIST (Gastrointestinal stromal tümör) de Tirozin kinaz aktivasyonu söz
konusudur. İmatinib, TK inhibe ederek tedavide kullanılır.

5. SİKLİK 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 bağlanıp 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 oluştururlar.

6. KÜÇÜK G PROTEİNLER
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.
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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)
Sinaptik veziküllere lokalize, burada vezikül yönlendirilmesi ve

Rab

eksositoz düzenlenmesi ile ilgili

Rho
ARF

Hücre iskeleti yapılarının düzenlenmesi (ör. aktin miyofilamentleri)
(ADPribosylation

factor)
EFTU

(Eukaryotic

elongation factor)
Raf

GIS’in ADPribozilasyonu; Golgi kompleksinin toplanması ve fonksiyonu
Ribozomlarla ilişkiliprotein sentezini düzenliyor
RNA ve proteinin nükleersitoplasmik yönlendirilmesi

7. STEROİD VE TİROİD HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMASI
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 bağlanarak transkripsiyonun aktive edilmesini sağlar.
STAT (Signal Transducers and Activators of Transciprition)
JAK (Just Another Kinase): Janus kinases
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TABLO: G PROTEİNLER VE ETKİ MEKANİZMALARI
Etki ettiği hücre

Stimulus

tipi

G protein

Etkilenen enzim

Oluşan etki

Epinefrin, glukagon

Karaciğer hücresi

GS

Adenilat siklaz

Glikojen yıkımı

Epinefrin, glukagon

Yağ hücresi

GS

Adenilat siklaz

Yağ yıkımı

LH ve FSH

Over folikülü

Antidiüretik hormon

GS

Böbrek

tüp

hücresi

GS

Myokard

Gi

sentezi
Böbrekten suyun geri

Adenilat siklaz
Adenilat

Asetil kolin

Östrojen ve progesteron

Adenilat siklaz

emilimi

siklaz

inhibisyonu sonucu
potasyum kanalının

Kalp hızının azalması

açılması
Adenilat

siklazın

inhibisyonu sonucu
Enkefalin, endorfin ve
opiyatlar

Beyin hücresi

Gi/Gopiat

kalsiyum

ve

potasyum

Membran potansiyelinin
değişmesi

kanallarıyla
bağlantı
Kan
Anjiotensin

damarlarındaki
düz kas hücreleri
Burundaki

Kokular

kokusu)
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Gq

koku
Golf

nöronları

kon hücresi
(İnsan

Burunda

Adenilat siklaz

Düz kas kasılması ve
tansiyon yükselmesi
Koku duyusu

Siklik GMP’yi yıkan

Retinadaki rod ve

Işık

Feromon

Fosfolipaz C

fosfodiesteraz

Işık duyusu

Gt
özel

nöronlara etkili

GPA1

?

Davranış modifikasyonu
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OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE İLAÇLAR
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AKSİYON POTANSİYELİ
Uyarılabilen hücrelerin eşik potansiyelini aşarak pozitif değere gelip çok kısa bir süre içinde tekrar
negatif değere dönmesidir.
1- Depolarizasyon: Sinir hücrelerinde istirahat durumunda kapalı olan voltaj bağımlı Na
kanalları, hücre belli bir eşik değere getirilirse(-55 mv) açılır. İçeri Na akar ve hücre pozitif yüke sahip
olur. Buna depolarizasyon denir.
2- Repolarizasyon: Hücre dışına K+ akışıyla olur. Hücre tekrar istirahat membran
potansiyeline geri döner.

NORONDA İLETİ HIZI
Myelinsiz liflerde:
Akson çapı ne kadar fazla ise o kadar hızlı iletilir.
Miyelinli liflerde:
Periferik sinir sisteminde myelini Schwan hücreleri yapar.. İki Schwan hücresi arası çıplak
akson parçasına Ranvier boğumu adı verilir. Depolarizasyon iyonu olan Na, bu boğumlardan akson
stoplazmasına geçer. Bu nedenle aksiyon potansiyeli Ranvier boğumlarında atlamalı olarak ilerler.
Buna saltolu veya atlamalı ileti denir.

O.E

233

TUS DERS NOTLARI

OTONOM SİNİR SİSTEMİ

Otonom sinir sistemi hipotalamusa yerleşmiş olup ve istemsiz olarak çalışıp homeostazisi
korumaya çalışan sinir sistemdir. Sempatik ve Parasempatik olmak üzere 2 kısımdan oluşur.
Sempatik nöronlar arka, parasempatik nöronlar ise ön hipotalamusa yerleşmişlerdir.
Hipotalamustan çıkan noron aksonları MSS yi farklı bölgelerden terk edip, periferik sinirlere
karışırlar.
Sempatik sinirler medulla spinalisin torasiko-lomber bölgesinden MSS yi terk ederken,
parasempatik nöronlar 3-7-9-10 kafa çiftleri ve sakrumdan MSS yi terk ederler.

Otonom sinir sistemine ait noronlar MSS yi terk ettikten sonra 2 tane nöron ile hedef organa
ulaşırlar. Bu 2 nöronun sinaps yaptığı bölgeye ganglion denir. Ganglionlar sempatik sinir
sisteminde paravertebral bölgede, parasempatik sinir sisteminde ise hedef organın duvarında
bulunurlar. Ganglion bölgesinde nörotransmitter olarak Asetil-Kolin bulunur. Asetilkolin burada
nikotinik reseptör üzerinden işlev yapar.
Sempatik nöronlar dokuda norepinefrin (nöradrenalin), parasempatik noronlar dokuda asetilkolin ile fonksiyon gösterirler. Norepinefrin alfa ve beta adrenerjik, asetil-kolin ise dokulardaki
muskarinik reseptör ile işlev yapar.
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OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN OLUŞTURDUĞU YANITLAR
Sempatik yanıt
ORGAN

Parasempatik
yanıt

Reseptör
Tipi

Cevap

Göz
Radial kas

...

Sfinkter kas

Kontraksiyon (miosis)

Silier kas

Yakını görmek
kasılma

Kontraksiyon (midriazis)

1

için

...
Uzak için gevşeme

2

Kalp
S-A node

Kalp hızında azalma

1,

2

Atrium

Kasılmada azalma

1,

2

O.E

Kalp hızında artma

Kasılmada ve ileti hızında
artma
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A-V node

İleti hızında azalma

1,

2

İleti hızında artma

His–Purkinje system

İleti hızında azalma

1,

2

İleti hızında artma

Ventricles

----------------------

1,

2

Kasılmada artma

1,

2

Constriction

Arterioles
Koroner,
İskelet
akciğer, beyin

kası, Dilation

Dilation

2

Systemic veins

...

1,

2

Constriction

2

Dilation

Kasılma

2

Gevşeme

Stimulation

1

Inhibition

2

Stimulation

Akciğerler
Bronş düz kası

Bronşial Gland

Mide-Barsak
Motilite ve tonüs

Artma

1,

Sfinkter

Gevşeme

1

Kasılma

Sekresyon

Stimulation

2

Inhibition

Kaılma

2

Gevşeme

Kasılma

2

Gevşeme

Safra kesesi

2,

2

Azalma

Mesane
Detrusor
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Trigon ve sfinkter

Gevşeme

1

Kasılma

Artma

1

Azalma

1

Kasılma (pregnant)

Üreterler
Motilite ve tonüs

Uterus

Değişken

yanıt

Gevşeme (pregnant
nonpregnant)

2

Erkek sex organ

Ereksiyon

1

Ejukulasyon

Pilomotor kas

...

1

Contraction

Ter bezleri

Generalized secretion

1

Bol, sulu sekresyon

1

and

Deri

Tükrük Bezi

Lokalize
sekresyon

(Avuç

içi)

Koyu, visköz sekresyon

Amylase secretion
Göz yaşı

Sekresyon

Yağ dokusu

...

1,

Juxtaglomerular cells

...

1

Pineal bez

...

O.E

Sekresyon
1,

3

Lipoliz

Renin sekresyonu

Melatonin sekresyonu
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PARASEMPATİK SİSTEM FİZYOLOJİSİ
Asetilkolinin Etkileri:
Damarlar
Arter ve venlerde muskarinik reseptörleri üzerinden vazodilatasyon oluşturur. Çizgili kasa
ve erektil organlara giden damarlar haricinde vaskuler sisteme parasempatik lif ulaşmaz.

Kardiyovasküler Sistem
Sinüs düğümü ve AV nodülde baskın olan sistem parasempatiklerdir. Negatif inotrop ve
kronotrop etki oluşturur. Yine ileti sisteminde yavaşlama (özellikler AV düğümde) ile kalp bloğu
gelişebilir.
Kardiak ventriküllerde parasempatik lif yoktur.

Solunum sistemi
Bronkokonstrüksiyon oluşturur. Antikolinerjikinhaler ilaçlar bu nedenle astım tedavisinde
kullanılır.

İnhaler

kullanılan

muskarinik

asetilkolin

reseptör

blokerleri

ipratrotpium

ve

oksiatropiumdur.
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Gastrointestinal Sistem
Tonus ve peristaltizmi arttırır. Sfinkterlerde dilatasyon oluşturmaktadır.

Dış Salgı Bezleri
Tüm dış salgıları arttırır: Midenin asit, pepsin ve mukus salgısını arttırır. Hipersalivasyona
yol açar. Pankreas ekzokrin salgısını, solunum yolu mukoza salgısını, terleme ve lakrimasyonu
arttırır.
Vücut ısısının düzenlenmesinde görev alan, ter bezlerine sempatik lif gitmesine rağmen
postsinaptik uçtan ter bezine uyarının aktarımı Asetilkolin ile olmaktadır.

Göz
İrisin sirküler kaslarını kasarak myozis oluşturur. Myozis nedeniyleiris kalınlığı azalır
veiridokorneal açı genişler. Sonuçta göz içi basıncı azaltır.
Siliyer kası kasıp akomodasyon spazmı oluşturur. Bu kas kasılınca lens bombeleşir ve göz
yakın görmeye ayarlanmış olur.

Mesane
Detrusör (çeper) kasını kasıp ve sfinkterinin tonusunu düşürerek miksiyon oluşturur. Bu
nedenle atonik mesane tedavisinde asetilkolin reseptör agonisti olan betanekol kullanılır.

Asetil-Kolin Sentezi
Asetilkolin; kolin asetiltransferaz enzimi tarafindan kolinin asetilasyonu sonucu sentezlenir.
Asetil kaynağı, mitokondrilerde sentezlenen asetilkoenzim A’dır. Kolin kaynağı ise, sinaptik aralıkta
yıkılan Asetilkolin’den oluşan kolindir. (Kolinin presinaptik aralığa geri alınım basamağı sentezde hız
kısıtlayıcı basamaktır).
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Hemikolinyum koline çok benzediği için presinaptik bölgeye alımda kolinle yarışır ve kolin
geri alınımını azaltır. Bu nedenle asetilkolin sentezini inhibe eder.
Vezamikol ise sentez edilen Ach ın presinaptik bölgede vezikül içine alınmsını bloke eder.
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Muskarinik Reseptörler: Parasempatik inerve edilen dokularda bulunur.G proteini ile
kenetlidirler.
TABLO: MUSKARİNİK RESEPTÖR

M1

Lokalizasyon

Etki Mekanizması

Beyin, mide

IP3, DAG kaskadı

Kalp,

M2

sinir

dokusu,

düz

otoreseptör

M3

Glandlar, düz kas, endotel

kas,

cAMP azalır, K kanallarının açılması
IP3, DAG kaskadı

Eliminasyon:
Sinaptik aralığa salınan Ach’ın inaktivasyonundan primer olarak asetilkolinesteraz enzimi
(bu enzim sinaptik aralıkta post-sinaptik membranda bulunur) sorumludur. Bu enzim Asetilkolini,
kolin ve asetata ayırır.
Ayrıca Ach’ı daha yavaş parçalayan ve plazmada bulunan psödokolinesteraz enzimide
bulunmaktadır. Bu enzim süksinilkolin ve kokain, prokain gibi Lokal anestezikleri de parçalar.

Otonom iletimi etkileyen ilaç ve toksinler
İlaç

Etki yeri

Etki

Local
anastezikler Sinir Hücresi
tetrodotoxin,
saxitoxin

Voltaj bağımlı Na kanal blokeri

Hemikolinyum

Kolinerjik sinir uçları

Kolin up-take inhibisyonu ve Ach
sentezinin azalması

Metiltirozin

Adrenerjik Sinir uçları ve adrenal A ve NA sentez blokasyonu
medulla

Vezamikol

Kolinerjik sinir uçları

Depolanmanın blokasyonu

Rezerpine

Adrenerjik sinir uçları

Depolanmanın blokasyonu

Conotoxin

Presinaptik Kalsiyum kanal blokeri

NT salımının azalması

Botulinum toxin

Kolinerjik vezikül

Ach salımının azalması

Latrotoxin

Kolinerjik ve adrenerjik nöronlarda NT Salınımının artması
pre-sinaptik kalsiyum kanal açıcısı

Tyramine, amphetamine

Adrenerjik sinir uçları
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A. DİREKT ETKİLİ PSM (MUSKARINIK R AGONIST)

O.E

243

TUS DERS NOTLARI

Betanekol
Asetil kolinesterazlardan etkilenmez.
Güçlü muskarinik etki gösterir. Nikotinik reseptör üzerinde etkisi yoktur.
GIS ve mesane düz kaslarını oldukça selektif uyarır.
Postpartum ve postoperatif dönemde mesane ve barsak atonilerinde kullanılır.

Metakolin
KVS üzerinde en güçlü etki oluşturmaktadır.

Arekolin
SSS de bulunan M1 reseptörü üzerine etklidir. Öforizan etki yapar.

Oksotremorin
SSS de bazal ganglion lokalizasyonlu M1 reseptörü üzerine etklidir. Deneysel Parkinson
oluşturmak için kullanılır.

Sevimelin
Sjogren sendromunda ağız kuruluğu için kullanılır.

Pilokarpin
Alkaloid yapıdaki PSM’lerden sadece pilokarpin tıpta kullanılır.
Tersiyer yapıdadır. Membranları kolayca geçer.
Esas olarak oftalmolojide myotik olarak kullanılır.
Myozis ile birlikte akomodasyon spazmı yapar.
Gözyaşı, ter ve yağ bezleri üzerine etkisi en güçlü ilaçlardandır.
Kistik fibroziste ter testinde kullanılır.
Glokom krizlerinde göz içi basıncının düşürülmesinde ilk tercih edilen ilaçtır.

Muskarinik Aktivite
Asetilkolin

Kardiyovasküler
++

Gastrointestinal
++

Uriner Sistem
++

Göz
+

Metakolin

+++

++

++

+

Karbakol

+

+++

+++

++

Betanekol

+/ -

+++

+++

++

Muskarin

++

+++

+++

++

Pilokarpin

+

+++

+++

++
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KOLİNERJİK RESEPTÖRLER
Muskarinik Reseptörler: Parasempatik inerve edilen dokularda (düz kas) bulunur.

Nikotinik Reseptörler: Nonspesifik katyon iyon kanallarıdır. İki tipi bulunmaktadır.
Çizgili kas tipi (Nm): Çizgili kasta bulunan nikotinik reseptöre Nm adı verilmektedir. D –
tübokürarin gibi çizgili kas blokörleri ve bir yılan zehiri olan bungarotoksin gibi maddelerle selektif
olarak bloke edilir. Myastenia Gravis’de çizgili kas tipi nikotinik reseptörlere karşı antikor gelişir. Bu
antikorlar (aynı kürar gibi) bu reseptöleri bloke eder.
Nöron tipi (NN): Gangliyon ve beyinde bulunur. NN adı verilmektedir. Heksametonyum,
trimetofan kamsilat gibi gangliyon blokörleri ile bloke edilir. NN tipi reseptörü uyaran ilaç varenikline
sigara bırakmak için kullanılmaktadır. Yan etkileri başağrısı, bulantı, uykusuzluk, depresyon
oluşturmaktadır.

TABLO: NİKOTİNİK RESEPTÖR
Lokalizasyon

Etki Mekanizması

Nm

Nöromusküler kavşak

Na iyon kanalı

Nn

Gangliyonlar

Na iyon kanalı

B.ANTİKOLİNESTERAZLAR
Antikolinesterazlar, asetilkolinesterazı inhibe ederek sinaptik aralıktaki ACh’nin düzeyini ve
etkinliğini artırırlar. Antikolinesterazların etkisi indirektir.
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Antikolinesterazlar hem nikotinik hem de muskarinik etki yaparlar.
Parasempatik denervasyon yapılmış sinapslarda veya kavşaklarda antikolinesterazlar
etkisizdir. (muskarinikler etkili)
Antikolinesterazlar, plazmadaki psödokolinesterazı da inhibe ettiklerinden IV verilen
ACh’nin etkisini potansiyalize ederler.

Fizostigmin
BOS’a geçer ve SSS’ni etkileyebilir.
Barsak ve mesane atonisi ve glokom tedavisinde kullanılır.
Glokomda pilokarpin daha etkilidir.
Fizostigmin aynı zamanda antikolinerjik etkileri olan ilaçların aşırı dozlarının
tedavisinde de kullanılır. Antikolinerjik etkileri olan ilaçlar;
Atropin
Fenotiyazinler
TAD
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Neostigmin
SSS’ne geçemez.
Neostigminin, fizostigminden bir farkı da direkt olarak nikotinik reseptörleri uyarabilmesidir.
İskelet kasları üzerine etkisi fizostigminden daha güçlüdür.
Nöromüsküler kavşakta blokaj yapan ilaçların antidotu olarakta kullanılır.
Myastenia gravis’in semptomatik tedavisinde kullanılmaktadır.

Myastenia gravis tedavisinde
kolinerjik maddeler

kullanılan

Myastenia graviste kullanılmaması gereken
ilaçlar

- Neostigmin
- Pridostigmin
- Ambenonyum
- Penisilamin
- Aminoglikozidler
- Linkozamidler
- Polimiksinler
- Tetrasiklinler
- Lityum
- Antiaritmikler
- Klorpromazin
- Fenitoin

Edrofonyum
En kısa etkili asetil kolinesteraz inhibitörüdür.
Tedavide kullanılmaz.
Kısa etkili olduğundan myastenia gravis tanısında kullanılır.

Ambenonyum
Myastenia gravis ve nöromusküler bloğun kaldırılmasında kullanılır.
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Distigmin
En uzun etkili reversibl kolinesteraz inhibitörüdür. Etkisi neostigmine göre geç başlar.

Pridostigmin
Uzun etkili olduğundan myestenia gravisin kronik tedavisinde kullanılır.

Takrin-Donepezil-Rivastigmin- Galantamin
Alzheimer hastalığında kullanılır. SSS ye geçebilirler.

ORGANOFOSFATLAR
Organik fosfatlar, asetilkolinesterazı irreversible inhibe ederler.
Terapötik indeksleri düşüktür ve toksisiteleri yüksek oduğu için; toksikolojik bakımdan
önemi vardır.
Organofosfatlar uzun etkilidir. Etkisi günlerce devam eder.
ACh aktif bölgesine kovalan olarak bağlanır. Bu bağlanma gerçekleştiğinde enzim kalıcı
olarak etkisiz hale gelir. (Aging)
Tabun-Sarin-Soman (Sinir Gazları)
Bu gruptaki en toksik maddelerdir.
Ekotiofat / Isoflurofat / Diisopropilflorofosfat
Sadece bu üçü insanlarda ilaç olarak kullanılır. Açık-açılı glokomun lokal olarak kronik
tedavisinde kullanılırlar ve oldukça uzun etkilidirler. İsoflurofat; çok lipofilik olduğu için ciltten bile
emilir.
Malation / paration
Güvenlik indeksi en yüksek olan ve toksisitesi en düşük olanlardır. İnsektisit olarak kullanılırlar.
Malaoxon ve paraoxon; bu maddelerin aktif metabolitleridir.
Metrifonat
Antihelmintik etkilidir.
Triortokresilfosfat (TOCP)
Paralizilerle seyreden nörotoksik etkisi bulunur.
Diazinon
Dimpilat
Klorpirifiks
Tetraetil
Pirofosfat
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Pralidoksim (PAM), Obidoksim
Asetilkolinesterazı yeniden aktive edebilecek sentetik bir pridinyum bileşiğidir.
Organofosfatın enzimden ayrılmasına yarar ve tekrar aktif hale geçmesini sağlar.
Enzimin yaşlanmasından önce verilebilirse SSS etkileri dışında geriye çevirebilirler.
Organofosfatlarla meydana gelen zehirlenmelerin tedavisinde kullanlır. Ayrıca parasempatik
etkileri bloke etmek için atropin kullanılır.
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PARASEMPATOLİTİKLER
Antikolinerjik ve antimuskarinikler de denir.
Muskarinik reseptörleri kompetetif olarak bloke ederler. Nikotinik reseptörlere dokunmazlar.
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ATROPİN
Bella donna alkaloididir.
Tersiyer, amin yapısındadır. Lipitte çözünür. SSS’ne rahat geçer.
ACh’nin muskarinik reseptörlere bağlanmasını kompetitif biçimde inhibe eder.
Atropinin yarılanma ömrü = 4 saattir.

Midriyazis hariç tüm etkileri 4 saatte biter

(midriyazis 24 saat, akomodasyon bozukluğu ise 1 hafta devam edebilir )
Hem santral etkili hem de periferik etkili bir antimuskariniktir.

ATROPİNİN ETKİLERİ
Kardiyovasküler sistem
Önce düşük

dozlarda

bradikardi:

Kolinerjik

sinir ucundaki M2

otoreseptörlerin

inhibisyonuna bağlı
Yüksek dozlarda taşikardi (SA noddaki muskarinik reseptörlerin blokajına bağlı)
AV iletiminde hızlanma
Atropin yüksek dozda mast hücresinden histamin salınımına neden olur. Vazodilatasyon
oluşturur.

NOT:
Atropin dışında, kürar, morfin, vankomisin, niasin de histamin liberasyonuna neden
olur.

GIS’te;
Motiliteyi azaltır. (Antispazmotik)
Atropin mide HCI sentezini etkilemez

Göz’de;
Midriyazis.: Bu nedenle sineşileri önlemek amacıyla kullanılır.
Siklopleji (Yakın görüş için akomodasyon yapılamaz).Akomodasyon bozukluğu 1 hafta sürer.
Göz içi basıncını artırır.

NOT:
Üveit: Üvea(m.ciliaris+iris) iltihabıdır. HLA- B27 ilişkili hastalıklar ve Behçet üveit sebepleridir. Üveit, kırmızı göz+bulanık görme+Hafif ağrılı tablodur. Ön kamarada iltihab birikip hipopiyon
oluşturmaktadır. İltihab sonucu iris, lense yapışır. Buna sineşi denir. Görme kaybına neden olur. Bunu
önlemek için midriazis yapılıp, yapışma önlenmeye çalışılır. Kornea yaralanmasında aynı şineşi
durumunu önlemek için atropin kullanılır. Atropin midriatik etkisi 24 saat devam eder.
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Üriner sistem;
Mesane tonusunu azaltır.
Enüreziste alfa adrenerjikler daha etkili

Cilt:
Damarlarda vazodilatasyon, ciltte kızarma (flushing)
Cilt kuru (anhidroz)

Salgı bezleri;
Tükrük bezlerinin salgılarını engeller. (Kserostomi)
Ter ve gözyaşı bezlerinin salgılarını azaltır.
Cilt yoluyla terlemenin önlenmesi hipertemiye neden olur. Atropin uygulandığında ilk ortaya
çıkan belirti ağızboğaz kuruluğudur. Bu nedenle anestezi premedikasyonunda kullanılır.

Atropinin tedavide kullanımı
1. Göz hastalıkları (midriyatik, sikloplejik)
2. Antispazmodik olarak (GIS ve mesane)
3. Organofosfat ve mantar intoksikasyonlarında antidot olarak

Atropin intoksikasyonunda;
Terleme olmaz. Hipertermi vardır.
Midriyazis olur.
Glokom krizi
İdrar retansiyonu
Ciltte kızarıklık
Ağız kuruluğu
Atropin zehirlenmesinde tedavi i.v. fizostigmin kullanılır.

SKOPOLAMİN
Atropin gibi belladonna alkaloididir.
Periferik etkileri atropin gibidir fakat SSS üzerindeki etkileri daha güçlüdür.

Klinikte kullanımı;
Taşıt tutması ( Hareket hastalığı)
Kısa süreli amnezi (obstetride)
Sedasyon (Atropinin tersine)
Organofosfat intoksikasyonunda atropinden daha etkilidir.
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NOT:
Taşıt tutmasında anti-histamnikler, anti-kolinerjik etkileri nedeniyle kullanılabilirler.
Dimenhidranat, meklizin, buklizin, siklizin bu amaçla kullanılır.

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 (BUTİLSKOPOLARİMİN)
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.

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- OKSİATROPİUM- TİOTROPIUM
Atropinin kuartenal yapıda bir türevidir.
Astımlı ve KOAH’lı hastalarda inhalasyon yoluyla kullanılır.
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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 kısa sürendir. Sikloplejik ve midriatik
etkisi en uzun süren atropindir.
Homatropin
Siklopentolat

NÖROMUSKÜLER BLOKERLER
Nöromusküler kavşakta (NMK) son plakta bulunan nikotinik reseptörleri antagonist ya da
agonist biçimde etkileyen ilaçlardır.
Agonist depolarizan blokaj
Antagonist → nondepolarizan (kompetitif) blokaj
Nöromusküler blokerler kaslarda gevşeme ve doz yeterliyse geçici felç yapan ilaçlardır.
Mekanik ventilasyon eşliğinde IV yoldan uygulanırlar.
SSS’ne giremezler ve bilinci bozamazlar.
Cerrahide kas gevşetmek amacıyla kullanılırlar.

NON DEPOLARİZAN (KOMPETİTİF) BLOKERLER
ACh’nin kompetitif antagonistidirler.
Etkileri antikolin esterazlarla ortadan kaldırılabilir.
Yüksek dozlarda antikolinesterazların bu etkiyi ortadan kaldırabilmesi güçleşir.
Kasları belirli bir sıraya göre bloke ederler.
Nondepolarizanlara en duyarlı kaslar;
Ekstraoküler kaslar
Yüz kasları
Orofarinks kasları
En az duyarlı olanlar diyafragma ve interkostal kaslardır. En son bunlar bloke olur.
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Non Depolarizan ilaçlar;
D- tübokürarin
Panküronyum (Vekuronyum vb.)
Atraküryum

Bu ilaçlara karşı duyarlılığın arttığı durumlar:
İnhalasyon anestezikleri, nöromusküler kavşağı stabilize ederek nöromusküler blokajı artırır.
Lokal anestezikler ve Grup 1 antiaritmikler
Lityum-Hipotermi-Asidoz
Hipokalemi, hiponatremi, hipokalsemi, hipermagnezemi
++

Aminoglikozidler Ca

iyonlarıyla yarışarak kolinerjik sinirlerden ACh salıvermesini

engellerler ve etkilerini artırırlar.
Verapamil gibi Ca++ kanal blokörleride aynı mekanizmayla depolarizanların etkilerini
artırırlar.

Tübokurarin
Tübokürarin, sempatik gangliyonları da bloke eder.
Histamin açığa çıkararak hipotansiyon ve bronkospazma neden olur. Mast hücresinden
histamin çıkaran diğer maddeler opiat+atropin+niasindir.
KOAH’lı hastalarda bronkospazmı artırabildiği için tercih edilmez.

Panküronyum
Steroidamin yapılıdır. En uzun etkili noromuskuler blokerdir.
Kalpte M2 reseptörlerini bloke eder ve taşikardi oluşur. (Vagolitik). Gallaminde aynı
etkiyi oluşturmaktadır.

Veküronyum
Klinik kullanımda en çok tercih edilen NM blokerdir.
Histamin salınımına neden olmaz.
Plesentayı geçmediği için sezeryan sırasında kullanılabilir.
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Mivaküryum
Psödokolinesteraz tarafından parçalanan en kısa etkili blokördür.

Atraküryum-Cisatraküryum
Plazmada spontan yıkılır. (Hoffman eliminasyonu)
Böbrek yetmezliğinde kolaylıkla kullanılabilen depolarizandır.
Etkileri kısa sürelidir.
Laudanosine adında metaboliti vardır. Bu metabolit konvulziyon oluşturabilir.

Roküronyum- Rapakuronyum
Kompetetif blokörler içerisinde etkisi en çabuk başlayandır. Rokuronyum KVS yan etki
yapmaz. Histamin salınımına neden olmaz.
Rapakuronyum ani ölüm riski nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır.
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DEPOLARİZAN İLAÇLAR
Süksinil kolin: Asetilkolin gibi davranıp, nikotinik reseptörü uyarıp onu yorar. Bu
nedenle kas kasılamaz.
Tüm kas gevşeticiler içerisinde etkisi en çabuk başlayıp en kısa sürendir. (Plazma
kolinesterazı ile hızlıca yıkılır)
KVS de önce muskarinik etki ile bradikardi, asrdından sempatik gangliomlara etki edip
taşikardi yapar.
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Kullanıldığı klinik durumlar
Genel anesteziye başlarken intübasyon için
Kısa süren endoskopi
Kırık çıkık düzeltilme
Elektrokonvulsif tedavi
Plazma kolinesterazı süksinil kolini yıkar. Sinaps aralığındaki kolinesteraz yıkamaz. Kasların
felç olmasının herhangi bir sırası yoktur. Solunum kasları çok daha erken bloke olur.
İlaca bağlı malign hipertermi gelişebilir.

NOT:

Ryanodin iskelet kasında sarkoplazmik retikulumdan Ca++ girip çıkışını kontrol eden

protein kanaldır. Ryanodin defektinde kalsiyum gevşeme sırasınsa Sarkoplazmik retikuluma geri
döndürülemez. Kas kasılı kalır. Kasılı kastan ısı açığa çıkar. Buna malign hipertermi denir.

NOT: Ryanodin kanalına bu adın verilmesinin sebebi Ryanodin adındaki toxinin bu kanalı bloke
etmesidir.
Yan etkileri;
Hipertermi (Tedavide dantrolen kullanılır. Dantrolen hücre içi kalsiyum şelatörüdür.)
Uzamış Apne : Plazmada psodokolinesteraz eksikliğinde oluşur. Taze kan Transfüzyonu
ile tedavi edilir.
Hipotansiyon
Omuz ve sırt kaslarında rijidite ve ağrı, masseter spazmı
Göz içi basıncının artmasıdır
Kaslardaki

kasılmaya

bağlı

hiperpotasemiye

neden

olabilir.

Rabdomiyoliz

ve

miyoglobinürü oluşturabilir.
Gastrik kasılma oluşturması nedeniyle aspirasyon riskini arttırır.
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SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ
Tablo: Alfa ve Beta Olmak Üzere İki Katekolaminerjik Reseptör Bulunur

Alfa1

Alfa2

Beta1

Beta2

Beta3

O.E

Doku

Etki

Vasküler düz kaslar

Konstrüksiyon

Gözde radyal kas

Kontraksiyon (midriyazis)

Pilomotor düz kas

Kontraksiyon

Sfinkterler

Konstrüksiyon

Karaciğer

Glikojenoliz / glukoneogenez

Kalp

Kontraktiliteyi artırır

Bazı vasküler düz kaslar

Kontraksiyon

Yağ hücreleri

Lipolizin inhibisyonu

Pankreas

Insülin salınımının inhibisyonu

Böbrek

Renin salınımının inhibisyonu

Trombosit

Agregasyon

Kalp

(pozitif) inotrop ve kronotrop

Böbrek

Renin salınımı

Yağ hücreleri

Lipoliz

Kalp

Pozitif inotrop ve kronotrop

Vasküler ve diğer düz kaslar

Relaksasyon

Karaciğer

Glukojenoliz / glukoneogenez

Pankreas

Glukagon salınımı - Insülin salınımı

iskelet kası

Potasyumun hücre içine alımı ve tremor

Mast hücreleri

Histamin salınımında inhibisyon

Yağ hücreleri

Lipoliz
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Bu reseptörlerin ikinci habercileri:
Alfa-1

: → Gq

→ Fosfolipaz C yi aktive ederek → IP3 ( hücre içi Ca artışı ) + DAG

Alfa-2

: → Gi

→ adenilat siklaz inhibisyonu

→ cAMP ↓

β

: → Gs

→ adenilat siklaz aktivasyonu

→ cAMP ↑

Eliminasyon:
Katekolaminleri parçalayan 2 enzim bulunmaktadır:
MAO: Mitokondriyal bir enzimdir. Stoplazmada vezikül dışında NA’i parçalayan enzimdir.
COMT (KatekolOMetil Transferaz): Katekolaminleri nöron dışında parçalayan enzimdir.
COMT, damar çeperindeki (en çok akciğerlerde) endotel hücrelerinde bol olarak bulunur ve
katekolaminleri metilasyona uğratarak parçalar.
Katekolaminlerin en fazla oluşan metaboliti Vanilmandelik Asit (VMA)’dir.
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ADRENERJİK AGONİSTLER
BETA MİMETİKLER
EPİNEFRİN (BETA 1, BETA 2, ALFA 1, ALFA 2)
Doğal katekolamindir.
Adrenal medulladan da kana salınır.
Hem alfa hem de beta reseptörlerine etkilidir.
Düşük dozlarda damar üzerinde beta etkileri (vozodilatasyon, taşikardi) hakimdir.
Yüksek dozlarda da alfa etkileri (vozokontraksiyon) hakimdir.
SSS’ne düşük oranda geçer.
Metabolitleri idrarla atılır.
Topikal, Aerosol, IM ve SC kullanılabilir.
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NOREPİNEFRİN (ALFA1, ALFA2 VE BETA1)
Adrenerjik nöronların nöromediyatörüdür.
Tedavi dozlarında en belirgin alfa reseptörleri etkiler.
Etkileri;
Böbrek dahil tüm damarlarda vzk (alfa1)
Refleks bradikardi (vagal etki)
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DOPAMİN
Alfa ve beta adrenerjik reseptörleri uyarabilir.
Düşük dozlarda: Dopamin reseptörleri etkiler.
Orta Dozlarda : Beta 1 reseptörü etkiler.
Yüksek dozlarda: vazokonstriksiyon (alfa 1)
Dopamin, periferik mezenterik ve böbrek damar yataklarında dopaminerjik reseptörleri
uyarır ve vazodilatasyon yapar.

Etkiler;
(+) inotropik ve (+) kronotropik etki
Yüksek dozlarda vazokonstriksiyon (alfa)
Renal ve splanknik alanda vazodilatasyon
Şokta ilk seçilecek ilaçtır. (Dopamin)
Dijital tedavisine dirençli akut KKY olgularında kullanılır.
(HVA) Homovanilik aside metabolize edilir. Bu nedenle bulantı, hipertansiyon ve aritmilere
neden olabilir.

İSOPROTERENOL (BETA 1 VE BETA 2)
İsoproterenolün sadece beta reseptörleri etkilediği kabul edilir.
Alfa reseptörlerine etkisi önemsizdir.
(+) inotrop ve (+) kronotrop etkisi vardır. (beta1)
Beta2 etkisiyle iskelet kaslarında vzd yapar.
Bronkodilatasyon etkisi epinefrin kadar etkilidir. (beta2)
Akut astım atağında nadiren kullanılmaktadır.
Şoktaki hastalarda, (+) inotrop etkisi nedeniyle kullanılabilir.
Isoproteronol’e COMT’un etkisi çok az ve MAO’nun etkisi hiç yoktur.

DOBUTAMİN
Sentetik, katekolamindir.
Beta1 agonisttir. Dopamin reseptörüne etki etmez.
Damarlar üzerine çok az etkilidir.
(+) kronotropik ve inotropiktir.
IV kullanılır.
Başlıca konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.
Uzun süreli kullanımında tolerans gelişebilir.
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DİPİVEFRİN
Adrenalin türevi bir ilaçtır.
Kronik açık açılı glokom tedavisinde lokal uygulanır.

METAPROTERENOL
Esas olarak beta2 reseptörleri etkiler.
Kimyasal olarak isoproterenole benzer ama katekolamin değildir.
Oral ve inhalasyon yoluyla kullanılabilir.
Bronkospazmda kullanılır.

BETA-MİMETİK AMİNLER
Etkilerine göre 4 alt gruba ayrılırlar:

1. Bronkodilatatörler (Beta2 agonistler)
Terbutalin, Salbutamol (Albuterol), Metaproterenol (Orsiprenalin), Fenoterol, Karbuterol,
Protokilol, İzoetarin, Rimeterol, Pirbuterol, Salmeterol, Formoterol, Bitolterol.
Salmeterol / Formeterol: Bronkodilatatör etkisi en uzun sürenlerdir. Bu nedenle noktürnal
astım tedavisinde kullanılırlar.
Adrenalin: Bronkodilatatör etkisi en kısa sürendir.
Salmeterol / Pirbuterol / Prokaterol: En yüksek selektif β2 agonistidirler.
İzoetarin bir katekolamindir ve COMT tarafından yıkılır.
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2. Vazodilatatörler (Beta2 agonistler):
Nilidrin
Daha çok çizgili kas damarlarını gevşetir.
Cilt damarlarinda etkisi yoktur. Bu nedenle raynaud fenomenine karşı çok etkili değildir.

3. Kardiyostimülanlar(Beta1 agonistler)
Prenalterol, Ksamoterol, İbopamin, Butopamin, Denopamin, Dobutamin

4. Tokolitikler (Beta2 agonistler=uterus gevşetici)
Ritodrin, Terbutalin, Salbutamol
Uterus düz kaslarındaki Beta2'leri uyarıp uterusu gevşetirler (tokolizis).
Prematür doğumları durdurmak için kullanılırlar.

ALFA MİMETİKLER(ALFA–1)
1. Antihipotansifler
Bu etki lokal olarak Alfa1 reseptörlere bağlıdır.

Tiramin
Dışarıdan alınır veya barsaklarda bakteriyal tirozin dekarboksilaz enzimi tarafından
sentezlenir. Bu madde nörona alındıktan sonra dopamin β-hidroksilaz enzimi tarafından oktopamine
çevrilir.
Oktopamin Nöradrenalin’in yerini alarak veziküllerde depolanır (yalancı nörotransmitter).
Tiramin, tirozin dekarboksilaz enzimince diyetle alınan tirozinden sürekli olarak sentez
edilmektedir. Ancak Monoamin oksidaz enzimi tarafından derhal parçalandığı için dolaşımda fazla
miktarda bulunmaz. Bu nedenle belirgin etki oluşturamaz.

Efedrin
Oral ve parenteral kullanılır. Değişmeden idrarla atılır.
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Efedrin COMT ve MAO tarafından yıkılmaz.
Miks (direkt ve indirekt) etkilidir, alfa ve beta reseptörleri etkilediği için; etki kalıbı adrenaline
benzer.
Santral Sinir Sistemi üzerine etkisi oldukça belirgindir. Santral Sinir Sistemi’ini stimüle eder.
Keyif verici etkisi bulunmaktadır.
Kaslarda kontraktiliteyi arttırır (atletik performans).
Morfinin analjezik etkisini potansiyalize eder (amfetaminler gibi).

Fenilefrin
Etki süresi oldukça uzundur.
Direkt etkilidir. Esas olarak alfa1 reseptörleri etkiler (etki kalıbı Nöradrenalin’e benzer).
Alfa1 agonistleri;

hem arter hemde venleri kastıkları için,

ortostatik

hipotansiyonun

tedavisinde en etkilidirler.

Hidroksiamfetamin
Santral Sinir Sistemi’ne geçmeyen bir amfetamin türevidir. Etkisi periferiktir.

Metoksamin
Alfa reseptörlerine oldukça selektiftirler.
Genel anesteziklere bağlı gelişen hipotansiyonun tedavisinde tercih edilirler

Metaraminol / Mefentermin
Miks etkilidir.
FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) teşhisinde kullanılırlar.

Mitodrin
Oral olarak kullanılan alfa1 agonistidir. Bir ön - ilaçtır.

Adrafinil / Modafinil
Direkt etkili alfa agonistleridir.

Etilefrin, Norfenefrin, Oksedrin, Korbadrin, Oktopamin, Heptaminol

2. Dekonjestanlar
Lokal Etkililer
Bu maddeler sürekli olarak kullanıldıklarında burun mukozasında kronik şişmeye yol açarlar.
Oksimetazolin: alfa2A reseptör agonistidir.
Ksilometazolin: Lokal etkisi en uzun sürendir.
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Metilheksamin / Tuaminoheptan / Propilheksedrin: Bu üçü inhalasyon ile kullanılırlar.
Nafazolin
Tetrahidrazolin
İndanozolin
Siklopentamin
İzometepten
Sistemik Etkililer
Psödoefedrin
Fenilpropanolamin: İştah kesici etkisi bulunmaktadır.
Fenilefrin / efedrin: Hem lokal hemde sistemik dekonjestan olarak kullanılabilirler.

ALFA MİMETİKLER(ALFA–2)

KLONİDİN (ALFA2)
Santral etkili (SSS) alfa2 agonistidir.
Santral kaynaklı sempatolitik etki yaparak vazomotor merkezi inhibe ederler.
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Opiatların ve benzodiyazepinlerin çekilme semptomlarının tedavisinde kullanılır.
Postmenapozal ateş basması tedavisinde kulanılır.
Hipertansiyon tedavisinde kullanılır. (Santral)
Uzun süre kullandıktan sonra kesilirse rebound hipertansiyon ortaya çıkabilir.
Klonidin GH salınımını stimüle eder.
Diğer santral etkili sempatolitik ilaçlar. (Santral alfa 2 agonistler)
Guanfazin
Guanabenz
Alfametil dopa

İNDİREKT ETKİLİ ADRENERJİK AGONİSTLER
İndirekt etkililer presinaptik sinir uçlarından NE salıverilmesine neden olurlar.
Endojen NE etkilerini güçlendirirler.
Post sinaptik reseptörlere direkt etkileri yoktur.

Amfetamin
Hem santral hem de periferik etkili indirekt etkili adrenerjik agonisttir.
Periferik etkilerini depolanmış katekolaminlerin salıverilmesini sağlayarak gösterir.
VMAT pompasını bloke ederek etki gösterirler.
Kronotropik ve vazokonstriktör etki ile kan basıncını artırırlar.
Nörolojik ve klinik etkileri kokaine benzer.
Amfetamin MAO enzimini de bloke eder.
SSS’deki etkilerinin temel sebebi muhtemelen NE’den ziyade dopamin salıverilmesine
bağlıdır.
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Tüm SSS’i etkiler (Kortex, beyin sapı ve medulla)
Uzun süren kullanımda paranoid psikoz oluştururlar.
SSS’etkileri;
Dikkat artar
Yorgunluk azalır
İştah azalır. Bu etkisine karşı tolerans gelişir. İştah azaltıcı etkiyi hipotalamusta CART denen
peptid üzerinden yaparlar.
Uykusuzluk gelişir.
Konvulsiyon (yüksek doz)
Tedavide kullanıldığı yerler;
Dikkat eksikliği sendromu (Metilfenidat kullanılır)
Narkolepsi
SSS’ini uyarıcı etkisiyle depresyonda

Tiramin
Klinikte kullanılmaz.
Peynir ve şarap gibi fermantasyona uğramış gıdalarda bulunur.
Tirozin metabolizmasının normal bir yan ürünüdür.
Normal de MAO tarafından oksitlenir.
Tiramin alan bir kişide MAO inhibitörleri kullanılırsa ciddi vazopressör ataklar oluşabilir.
Amfetamin gibi NE salıverilmesine neden olur.
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ADRENERJİK ANTAGONİSTLER

Adrenerjik blokerler reseptöre bağlanarak bu reseptörler aracılığıyla oluşacak etkileri önler.
Blokerler, ya reversibl yada irreversibl bağlanırlar.
Adrenerjik antagonistler efektör organlar üzerindeki sempatik tonusu azaltarak veya ortadan
kaldırarak etki yapan ilaçlardır.

ADRENERJİK BLOKERLER
İlaç

Temel ilaçlar

Yan Örnekler

Alfa bloker Non-selektif

Fenoksibenzamin

Fentolamin

α1 Selective

Prazosin

Terazosin, doxazosin

α2 Selective

Yohimbin

Rovolsin

Beta bloker Non-selectif

O.E

Diğer Örnekler

Propranolol

Timolol, nadolol

β1 Selective

Metoprolol

Atenolol, esmolol

β2 Selective

Butoksamin

Karvedilol, labetalol

272

TUS DERS NOTLARI

Alfa Blokerler;
Fenoxibenzamin (alfa1, alfa2)
Fentolamin (alfa1, alfa2)
Tolazolin (alfa1, alfa2)
Doksazosin (alfa1)
Terazosin (alfa1)
Prazosin (alfa1)
Yohimbin (alfa2)
Rovolsin (alfa2)
Labetolol (alfa1, Beta), Karvidilol (alfa1, Beta)

Beta Blokerler
Propranolol (Beta1, Beta2)
Alprenolol (Beta1, Beta2)
Prindolol (Beta1, Beta2)
Nadolol (Beta1, Beta2)
Timolol (Beta1, Beta2)
Kareolol (Beta1, Beta2)
Penbutolol (Beta1, Beta2)
Sotalol (Beta1, Beta2)
Asebutolol (Beta1)
Atenolol (Beta1)
Metoprolol (Beta1)
Esmolol (Beta1)
Seliprolol (Beta1)
Bisoprolol (Beta1)

ALFA ADRENERJİK BLOKERLER
alfa1 SELEKTİFLER
- Prazosin
- Terazosin
- Doksazosin
- Tamsulosin
- Labetolol
- Trimazosin
- Alfuzosin
- İndoramin
- Urapidil
- Bunazosin
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alfa2 SELEKTİFLER
- Yohimbin
- Korinantin
- Rovolsin
- Idazoxan
- Fluparoxan
- Setiptiline
- Piperoksan

NON-SELEKTİFLER
- Fenoksibenzamin
- Fentolamin
- Ergot
- Tolazolin
- Azapetin
- Timoksamin
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Alfa-blokerler kan basıncını belirgin olarak düşürür.
Alfa blokerlerin en önemli farmakolojik etkisi damarlarda sempato adrenal tonusu
azaltarak veya ortadan kaldırarak yaygın vazodilatasyon yapmalarıdır.
Yaygın vazodilatasyona kalpte refleks sempatik stimülasyona ve tuz ve su tutulmasına neden
olurlar.
Bu refleks etki alfa1 selektif ilaçlarla daha hafif meydana gelir.

Fenoksibenzamin
Nonselektif ve en uzun etkili (24 saat) alfa blokördür.
İrreversibl ve nonkompitetif alfa blokaj yaparlar.
İrreversibl etkinin ortadan kaldırılabilmesiiçin bir gün veya bazen daha uzun süren
yenireseptörlerin sentezlenmesi lazımdır.
Klinik kullanımı;
Feokromasitoma
Raynaud hastalığı
Otonomik hiperrefleksinin yok edilmesinde (Paraplejide)
Yan etkileri;
Postural hipotansiyon
Burun tıkanıklığı
Bulantıkusma
Ejekülasyon inhibisyonu
Taşikardi (Barorefleksle oluşur)
Koroner perfüzyonu bozuk hastalarda kontrendikedir.

O.E

274

TUS DERS NOTLARI

Fentolamin
Fenoksibenzaminin aksine fentolamin alfa reseptörleri kompetetif inhibe eder.
Etkisi 4 saattir.
Fenoksibenzaminle aynı etkilerde bulunur.
Etki süresinin daha kısa olması nedeniyle tercih edilir.

Prozosin, doksazosin, Terazosin
Selektif alfa 1A-B-D blokörleridir
Plazma lipid profili üzerine olumlu etki yaparlar.
Metabolitleri idrarla atılır. Sadece doksazosinin metabolitleri feçesle atılır.
En uzun etkili olan doksazosindir. En kısa etkili olan prazosindir.
Periferik vasküler direnci azaltırlarken fenoksibenzaminin aksine bu ilaçlar kardiyak debi ve
böbrek kan akımını çok az artırırlar.
Klinik kullanmı;
Raynound sendromu
Hipertansiyon
Semptomatik Benign prostat hipertrofisi
İlaca karşı tolerans gelişmez fakat ilk dozu şiddetli hipotansiyondan dolayı ilk doz senkopuna
neden olur.
Alfa blokerlerin sık görülen yan etkileri;
Ortostatik hipotansiyon
Taşikardi (Refleks)
Vertigo
İmpotans
Vücutta sodyum ve tuz tutulumuna neden olduğundan genellikle bir diüretikle beraber verilir.

Tamsulosin- Urapidil
Sadece prostatik sfinkterdeki alfa1A reseptörünü bloke eder.
Bu nedenle prostat hiperplazisinin tedavisinde kullanılır.

Yohimbin / Korinantin
Presinaptik alfa2 reseptörleri bloke ettiğinden vazomotor merkezi ve Santral Sinir Sistemi’ni
stimüle ederler.
Cinsel uyarıcı olarak kullanılır.

Tolazolin
Pulmoner kan basıncını güçlü bir şekilde düşürür. Yenidoğanda görülen pulmoner
hipertansiyonun tedavisinde kullanılır.
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ERGOT ALKOLOİDLERİ
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 ederler. Kapiller miktotrombüs ve infarktüslere neden olurlar.

BETA ADRENERJİK BLOKERLER
Nonselektifler

Beta1 selektifler

Beta2 selektifler

Beta3 selektifler

Propranolol
Nadolol
Pindolol
Labetolol
Sotalol
Tertatolol
Oksprenolol
Timolol
Carteolol
Penbutolol
Bopindolol
Medroxalol

Metoprolol
Atenolol
Asebutolol
Esmolol

Butoksamin

Bisoprolol

Metilpropranolol

Bupranolol

Betaksolol
Celiprolol
Nebivolol

Bucindolol
Levobunolol
Metipranolol

Klinik kullanılan tüm betablokerler kompetitif antagonistlerdir.
Nonselektifler beta1 ve beta2 reseptörleri bloke ederlerken kardiyoselektif beta blokerler
sadece beta1 reseptörleri bloke ederler.
Tüm beta blokerler hipertansiyonda kan basıncını düşürürlerken postural hipotansiyona
neden olmazlar.
Betablokerlerden Pindolol parsiyel agonisttir. Sempatomimetik etkide de bulunur.
Propranolol yüksek dozlarda lokal anestezik etki yapar.
Lipofilik beta blokerler; (SSS’ne geçerler)
Propranolol

Timolol

Asebutolol

Metoprolol

Alperenolol

Karvedilol

Oksprenolol
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Hidrofilik Beta blokerler
Atenolol

Betaksolol

Tertatolol

Bisoprolol

Nadolol

Kateolol

Seliprolol

Sofalol

Lipofilik olanlar SSS’ne kolay geçerler ve karaciğerde metabolize edilmek suretiyle elimine
edilirler.
Hidrofilik olanlar esas olarak böbreklerden elimine edilir ve SSS yan etkileri belirgin değildir.
Beta blokerler hücrede CAMP düzeyini azaltırlar. Beta bloker zehirlenmesinde bu
nedenle antidot olarak glukagon kullanılır.
Beta1 reseptörleri selektif bloke edenlere kardiyoselektif beta blokerlerde denir.
Beta blokörlerin antihipertansif etkisi
1. Kalp hızı ve kalp kasılma gücünü azaltarak
2. Jukstaglomeruler aparatlarda renin salınımı azaltarak gösterir.
3. Santral sempatik merkezleri inhibe ederek

Beta Bloker toksisitesinde
KVS’de
AV blok
Bradikardi
Konjestif kalp yetmezliği
Akciğerde
Astmatik atak
SSS
Sedasyon
Depresyon
Yorgunluk
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Propranolol
Nonselektiftir ve betablokerlerin prototipidir.

Klinik etkileri;
(-) inotrop, (-) kronotrop (Kardiak debi azalır)
SA ve AV nodu baskılar (Bradikardi)
Bronkokonstriksiyon
Glikojenolizi inhibe eder.
İnsulin salınımını inhibe eder.
Terapötik etkiler;
Hipertansiyon
Glokom (Siliyer cisim aköz hümor salgısını azaltır)
Migren (SSS’de katekolaminlerin yaptığı vzd. bloke eder) : Migren proflaksisinde ilk tercih
ilaçtır.
Hipertroidi (sempatik stimülasyonu bloke eder) : T4 hormonunun T3 dönüşümünü sağlayan
5’deiyodinazı inhibe eder. (Kortizol, Propiltiourasil, Radyokontrast iyotlu ajanlarda aynı
dönüşümü inhibe ederler)
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Yan etkileri
Bronkokonstriksiyon (KOAH’ta kullanılmaz)
Hipoglisemi semptomlarını baskılar

İntrinsik sempatomimetik aktivite (ISA),
Sempatik aktivitenin yoğun olduğu durumlarda antagonist etki gösterirken istirahat kalp
hızının deprese edilmemesidir.
ISA parsiyel agonistik etkidir.
ISA (+) olanlar astımda, diabette ve sol ventrikül fonksiyon bozukluğunda özellikle tercih edilir.

ISA (+) Beta blokerler;
Pindolol
Asebutolol
alprenolsi
Penbatolol
Karteolol
Oksprenolol
Seliprolol

Timolol ve Nadolol (Beta1, Beta2)
Non- selektif beta blokerlerdir.
Propranololden daha potentdirler.
Timolol geniş açılı glokomda humor aközü azaltarak etki gösterir.
Nadolol ve betaksololün etki süresi en uzundur. (14-24 saat)

Asebutolol, Atenolol, Metoprolol ve Esmolol
Selektif Beta1 blokerler
Propranolol’ün astımlı hastalarda Beta2 reseptörlerini bloke ederek oluşturduğu
bronkokonstriktör etkiyi engellemek amacıyla geliştirilmiştir.
Kardiyoselektifler:

Beta1 reseptörleri, Beta2 reseptörleribloke ettikleri dozların 50-100’de

biridozlarda bloke eder.
Kardiyoselektifler
Hipertansiyonda kullanılır.
Anjinada (ekzersiz toleransını artırırlar)
Astımda
Diabetlilerde
Esmolol en kısa yarılanma zamanına sahiptir. (10 dakika)
Kardiyoselektiflerin akciğerler, karbonhidrat metabolizması ve periferik direnç üzerinde
belirgin etkileri yoktur.
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Kardiyoselektifler diyabetik hipertansif hastaların tedavisinde tercih edilir.
Asebutolol hem kardiyoselektif hem de ISA (+)’tır.

Pindolol ve Asebutolol
Parsiyel agonistlerdir.
Parsiyel agonistler bağlandıkları beta reseptörleri bir miktar uyarabilselerde NE, E gibi daha
güçlü endojen katekolaminlerin reseptörü uyarmasını engelleyebilirler.
ISA’lerin kalp atım hızı ve kardiyak debi üzerindeki etkileri daha düşüktür.
ISA (+) orta derecede bradikardisi olan hipertansif hastaların tedavisinde tercih edilir.
ISA (+)’ler lipid karbonhidrat metabolizmasını daha az etkilediklerindendiyabetik hastaların
tedavisinde de tercih edilir.

Labetolol (alfa1 ve beta bloker)
Reversibl beta blokerdir. Eş zamanlı alfa1 blokajı da yapar.
Periferik damar direncinin artmasının istenmediği hipertansif hastalarda tercih edilir.
Serum lipid veya kan glukoz konsantrasyonlarını etkilemez.
Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyonun tedavisinde hidralazine alternatif olarak labetalol
kullanılabilir.
Alfa1 blokajı nedeniyle ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi ortaya çıkabilir.
Feokromasitoma tedavisinde kullanılır.
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NO salınımı

Beta-2 agonizm

Nebivolol

Alfa-1

antago-

nizm

Ca kanal
blokajı

K kanal akt.

Antioksidan / antiproliferatif

Karvedilol

Seliprolol

Seliprolol

Labetolol

Karvedilol

Karteolol

Karteolol

Bucindolol

Betaxolol

Bopindolol

Bopindolol

Bevantolol

Bevantolol

Nipradilol

Tilisolol

Karvidilol

Nipradilol

Karvedilol (alfa1 ve beta bloker):
Antioksidan ve antiproliferatif etkisi bulunur. (KKY de tercih edilmelidir)

Celiporolol (Beta1 bloker-Beta 2 agonist):
NO salınımı oluşturur.
Bronş ve damarda dilatasyon oluşturabilir.

Nebivolol (Beta1 bloker):
NO sentezi oluşturur. Bu etki ile direkt olarak sistemik rezistansı azaltır.

ADRENERJİK NÖRON BLOKÖRLER
REZERPİN
Guanetidinin aksine SSS’e geçir.
++

Vucuttaki tüm dokuların adrenerjik nöronlarında Mg

ATPbağlı aktif transportlarını bloke

ederek sitoplazmadan depo veziküllerine taşınmalarını engellerler.
Sitoplazma içindeki NE, MAO tarafından tamamen parçalanır ve sonuçta NE depoları
tamamen tükenmiş oluır.
Etkisi yavaş çıkar ve etki süresi uzundur.
Hipertansif hastalarda kan basıncını önce kısa süre yükseltir, daha sonra düşürür.

Yan etkileri;
Sedasyon, depresyon, peptik ülser aktivasyonu, bradikardi, diare ve konvülziyon
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GUANETİDİN
Etkisi depolardaki NE salıverilmesini engelleyerek sağlar. (SSS hariç)
Kan basıncını ve kalp atım hızını düşürür.
Ortostatik hipotansiyona yol açar.
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