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SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ
MEMBRAN POTANSİYELİ
Organizmada bulunan herhangi bir hücrenin stoplazmasına ve hücre dışına elektrodlar konup
voltmetreye bağlanırsa voltmetre -70 mV değerini gösterir. Bu değere İstirahat membran potansiyeli
adı verilir.. Bu yükten (-70 mV ) sorumlu iki mekanizma vardır. Birincisi proteinlerin membranı
geçemediği için oluşturduğu negatif yük, ikincisi ise

üç sodyumu hücre dışına atan, iki

potasyumu hücre içine alan Na-K ATPaz pompasıdır. Böylece hücre fazladan bir artı yük kaybetmiş
olur. Sonuçta hücre içi, hücre dışına göre daha negatiftir.
İstirahat membran potansiyelinin oluşmasındaki en önemli etken iyonların hücre dışı ve
içinde farklı miktarda bulunmaları ve bu nedenle gradient farkı oluşturmalarıdır. Hücre membranı en
çok potasyumu sızdırdığı için istirahat membran potansiyeli oluşumunda en önemli iyon
potasyumdur.
Diğer iyonların intra - ekstra sellüler miktarları stabil (kararlı) durumda olduğu için, bu iyonlar
istirahat membran potansiyelini daha az etkiler.
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SİNİR HÜCRESİ ve AKSİYON POTANSİYELİ
Aksiyon potansiyeli, uyarılabilen hücrelerin eşik potansiyelini aşarak pozitif değere gelip çok
kısa bir süre içinde tekrar negatif değere dönmesidir

DEPOLARİZASYON
Nöron membranında bulunan voltaj bağımlı sodyum kanalları voltaja duyarlıdır. Bu kanallar
hücre istirahat (-70 mV) halindeyken kapalıdır. Nörona elektrik verilip nöron eşik (-55 mV) değere
getirilirse voltaj bağımlı sodyum kanalları açılır ve nörona sodyum girerek depolarizasyon oluşur.
İstirahat membran potansiyeli eşik değere ne kadar yakınsa nöron o kadar kolay
uyarılabilir. Eğer nöronun istirahat membran potansiyeli eşik değeri geçiyorsa (örnek; -40 mV gibi)
bu durumda nöron kısmi depolarize olduğundan uyarılması yine zordur.
Sonuç olarak voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmaya en duyarlı olduğu dönem
istirahat membran potansiyeli ile eşik değer arasıdır. (-55 ~ -70 mV)
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NOT:
TTX ve STX (Tetradotoksin ve saksitoksin) voltaj bağımlı sodyum kanalını bloke ederek
depolarizasyonu önler.

NOT:
Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının fazlalığı uyarılmayı güçleştirmektedir.
Hiperkalsemi ve hipermagnezemide, kalsiyum ve magnezyum iyonları artı yüklü oldukları
için negatif yüklü membran proteinlerine bağlanırlar. Voltaj bağımlı sodyum kanallarıda protein
oldukları için aynı bağlanmadan etkilenirler. Kalsiyum ve magnezyum voltaj bağımlı sodyum
kanallarının dış yüzüne bağlanınca, sodyumda artı yüklü olduğu için, kalsiyum ve magnezyum,
sodyum iyonunu iter. Sodyum girişi zorlaşacağı için, uyarılma zorlaşır.
Hipokalsemi ve hipomagnezemide ise sodyum girişi kolaylaşacağıiçin uyarılma kolaylaşır.
Bu nedenle hipokalsemide karpopedal spazm (Ebe eli), tetani, konvülziyon oluşabilir.

REPOLARİZASYON
Depolarizasyon oluştuğunda bir taraftan voltaj bağımlı Potasyum açılır. Böylelikle hücre
dışına K+ akışı olur. Hücre tekrar istirahat membran potansiyeline geri döner. Bazı durumlarda
potasyumun hücre dışına akışı abartılabilir ve böylelikle depolarizasyon sonrası hiperpolarizasyon
oluşabilir.

NOT:
TEA

(Tetraetil

amonyum)

voltaj

bağımlı

potasyum

kanalını

bloke

ederek

repolarizasyonu önler.

REFRAKTER PERİOD
Aksiyon potansiyeli (depolarizasyon ve repolarizasyon) yaklaşık olarak nöronda 1 msn kadar
sürer. Bu süre boyunca nöronun stimulusla uyarılması mümkün değildir. Bu periyoda absolu
refraktar periyod denir.
Aksiyon potansiyelini takip eden kısa bir süre rölatif refraktar periyod adını alır. Bu periyodda
daha şiddetli bir stimulus, küçük ampitütte yeni bir aksiyon potansiyeli oluşturabilir.
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YA HEP YA HİÇ İLKESİ
Aksiyon potansiyelinin oluşumu hep ya da hiç ilkesine uyar. Voltaj bağımlı Na kanallarını
açabilen bir uyarı aksiyon potansiyeli oluştururken, hücreyi eşik değere getiremeyen, yani voltaj
bağımlı Na kanallarını açamayan uyarılar aksiyon potansiyeli oluşturmazlar. Buna hep yada hiç
ilkesi denir.

MYELİNLİ VE MYELINSİZ LİFLERDE İLETİ HIZI
Myelinsiz liflerde:
Akson çapı kalınlaştıkça, aksonda iletim hızı artar.

Miyelinli liflerde:
Periferik sinir sisteminde myelini Schwan hücreleri yapar. Myelin, sfingomiyelin denen
yalıtkan lipid içerikli bir maddedir. Bu nedenle sfingomiyelin olan yerlerden sodyum akson
membranından içeri akamaz.
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.

MYELİN ve HİSTOLOJİK GÖRÜNÜM
Myelin kılıfların oluşması sırasında arada sıkışıp kalmış schwann hücre sitoplazma
bölümlerine Schmidt-Lantermann yarıkları denir.
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UZANTILARINA GÖRE NÖRONLAR
Psödounipolar nöronlar: Medulla spinalis arkasında yerleşmiş duyu gangliyonlarında
bulunur.

Bipolar nöronlar: Somanın karşılıklı kutuplarından çıkan bir akson ve dendritten
oluşmuştur. Özel duyular bu tip noronlarla algılanır. Retina, olfaktor, işitme nöronları bu tiptir.

Multipolar nöronlar: Bir akson ile iki veya daha fazla dendritten oluşur ve vücutta en
fazla bulunan nöron tipidir. Merkezi sinir sistemi ve medulla spinalis ön boynuz (Motor nöronlar)
nöronları bu tiptir.

SİNİR DOKUSUNUN DEJENERASYONU VE REJENERASYONU
Nöronlar bölünmezler ve dejenerasyonları kalıcı kayıp gösterir.
Periferik sinir lifleri eğer perikaryonları hasarlanmamışsa rejenere olabilir. MSS’de nöron kaybı
nöroglia ile doldurulur. Hasar perikaryonda ise rejenerasyon olmaz.
Periferik sinir aksonları kesildiğinde, kopan segment dejenerasyona uğrar buna Wallerian
dejenerasyon adı verilir.
Aksonal hasarda perikaryonda İlk değişiklik kromatolizistir. (Nissl cisimleri bozulur) . Sonra
perikaryon şişer ve nükleus ortadan perifere kayar.
Wallerian dejenerasyondan sonraki rejenerasyon Schwann hücrelerinin proliferasyonuna
bağlıdır.
Wallerian rejenerasyonda aksonal tomurcuğun ilerleyebilmesi için Schwann hücrelerinin
tomurcuğun içinden geçecek şekilde prolifere olup rehberlik yapması lazımdır.
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NOGO FAKTÖR
Merkezi sinir sisteminde bulunan nöron aksonları dejenere olduğunda aksonların tekrar
rejenere olması mümkün değildir. Bunun sebebi glial hücrelerden salınan ve akson uzamasını inhibe
eden nogo olarak adlandırılan maddedir.
Nogo oligodentrosit hasarında salınmaktadır. Ancak periferik sinir sisteminde akson
rejenerasyonu mümkündür. Deneysel olarak periferik sinir sisteminin kılıfı beyne nakledilirse,
schwann hücresinde bu faktör olmadığı için, hasarlı beyin aksonu uzayabilir.
Bunun için anti-nogo antikorları üretilmiştir (IN-1). Belkide gelecekte bu antikorlarla medulla
spinalis hasarları tamir edilebilecek.

SİNİR LİFİ TİPLERİ
Nöronlar kalınlıkları ve fonksiyonları baz alınarak gruplandırılmışlardır.
Sinir lifleri A, B, C olmak üzere 3 tipe ayrılır. Bu sınıflama sinir lifinin kalınlığına göre
yapılmıştır. A lifleri en kalın iken, C lifleri en incedir.
Akson çapı ne kadar fazla ise rezistans azalacağı için ileti hızı o kadar artar. Bu nedenle A
lifleri en hızlı, C lifleri ise en yavaştır. A lifleri kendi arasında alfa, beta, gama ve delta olmak üzere
4 alt gruba ayrılmaktadır.
A- Alfa: İskelet kasına motor inervasyon götürür
A- Beta: Dokunma ve basınç duyusunu alır.
A- Gama: Kas iğciğine motor inervasyon götürür ve kas iğciğinin boyunu kısaltır.
Böylelikle kas iğciğinin sensivitesini arttırır.
A- Delta: Hızlı ağrı (örnek: iğne batması), ve sıcaklık duyularını alır.
B lifleri: otonom sinir sistemindeki, pregangliyonik lifler bu sınıftadır.
C lifleri: Myelinsiz ve incedirler. Bu nedenle çok yavaş ileti yaparlar. Yavaş (künt) ağrıyı alan
ve otonom post-gangliyonik lifler bu gruptandır.
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Sinir Lifi Tipleri
Çap

İleti hızı

12-20 mikrometre (myelinli)

70-120 m/sn

5-12 mikrometre (myelinli)

30-70 m/sn

Dokunma, basınç

1-6 mikrometre (myelinli)

2-30 m/sn

Kas iğciğine motor inervasyon sağlar.

2-5 mikrometre (myelinli)

2-30 m/sn

Hızlı ağrı, soğuk

B

3 mikrometre (myelinli)

3-15 m/sn

Preganglionik otonom sinir lifleri

C

0,5-1 mikrometre (myelinsiz)

0,5-2 m/sn

Sinir tipi

Fonksiyon

A
İskelet

kasına

motor

inervasyon

sağlar.

Yavaş ağrı ve postganglionik otonom
sinir lifleri

Duyu Nörnlarının Numerik İsimlendirilmesi

Sayı

Origin

Akson Tipi

Ia

Kas İğciği

A

Ib

Golgi tendon organ.

A

II

Kas iğiciği, dokunma, basınç

A

III

Ağrı, soğuk

A

IV

Ağrı, ısı

Dorsal root C

A,B, C noronlarının farklı etkilere duyarlılıkları

Etken

En Duyarlı

Orta

En az duyarlı

Hipoksi

B

A

C

Basınç

A

B

C

Lokal Anestezik

C

B

A
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SİNAPS
SİNAPS TİPLERİ
1-Kimyasal Sinaps
2-Elektriksel Sinaps

Kimyasal sinapslarda sinaptik aralığa nörotransmitter dökülerek post-sinaptik membran
etkileri ortaya çıkar.
Elektriksel sinapslarda ise nöronlar arasında gap junction denilen elektriksel iletiyi sağlayan
bağlantılar bulunmaktadır.

NÖROTRANSMİTTER EXOSİTOZU
Nörotransmiterler presinaptik nöronda veziküllerde depolanır. Bu transmiterlerin depolandığı
veziküllerin sinaptik aralığa salınımında esas rol oynayan kalsiyum’dur.
Depolarizasyon presinaptik bölgeye ulaştığı zaman, presinaptik bölgede bulunan voltaj
bağımlı (N tipi) kalsiyum kanalı açılır ve presinaptik bölgeye kalsiyum girer. Magnezyum, kalsiyumla
yarıştığı için nörotransmitter salınımını azaltır.
Akson terminaline giren kalsiyum, kalmoduline bağlanır. Kalmodulin bağımlı protein kinaz
aktiflenir (CaM-K II). Aktiflenen protein kinaz, sinapsin I proteini fosforiller ve onu aktif hale getirir.
Sinapsin ise, içerisinde nörotransmitter bulunan veziküllerin membrana yaklaşmasını sağlar.
Kalsiyum, sinaptotagmin proteinine bağlanır. Sinaptotagmin ortamda kalsiyum olduğunu
algılar. Ardından kalsiyum sintaksin (t-SNARE) ve sinaptobrevin (v-SNARE) aktivasyonunu
sağlayarak egzositoz ile veziküllerin sinapsa geçmesini sağlar.
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NOT:
BOTOX, sintaksin ve sinaptobrevini bloke ederek etki gösterir. Böylelikle sinaptik aralığa
nörotrasmitter çıkışını önler.

SİNAPTİK POTANSİYELLER
Aksiyon potansiyeli bir (presinaptik) nöron boyunca yayılarak terminal düğümden bir
transmiter maddenin serbestlemesine neden olur. Tipine bağlı olarak bu madde postsinaptik
membranda depolarizasyona (eksitasyon) ya da hiperpolarizasyona (inhibisyon) yol açar.
Aksondaki, aksiyon potansiyeli frekansının artması serbestlenen madde miktarını artırır.

Asetil kolin, substans P ve glutamat sinapstaki postsinaptik membranda eksitatör
transmiterlere örnektir. Bu nörotransmitterler kanallar aracılığıyla sodyum, kalsiyum gibi iyonların
nörona girmesini sağlar. Örnek, asetilkolin nikotinik reseptör üzerinden sodyumu nörona alır.
Nöron -70 mV (istirahat) durumundan -68, -65 mV gibi değerlere gelir. Bu olaya eksitatör
postsinaptik potansiyel ya da EPSP olarak isimlendirilir. EPSP’ler birikerek uyarılabilir hücreyi eşik
değere getirirler. (-55 mV)
GABA, glisin gibi nörotrasmitterler ise klor kanalını açarak postsinaptik membranda
inhibisyon oluştururlar. Buna IPSP (İnhibitör post-sinaptik potansiyel) adı verilir.
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİ
NÖROGLİA HÜCRELERİ
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.
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.

O.E

315

TUS DERS NOTLARI-OE

MSS’deki hasardan sonra, hasar yerinde astrositler prolifere olurlar ve skar dokusu
oluştururlar (gliozis). Astrositler ve oligodendrogliyalar birlikte makrogliya olarak değerlendirilir.
Ektodermden gelişir.

Şekil: Nöron ve Glia GLUT tipleri

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 aksonun myelizasyonuna katılabilirler.
Ektodermden gelişir.

3. MİKROGLİALAR
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 bağ dokusu birlikte
boşluğa sarkarak koroid pleksusları oluştururlar.
Üçüncü ventriküldeki özelleşmiş ependim hücrelerine tanisit denir.
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Şekil: Koroid pleksus kesiti
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONEL YAPISI
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A- FRONTAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI
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.
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3- Motor konuşma (inferior frontal gyrus-pars triangularis/operkularis)
Fonksiyonu: Konuşmanın motor alanıdır,
Lezyonda: Broka (expresif) afazisi gelişir, hasta konuşamaz, ancak iyi anlar.

4- Kortikal bakış merkezi
Fonksiyonu: Karşı tarafa istemli, hızlı göz ve kafa deviasyonu.
Lezyonda: Gözler lezyonu gösterir, bu bakışa konjige bakış denir.

5-Miksion (superior frontal gyrus, mezial frontal lob-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- PARİETAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI
1 - Somatosensorial korteks (Gyrus postsentralis)
Fonksiyonu: His almadan sorumludur, koku, görme ve işitme harici vücuttan gelen tüm
duyular buraya gelir.

Yüzeyel duyular
Derin duyular

Dokunma, Ağrı-ısı
Propriosepsion, Basınç, Vibrasyon

Diskriminatif duyular
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Lezyonunda:
Karşı vücutta hemihipoestezi
Astereognozi (eldeki cismi tanımama)
Agrafestezi (ele çizilen rakamı tanımama)
2- Tad duyusu (operkulum, postsentral gyrus inferioru)
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 gyrus)
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 FONKSİYONLARI
1-Wernicke konuşma 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 (hipokampus)
Lezyonda: Bellek bozukluğu

D- OKSİPİTAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI
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)
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BELLEK MEKANİZMASI

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
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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. Artmış EPSP oluşur.
Bu mekanizma kısa süreli bellekten sorumludur.

Şekil: LTP oluşumu

Geç LTP:
Erken LTP nin tekrar etmesi ve uzaması, c-AMP artışına, protein kinaz A aracılıklı CREB (cAMP 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 sağlar. Kalsiyum konsantrasyonunun düşük olması protein fosfataz
aktivasyonuna neden olur. Bu da AMPA reseptör azalmasına neden olur. Böylece glutamat etkileri
CA1 nöronunda azalır ve EPSP oluşumunda baskılanma oluşur. Bu mekanizma unutmadan
sorumludur.
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Şekil: LTD oluşumu

Öğrenmede Fasilitasyon (Kolaylaşma)
Glutamaterjik nöronla presinaptik düzeyde sinaps yapan dopaminerjik ve serotonerjik nöronlar
öğrenme süreçlerini fasilite ederler. Bunun nedeni presinaptik düzeyde glutamaterjik nöronu etkileyen
serotonin, sinapsa salınan glutamat miktarını arttırır. Buna fasilitasyon denir. Merak veya stres ile
öğrenilen olayların daha kolay akılda kalması buna örnektir.

Şekil: Fasilitasyon

O.E

325

TUS DERS NOTLARI-OE

Öğrenmede Habituasyon (Alışma)
Beningn özellikte bir uyarı tekrar edilirse salınan glutamat miktarı azalmaktadır. Buna
habituasyon denir. Habituasyonun nedeni presinaptik düzeyde açılan kalsiyum kanallarının sayısının
giderek azalması sonucudur. Bu sayede zarar vermeyen uyaranlara alışma oluşur. Çevresel şartlara
alışma buna örnektir.

HİPOTALAMUS ÇEKİRDEKLERİ 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
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

Şekil: Hipotalamus
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Şekil: Ventromedial hasara bağlı obezite
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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 iştah kesici özellik göstermektedir. NPY hipotalamusta güçlü oroksojen (yeme
davranışını uyarıcı) etki oluşturur.

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.
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4- Buharlaşma: 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.

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.
Sirkum ventiküler organlar: Posterior pituitary (nörohipofiz), hipotalamus median
eminence, pons area postrema, organum vaskulosum lamina terminalis (OVLT, supraoptik
krest), subfornikal organ (SFO). Bu bölgelerde kan beyin bariye bulunmaz.

Şekil: Sirkumventriküler organlar
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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..

Şekil:Pineal bez
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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 bağlantılıdır ve en önce gelişmiş
olan lobdur. Archicerebellum’da denir. Özellikle postür ve denge için gereklidir. Harabiyetinde
denge kaybı ve ataksi oluşur.

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 tremor ve
disdiadokokinezi oluşur.
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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.
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Şekil: Cerebellum katmanları

BAZAL GANGLİONLAR
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 bilişsel 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 koresi bu bölümle ilgili
bozukluklardır. Huntington koresinde striatumdaki asetilkolin ve GABA erjik liflerde dejenerasyon
vardır. Dopamin artar. Tedavide dopamin reseptör blokeri (antidopaminerjik) verilir.
Substantia nigra lezyonları parkinsona neden olur. Substantia nigradan, striatuma
dopaminerjik lifler gitmektedir. Parkinson hastalığında nigrostriatal yolda dejenerasyon vardır.
Dopamin azalır, buna bağlı asetilkolin ve GABA artar. Parkinson hastalığı rijidite, hipokinezi ve
tremorla (hap yapar, para sayar tipi) karakterizedir. Tedavide L-DOPA verilir.
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Şekil: Bazal ganglionl bağlantıları

Şekil: Trinukleotid tekrar sendromları
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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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LİMBİK SİSTEM
Davranışın esas kaynaklandığı yer limbik sistemdir.
Limbik sistem, serebral hilus çevresinde yer alan bir kortikal doku katlantısından oluşur, limbik
sistemde, cingulate gyrus, hippokampal gyrus, uncus, amigdala, nukleus akkumbens yer alır.
Limbik sistemle ilgili bilgiler ilk olarak frontal lob hasarına dayanır. Frontal lob hasarı olan kişilerin
künt duygulandıkları, sosyal iletişimlerinin bozulduğu bilinmektedir. Hatta birçok seri katilin frontal lob
disfonksiyonu nedeyle bu tip davranışlar gösterdiği sanılmaktadır.

Frontal lob (prefrontal korteks-PFC) kişilik, sosyal etkileşim, ödül-ceza ve ahlak kavramları gibi
bilişsel fonksiyonları üstlenir. Frontal korteks limbik sistem üzerine baskılayıcı etki gösterir. Depresyon,
şizofreni, anksiyete ve dikkat eksiklği-hiperaktivite bozukluğunda PFC disfonksiyonu mevcuttur.

Şekil: Phineas Gage (sağ ve sol PFC hasarı)
Amigdala: Çevreden algılanan olayların duygulanım (üzüntü, kaygı, korku) komponentini
oluşturur. PET, fonksiyonel MRI çalışmalarında korkulu yüz ifadesi gösterilen insanlarda amigdalanın
fonksiyon artışı gösterdiği (kanlanma ve fonksiyon artışı) bilinmektedir.
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Şekil: Normal ve sosyopatlarda amigdalar akticasyon farkı
Hipokampal Gyrus: Kısa süreli bellek bulunur. Olayların hatırlanmasını sağlar. Böylelikle
deneyimi oluşturur.
Nukleus akkumbens: Bağımlılık merkezidir. Davranışların (sosyal, yeme, içme, ilaç) ödüllendirme
komponentini oluşturur. Ödüllenme, davranışın tekrarını (bağımlılık) sağlar.

Şekil: Ödüllenme devreleri ve self stimulasyon

Klüver-Bucy sendromu (Amigdala’nın bilateral tahribi)
Görsel agnozi (psişik körlük):yenebilir-yenemez şeyleri ayırd edememe
Afektif davranış bozukluğu: korku ve kızgınlık yanıtlarında azalma
Genellikle hayvanlar sakinleşir
Oral eğilimlerde artma
Hiperseksüelite
Yılandan korkmaz (ısırılsa bile)
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UYKU-UYANIKLIK ve BİLİNÇ
BİLİNÇ
Etrafın farkında olma durumuna bilinç adı verilir. Beyin sapında bulunan RAS (Retikuler
aktivasyon sistemi) denen sistem tarafından sağlanır. Beyin sapında bulunan bu sistem bütün duyu
organlarından (Göz, yüzeyel duyu, ağrı)ve bazal ganglionlardan veri almaktadır.
Kolinerjik, adrenerjik, histaminerjik ağırlıklı nöronların bulunduğu retikular aktive edici sistem,
talamusa, limbik sisteme, hipotalamusa ve kortekse projeksiyonlar göndermektedir.

Şekil: Beyin sapı retiküler formasyon

UYKU-UYANIKLIK
Uyku ve uyanıklık siklusu (Diürnal ritm) hipotalamusta bulunan suprakiazmatik çekirdek
tarafından düzenlenmektedir. Suprakiazmatik çekirdek, gözden gelen optik (görme) sinirin üstünde
bulunur. Suprakiazmatik çekirdeğe iç saat adı (inner clock) verilir.

Şekil: Diurnal ritm ve suprakiazmatik çekirdek
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EEG (Elektroensafalogram)

Şekil: Temel EEG dalgaları
Beynin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Beyin aktivitesi arttıkça dalgaların amplitüdü azalır,
frekansı artar.
Alfa dalgaları: Sakin istirahat halinde iken görülür. Ritmik düzenli senkronize bir dalgadır. Bu
istirahattaki kişi aniden gözlerini açarsa frekans artar ve amplitüd düşer, ritm bozulur buna alfa blok
denir.

Beta dalgaları: Asenkron düşük amplitüdlü ve yüksek frekanslı dalgalardır. Uyanıkken
oluşur ve beynin aktif olduğunu gösterir.

Teta dalgaları: Alfa dalgalarına göre düşük-frekanslı ve yüksek amplitüdlü dalgalardır. Orta
derinlikte uykuda özelliklede çocuklarda görülür.
Delta dalgaları: Teta dalgalarına göre yüksek amplitüdlü ve düşük frekanslıdır. Non REM
uykusunun derin uyku döneminde, süt çocuğunda ve ciddi beyin hasarında görülür.
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UYKU

Şekil: Farklı yaşlarda uyku siklusu
Uyku ve uyanıklık sikusunda beyin sapı Retikuler aktivasyon sistemi (RAS) işlev yapar.
RAS nörepinefrin (NE), serotonin (5-HT), asetilkolinerjik (Ach) nöronlar içerir. Uyku uyanıklık
siklusunun kontrolünde hipotalamus preoptik (GABA) ve posterior (histamin) nöronları görev alır.
Uyanıklık ve REM uykusu zıt mekanizma ile oluşur. NE, 5-HT nöronları aktifken retiküler formasyonda
Ach nöronlar baskılanır ve uyanıklık oluşur. Tam zıt patern ise REM uykudur.
Uyku hızlı göz hareketi (REM) ve yavaş dalgalı uyku (NON REM) olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
Uyku non REM le başlar. Birinci evreden dördüncü evreye gidildikçe uyku derinliği artar
EEG de yavaşlama gözlenir. Yani derin uyku ritmik senkronize ve yavaş dalga (teta ve delta)
kalıplıdır. 70-100 dk sürer. Dinlendirici uyku dönemidir. Sabaha karşı Non-REM kısalır, REM uzar.
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Şekil: Uyku nörotransmiterleri
REM uykusu aktif göz hareketleri ve solunumun olduğu ancak diğer tüm çizgili kaslarda
tonusun kaybolduğu uyku dönemidir. REM uykusunda, Postan başlayan, lateral genikulat ve oksiptal
loba ilerleyen asetilkolinerjik nöron kaynaklı fazik uyarım (pontogenikulooksipital spike) gözükür.
REM döneminde kalp hızında artma solunum sayısında artma ve düzensizleşme, rüyalar
vardır. REM uykusunda EEG de Beta ritmi gözlenir. Uyandırmak zorlaşır. (Paradoks uyku).
REM uykusunda erkeklerde ereksiyon görülebilir. Bunun sebebi bu dönemdeki kan
testosteronundaki yükselmedir. REM uykusunun uyunmaması deney hayvanlarında ve deneklerde
sinirlik ve huzursuzluk meydana getirir.
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Şekil: Uyku EEG si

UYKU BOZUKLUKLARI
Gece Kabusu (Karabasan) :
REM döneminde olur. Kişi sabahleyin olanları hatırlar.

Gece Terörü:
Non-REM 4 bozukluğudur. Gece bağırır, çağırır ve uyanır. Kişi sabah olanları hatırlamaz.
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Uyur-Gezerlik:
Uyurgezerler düşük bilinç halinde olmalarına rağmen, yavaş dalga uykusu aşamasından
(NREM-4)

kaynaklanan ve genellikle tam bir bilinç durumunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri

gerçekleştirirler.

REM behavior disorder:
REM de olması gereken hipotoni (motor noron inhibisyonu) oluşmaz. Kişi rüyaları oynar.

Narkolepsi:
Gün içinde önüne geçilemeyen uyku atakları ile giden hastalıktır. Hastalar aniden REM
uykusuna dalarlar.
Hastalar emosyonel değişikliklerde (gülme) tonus kaybedip yere düşerler (katapleksi) ve
uykuya dalabilirler. Orexin denen nörotanmitter eksikliği sorumludur.

VENTRİKÜLER SİSTEM ve BOS
Beyin ve Medulla spinalis BOS içinde yüzmekte ve dış etkenlerden korunmaktadır. BOS,
ventriküler sistem içinde koroid pleksus tarafından yapılmaktadır.
4 adet ventrikül bulunmaktadır. Lateral ventriküller foramen monro ile 3. ventriküle bağlanır. 3.
ventrikül, akuaduktus ile 4. ventriküle bağlanmaktadır. 4. ventrikül Luschka (lateral) ve Magendi
(medial) ile subaraknoid mesafeye açılır. Araknoid zarda bulunan araknoid villuslar ile BOS geri emilir.
Buradan venöz sinusler ile drene edilmektedir.

Erişkinde 90-150 ml BOS bulunur. 400-500 ml/Gün BOS üretimi sözkonusudur.
BOS, izotoniktir
Ph 7.33 (Artriel kan Ph:7.40, venöz kanda Ph:7.36)
Sodyum içeriği, seruma yakındır (135 mEq/lt)
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Klor ve magnezyum içeriği serumdan yüksektir.
Potasyum, kalsiyum, bikarbonat, glikoz içeriği serumdan düşüktür.
0-4 adet / mm3 lenfosit

GÖRME FİZYOLOJİSİ

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.
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.
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Hipermetrop: Uzağı görmenin net, yakını görmenin bozuk olduğu durumdur. Lensin kırıcılığı
azalmış yada göz küresinin ön arka çapı küçülmüştür.Bu hastalarda m.ciliaris sürekli kontrakte
olarak lens bombeliğini ve buna bağlı kırıcılığı arttırmaya çalışır. 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 gözdeki 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” hücreleri ile sinaps yaparlar.

O.E

346

TUS DERS NOTLARI-OE

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 düşük ışık şiddetine duyarlıdır ve gece görmeden sorumludur.
Koniler yüksek ışık şiddetine duyarlıdır ve gündüz görmeden sorumludur.
Retinada basiller periferde koniler merkezdedir.

Şekil: Basil ve koni hücresi
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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 düşmeye neden olur.
cGMP miktarında düşmeyle birlikte sodyum kanalları kapanır ve hücre hiperpolarize olur.

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 FİZYOLOJİSİ
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 kapatılmıştır. Orta kulağın diğer kemiği inkus(örs)
dur. Bu kemik malleus ve stapes arasındadır. Orta kulak kemiklerinin fonksiyonu ses titreşimlerinin
gücünü arttırmaktır.
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Şekil: Kulak yapısı
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

Şekil: İç Kulak
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Şekil: 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
düşüktür. Bunun tersine endolenf yüksek kon santrasyonda potasyum iyonları içerir ve çok düşük
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: Sili hücreler

Şekil: Frekansın ayırt edilmesi

Şekil: Kulak yapısı
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VESTİBULER SİSTEM

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 DAİRE 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.
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Yarım daire kanalları başın açısal ivmelenmesini algılarlar. Baş açısal olarak ivmelenince
eylemsizlikle, sillerde eğilmeye yol açar. Sterosilya kinosilyuma yaklaşırsa depolarizasyon olur.
Uzaklaşırsa hiperpolarizasyon olur.

Şekil: Başın açısal ivmelenmesi

Şekil: Sil aktivasyon mekanizması
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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 duyarlıdır.

Şekil: Utrikulus otolit elekton miksroskobisi

Utriculus ve sacculus reseptör hücreleri macula denen yapı üstündedir. Bu reseptör
hücreleride tüylüdür. Bunların silleri otokonia (otolit) denen kalsiyum karbonattan zengin
jelatinöz yapıya gömülmüştür. Utriculus ve sacculustan çıkan uyarı vestibüler ganglionda sinaps
yaptıktan sonra lateral vestibüler çekirdeğe gider.

NİSTAGMUS
Vestibüler bir reflekstir. Yarım daire kanallarından gelen uyarılarla oluşturulur. Gözün bakış
noktasını foveadan kaçırmamak için yaptığı hareketlerdir.
Vestibüler reseptörler zedelenirse nistagmus oluşmaz. Vestibüler yoldaki zedelenme
spontan nistagmusa neden olur.

BEYİN SAPI HASARI VE OLUŞAN DURUMLAR
Deserebrasyon katılığı : Pons seviyesinin üzerinden yapılan beyin sapı kesilerinde,
vestibulospinal yol inhibisyondan kurtulduğu için alt ve üst extremitede extansiyon oluşmasıdır.

Dekortikasyon katılığı: Mezensefalon kesilerinde rubrospinal, retikulospinal yollar
inhibisyondan kurtulduğu için, üst extremitede fleksiyon, alt extremitede extansiyon oluşmasıdır.
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Şeki: Nistagmus

Şekil: vestibulospinal ve retikulospinal yollar
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Şekil: Deserebrasyon ve dekortikasyon
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KAS DOKUSU
ÇİZGİLİ KASLAR ve KAS FİZYOLOJİSİ
İskelet kasının işlevsel birimi motor ünite, bir motor nöron ve bu nöronun inerve ettiği
kas liflerinden oluşur.
Kas hücre zarına sarkolemma denir. Kas lifleri birbirinden ayrı filamanlara (aktinmyozin)
bölünebilen miyofibrillerden oluşur. Her miyofibril sarkomer denilen ve kasılma yetisi olan
parçalardan oluşur.
Sarkolemmanın hücre içine doğru yaptığı Transvers şekilli invaginasyonlara Ttubul
denmektedir. Görevleri aksiyon potansiyelinin hücre içine yayımını kolaylaştırmaktır. T Tubul her
iki yanında bulunan sarkoplazmik retikulum parçaları ile Triad adı verilen yapıları oluşturmaktadır.
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KAS YAPISINI OLUŞTURAN PROTEİNLER
Kas hücresinde en küçük kasılabilen protein birimine sarkomer adı verilir. Işık
mikroskobunda iskelet kasında enine çizgilenmeler gösteren koyu ve açık bantlar izlenir.
1) Koyu bantlar : A bandı (anizotropik) (H diski ve M çizgisi) - Miyozin
2) Açık bantlar : I bandı (izotropik) (Z çizgisi) – Aktin

Her bir I bandı Z çizgisi adı verilen bir hatla ikiye bölünmüştür. A bandının ortasında açık
boyanan H diski ve H diskinin ortasında M çizgisi bulunur. H diskinin ortasındaki M çizgisinde kalın
filamentler bağlantı kurar.
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Aktin:
Globüler aktin monomerlerinden oluşmuştur. Globüler aktin (G-aktin) monomerleri, F-aktin
şeklinde filamentleri oluşturmak üzere polimerleşirler. Her G-aktin monomeri üzerinde myozin
bağlanma bölgesi bulundurur. Çift aktin filamenti heliks şeklinde birbirini sarar.

Tropomyozin:
Polipeptid zincirinden oluşur. Tropomyozin iki aktin filamenti üzerinde baştan sona uzanır.

Troponin:
Tropomyozine tutunmuş olarak bulunur. Troponin üç alt üniteden oluşmuş kompleks
bir proteindir.
1. Troponin - I : (Aktin-myozin etkileşmesini inhibe eder)
2. Troponin - C : (Kalsiyumun bağlandığı bölüm)
3. Troponin - T : (Tropomyozine bağlandığı bölüm)
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Titin
Kalın filamanları (miyozin) her iki taraflarından ikişer olmak üzere 4 adet titin elastik proteini
ile Z diskine tutturur. Sarkomerin aşırı gerilmesini önler.

Alfa-aktinin
Fibriler (F) aktini Z çizgisine bağlar. Fleksör grubu kaslar kasılırken, ekstansör kaslar Titin
ile gevşeyip, yay gibi gerilirler.

Nebulin
Globuler (G) aktin monomerlerini birbirine bağlayan proteindir. G-aktin monomerlerinin
birbirine bağlanmasıyla F- aktin oluşmaktadır.

Desmin
Z çizgisini iskelet kası hücre zarına bağlar.

Distrofin
Distrofin proteini, aktini kas membranına bağlar ve intraselüler stabiliteyi
oluşturur. Duchenne muskuler distrofisinde, distrofin proteini olmadığı için kas membran
stabilizasyonu sağlanamaz ve dejenerasyon olur.
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KAS KONTRAKSİYONU VE ELEKTROFİZYOLOJİSİ
Kas sinir kavşağına uyarı geldiğinde Ach etkisi ile Nikotinik Ach kanalları açılmakta, nikotinik
kanaldan sodyum ve bir miktar kalsiyum içeri akarak motor son plak potansiyeli oluşmaktadır. Eşik
değerde voltaj bağımlı sodyum açılarak depolarizasyon oluşmaktadır.

Depolarizasyon membranda bulunan dihidro piridin (DHP) reseptörü tarafından algılanır.
DHP reseptörü sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum kanalını (ryanodin) açar. Böylelikle Ca+2
İntraselüler sıvıya salınır. İntraselüler Ca+2 artmış olur.

MA
Ca+2 filamentler üzerinde Troponin C’ye bağlanır ve tropomyozin tarafından örtülü
aktin üzerindeki myozin bağlanma yerlerini açığa çıkarak kasılma sürecini başlatır.
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Aktin bağlanma bölgeleri myozin başını fosforiller. Miyozinin ATP ile kompleks oluşturmuş
biçiminde, myozin başları boyunla 90 derecelik bir açı yapmaktadır. Ortamda Mg varlığında myozin
başının ATP-az etkisi ortaya çıkar.
ATP, ADP ve inorganik fosfata ayrılır. Sonuçta aktin-myozin-ADP-Pi kompleksi oluşur.
Pi (fosfor) kompleksten ayrıldığında myozin başının boyunla yaptığı açı 90 dereceden 50
dereceye düşer. Böylece aktin ve myozin flamentleri birbirleri üzerinden kayar.
Bu şekilde aktin-myozin kompleksi yeni bir ATP molekülü myozin başına bağlanana
dek değişmeden kalır. Buna ATP’nin yumuşatıcı yada gevşetici etkisi denir.

Gevşeme sırasında Ca+2’ un geri sarkoplazmik retikuluma alınmasıyla (Ca-Mg ATPaz)
(SERCA) (Sarkoendoplazmik retikulum Ca+2 ATP-az) relaksasyon oluşur. Ca+2‘ un geri alınmasında
1 ATP harcanır. Eğer gevşeme için gereken ATP olmazsa Rigor Mortis (Ölüm katılığı)
oluşmaktadır.
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NOT:
Malign hipertermide ryanodin kanalı doğuştan mutasyonludur. Kalsiyum çıkışı artmıştır. Bu
hastalar eğer suksinil kolin veya halotan alırlarsa kas kasılı kalır ve hipertermi (malign hipertermi)
yaşarlar. Tedavisinde kalsiyum şelatörü olan Dantrolen kullanılır. Bu ilacın en büyük yan etkisi
hepatotoksik olmasıdır.

NOT:

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 GRAVİS
Kasta bulunan nikotinik Ach reseptörüne antikor gelişir.
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İSKELET KASINDA ENERJİ
İskelet kası enerji kaynağı olarak serbest yağ asitlerini kullanır. İstirahat halindeyken
serbest yağ asitleri mitokondride beta okside edilip ATP’ye dönüştürülür. Bu ATP, kreatin ile birleştirilir
ve kreatin fosfat elde edilir.
Egzersiz sırasında acil depo olarak kreatin fosfat kullanılır. Egzersiz devam ederse iskelet
kası glikolizi enerji kaynağı olarak kullanılır. Glikoliz sonucu laktat oluşur. Laktat kasta ağrı
oluşturur.

NOT:

Kreatinin ölçümünde klasik yöntem Jaffe reaksiyonudur. Burada alkali ortamda

kreatinin’in pikrik asitle verdiği turunucu-kırmızı rengin spektrofotometrede ölçümü esastır.

DÜZ KAS
Düz kaslarda aktin/miyozin iskelet ve kalp kasının aksine düzenli bir yapı göstermez. Bu
nedenle çizgilenme yoktur. Düz kaslarda Z çizgisi bulunmaz. Bunun yerine dens body bulunur.
Dens cisimler membrana bağlanırlar.
T tübülüs sistemi yoktur. Kaveola denen sarkolemmanın yaptığı invaginasyonlar bulunur.
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DÜZ KASTA KONTRAKSİYON
Düz kasta sarkoplazmik retikulum az gelişmiştir. Bunun nedeni düz kaslara kalsiyumun, voltaj
bağımlı veya ligand bağımlı kalsiyum kanalından geçerek ekstrasellüer ortamdan alınmasıdır.
++

Düz kasta Troponin olmadığı için, hücre içine Ca

girince kalmoduline bağlanır. Oda

inaktif durumdaki myozin hafif zicir kinazı aktive eder. Myozin fosforillenir. Myozinin fosforilasyonu
ile ATP bağlanmayı kolaylaştırır.
Düz kasta bulunan myozin hafif zinzir fosfataz, myozini defosforile eder. Ancak defosforilasyon
gevşeme için yerli olmaz. Bunun nedeni latch fenomenidir. (mandal yapısı-kilitlenmiş köprü). Düz kas
içinde kalsiyum azalsa bile aktin-myozin köprüleri kalmaya devam eder. Bu olay ATP tasarrufu
sağlar.
Düz kaslarda mitokondri sayısı azdır. Metabolik ihtiyaçlarını glikolizle karşılarlar. Düz
kaslar kendileri aksiyon potansiyeli geliştirebilirler.
Düz kaslarda plastisite özelliği vardır. Lümenli organlardaki düz kaslar, lümen içindeki
volüm arttığında buna adaptasyon için gevşeyebilir. Buna plastisite denir. Mesaneye idrar dolması,
midenin gıdalar ile dolması plastisiteye en iyi örnektir.

DÜZ KAS
1-Visseral (Uniter) Düz kas
2-Multiunit Düz Kas

VİSSERAL DÜZ KAS
En sık görülen düz kas tipini oluşturmaktadır. Uterus, gastrointestinal, üriner sistemdeki
düz kaslar visseral tiptedir.
Sinsityal bir yapı içerir. İki düz kas hücresini birbirine bağlayan ve aksiyon potansiyelinin
hücreden hücreye geçişine sağlayan gap junction (neksus) yapıları bulunur.
Spontan pace aker aktiviteleri vardır. Sinirsel inervasyondan bağımsız olarak çalışabilirler.
Otonom sinir sistemi visseral düz kasın kasılmasını module eder.
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MULTİUNİT DÜZ KAS
İris, M. ciliaris, vas deferens, bronkus, damar düz kasları multiunit düz kasa örneklerdir.
Sinsityal yapı göstermezler. Hücreler arası gap junction bağlantısı yoktur.
Pacemaker aktiviteleri yoktur. Bu nedenle multiunit düz kasa giden otonom inervasyon
kesilirse kontraksiyon gerçekleşemez. Kontraksiyon denetimi nöronaldir.
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SİNİR SİSTEMİ FONKSİYONLARI
REFLEKSLER
Refleksler monosinaptik ve polisinaptik olmak üzere ayrılabilir.

MONOSİNAPTİK REFLEKS (STRECH REFLEKS) = GERİLME REFLEKSİ
Bir kasın boyu uzatılıp gerilirse, kontraksiyon yanıtı oluşmasına denir. Medulla spinalis
üzerinden gerçekleşir. Nörotransmitteri glutamattır.

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 yapmaktadır. 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.

O.E

369

TUS DERS NOTLARI-OE

Golgi tendon organı
Kas gerimini algılarlar.
Kas kontrakte olduğunda tendon gerimi artar. Golgi tendon organı bu gerimi algılar. Ib sinir
lifi ile medulla spinalise götürür. Burada Ib sinir lifi glisinerjik ara nöron ile sinaps yapar. Bu
glisinerjik lif ise 2. (alfa) motor nöronu inhibe eder. Böylece kas kontraksiyonu sonlandırılır. Golgi
tendon organının görev yaptığı bu reflekse ters gerilme refleksi (disinaptik) adı verilir.

POLİSİNAPTİK REFLEKS (Geri çekme refleksi )
Deride ağrılı uyaranlara karşı oluşan multisinaptik reflekstir. Yanıt

aynı tarafta fleksör

kasların kasılması ve karşı tarafta ekstansör kasların kasılması ile olmaktadır. Karşı taraf
ekstansiyona çapraz akstansiyon adı verilir. Böylece organ zarar verici etkenlerden uzaklaşmış
olmaktadır.
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Gama-motor nöron ve Kas iğciği
Kas iğciğini inerve eder. Kas iğciğinin sensitivitesini ayarlar. Böylece kas kontraksiyonu
sırasında en uygun cevabı verir.
Gama deşarjı artarsa kas iğciği boyu kısalır. Kas iğciğinin boyu kısalırsa daha hassas hale
gelir. Böylece kas iğciği kasın boyundaki küçük bir miktar uzamayı bile algılar. 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 artmış olarak alınır.

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. Artan reseptörler dolşımda bulunan küçük miktardaki
asetilkolini bile bağlayabilirler. Bu durumda kasta titremeler oluşur. Bu titremelere
fasikülasyon adı verilir. Bu olaya denervasyon (sinirsizleştirme) hipersensivitesi denir.
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
NÖROTRANSMİTTER

NORADRENALİN
SSS’de noradrenerjik nöronların büyük kısmı 4. ventrikül tabanında bulunan Locus Ceruleus
(LC)’da bulunmaktadır.
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Şekil: Beyinde NA sistemi
α ve β reseptörler (G proteine bağlı) üzerinden etki gösterir. SSS’de bu sistemin aktivasyonu;
dikkat kesilme, korku 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
NE, GnRH ve ACTH salınımını arttırır.
SSS’de noradrenalinin major metaboliti MHPG (3-metoksi 4-hidroksi fenilglikol)’dir.

NOT:
Nörotransmitterler (NA, serotonin, dopamin, GABA, glisin) sodyum-klor bağımlı ko-trasporter
ile presinaptik bölgeye geri alınırlar.
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DOPAMİN
Dopaminerjik nöronların çıkış kaynağı mezensefalonda substansia nigra ve ventral
tegmental area (VTA)’ dır.

Şekil: Beyinde dopamin sistemi

Nigradan çıkan ve striatuma (caudat ve putamen) nigrostriatal yol istemli hareketin
düzenlenmesinden sorumludur. Hasarında Parkinson hastalığı 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
bilişsel fonksiyonları düzenler.
Dopamin ayrıca hipotalamustan salınır ve prolaktin sekresyonunu inhibe eder.
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.
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SEROTONİN
Serotonerjik (5-HT-Hidroksitriptamin) nöronların çıkış kaynağı mezensefalonda nukleus
raphe’dir.

Şekil: Beyinde 5-HT sistemi
Olumlu duygulanımın (emosyon), uyku ve iştahın 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 azaltılmış olan
deney hayvanları huysuz, saldırgan, endişeli olurlar.

Şekil: Beyinde 5-HT sentezi
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, 5-HT-2 reseptörünü uyararak halusinojen etki yapar.
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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 arttırırlar
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

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.
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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 bağlantılı 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.
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Şekil: NDMA reseptörleri

NMDA reseptörü
Na-K- Ca kanal tipi kanaldır. Hipokampusta yüksek miktarda NMDA reseptörü vardır.
NMDA kanalı glutamat ve glisin varlığında fonksiyon görür. Bu lokalizasyonlu reseptörlerin LTP
(Uzun dönemli potansiyalizasyon) den sorumlu olduğu bilinmektedir.
LTP uzun süreli bellek ve öğrenme mekanizmalarından sorumludur.

Eksitotoksite
Serebral iskemi, Travma, epilepsi sırasında aşırı glutamat salınımı ve bu reseptörün
aktivasyonu olmaktadır. Bu reseptörlerin aktivasyonu ile nöron içine aşırı Ca girer ve böylelikle
noron hasarı gelişmektedir. Glutamat toksisitenin önlenmesinde glutamatın sodyumla beraber glia
hücresine alınması görev alır.

Şekil: Glutamat taşıyıcısı
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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 kanalını bloke ederek, medulla spinais

seviyesindeki inhibisyonu ortadan kaldırır. Hayvanda tetani ve çırpınma oluşur.

P MADDESİ VE DİĞER TAKİNİNLER
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 etkilidir.

Şekil: Akson refleksi

ADENOZİN
Adenozin genel bir MSS deprasanı olarak etki gösterir.
Tüm Adenozin reseptörleri G proteinine bağlı reseptörlerdir.
Çay, kahvedeki teofilin ve kafein etkilerini adenozin reseptörlerini bloke ederek gösterir.
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PÜRİNLER

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.

KANABİNOİDLER
Beyinde esrar ve marijuananın psikoaktif maddesi olan delta-9 tetrahidro kanabinol’ü
bağlayan reseptörler bulunur. Bu reseptörler presinaptik bölgede yerleşmişlerdir ve otoreseptör
(CB-1) fonksiyonu görerek (G proteine bağlı) nörotransmitter salınımını regüle ederler. Söz konusu
kanabinoid reseptörlerine beyinde bağlanan endojen ligandı anandamiddir.
Anandamid araşidonik asitten epoksijenaz enzimi ile elde edilir. G proteini üzerinden işlev
yapar. Kanabinoidler öfori, gevşeme hissi, ağrı azalması, konuşkanlık, problem çözme yetisinde
azalma, kısa süreli bellekte kötüleşme, iştah açıcı etki oluştururlar.
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GENEL ANESTEZİKLER
İNHALASYON ANESTEZİKLERİ
Anestezide kullanılan temel ilaçlar inhale edilen gazlardır ve IV anestezik verildikten sonra
anestezinin idamesinde kullanılırlar.
İnhale gazın akciğerlerdekiyüksek parsiyel basıncı kanda anestezik maddelerin daha hızlı
yükselmesine neden olur.
İnhale ilacın peri alveolar kan ile alveol havası konsantrasyonu, ne kadar hızlı eşitlenirse, ilaç
o kadar çabuk beyne geçer ve anestezik etki başlar.
Nitrozoksid gibi kanda düşük çözünürlüğü olan ilaçlar, halotan gibi daha yüksek
çözünürlüğü olan ilaçlardan daha hızlı eşitlenecek ve daha hızlı etkisi başlayacaktır.
Kanda en fazla çözünürlüğü olan ve en fazla potent olan metoksiflurandır, ancak yan
etkileri nedeniyle kullanılmaz. Kandaki çözünürlük ne kadar fazla ise etki o kadar geç başlar ve
o kadar uzun sürer.
Anestezi, ilacın beyinden kana ve diğer organlara redistribüsyonu ile sonlanır ve
akciğerlerden atılır.
Halotan ve metoxi fluranın önemli bir miktarı karaciğerde metabolize edilir.
Ayılma ve indüksiyon en hızlı nitroz oksidde en yavaş metoksiflurandadır.

İnhalasyon anestezikleri;
Halaton
Enfluran
İzofluran
Nitroz oksit
Metoksifluran
Sevofluran
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Genel anesteziklerin etki mekanizmaları;
1. Sodyum kanallarını bloke ederek nöronların uyarılmasını önler
2. Halotan ve benzeri anesteziklerin nöron membranındaki L ve T tipi kalsiyum kanallarını
bloke eder
3. GABAAreseptörleriniuyuma yoluyla klor kanallarının açılması yoluyla hiperpolarizasyon
oluşturabilir. (Örnek: Benzodiazepinler)
5. Glutamat NMDA reseptörlerini bloke edebilir.
6. Hücre mebranında bazı kısımların alışkanlığını değiştirerek, lipid fazdan sıvı faza
dönüşmelerini sağlayabilir
7. Membran kalınlığını artırıp, membran proteinleriüzerinde stres oluşmasına ve voltaja duyarlı
sodyum kanallarının uyarılabilirliğinin azalmasına neden olur.

İNHALASYON GENEL ANESTEZİKLERİ
Halotan:
Miyokardı doz bağımlı olarak depresse eder.
Sonuçta sistolik, diastolik ve ortalama basınçlarda düşme olur.
Kardiyak output’u düşürür ve hipotansiyon oluşturur.
Kalbin katekolaminlere duyarlılığını en fazla artıran GA’dır.
Sempatik yanıtların azalması, sinoatriyal düğüm ve iletim sistemine direkt etki ile impuls
üretimi ve iletiminin yavaşlaması, kalp hızında genellikle yavaşlama ve aritmiye neden olabilir.
Aritmiler nodal ve prematür ventriküler kontraksiyon şeklinde olabilir.
Bronkodilatasyon oluşturur. Fakat tüm GA’lar gibi silier fonksiyonları bozar.

Bronkodilatasyon yapan GA‛lar:
Halotan
Ketamin
Sevofluran
İsofluran
Solunumu depresse eder. Tidal volüm azalır, hız artar.
Nondepolarizan kas gevşeticilerin etkisini artırır.
Uterus kaslarının kontraktilitesini azaltır.
Bu nedenle postpartum kanamaya neden olabileceğinden obstetride tercih edilmez.
Diğer birçok halojenli hidrokarbon gibi hepatotoksik potansiyel içerir. Hepatotoksisite iki
şekilde ortaya çıkabilir.
Enzimlerde hafif yükselme ile kendini gösteren fonksiyon bozukluğu tedavi gerekmez.
Oldukça ağır seyreden, progressif ve öldürücü olabilen masif hepatik nekroz.
Yenidoğan ve çocukluk döneminde inhalasyon anestezikleri daha az metabolize olur. Bu
nedenle hepatotoksisite çocuklarda çok daha nadirdir.
BOS basıncını yükseltir.
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Hepatik ve renal kan akımını azaltır. GFR’yi belirgin olarak azaltır (hemen hemen tüm GA’lar
bu etkiyi oluşturur).
En fazla malign hipertermi oluşturan GA’dır.

Metoksifluran:
En güçlü genel anesteziktir (MAK değeri en düşüktür).
Vücutta en fazla metabolize edildiği için flor açığa çıkarır ve buna bağlı olarak diabetes
insipidus oluşturur.

Enfluran:
Negatif inotrop ve vasküler direnç azalması ortaya çıkartır. Ortalama kan basıncını
düşürür.
Halotandan farklı olarak kalp hızını artırır.
Halotan gibi aritmi yapıcı etkisi yoktur.
Solunumu güçlü depresse eder, solunum dakika hacmini düşürür.
Özellikle yüksek yoğunlukta ve hipokapni varlığında ortaya çıkan ve EEG’de konvülsif tipte
bir aktiviteye, hatta seyrek olarak postoperatif dönemde nöbete neden olan bir etkisi vardır.
Bu nedenle epileptik hastalarda kullanılmamalıdır.

İzofluran:
Üst solunum yolları üzerinde irritan etki ile başlangıçta öksürük ile laringospazm yapabilir.
Kalbi katekolaminlere duyarlı yapmaz.
Oldukça güçlü vazodilatasyon yapar. Dolayısıyla kan basıncını düşürür.
Koroner damarları da genişletir. Ancak esas olarak proksimal arterlerde değil de, distal
arteriyollerde genişleme yaptığı için bu etki (koroner çalma fenomeni), koroner arter hastalarında
sorun yaratabilir.
Bronkodilatatör etkisi ile birlikte aritmi yapıcı etkisi olmayışı astmatik hastalarda
tercih nedenidir.
Yüksek yoğunluklarda serebral kan akımını, dolayısıyla intrakraniyal basıncı artırır.
Hepatotoksik ve nefrotoksik etki potansiyeli çok düşüktür.

Desfluran:
Oda sıcaklığında gaz halindedir.
Buhar basıncı çok yüksektir (22-23°C’de 700 mmHg ba sıncı).
Bu nedenle özel bir ısıtıcılı ve basınçlı vaporizatörle uygulanması gerekir.
MAK’ı, azot protoksid hariç diğer bütün volatil anesteziklerinkinden daha büyüktür (%68).
Rahatsız edici keskin kokusu nedeniyle maske ile indüksiyon için uygun değildir.
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Sevofluran:
Anesteziye giriş ve çıkış çok hızlıdır.
Vücutta çok az metabolize edilir.
Bu nedenle hepatotoksisite ve nefrotoksisite çok nadirdir.
Mevcut inhalasyon anesteziklerinden daha az kardiyovasküler ve solunum sistemi yan
etkileri ortaya çıkartır.
Dolayısıyla feokromasitomada iyi bir tercihtir.
Hoş kokulu ve irritan olmayışı nedeniyle indüksiyonu iyi tolere edilir.

O.E

384

TUS DERS NOTLARI-OE

Azot protoksid / Nitröz oksid (N O):
2

Anestezik gücü çok zayıftır (normal atmosfer basıncında tek başına genel anestezi
oluşturamaz).
Ancak bütün dengeli anestezi kombinasyonlarında azot protoksid kullanılır. Çünkü
kombine edildiği diğer anesteziklerin etkisini additif etki ile artırır ve onların MAK değerlerini azaltır.
Birlikte verildiğiinhalasyon

anesteziğinin alveolar

yoğunluğu, bu ajanın

tek

başına

uygulanmasına göre hızlı yükselir ve indüksiyon hızlanır.
Güçlü analjezik etkisi vardır.
Bu etkiden opioid reseptörü ve endorfin sistemi ile etkileşmesi sorumludur. Dolayısıyla
naloksan uygulaması azot protoksidin analjezik etkisini önemli derecede antagonize eder.
Kas gevşetici etkisi yoktur. İnhalasyon anesteziklerinin tersine uterusta gevşeme oluşturmaz,
bu nedenle doğumda kullanılabilir.

Uterusu gevşetmeyen GA‛ler:
Metoksifluran
NO
2

Hastalar anestezi sırasında seksüel içerikli rüyalar görebilir.
Selektif olarak B

12

vitaminini inaktif forma okside etmektedir. Sonuçta B

12

vitamini düzeyini

düşürür.
Boşluklar içine kolaylıkla diffüze olur. Genişleyebilen boşluklarda hacmi, genişleyemeyen
boşluklarda ise basıncı artırır.
Diffüzyon hipoksisi (Fink fenomeni) geliştirebilir. Girişim sonunda azot protoksid
kesildiğinde, büyük miktarda azot protoksid kanı terk etmeye başlar . Alveolde oksijeni dilüe
etmeye başlar ve hipoksiye neden olur. Bu nedenle azot protoksid kesildikten sonra hastaya beş
dakika kadar %100 oksijen verilmelidir.

İNTRAVENÖZ GENEL ANESTEZİKLER
İndüksiyonu yapmak için kullanılırlar, ancak cerrahi anestezi idamesi için de uygulanırlar.
Lipofilitesi çok yüksek olduğu için beyine çok hızlı girerler ve beyinden redistribüsyonla
uzaklaştırılırlar.

Ketamin:
SSS’deki nöronlarda glutamat NMDA reseptörlerini nonkompetitif bir şekilde bloke eder.
Katalepsi hafif sedasyon, amnezi ve analjezi ile karakterize tablo, yani dissosiyatif anestezi
oluşturur.
Çevreden kopma durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç
kaybolmuştur.
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Oldukça kuvvetli analjezik etkisi vardır.
Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz.
Dış salgı bezlerinin salgısını artırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon
yapılmasını gerektirir.
Kan basıncı ve kalp hızında bir artış olur.
Bu etki doğrudan SSS’nin uyarılmasına bağlıdır. Ketamin ilk etkisi nistagmus yapmasıdır.
Bu nedenle kanamalı ve şoklu hastalarda tercih edilir.
Beyin kan akımı, metabolizma hızı, oksijen tüketimi ve BOS basıncını artırır.
Bulantı kusma yapmaz.
Anesteziden uyanma oldukça gürültülüdür.
Halusinasyonlar, korkulu rüyalar, dezoryantasyon ve cinsel içerikli rüyalar ortaya
çıkartabilir.
Bu durum erişkinlerde, çocuklardan çok daha sık görülür.
Karaciğerde belirgin enzim indüksiyonu yapar.
Bu nedenle kısa aralıklarla ve çok sayıda uygulanırsa tolerans gelişebilir.

Propofol:
Ayaktan müdahaleler en iyi ilaçtır.
Mental durumun berraklığını iyi korur.
Bulantıkusmayı en az geliştirir.
Kardiyak output ve sistemik vasküler direnç azalması ile kan basıncını düşürür.
Santral yolla sempatik aktiviteyi azaltıcı ve vagalaktiviteyi artırıcı etkiyle gelişen nabız
sayısındaki hafif azalmanın bu etkide katkısı vardır.
Plasentayı geçmez. Hamilelerde kullanılabilir.
Kafa içi basıncını azaltır.

GENEL ANESTEZİKLERİN KAFA İÇİ BASINCA ETKİLERİ
Kafa İçi Basıncını Artıranlar

Kafa İçi Basıncı Azaltanlar

Ketamin

Propofol

Azot protoksit

Etomidat

Halotan

Tiopental

Enfluran
Metoksifluran
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Etomidat:
Koroner hemodinamiyi iyi korur.
İskelet kasında tonik miyoklonik kasılmalara neden olabilir. Adrenokortikal fonksiyonu
depresse eder. Bu etkiyi 11 βhidroksilazı inhibe ederek ortaya çıkartır.
Beyin kan akımını ve intrakraniyal basıncı azalttığı için nöroşirurjik girişimler için tercih edilir.
Flushing yapabilir; fakat histamin salınımına neden olmaz.

Etil klorür:
Ciltte buharlaşma ile soğutucu etki oluşturur.

Tiopental: (Barbitürat)
Hızlı indüksiyon oluşturur.
Analjezik etkisi yoktur. Hatta düşük dozlarda hiperaljezi ortaya çıkartabilir.
İndüksiyon sırasında öksürük, geçici apne ve laringospazm meydana getirebilir.
Solunum merkezi üzerinde depressan etkisi vardır.
Periferik vasküler rezistansı artırır.
Hipotermi yapabilir.
Ayılma sırasında hastada huzursuzluk, hiperaktivite ve deliryum hali gelişebilir.
Barbitürat allerjisi olanlarda, status astmatikusta, latent ve belirgin porfirialı hastalarda
kesinlikle kontrendikedir.

Midazolam: (Benzodiazepin)
Genel anestezi indüksiyonu için İV uygulanır. Aynı veriliş yoluyla sedasyon oluşturmak amacı
ile de kullanılır.
Analjezi yapmaz.
Anterograd amnezik etkisi oldukça fazladır.
İV enjeksiyonu ile nispeten sık; solunum depresyonu ve apne yapar.
Bazen yeterli dozda verildiği halde bilinmeyen bir nedenle, eksitasyon, agregasyon ve
davranış bozuklukları şeklinde ortaya çıkan paradoksal veya disinhibitör reaksiyon görülebilir.

Opioidler:
Cerrahi sırasındaki analjeziyi elde etmek için kullanılırlar.
Fentanil, alfentanil ve remifentanil bu amaçla en çok kullanılanlardır.
Anestezi indüksiyonunda ve idamesinde kullanılırlar.
Solunum merkezinin depresyonuna bağlı solunum yavaşlaması veya apne oluştururlar.
Kaslarda rijidite ortaya çıkartırlar.
Hipotansiyon ve bradikardi oluştururlar.
Bulantı ve kusma oluştururlar.
Fentanil + droperidol kombinasyonu kullanılır.
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LOKAL ANESTEZİKLER
GA’ler gibi nöron membranında Na kanalını bloke ederler.

ABC tipi aksonların çeşitli ajanlara duyarlılıkları
Duyarlılık

En Duyarlı

Orta Duyarlı

En az duyarlı

Hipoksi

B

A

C

Basınç

A

B

C

Lokal Anestezik

C

B

A

Sinir Tipi

Fonksiyon

A
İskelet kasına motor inervasyon sağlar

Alfa
Ia

Kas iğciğinden bilgi alır

Ib

Golgi tondon organından bilgi alır

Beta

Dokunma, basınç

Gama

Kas iğciğine motor inervasyon sağlar

Delta

Hızlı ağrı, soğuk duyusu

B

Preganglionik otonom sinir lifleri

C (Miyelinsiz)

Yavaş ağrı ve postganglionik otonom sinir lifleri

Lokal anestezikler; ester ve amid yapılı olamak üzere 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 başlangıçta depresan etki
oluştururlar.
Daha yüksek dozlarda ise SSS üzerinde disinhibisyona bağlı eksitasyon (tonik klonik
konvülsiyonlar) yaparlar
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ESTER YAPILILAR
PROKAİN: Vücutta PABA‘ya çevrilir. En kısa etki süreli LA’dir.
KOKAİN: Sadece yüzeyel anestezide kullanılır. Vazokontrüksiyon oluşturan tek LA’dir.
TETRAKAİN

AMİD YAPILI OLANLAR
LİDOKAİN
PRİLOKAİN: Vücutta methemoglobulinemi oluşturur. Bu nedenle KOAH’lı ve siyanotik kalp
hastalığı olanlarda kullanılmaz.
BUPİVAKAİN: Özellikle epiduralanestezide tercih edilir. En kardiyotoksik olan LA’dir. Duysal
sinir liflerine motor sinir liflerine oranla daha seçicidir.
DİBUKAİN: En güçlü Lokal anesteziktir. Sadece yüzeyel anestezide kullanılır.
ROPİVAKAİN: Bupivakainden daha fazla olarak duysal liflere etkilidir. Uzun etkili LA dir.
Aritmi yapıcı etkisi azdır.

SSS STİMÜLANLARI
Kafein / Teofilin / Teobromin (Metilksantinler):
Solunum hız ve derinliğini artırdıkları için solunum depresyonunu düzeltmek amacıyla
kullanılırlar.
İnhibitör özellikteki adenozin reseptörlerini bloke ederler.
Fosfodiesteraz enziminin inhibisyonuna bağlı cAMP ve cGMP düzeyini artırırlar.

Etkileri:
Psikostimülan etki oluştururlar, ancak bellek fonksiyonları üzerinde herhangi bir fasilitasyon
oluşturmazlar.
SSS etkisi en fazla olan kafeindir.
İntakranial damarlarda vazokonstrüksiyon oluşturarak BOS salınımını azaltırlar ve kafa içi
basıncını düşürürler.
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Diüretik etkileri vardır.
En fazla teofilinde olmak üzere pozitif inotrop ve kronotrop etki gösterirler
Teofilin, bronş düz kaslarını gevşetir.

Doksapram:
En güvenli analeptiktir.

Kokain
Santral Sinir Sistemi’nde dopaminerjik nöronlarda dopamin re-uptake’ini bloke eder. Güçlü
psişik bağımlılık (kompülsif tip) oluşturur, yaptığı fiziksel bağımlılık zayıftır.
Amfetamin gibi agresif davranış ortaya çıkartır.
Güvenlik aralığı dardır: koroner yetmezlik, aritmiler, solunum yollarında konjesyon,
intrakraniyal kanama ve solunum felci yapabilir.
Gebelerde; ilk trimestirde düşük, 2. ve 3. trimestirde ablatio plasenta ve erken doğum
oluşturabilir. Amfetaminlerle arasında çapraz bağımlılık oluşmaz.

Amfetamin:
NA, dopamin ve serotonin’in salınımını stimüle eder ve bu aminlerin reuptake’lerini de
kısmen azaltır.
Hem fiziksel, hem de zihinsel performansı artırır. Öğrenmeyi belirgin fasilite eder.
İştah azaltır.
Solunumu stimüle eder.
Taktil ve işitsel halusinasyonlar oluşturabilir.
Kronik kullanımda; dopamin hiperaktivasyonuna bağlı amfetamin psikozu oluşturur.
Fenfluramin bir dönem obezite tedavisinde kullanıldı.
Hiperaktif çoçuk ve narkolepsi tedavisinde kullanılırlar.

Esrar
Hint Keneviri’nden elde edilir. Aktif olan kısım; kanabinoidlerdir. Kanabinoidler içinde
farmakolojik etkilerden asıl sorumlu olan; Delta- 9- Tetrahidrokanabinol’dur (THe). Esas olarak psişik
bağımlılık oluşturur, oluşturduğu fiziksel bağımlılık önemsizdir.
THC marihuana ve esrarda bulunur. Anandamid reseptörüne bağlanıp etki gösterirler. THC
öfori, gevşeme ve uykuya sebep olur.
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THC yakın hafızayı ve zihinsel fonksiyonları bozar. Konuşkanlığı arttırır. Öfori ve kırmızı
konjesyone göz oluşturur. THC bazen kemoterapotikler sonucu gelişen aşırı kusmaların
tedavisinde kullanılır (Dronabinol).

LSD
Serotonin’in parsiyel agonistidir. Ergot alkaloidlerinden elde edilir. En halüsinojen maddedir.
Fiziksel bağımlılık oluşturmaz. Yalnızca psişik bağımlılık yapar.
Vizüel halüsinasyonlar (vücut görüntüsünün bozulması), zaman algısının bozulması ve
düşünce bozukluğu oluşturur.
LSD’nin kronik kullanımı; kalıcı psikotik hastalığa yol açabilir.
Sempatomimetik etkileri bulunur (= midriyazis vb.)

Khat
Bitkisel bir maddedir. İçindeki aktif madde; a-aminopropiofenon (katinon)’dur. Psikostimülan
bir maddedir ve etkileri amfetaminlere benzer. Aşırı konuşma arzusu oluşturur (logore). Fiziksel
bağımlılık yapmaz.

Uçucu Solventler
Benzin, benzol, toluen, tiner, karbon tetraklorür, LPG vb gibi uçucu solventler; alkol
sarhoşluğuna benzer bir öfori oluştururlar. Fiziksel bağımlılık yaparlar. Psikotoksik ve organik toksik
etkiler oluşturabilirler.
Toluen; serebellar ataksi,
Benzol ise; agranülositoz ve lösemi yapar.

Fensiklidin
Fensiklidin (melek tozu) NMDA reseptör blokeridir. Deneysel şizofreni için kullanılır.
Fensiklidin disosiatif anestezi oluşturur. (Ketamin gibi)

NOT:
Şizofreni ve NMDA hipofonksiyonu
NMDA blokerleri deney hayvanlarında psikoz benzerinde tablo oluşturmaktadır. Bu nedenle
şizofrenide NMDA reseptörlerinin yapı bozukluğu etiyolojik faktör olarak düşünülmektedir.
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ANTİPARKİNSON İLAÇLAR
Normalde SSS’de bazal gangliyonlarda dopaminerjik / kolinerjik bir denge vardır. Eğer bu
denge dopaminin azalması ya da asetilkolinin artırılması şeklinde değişirse Parkinson tablosu
ortaya çıkar.

Bu durumda tedavide yapılması gereken;
Ya dopaminerjik aktiviteyi artırmaktır.
Ya da SSS’de kolinerjik aktiviteyi azaltmaktır.

DOPAMİNERJİK ETKİLİ İLAÇLAR
DOPAMİNERJİK ETKİLİ 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):
L-dopa analoğudur ve dopaminin prekürsörüdür(Dopamin doğrudan santral sinir sistemine
geçemediği için prekürsörü kullanılır).
Periferdeki dopa dekarboksilaz enzimide Ldopa’yı dopamine dönüştürür. Bu istenmeyen bir
durumdur. Çünkü L dopa, santral sinir sistemine daha az geçer ve etkisi belirgin olarak azalır.
Levodopanın periferdeki bu dönüşümünü azaltmak için dopa dekarboksilaz inhibitörü
ilaçlarla birlikte kullanmak gerekir.

Dopa Dekarboksilaz İnhibitörleri
Karbidopa
Benserazid

Piridoksin, dekarboksilaz enzimlerinin kofaktörüdür. Levodopanın periferde Dopamine
çevrimini artırarak, levodopanın santral etkisini azaltır.
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Levodopa’nın Yan Etkileri:
En sık görülen yan etkisi bulantı-kusmadır (KTZ’de uyarı ortaya çıkardığı için).
Diskinezi
Coombs testini pozitifleştirebilir.

Coombs Testi Pozitifliği ve Otoimmün Hemolitik Anemi Oluşturan İki Dopa Soyadlı ilaç
Levodopa
Metildopa
Kontrendikasyonları:
Malign melanom (dopamin melaninin prekürsörüdür)
Psikoz

Bromokriptin:
Bir ergot alkaloididir.
Hiperprolaktinoma tedavisinde de kullanılır.
D 2 reseptör agonistidir.
Eritromelalji oluşturabilir.
Retroperitoneal fibrozis yapabilir.

Lizurid
Post sinaptik D2 reseptörlerini aktive eder.
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Pergolid
Post sinaptik D1 ve D2 reseptörlerini aktive eder. Bu nedenle bromokriptinden daha güçlüdür.

Kabergolin
D2 reseptörlerini aktive eder. En uzun etkili dopamin reseptör aktivatörüdür.

Ropinirol
Ergot alkaloidi olmayan D2 ve D3 reseptör aktivatörüdür. D2 reseptörü üzerinde etkisi daha
fazladır. Oral kullanılır.

Pramipeksol
Oral kullanılır. D2 ve D3 reseptör aktivatörüdür. D3 reseptörü üzerine etkisi daha fazladır.
Nöroprotektif etkileri olabileceği düşünülmektedir.

Ouinagolid
Ergot alkaloidi olmayan bir D2 reseptör aktivatörüdür.

Selejilin-rasajiline:
MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür.
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.
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Amantadin:
Glutamat N-metil D-aspartat reseptör blokajı yapar
Hem dopaminerjik, hem de antikolinerjik etkisi vardır.
Livedo reticularis oluşturabilir.

NOT: Livedo retikularis (kutis marmarato) yapan diğer ilaçlar kinin ve kinidindir. Ayrıca lupus ve
PAN, AFA sendromunda görülebilir.

SANTRAL ANTİKOLİNERJİKLER
Parkinsonda en belirgin olarak tremoru düzeltirler.
Biperiden (Akineton)
Benztropin
Triheksifenidil
Orfenadrin
Difenhidramin (Bir Antihistaminiktir)
Bornaprin
Dietazin
Etopropazin
Klorfenoksamin
Prosiklidin
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ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR
Epilepside tekrarlayan çeşitli nöbetlerr görülür. Nöbetlerin sebebi serebral nöronların ani,
düzensiz ve aşırı uyarılar oluşturmalarıdır.

ANTİEPİLEPTİKLER
1. Fenitoin ve benzerleri
Fenitoin
Mefenitan
Etotoin
2. Fenobarbital ve türevleri
Fenobarbital
Primidon
Mefobarbital
3. Karpamazepin ve türevleri
Kapamazepin
Oksikarbazepin
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4. Süksinimidler
Etosüksimid
5. NaValproat
6. Trimetadion
7. Benzodiazepinler
Klonazepam
Klorazepam
Diazepam
8. Yeni antiepileptikler
Vigabatrin
Felbamat
Gabapentin
Lamotrigin
9. Diğerleri

Asetazolamid
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EPİLEPSİ

ETİOLOJİK SEBEPLER:
İdiopatik (%65)
Kalıtsal etmenler,
Beyin patolojileri: doğum travması, anoxi, TORCH enfeksiyonları, metabolik bozukluklar (hipohiperglisemi, sıvıelektrolit bozuklukları), mezial temporal skleroz, kalsifikasyon
Konjenital beyin hastalıkları: Down, norokutan sendromlar
Kalıtsal metabolik hastalıklar : Fenilkentonüri, Tay Sacs gibi lipidozlar, glikojen depo
hastalıkları
Kafa travması: Beyin kontuzyonu, cökme fraktütü veya hematoma sekonder
Serobrovaskuler hastalıklar : AVM, hipertansif ensefalopati, vaskulitler
İnrakranial kitleler: Neoplazi, abse, parazit
Dejeneratif beyin hastalıkları:Wilson, Alzheimer, Huntington, JakobCreutzfeld hastalığı, Multipl
skleroz
Epileptik nöbetler Parsiyel ve Jenaralize olmak üzere ikiye ayrılır.
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A) PARSİYEL EPİLEPSİLER
Parsiyel epileptik Nöbetler:
Beynin bellikısmından başlayan epileptik deşarjlar buna uyan klinik oluştururlar.
Basit tipinde bilinç kaybı olmaziken, komplex tipte basit nöbete bilinç kaybı eşlik eder.
Çok kısa sürer, motor, otonomik, sensorial ve psişik semptomlar verir.

Basit Parsiyel motor:
Presental gyrus kökenlidir ve bu bölgede sınırlıdır. Bir extremitede klonik tarzda
kasılmalarla giden epilepsitipidir.
Nöbet başladığı yerde kalabilir veya motor homonkulus boyunca ilerleyebilir. (Jacksonian
marş). Nöbet durduktan sonra extremitede 24 saat süren paralizi

oluşur (Todd paralizisi)

Basit Duysal nöbetler:
Postsantral gyrus kaynaklıdır.
Karıncalanma, elektriklenme gibi semptomlar oluşturur.

Otonom nöbetler:
Deri renginde paroksismal değişme, kan ve nabız değişiklikleri gibi belirtilerle gitmektedir.
Yükselen epigastrik his temporal odaktan kaynaklanan nöbetlerde hastalarca sıkça tarif edilir.

Psişik nöbetler:
Kendini rüyada hissetme (dreamy state), depersonilizasyon, dejavu(sanki gördüm), nesneleri
olduğundan daha büyük ya da küçük görme gibi belirtilerle karakterizedir.

Komplex Parsiyel nöbetler:
En sık görülen nöbet tipidir. Basit parsiyel nöbete bilinç kaybı eşlik eder.
Otomatizma ile karakterizedirler.
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Hasta ilerideki bir noktaya bakakalmış gibidir. İletişim kuramaz. Buna çiğneme, yutkunma,
düğmeyle oynama, yerde bir şey arama, koşma, vurma, sürtme, mırıldanma gibi stereotipik
davranışlar eşlik eder.
Posiktal konfuzyon dönemi oldukça uzundur.

Sekonder Jenaralize Nöbetler:
Basit ve komleks parsiyel nöbetler sırasında epileptik eksitasyon yeterince şiddetli ise tüm
beyne yayılıp jenaralize tonik klonik konvulziyona dönüşebilir. Erişkinlerde jeneralize nöbetlerin
çoğunda fokal başlangıç sözkonusudur.

B) JENERALİZE EPİLEPSİLER
Başlangıçtan itibaren beyni difüz olarak etkileyen ve fokal başlangıcı olmayan nöbetlerdir.

Tipik absans (Petit mal) :
Ani bilinç kaybı, konuşma , yürüme, yeme gibi motor aktivitelerin kesilmesi ile karakterizedir.
Nöbet sırasında tonus korunur.
Hasta etrafının farkında değildir.Nöbetler özellikle uykuya dalarken ve uyanınca daha sıktır.
EEG de diken dalga kompleksi tipiktir.
Genetik predispozisyon belirgindir. Hiperventilasyon ile nöbet provake olur.Kızlarda daha sıktır
ve zeka normaldir.
Adolesan dönemde azalır.
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Myoklonik nöbetler:
Bir veya birkaç kasta kısa süreli kasılmalara myoklonus denir.
Myoklonus kasın ani hareketine ve bir nesnenin fırlatılmasına neden olabilir.
Jüvenil tipi sıklıkla sabah uyanırken ortaya çıkar.
Norolojik muayine ve zeka normaldir.

Klonik nöbetler:
Kaslarda ritmik kasılmalarla olan nöbetlerledir

Tonik nöbetler:
Ani bilinç bozukluğuyla birlikte boyun ekstansiyonu, yüz kaslarının kasılması, gözlerin
açılması, göz kürelerinin yukarı ödönmesi ile karakterizedir.
Herhangi bir yaşta ortaya çıkmakla birlikte serebral hasar, mental reterdasyona eşlik
eder.

Jeneralize tonik-klonik nöbetler (Grand-Mal) :
Ani bilinç kaybı ve epileptik çığlıkla yere düşen hasta kısa fleksor tonik kasılmanın
ardından çok uzun süreli ekstansör tonik konvulziyon yaşar. Gözlerin ekstansiyonu, gözlerin
yukarı deviasyonu, çeme kitlenmesi, ellerde yumruk ve ebe eli tonik komponenti oluşturur.
Bu evreyi boyunda çenede klonik kasılmalar, hırıltılı ve kesintili solunumla klonik devre izler.
Bazen uykunun NREM doneminde, menstruasyon döneminde (katamenial) sıklaşabilir.

NOT:

Jeberalize tonikklonik nöbetler (GrandMal) metabolik bozukluklara bağlı en sık görülen

nöbetlerdir.
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FEBRİL KONVÜLSİYONLAR
6 ay- 6 yaş arasında görülen, SSS enfeksiyonu olmaksızın yüksek ateşli hastalıklarda ortaya
çıkan konvülziyonlardır. Çocuklarda en sık görülen konvülziyonlardır.
En çok 14–18 ayda görülür. İnsidansı % 3-4’tür. Sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonları,
roseola ve otitis media sırasında ortaya çıkar.
Prognozu çok iyidir. Epilepsiye dönüşmesi çok nadirdir.
Basit ve komplike olmak üzere 2 gruba ayrılır.
Basit febril konvülsiyon: Genetik bir yatkınlık vardır. Ailede febril konvülziyon geçirmiş bir
kardeş veya anne baba öyküsü bulunur. Nöbet sıklıkla hızla yükselen bir ateşi takiben, genellikle ateş
38 derece ve üzerine çıkınca başlar. Birkaç saniye 10 dakika arası süren jeneralize tonik klonik
konvülziyonlardır. Arkasından kısa süreli bir postiktal uyuşukluk görülür. Aynı gün içinde
tekrarlamaz.
Komplike febril konvülsiyon: Konvülziyon ateş çok yüksek değilken de ortaya çıkar,
nöbet süresi15 dakikanın üzerindedir, 24 saat içinde tekrarlayabilir, 6 aydan küçük–6 yaştan büyük
çocuklarda ortaya çıkabilir, fokal nöbet veya postiktal nörolojik defisit görülebilir.
Tedavi:
Ateşin düşürülmesi temel tedavi yöntemidir.
Profilaktik rektal diazepam uygulanabilir. Fenobarbital ise özellikle aile uyuncunun kötü olduğu
hastalarda sürekli proflaksi için verilir.
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YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARI
Yenidoğan döneminde görülen konvülziyonlar etiyoloji, klinik, tedavi ve prognoz açısından
diğer yaşlarda görülen konvülziyonlardan farklıdır.

Etiyoloji
1.

Perinatal asfiksi, hipoksik iskemik ensefalopati (HIE)

2.

İntrakranial kanamalar

3.

Metabolik

bozukluklar:

hipoglisemi,

hipokalsemi,

hipomagnezemi,

hiponatremi,

hipernatremi, doğuştan metabolizma bozuklukları, piridoksin eksikliği
4.

Enfeksiyonlar: sepsis, menenjit, TORCH

5.

Annenin ilaç alışkanlığı

6.

Kalıtsal konvülsif hastalıklar: benign familial epilepsi

Hipoksik iskemik ensefalopati yenidoğan konvülziyonlarının en sık nedenidir.
Konvülziyonlar genellikle ilk 24 saat içinde başlar, uzun ve antikonvülzanlara dirençlidirler.
Hafif vakalarda bebek hiperalert, ağır hipoksemide ise stupor veya komadadır. 24-72. saatlerde beyin
ödemi gelişebilir. Ölüm de en çok bu sırada olur. HlE'nin en önemli nedeni perinatal asfiksi, diğer
nedenleri ise tekrarlayan apneik speller, ciddi respiratuar hastalıklar ve sağdan sola santiardır.
İntrakranial kanamalar, sıklıkla doğum travmasına, nadiren de kanama bozukluklarına ve
konjenital vasküler anomalilere bağlı olarak oluşurlar.
Epidural, subdural ve subaraknoid kanamalar sıklıkla başın pelvise göre büyük olduğu travmatik
doğumlarda görülür. Periventriküler ve intraventriküler kanamalar ise sıklıkla 35 haftanın altında ve
1500 gramdan küçük bebeklerde, hayatın ilk 4 gününde görülür. Bu bebeklerde RDS, pnömotoraks,
asidoz, hızlı bikarbonat verilmesi, volüm genişleticiler ve ağrı yaratan girişimler kan basıncında
fluktuasyonlara neden olarak germinal matriksten kanamaya neden olur. Bu tip kanamalarda daha çok
tonik konvülsiyonlar görülür.
Yenidoğan döneminde sinir sisteminde aksonal ve dendritik oluşumlar tamamlanmadığı ve
sinaptik bağlantılar gelişmediği için jeneralize tonik klonik konvülziyonlar gözlenmez.
4 tip konvülziyon görülür:
1.

Subtle

2.

Tonik

3.

Klonik a. Fokal b. Multifokal

4. Miyoklonik
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Subtle (kolay farkedilmeyen) nöbetler: YD döneminde en sık görülen nöbet tipidir. Stereotip
davranışlar vardır. Anormal göz hareketleri, göz kırpma, çiğneme, yutma, emme, pedal çevirme, kürek
çekme, adım atma, apne, hiperpne şeklinde karşımıza çıkar. Devamlı EEG monitorizasyonu ile bozukluk saptanabilir.
Tonik konvülziyonlar: Hasta deserebre postürdedir. Daha çok intraventriküler hemoraji ve
hipoksik iskemik beyin zedelenmelerinde görülür.
Klonik konvülziyonlar: Vücudun bir bölgesinin saniyede 1-3 kez ritmik kasılmalar şeklinde
görülür. Fokal nöbetler vücudun bir bölgesine lokalizedir. Multifokal nöbetlerde ise vücudun değişik bölümleri sırayla tutulur. Bu tip nöbetler kortikal displazi ve metabolik bozukluklarda görülür.
Miyoklonik nöbetler: Kasılma her iki kol ve bacakta aynı anda görülür. Ciddi asfiksilerin
terminal fazında, West sendromu gibi kortikal displazi ve dejeneratif beyin hastalıklarında görülür.
Doğumu izleyen ilk 3 günde konvülziyona yol açan nedenler:
•

Perinatal asfiksi

•

İntrakranial kanama

•

Hipoglisemi

•

Erken hipokalsemi

•

Hiponatremi

•

B6 bağımlılığı veya eksikliği

•

Doğumsal serebral anomaliler

Doğumu izleyen ilk 3 günden sonra oluşan konvülziyon nedenleri:
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•

Geç hipokalsemi

•

Hipomagnezemi

•

Enfeksiyonlar

•

İntrakranial kanamalar

•

Doğumsal metabolik hastalıklar

•

Nörokütan displaziler

•

SSS'nin dejeneratif hastalıkları

•

Kromozom anomalileri

•

Benign familial konvülziyonlar
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•

İlaç kesilmesi sendromları

Tanı: Kullanılan laboratuar tetkikleri:
•

Kan sayımı

•

Biyokimyasal testler: Kan şekeri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, elektrolitler, total
protein, üre, bilirubin, kan gazları

•

Lomber ponksiyon

•

Kültürler

•

Metabolik hastalığa yönelik testler: İKAA, idrarda redüktan madde, FeCI 3 testi

•

EEG

•

Kranial ultrasonografi, transillüminasyon, kafa grafisi, BBT

•

Serolojik testler (TORCH)

Tedavi: Neden yönelik tedavi yapılır.
a-

Hipoglisemi: 2-4 ml/kg %10 dekstroz i.v verilir, arkasından 6-8 mg/kg/dak gidecek
şekilde devamlı infüzyon yapılır.

b-

Hipokalsemi: %10'luk kalsiyum glukonat 2ml/kg çok yavaş i.v. verilir. Hipomagnezemi de
varsa i.v. magnezyum verilir.

c-

Piridoksin eksikliği: refrakter konvülsiyonlarla seyreder. 100 mg piridoksin verilmesiyle
EEG deşarjlarında düzeme görülmesi tanı koydurucudur.

d-

Antikonvülsan tedavi: Fenobarbital ilk seçenektir. İkinci sırada fenitoin, daha sonra
diazepam, lorazepam ve rektal paraldehit gelir.

Prognoz: Konvülsiyonun etyolojisine göre değişiklik gösterir.
Perinatal asfikside 5.dakika APGAR skoru üçün altında ise prognoz kötüdür.
Hafif subaraknoid kanamalarda asfiksi yoksa prognoz iyi olmasına rağmen, ağır intraventriküler
kanamalarda prognoz kötüdür.
Hipoglisemi ve hipokalsemi hemen tedavi edilmişlerse prognoz iyidir, ancak uzun süre devam
etmişse kötüdür.
Enfeksiyonlara bağlı konvülsiyonlarda da prognoz kötüdür.
Sekeller: Serebral harabiyet, mental retardasyon, hareket bozuklukları, mikrosefali, sağırlık,
görme bozuklukları.
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ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR
Fenitoin / Difenilhidantoin
Hem Na, hem de Ca kanallarını bloke eder. Böylelikle membran stabilizasyonu ortaya
çıkartır.
K kanallarını aktive edip, K’nın dışa akışını artırır.
Parsiyel nöbetlere ve Grandmal epilepsiye karşı en etkili ilaçtır.
Absens tipi nöbetlere etkisizdir ve hatta durumu kötüleştirir.

NOT:

Jenaralize epilepsi ilaçları absans nöbetİ kötüleştirir. Bunun yanında absans ilaçlarıda

jenaralize nöbetleri kötüleştirir.
Yan etkileri;
SSS depresyonu
Nistagmus
Ataksi
Bulantı, kusma
Gingival hiperplazi (çocuklarda)
Hirsutizm
Megaloblastik anemi (Folat eksikliği)
D vit. Eksikliğine bağlı osteomalazi
K vit. Eksikliğine 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 geriliği, Kalp anomalileri, İç
epikantal katlantılar, Çökmüş burun kemeri, Falangeal hipoplazi
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Karbamazepin
Moleküler yapı olarak TAD’lardan imipramine benzer.
Adenozin agonistidir.
Na kanal blokajı yapar.
Fenitoinin kullanıldığı tüm epilepsi türlerinde ilk tercihtir.
Mental fonksiyonları en az etkileyen antiepileptiktir.
Trigeminal nevraljide en tercih edilen ilaçtır.
Plazma vazopressin düzeyini yükselttiği için diabetes insipidus tedavisinde kullanılır.
Yapıca imipramine çok benzediğinden, antikolinerjik yan etkileri en

fazla olan

antiepileptiktir.

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

Primidon
Fenobarbitale dönüşerek etki gösterir.Esansiyel tremorda 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
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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 kullanılabilen 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 oksidasyonu inhibe
eder. Ayrıca mitokondrial disfonksiyon yapar. Buna bağlı Hiperamonyemi oluşturabilir.
Trombositopeni'dir.
Teratojenik etki: Spina bifida nöral tüp defekti.

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 kullanımı da
vardır).
İrreversibl görme alanı defektleri ortaya çıkartabilir.
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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.

Rasmussen ensefaliti (epilepsia parsiyafis continua)
Subakut inflamatuar ensefalittir. Nonspesifik febril bir hastalığı takiben çok sık veya sürekli
olabilen fokal nöbetler başlar. Başlangıç genelde 10 yaşından öncedir. Hemipleji, hemianopsi ve afazi
sekellerdir. EEG yavaş zeminli diffüz paroksismal aktivite gösterir. Hastalık progresif ve potansiyel
olarak letaldir, fakat çoğu kez ciddi nörolojik sekellerle kendini sınırlar. Glutamat reseptörlerini
stimüle eden otoantikorlara bağlı olabilir. Bazı hastaların cerrahi örneklerinde CMV saptanmıştır.

Lafora hastalığı
10-18 yaşlar arasında JTK ile başlar. Sonunda miyokionik jerkler olur, 1 yıl içinde mental
bozulma görülür. Serebellar ve ekstrapiramidal belirtiler belirgindir. Miyokionik jerkleri kontrol etmek
güçtür, fakat valproik asit ve benzodiazepinler (ör. klonazepam) jeneralize nöbetlerin kontrolünde
etkilidir. Cilt biopsisinde ekrin ter bezi kanallarında PAS (+) inklüzyon görülmesi ile tanı konur.
Lafora otozomal resesif bir hastalıktır, geni (6p24) tirozin fosfatazı kodlar.

Felbamat
Glutamat NMDA reseptörlerinin glisin bağlanma yerini bloke eder. Böylece endojen glisine
ait eksitatör etkinliği azaltır.
Parsiyel nöbetlere karşı etkilidir.
Aplastik anemi ve ciddi hepatit tablosu ortaya çıkartabilir.
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Lamotrigin
Glutamat ve aspartat salınımını inhibe eder.
Na kanal blokörüdür.
Her iki tip epilepside de kullanılır.
En sık yan etkisi, cilt döküntüleridir. Steven Johnson sendromu oluşturabilir.
Bipolar hastalıkta depresyon tedavinde kullanılır.

Asetazolamid
Karbonik anhidraz inhibitörüdür.
Bikarbonat yapımını azaltıp metabolik asidoz yapar.
Asidozda nöronların uyarılabilirliği azalır. Bu nedenle epilepside ketojenik diyet (yağ asidi
zengin) tercih edilir.
Absans nöbetlerinde etkilidir.

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 olduğundan kullanılmamaktadır.

Zonisamid
Sülfonamid türevidir.
T tipi kalsiyum kanal blokörüdür.
+

Na kanallarında da blokaj oluşturur.
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.
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T Tipi Kalsiyum Kanal Blokörü Antiepileptikler
Etosüksimid
Valproik asid
Trimetadion
Zonisamid

Glutamat üzerinden yanıt oluşturan antiepileptikler
Felbamat
Lamotrigin
Topiramat

GABA üzerinden yanıt oluşturan 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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NARKOTİK ANALJEZİKLER
OPİOİDLER
Narkotik analjeziklerdir. Opioidler morfin benzeri etki oluşturan bileşiklerdir.
Antipiretik ve antiinflamatuvar etkileri yoktur.
Analjezi ile birlikte SSS'de depresyonu (narkotik etki) oluştururlar.
Opioidlerin temel etkilerini 3 farklı reseptör grubu tarafından oluşturur;
1. Mü reseptörleri
2. Kappa reseptörler
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 hızla 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 iğne başı)
Emezis
Hipotansiyon
Oddi sfinkteri ve safra kanallarında spazm
Konstipasyon
Konvülziyona eğilim artar
BOS basıncını arttırır.
Histamin salınımını arttırır.
Bronkokonstriksiyon yapar.
Ağız kuruluğu, mide asit salgısanda azalma
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Morfinin tedavide kullanım alanları
1. Analjezi
2. Diyare
3. Öksürük
Morfinin yan etkileri;
Solunum depresyonu
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 gelişir.
Morfinin myozis, konvulziyon ve konstipasyon etkilerine karşı tolerans gelişmez.
Tedavi
Bağımlıların tedavisinde metadon ve lofeksidin kullanılır.
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Opiate withdrawal syndrome.

MEPERİDİN (PETİDİN)
Yapısı morfine benzemeyen sentetik bir opioiddir.
Akut ağrının tedavisinde kullanılır.
Özellikle K (kappa) reseptörlerine bağlanır.
Oral verildiğinde KVS üzerinde önemli etkileri yoktur.
Antikolinerjik etkisi vardır. Bu nedenle toplu iğne başı pupillere neden olmaz, aksine
pupiller dilatasyon yapar.
Morfinden farklı olarak diyare ve öksürüğün tedavisinde kullanılmaz.
GIS'ten emilim iyidir. Oral yolla uygulanan güçlü bir analjeziktir.
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Etki süresi daha kısadır.
Karaciğerde demetilasyona uğrar.
Hamilelerde analjezi amacıyla kullanılabilir. Uterus kontraksiyonlarını etkilemez.
Yüksek dozlarda titreme, kas seğirmeleri

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 uygulandığında güçlü anestezik etki gösterir.
Eroin ve morfin bağımlılarının bu ilaçları kontrollü olarak bırakmalarını 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.

LEVOMETADİL
En uzun etkili opiat

DİFENOKSİLAT
Meperidin bezeridir
Antidiyareik olarak kullanılır.

LOPERAMİD
Antidiyareik olarak kullanılır.
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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- SUFENTANİL- ALFENTANİL- 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.

EROİN (Diasetil morfin)
Doğal bir bileşik değildir.
Morfinin asetilasyonu ile elde edilir.
Daha lipofiliktir ve SSS'ne daha hızlı geçer.
Parenteral verildiğinde öforik etkisi daha belirgindir.
Eroin vücutta morfine dönüştürülür 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 oluşturmadığı dozlarda güçlü antitüsif etki sağlar.
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Nadiren bağımlılığa yol açar.
Antitüsif olarak kodeinin yerini analjezik etkileri olmayan dekstrometorfan almıştır.
Vücutta morfine dönüşür. 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 ANTAGONİSTLER
NALOKSON
Opioid

aşırı dozlarının

alınmasıyla gelişen

solunum

depresyonu

ve komanın

tedavisinde kullanılır.
Reseptörlere bağlı opioid moleküllerini hızla reseptörlerinden ayırır.
Yarı ömrü 60-100 dakikadır.
M. spinalisteki K (kappa) reseptörlerini etkileyemediğinden analjezik etkiyi kaldırmaz.
Normal kişilerde farmakolojik etkisi yoktur.
Fakat morfin veya eroin bağımlılarına 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.
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HİPNOSEDATİF İLAÇLAR
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Benzodiazepinler

Barbituratlar

• GABA bağımlı etki

• GABA’dan bağımsız etki

• Metabolitleri büyük oranda aktiftir.
• Enzim indüksiyonu yapmazlar

• Metabolitleri büyük oranda aktif değildir.

• Antitussif değildir

• Enzim indüksiyonu yaparlar

• Analjezi yapmaz

• Öksürük oluşturur

• Anksiyolitik ve hipnotik olanları farklıdır

• Hiperaljezi yapar

• Daha az bağımlılık ve tolerans

• Anksiyolitik ve hipnotik olanları aynıdır

• Daha az uyku bozukluğu

• Daha fazla bağımlılık ve tolerans

• Terapötik aralıkları daha geniş

• Daha çok uyku bozukluğu

• Solunum / Kardiyovasküler Sistem depresan

• Terapötik aralıkları daha dar
• Solunum / Kardiyovasküler Sistem depresan

etkileri daha az
• Kas gevşetici etkileri daha güçlüdür

etkileri daha fazla
• Antikonvülsan etkileri daha güçlüdür

BENZODİAZEPİNLER
Uzun Etkililer

Orta Etkililer

Kısa Etkililer

Diazepam

Alprazolam

Midazolam

Flurazepam

Lorazepam

Triazolam

Klonazepam

Oksazepam

Klorazepat

Bromazepam

Klordiazepoksit

Estazolam

Kuazepam

Halazepam

Medazepam

Temazepam

Prazepam

Bz’ler birkaç istisna dışında aktif metabolitlerine dönüşerek etkilerini devam ettirirler:
Alprazolam,
Triazolam,
Midazolam,
Estazolam,
Quazepam,
Flurazepam
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Farklı Bir Metabolit Oluşturmayan Bz‛ler:
Lorazepam
Oksazepam

Benzodiazepinler:
Anksiyeteye karşı en etkili ilaçlardır. Bu etkilerine karşı tolerans gelişmez.
Anterograd amnezi (özellikle Midazolam) yapabilirler.
Çizgili kas tonüsünü azaltırlar (santral kas gevşetici etki).
Antikonvülzan etkiler oluştururlar;
Entellektüel işlemleri doz bağımlı olarak azaltır. Öğrenme güçlüğü oluştururlar.
Motor koordinasyonu bozar ve psikomotor reaksiyon hızını azaltırlar.
Yüksek dozda vasküler tonüsü azaltıp hipotansiyon oluşturabilirler.
Diğer etkileri: Görme bulanıklığı, dizartri, ataksi, gece kabusları (flurazepam), öfori,
halusinasyon, paranoya, depresyon görülebilir.

Flurazepam:
Eliminasyon yarı ömrü en uzun bz’dir.

Diazepam:
Eliminasyon yarı ömrü uzun Bz’dir.
Hızlı absorpsiyon ve redistrübisyona uğradığı için; hipnotik olarak da kullanılabilir.
Bz’ler içinde antikonvülsan ve antiepileptik etkisi en güçlüdür. Status epilepticus’da
kullanılır.
Flebit yapabileceği için büyük venlere verilmelidir.

Klordiazepoksit:
Anksiyolitik etkisi en uzun olan Bz’dir.
Alkol yoksunluk sendromunda ve sigarayı bırakanlarda görülen anksiyeteyi engellemek için
kullanılır
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Alprazolam:
Panik bozukluklarında kullanılabilir.
Ayrıca antidepresan özelliği bulunur.

Klonazepam / Klorazepat:
Epilepsinin kronik tedavisinde (profilaksi) kullanılırlar.

Midazolam:
En kısa etkili benzodiazepindir.
Hem hipnotik (genel anestezi indüksiyonu), hem de anksiyolitik (anestezi premedikasyonu)
olarak kullanılır.
Belirgin olarak anterograd amnezi ortaya çıkartır.

Triazolam:
Kısa etki süreli Bz’dir.
Psikotik yan tesirleri nedeniyle kriminal olaylara yol açabildiği için artık kullanılmamaktadır.

ATİPİK BENZODİAZEPİN AGONİSTLERİ
Benzodiazepin yapısında değildirler, ancak benzodiazepin reseptörlerine parsiyel agonisttirler.
Daha az sedasyon, tolerans ve bağımlılık oluştururlar. Antikonvülsan ve kas gevşetici
etkileri bulunmaz.

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.
Yoksunluk belirtilerine neden olmaz.
Tolerans gelişmez yada çok az görülür.
GIS'tan hızla emilir ve etkisi çabuk başlar.
Kabuslar ajitasyon, baş ağrısı gibi yan etkileri görülebilir.

Suriklon
Alpidem
Abekarnil
Bretazanil
İmidazenil
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RAMELTEON
Melatonin reseptör agonisti (MT1 ve 2)
Uykuya dalma probleminde etkili
Prolaktin seviyesinde artma yapar.
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SELEKTİF ANKSİYOLİTİKLER
BUSPİRON / FLESİNOXAN / GEPİRON / İPSAPİRON / ZALOSPİRON
Limbik sistemdeki

5HT - 1A

reseptörlerine parsiyel agonistik etki ile anksiyolitik etki

oluşturur.
Bu etkiyi gösterirken, sedasyon veya öfori ortaya çıkartmaz.
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.
MAO inhibitörü ile birlikte kullanılırsa hipertansif atak gelişimine yol açabilir.
İpsapiron, gepiron ve tandospiron diğer türevleridir.

BENZODİYAZEPİN RESEPTÖR BLOKERLERİ
Flumazenil
Selektif benzodiazepin reseptör antagonistidir. GABAAve GABAB reseptörlerini eşit oranda
bloke eder.
Yüksek doz benzodiazepin alanlarda etkiyi revers etmek için ve hepatik ensefalopatinin
derinliğini azaltmak için kullanılır.
Yarı ömrü kısa olduğu için (1 saat), uzun etkili benzodiazepin kullananlarda doz
tekrarlanmalıdır.
Benzodiazepinlere bağlı ortaya çıkan solunum depresyonunu düzeltici etkisi, sedasyonu
düzeltici etkisiyle kıyaslandığında daha zayıftır.

SANTRAL KAS GEVŞETİCİLER
Kas iskelet kaynaklı çizgili kas spazmlarının ve bazı nörolojik hastalıklarda oluşan çizgili kas
spasdisitelerinin tedavisinde kullanılırlar. Bu ilaçlar istemli kas hareketlerini inhibe etmeden çizgili
kas tonüsünü azaltırlar.

BENZODİAZEPİNLER
Bu gruptan diazepam ve klordiazepoksid kullanılır.
Mono ve polisinaptik refleksleri inhibe ederler. Beyin ve omurilik hastalıklarında ortaya çıkan
çizgili kas spasdisitelerinin tedavisinde kullanılırlar.
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TİZANİDİN (SIRDALUD)
Santral Sinir Sistemi’nde Alfa2 reseptör aktivatörüdür. Omurilik düzeyindeki polisinaptik
yolakları inhibe ederek çizgili kas tonüsünü azaltır,
Multipl Skleroz ve Amyotrofik Lateral Skleroz sırasında oluşan spastisitelerin tedavisinde
kullanılır.

TİOKOLŞİKOZİD
Kolşisin glikozidi
GABA-A ve Glisin Reseptörleri üzerinde agonistik aktivite gösterir.
Kas iskelet kaynaklı spazmlara karşı oral yoldan kullanılır.
En sık karşılaşılan yakınmalar dispeptik kaynaklı olanlar, karın ağrısı ve diyaredir.

SİKLOBENZAPRİN
Akut durumlarda tercih edilir.

KARİZOPRODOL

/

KLORFENAZİN

/

KLORZOKSAZON

/

MEFENEZİN

/MEFENOKSALON / METOKARBAMOL / ORFENADRİN
Kas-iskelet kaynaklı çizgili kas spazmlarının tedavisinde kullanılırlar.

SELEKTİF ETKİLİ SANTRAL KAS GEVŞETİCİLER
Baklofen
GABA-B agonistidir.
Omurilikte diğerlerinden farklı olarak (benzodiazepinlere benzer şekilde); hem mono hemde
polisinaptik refleksleri inhibe eder. Beyin ve kas-iskelet kaynaklı spazmlarda kullanılmaz. Esas olarak
sadece omurilik kaynaklı nörolojik hastalıklarda kullanılır.

DİĞER KAS GEVŞETİCİLER
Dantrolen Sodyum
Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını ve dolayısıyla kas kasılmasını önler.
Kas düzeyindeki etkiyle çizgili kasları gevşetir.En önemli kullanım yeri malign hipertermidir.
İdiyosenkratik hepatotoksik etki oluşturabilir.
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BARBİTÜRATLAR
BARBİTÜRATLARIN ETKİ SÜRELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Uzun Etkililer

Orta Etkililer

Kısa Etkililer

Fenobarbital

Allobarbital

Tiopental

Pentobarbital

Metoheksital

Sekobarbital

Tiyamilal

Amobarbital
Aprobarbital
Butabarbital
Butalbital
Mefobarbital

Bz’lere göre daha güçlü antikonvülsandırlar.
Antikonvülsan etkilerine karşı tolerans gelişmez.
En güçlü antiepileptik etki fenobarbital’de ortaya çıkar.
Kern ikterus tedavisinde kullanılırlar. (İndirekt bilirubin konjugasyonunu arttırırlar)
Beyin kan akımını ve oksijen tüketimini azaltırlar. Bu nedenle KİBAS’lı hastalarda iyi
tercihlerdir.
Göz içi basıncını düşürürler.
Laringospazm ve öksürük yaparlar.
Anestezik dozlarda, hipotalamustaki termoregülatör merkezi inhibe ederek hipotermi
yapabilirler.
GİS düz kas tonüsünü ve motilitesini azaltırlar. Konstipasyon yaparlar.
Karaciğerde safra oluşumunu ve safra akımını artırırlar (kolerezis).
Hiperaljezik etkileri vardır.
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ALKOL (ETANOL)
GABA Cl kanalı kompleksini aktive ederek hipnosedatif etki gösterir. Ayrıca NMDA
bloker etkiside bulunur.
Antihistaminiklerle,

barbituratlarla,

benzodiazepin

birlikte

alındığında

ağır

SSS

depresyonu oluşabilir.
Etanol mide barsak kanalında çabuk ve tam absorbe olur.
Esas olarak karaciğerde alkol dehidrogenaz tarafından asetaldehite ve daha sonra da
aldehit dehidrogenaz ile asetata dönüştürülür.
Metil alkol, etil alkol gibi aynı enzimlerle metabolize edilir. Fakat son metabolit formaldehit ve
formik asit gibi fazla toksik maddelerdir.
Alkol

dehidrogenaz

inhibitörü

olan

Fomepizol

toxitede

kullanılır.

Metil

alkol

zehirlenmesinde etil alkol verilmesi, metilalkol metabolizmasını yavaşlatır ve toksik metabolit
oluşum hızını düşürür.

DİSULFİRAM
Aldehit dehidrogenazı inhibe ederek alkol alanlarda asetaldehit birikmesine bağlı
asetaldehit sendromuna neden olur.
Disulfiram benzeri etki gösteren ilaçlar;
Kloralhidrat
Prokarbazin
Sefalosporinler: Moksalaktam, sefamandol, sefaperazon
Metronidazol
Klorpropamid
Asetaldehitin kanda birikmesi;
Yüzde sıcaklık hissi, kızarıklık
Taşikardi
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Hiperventilasyon
Bulantı’ya neden olur.
Alkolü bırakmak isteyenlerde yararlı olmaktadır.
İlaçla birlikte alkol almaması öğütlenmelidir.

NOT:
Alkol yoksunluğunda deliryum tremenste kullanılan ilaçlar :
Lorazepam, beta bloker, klonidin, karbamazepin
Alkol kullananlarda relapsı azaltan ilaçlar :
Disulfuram, nalokson, acamprosate (GABA erjik)

NOT:
FETAL ALKOL SENDROMU
Maternal alkol kullanımına bağlı gelişir.
Düşük Doğum ağırlığı
Doğum sonrası kİlo alamama
Mikrosefali
Motor-mental reterdasyon (Hiperaktivite)
Karakteristik yüz (epikantus, ptozis, küçük çene)

WERNICKE - KORSAKOFF SENDROMU (WKS)
19. yüzyılın son dekadlarında ayrı ayrı tanımlanan Wernicke Ensefalopatisi ve Korsakoff
Psikozu sonraları etyolojik, klinik ve histopatolojik ortak özellikleri nedeniyle Wernicke-Korsakoff
Sendromu (WKS) olarak nitelenmiştir.
Sendromun

bileşenlerinden

Wernicke

Ensefalopatisi

(polioencephalitis

hemorrhagica

superioris) akut veya subakut başlayan oküler bulgular, ataksi ve konfüzyonla karakterizedir.
Korsakoff Psikozunda ise diğer kognitif fonksiyonlar görece korunmuşken, belirgin bozukluk
bellek alanındadır. Korsakoff Psikozu sıklıkla Wernicke Ensefalopatisi ile birlikte görülür. Korsakoff
Sendromunu, Wernicke Ensefalopatisinin seyrinde eklenen psişik semptomlar olarak nitelendirmek
yanlış bir tanımlama olmayacaktır.
Etyolojide avitaminoz ve özellikle tiamin (B1) eksikliği sorumlu tutulmaktadır. Yapılan
otopsi çalışmalarında tiamin bağımlı enzimlerin aktivitesinde selektif azalma bulunmuştur. Ayrıca
B1den fakir dietle beslenen hayvanlarda WKS bulguları izlenmiştir. Tiaminin dietle alınmasındaki
yetersizlikden dolayı sendromun ortaya çıktığı düşünülmektedir.
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Klinik belirti ve Bulgular
Sendromun en sık rastlanılan bulguları mental durumda bozulma, okülomotor bulgular ve
dengesiz yürümedir.
Mental Bulgular:
Akut WKS sendromunda mental semptom olarak en sık konfüzyona rastlanılır. Hasta
apatiktir, oryantasyonu kaybolmuştur. Konfüzyonel duruma ataksi ve okülomotor bulgular eşlik eder.
Tedaviye bu dönemde başlanmazsa hastalık progresif seyir gösterir ve kalıcı bulgular oluşur.
Konfüzyonel durum ciddi bir amneziye dönüşür.
1.Anterograd amnezi:
Yeni tanışılan insanların isimlerini, yüzlerini hatırlayamama, güncel olayların hiç akılda
kalmaması

şeklinde gösterir. Yeni bilgilerin öğrenilememesi, uyaranın kayıt süreçlerinin ilk

basamağında işleme (encoding) kusuru sonucu olmaktadır.
2.Retrograd amnezi:
WKS olguları hastalığın başlangıcından geriye doğru uzanan bir dönemde olan toplumsal
olayları, kendileri ile ilgili bilgileri hatırlayamazlar. Hastalığın başlangıcından ne kadar geriye
gidilirse o döneme ait bilgiler daha iyi hatırlanmaktadır.
Göz bulguları:
Nistagmus en sık rastlanılan bulgudur. Göz hareketlerindeki kısıtlılık, asimetrik bilateral lateral
rektus paralizisi ve vertikal bakışlarda da olabilen konjuge bakış kısıtlılığından total oftalmoplejiye
kadar uzanan bir yelpaze içinde izlenebilir.

Ataksi:
Ön planda gövde ataksisi vardır. Hasta adımlarını açarak dengesiz bir biçimde, yalpalayarak
yürür. Buna ekstremite ataksisi de eşlik edebilir. Serebellumdaki tutuluma ek olarak vestibuler sistemin
etkilenmesi bulgulardan sorumludur.
Tanı için iyi anamnez alınması, beslenme düzeninin, alkol kullanımının ve tüketim miktarının
sıkı bir şekilde sorgulanması gereklidir

DİĞER HİPNOTİKLER
H1 blokörler
Skopolamin
Antidepresanlar
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ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR

Depresyonun nedeni; SSS’de katekolaminerjik ve serotonerjik aktivitede azalma olarak
düşünülmektedir. O zaman tedavide ya noradrenalin ya da serotonini artırmak gerekir.
Teratojenik değildirler.

Antidepressan ilaçlar
Amin Reuptake İnhibitörleri (TAD, SSRI)
MAO Enzim İnhibitörleri
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TRİSİKLİK ANTİDEPRESSANLAR
Hem NA, hem de serotonin reuptake’ini bloke ederler.
Antidepresan etkileri; 2-3 hafta sonra ortaya çıkar.
Antikolinerjiktirler.
Alfa blokör etkileri vardır (ortostatik hipotansiyon oluşturabilirler).
Sedasyon ve kilo alımı oluştururlar (Histamin reseptörlerini bloke ettikleri için)
DA’nın reuptake’ini de bloke ettikleri için psikozlu hastalarda psikozu agreve edebilirler.
Maniyi artıracakları için bipolar hastalıkta kullanılmamalıdırlar.
En sık rastlanan nörolojik yan etkileri tremordur.
Orgazm gecikmesi oluşturabilirler.
Uykunun REM dönemini kısaltırlar, NREM döneminin 4. fazını uzatırlar.

TAD Zehirlenmesi:
Antikolinerjik bulgular
Kardiyotoksik etki
İntrakardiyak iletimde yavaşlama oluştururlar (QT intervalinde uzama).
Ölüm nedeni ventriküler aritmidir.
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Zehirlenme durumunda; antiaritmik olarak lidokain kullanılır.
MAO inhibitörleri ile birlikte veya onların kesilmesini izleyen 15 gün içinde
kullanılmamalıdırlar.

TAD Farklı Kullanım Endikasyonları:
İrritabl barsak sendromu
Kronik yorgunluk
Migren
Kronik ağrı sendromu
Nöropatik sendromlar
Fibromiyalji
Peptik ülser
Uyku apnesi
Tikle
Kullanım Kontrendikasyonları:
Epilepsi
Glokom
Prostat hipertrofisi
Karaciğer yetmezliği
Tüm kalp hastalıkları

SSS‛de Depresyon Oluşturmasına Rağmen Prokonvülsan Etkili İlaçlar
Antipsikotikler
Antidepresanlar
Antihistaminikler
Opiyatlar

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.
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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 minimaldir. 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 antidepresandır.
Ekstrapiramidal yan etki oluşturan tek AD’dir.

Maprotilin / Oksaprotilin:
NA reuptake’ine en selektif antidepressan ilaçlardır.

ATİPİK ANTİDEPRESSANLAR
Nefazodon / Trazodon: (SEROTONİN GERİ ALIM İNHİBİTÖRÜ VE 5HT-2 BLOKERLERİ (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 ederek, bu nörotransmitterin salınımını arttırır.
5-HT 2 blokeri
Mirtazapin güçlü anti-histaminik olduğundan sedasyon için kullanılır.
İştah açıcı (kilo artımı) yapar.
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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 antidepressandır.
Bağımlılık

merkezi

olan

nukleus akkumbens,

dopaminerjik

sistem

ile

ödüllenmeyi sağlar.
Ödül madde bağımlılığının temelini oluşturmaktadır. Bupropion

sigara bırakmak için

kullanılmaktadır.
Bupropion cinsel fonksiyonu bozmaz. Kilo alımı oluşturmaz.

Viloksazin
Kısa etkilidir. Yapıca β-blokörlere benzer.

Tianeptin
SELEKTİF SEROTONİN REUPTAKE İNHİBİTÖRLERİ (SSRI)
Fluoksetin (Serotonin)
Sertralin (Serotonin)
Sitalopram (Serotonin)
Fluvoksamin (Serotonin)
Paroksetin (Serotonin)
Venlafaksin (Serotonin / Nöradrenalin geri alım inhibitörü –SNRI )
Etki Mekanizması:
Serotoninin geri alımını bloke ederek, sinaptik kavşaklarda serotonini biriktirirler ve SSS’de
serotonerjik aktiviteyi arttırırlar.
Serotonin reuptake blokörleri obsesif kompulsif hastalıkta oldukça güçlüdürler.
Panik bozukluklarının tedavisinde kullanılırlar.
Bulimia nervosa tedavisinde oldukça etkilidirler.
Antikolinerjik ve kardiyotoksik yan etkileri azdır.
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Fluoksetin:
Metaboliti olan norfluoksetinle birlikte etki süresi oldukça uzundur (t1/2 = 240 saat)
Karaciğerde sitokrom p450 isoenzimlerinin potent bir inhibitörüdür (Özellikle CYP2D6).

Paroksetin:
5HT reuptake’ini en güçlü bloke eden antidepressan ilaçtır.
Aktif metabolit oluşturmaz.
SSRI’lar içerisinde en belirgin kesilme sendromu yapabilendir.

Sitalopram:
5HT reuptake’ine en selektif olan antidepressan ilaçtır.

Sertralin:
Plazma proteinlerine en fazla bağlanan antidepressandır.

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

NOT:
Serotonerjik sendrom:
Serotonin aktivitesini değiştiren iki ilacın birlikte alınmasıyla gerçekleşir. Özellikle serotonin
reuptake inhibitörleri ile MAO inhibitörlerinin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkan ve hayati
tehlike yaratan bir durumdur.
Ajitasyon, ataksi, terleme, ateş, hiperrefleksi, miyoklonus, titreme ve mental bozukluklar, İshal
Konvülsiyon ve kardiyovasküler kollaps görülebilir.
Bunu önlemek için antidepressan ilaç gruplarının birinden diğerine geçmeden önce en az
iki hafta beklenilmelidir.
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ANTİDEPRESANLARIN EN FAZLA VE EN AZ OLUŞTURDUKLARI ETKİLER
En antikolinerjik

Amitriptilin

En kardiyotoksik

İmipramin / Amitriptilin

En az antikolinerjik

Venlafaksin / Trazodon / Fluvoksamin

En az hipotansif

Paroksetin / Venlafaksin / Reboksetin / Fluoksetin

En hipotansif

Doxepin/ Amitriptilin / Tripitramin / Nefazodon

En sedatif

Mitrazepin/ Doxepin / Trazodon

En konvülzan / ajitatif

Bupropion / Maprotilin

En fazla seksüel disfonksiyon

SSRI’lar

SELEKTİF 5HT / NA REUPTAKE İNHİBİTÖRLERİ (SSNİ)
Venlafaksin
Serotonin reuptake’i üzerine olan etkisi NA’ya göre daha belirgindir.
Plazma proteinlerine en az bağlanan antidepressandır.

Duloxetin
Milnacipran
MAO İNHİBİTÖRLERİ
Non-Selektif MAO İnhibitörleri:
TRANİLSİPROMİN (en kısa etkilidir)
PARGİLİN (en uzun etkilidir)
FENELZİN
FENİPRAZİN
NİALAMİD
İPRONİAZİD, İSOKARBOKSAZİD

Maklobemid / Brofaramin / Pirlindol / Toloxatone:
Selektif MAO-A inhibitörüdür.
Etkisi daha çabuk başlar (10 gün içinde).
Atipik depresyonda kullanılır.
Sağlam kişilerde kullanılırsa psişik stimülasyon yapabilirler.
Antikolinerjik yan etkisi yoktur.
Tüm MAO inhibitörleri kan basıncında belirgin yükselme (intrakraniyal kanama) ve baş ağrısı
oluşturabilir.
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MELATONİN RESEPTÖR AGONİSTLERİ
Agomelatin
Melatonin reseptör agonisti (MT1 ve 2)
5-HT2C blokeri
Uykuya dalma süresini kısaltır. NREM uykusunda artma oluşturur.

BİPOLAR BOZUKLUKTA KULLANILAN İLAÇLAR
LİTYUM
Manik-depresif hastaların tedavisinde profilaktik olarak kullanılır.
Antimanik etkisi;
Nöronlara inozitol monofosfat/inozitol dönüşümün inhibisyonu
Lityum Fosfataz enzimini inhibe eder. Bu enzim IP3 ü yıkarak inozitole çeviren enzimdir.
Bu enzim inhibe oursa Inozitol oluşamayacağı için membrandaki PIP2 azalır. PIP2 azalınca yeni IP3
yapılmaz. Sonuçta IP3 azalır. IP3 azalınca kalsiyum çıkışı durur. Sinaptik NT ler azalır. Mani
önlenir.
Nöronlarda cAMP etkinliğinin inhibisyonu
Teröpatik etkisi 5-10 günlük latent süreden sonra başlar.
Serum Li düzeyinin optimal 0.8 MEq/L olması öngürülür.
Lityumu teropatik indeksi küçük olduğu için serum düzeyi periyodik olarak izlenmelidir.

Yan Etkileri:
Toksisitenin ilk belirtisi tremordur.
Nefrojenik Diabetes insipidus ortaya çıkartır ve buna bağlı olarak poliüri ortaya çıkartır.
Guatrojen etkilidir (hipotiroidi)
Lökositoz
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Nefrojenik Diabetes İnsipidus tablosu oluşturan en önemli ilaçlar;
Lityum
Demekloksiklin

Akut İntoksikasyon:
Şiddetli diyare, konvülsiyonlar, fokal nörolojik defisitler ve koma gelişir.
Çok küçük moleküllü bir madde olduğundan dolayı GİS’den emilimini azaltmak için aktif
kömür kullanmak çok faydalı değildir.
Ozmotik diüretikler, asetazolamid, triamteren ve

metilksantinler;

lityumun atılımını

hızlandırır. Furosemid, tiazid volüm deplesyonu yapıp, lityum geri amilimini arttırırlar.
Süte belirgin olarak geçer. Bebekte “floppy baby” sendromu (hipotoni, siyanoz)
oluşturabilir.
Gebelikte kullanılırsa fetal kardiyak anomaliler (Ebstein anomalisi) gelişebilir.

Lityumun plazma düzeyini artıranlar:
Dehidratasyon
Tiazid grubu diüretikler
ACE inhibitörleri
NSAİİ (aspirin ve sulindak hariç)
Renal yetmezlik

Lityumun plazma düzeyini azaltanlar:
Teofilin ve aminofilin
Osmotik diüretikler
Gebelik

Karbamazepin
Lityuma yanıt vermeyen olgularda profilakside ilk tercihtir.

Nöroleptikler (Haloperidol)
Akut antimanik etki gösterirler.

VALPROİK ASİT
LORAZEPAM / KLONAZEPAM
VERAPAMİL / NİMODİPİN
GABAPENTİN / LAMOTRİGİN / TİAGABİN / TOPİRAMAT
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
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NÖROLEPTİKLER
Nöroleptikler, aynı zamanda antişizofrenik ilaçlar, antipsikotik ilaçlar veya major
trankilizanlar olarak da dallandırılırlar.
Primer olarak şizofreni tedavisinde kullanılırlar ancak mani veya delirium gibi diğer
psikozların tedavisinde de yararlıdırlar.
Şizofreni mesolimbik dopaminerjik nöronların hiperaktivitesi sonucu olur.
Klasik antipsikotikler D2, atipik olanları D4 reseptörünü bloke ederler.
Tüm nöroleptik ilaçlar beyinde ve periferde dopaminin reseptörlerini bloke ederler.
Santral sinir sisteminde 5 tip dopamin reseptörü vardır.
D1 ve D5 reseptörleri (adenilat siklazı aktive eder.)
D2, D3 ve D4 reseptörleri (adelilat siklası inhibe eder

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR
ŞİZOFRENİ
Halusinasyon, paranoya ile giden gerçekle bağlatının koptuğu psikotik hastalıktır.
1-Aktif dönemde; (+) belirtiler ön plandadır.
(+) belirtiler → Normalin dışına sapmalar ve aşırılık belirtileridir.
Aşırı konuşmadan hiç konuşmamaya varan değişiklikler, sterotipi
Duygulanmada uygunsuzluk, taşkınlık, çocuksuluk
Düşünce içeriğinde gerçek dışı, tutarsızlıklar, düşünce okunması, sokulması, yayınlanması
Düşünce ve davranışların olağan dışı etkilenmesi
Sanrılar (En sık körükük görme) , Algı bozuklukları (varsanılar-halüsinasyonlar (işitsel)
ve illüzyonlar)
Dezorganize konuşma (aşırı konuşma) ve davranışlar (uygunsuz duygulanım-taşkınlık)
Katatoni veya eksitasyon

2-Rezidüel dönemde; (-) belirtiler ön plandadır. (-) belirtiler → Normal işlevlerde azalma,
İsteksizlik, içe kapanma, ilgi-zevk ve kendine bakımda azalma
Konuşma ve düşüncede fakirleşme
Soyut düşüncenin bozulması
Duyguların dışa vurumunda yüzeysellik (künt duygulanım, kayıtsızlık)
Düşünce üretimi ve akışındaki azalma (konuşma fakirliği)
Amaca yönelik hareketlerin başlamasında azalma ve bozukluk
Sorumluluk almama, iş ve toplumsal uyumda bozulma
Dikkat azalması, bellek azalması dur.
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Şizofreninin Klinik tipleri
1-Paranoid:
Düşünce içeriği bozukluğu hakimdir.
Sanrılar ve işitsel halüsinasyonlar tabloya hakimdir.
Persekütif, büyüklük, kıskançlık, kuşkuculuk-alınganlık ve etkilenme sanrıları vardır. Dinsel
ve referans sanrıları da eklenebilir.

2-Hebefrenik (dezorganize):
Daha erken yaşta başlar.
Kişilik dağılması ve yıkım hızlıdır. kendi dünyasında yaşar ve dış dünya ile ilişkisi kopuktur.
Tabloya “dağınıklık” hakimdir .
Düşünce ve duygulanma bozuklukları, Dezorganize konuşma ve davranış, Künt-donuk yada
uygunsuz affekt temel özelliğidir.
Çocuksu davranışlar, ekolali-söyleneni tekrar söylemesi, ekopraksi-yapılanı tekrar
yapması, çılgın davranışlar görülür.
Prognozu en kötü, tedaviye en az yanıt veren tiptir.

3-Katatonik:
15-25 yaşlarda sık ve ani ortaya çıkar
Motor hareketsizlik (katatonik bizar postür-rijidite (katılık), stopor, balmumu katılığıhastanın bedeni istenilen postüre getirilebilir, bırakıldığında da bir süre bu duruş korunur.
Negativizm (hareket ettirmeye yönelik tüm çabalara direnç gösterir, yemez, içmez, uyumaz,
uyarılara tepkisizdir- konuşmaz- mutizm -Zaman zaman aşırı motor etkinlik (katatonik eksitasyon)
ekolali, ekopraksi, sterotipik davranışlar görülebilir.
Tedaviye en iyi yanıt veren tiptir. (EKT)

4-Ayrışmamış (undiferantieted):
Birden fazla tipin özelliğini taşır, ancak hiçbir belirti baskın değildir.
Varsanı, sanrı gibi aktif psikoz belirtileri diğer tiplere özgü olmamasıdır.

5-Rezidüel:
Bir yada birkaç atak sonrası, (+) belirtilerin kaybolduğu remisyon dönemi ve (-) bulguların
(künt duygulanım, çağrışımlarda kopukluk gibi) tabloya hakim olduğu tiptir.

Şizoaffektif bozukluk:
a) Şizo-depresif; çökkünlük belirtileri, varsanılar ve sanrılardan baskındır.
b) Şizo-manik; manik belirtiler, varsanılar ve sanrılardan baskındır. Takipte Rezidüel belirtiler
görülünce tanı kesinleşir, Lityuma yanıtsızdır.
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Prognoz;
Olumlu seyir göstergeleri
Ani ve (+) belirtilerle başlangıç
Temelde-öyküde ağır çevresel stresin varlığı
Katatonik ve şizoaffektif tipler
Premorbid dönemde toplum, iş ve aile yaşamında iyi uyumun olması
Tedaviye erken başlayan, ve uyum sağlayan hastalar

Olumsuz seyir göstergeleri
Aile öyküsünün bulunması
Erken yaşta başlangıç
Sinsi ve yavaş başlangıç, premorbid kişiliğin şizoid veya şizotipal oluşu
Sık ve uzun hastane yatışları

Sanrısal bozukluk (eski adı paranoya ya da paranoid bozukluk):
Sanrıların (hezeyanların) önde olduğu bir psikotik bozukluktur. Ancak buradaki hezeyanlar,
şizofreniden farklı olarak bizar nitelikte değil sistematize ve düzenlidir. Genellikle 3. dekattan sonra
başlar.
En sık görülen sanrılar grandiyöz sanrılardır, örneğin herkesin kişiye aşık olması gibi. Bu
hastalarda bu güçlü ve sistematize sanrı dışında önemli bir kişilik yıkımı ya da varsanılar izlenmez.
Altı değişik tipe ayrılır; erotomanik tip, grandiöz tip, kıskançlık tipi, persekütuar tip, somatik tip ve mikst
tip.

Kısa psikotik bozukluk:
Burada üç önemli tanı ölçütü vardır. Birincisi kişide şizofreniye benzer, ancak tüm tanı
ölçütlerinin karşılanmasını gerektirmeyen bir psikotik bozukluk olmalıdır. İkincisi bu dönem bir günden
kısa ve bir aydan uzun olmamalıdır. Üçüncü olarak, bu reaksiyonun şiddetli bir psikososyal stresöre ya
da bir grup stresli faktöre bağlı olarak gelişmesi gerekir.

Paylaşılmış psikotik bozukluk:
Burada en az iki kişi vardır. Bunlardan baskın olanı bir hezeyan geliştirir ve genellikle daha
genç ve pasif olan ikinci kişide de semptomlar ortaya çıkar.

NÖROLEPTİKLER
1. Fenotiyazinler
Alifatik grubu:
Klorpromazin
Asepromazik
Leromepromazin
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Piperazin grubu
Flufenazin
Perfenazin
Trifluperazin
Piperidin grubu
Tizoridazin
Mezoridazin

2. Benzisoksasoller
Risperidon
3. Butirofenonlar
Haloperidol, Droperidor
4. Tiyoksantenler
Tiyotiksen
Loksapin
Klorprotilsen
5. Atipik nöroleptikler
Sulpirid
Olanzapin
Pimozid
Risperidon
Klozapin

ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR
Psikoz (şizofreni) tedavisinde kullanılırlar. Tipik nöroleptikler şizofrenideki pozitif semptomlara,
atipik nöroleptikler negatif sempatomlara daha etkilidir.

NÖROLEPTİKLERİN RESEPTÖR ETKİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
TİPİK NÖROLEPTİKLER

SELEKTİF ETKİLİLER

ATİPİK NÖROLEPTİKLER

Fenotiyazinler

Sülpirid

Klozapin

Haloperidol

Pimozid

Kuetiapin

Tiyoksantinler

Risperidon

Loksapinler

Olanzapin
Sertindol
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ANTİPSİKOTİK İLAÇLARIN EKSTRAPİRAMİDAL YAN ETKİLERİ
Bu yan etkiler özellikle D2 blokajına bağlıdır.
Akut distoni,
parkinsonizm,
akatizi,
perioral tremor

Tardif Diskinezi
Bazal gangliyonlarda post-sinaptik D 2 reseptör süper-sensitivitesine bağlı olarak gelişir
Başlangıç genellikle Buccolingomastikatuar Sendrom (yüzde tikler, ağızda çiğneme, dilin
dışarı çıkması vb) şeklinde olur
Tardif diskinezi geliştiğinde; ilaç hemen kesilmemelidir. Çünkü bu, durumu daha da
kötüleştirebilir . İlaç yavaşça kesilip atipik anti-psikotiğe başlanır.
Antikolinerjik etkili bir ilacın kullanılması tardif diskineziyi daha da kötüleştirir.
Benzodiazepinler (Diazepam) yararlıdır.

Nöroleptik malign sendrom
Kaslarda rijidite (opistotonus, trismus) ilk bulgudur.
Yüksek dozda katatoni, deliryum ve koma gelişebilir.
Tedavisinde, dopaminerjik ilaçlar ve dantrolen-diazepam gibi kas gevşeticiler kullanılır.

FENOTİYAZİN TÜREVLERİ:
Bu ilaçlar
dopaminerjik reseptör
α1 adrenerjik reseptörleri (en belirgin olarak Klorpromazin),
muskarinik
histaminerjik
opiyaterjik reseptörleride etkilerler
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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).

KLORPROMAZİN
Esas olarak pozitif semptomlara karşı etkilidir. Negatif semptomlara etkinliği düşüktür.
α1 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.

TİYORİDAZİN
Ek olarak Ca kanallarınıda bloke etmektedir.
En fazla antikolinerjik ve karditoksik etki gösteren nöroleptiktir (etkisi Ca kanal blokörlerine
benzer). EKG’de QT uzaması yapar.
Kendine has yan etkisi pigmenter retinopati oluşturmasıdır.
Ejekülasyonu inhibe eder.
Antiemetik etkisi yoktur.
Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiyazindir.

FLUFENAZİN
En güçlü fenotiyazindir.
En güçlü antiemetik ve antivertigo etki gösterir.
Sedatif etkisi diğer fenotiyazinlere göre daha azdır.

PROKLORPERAZİN:
Sadece bulantı-kusmaların tedavisinde kullanılır.

TİOKSANTİN TÜREVLERİ
Bu ilaçlar D1 reseptörlerini belirgin olarak bloke ederler.
TİOTİKSEN
LOKSAPİN
KLORPROTİKSEN
ZUPLOPENTİKSOL
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FENOTİYAZIN TÜREVLERİNİN ETKİLERİ
Klorpromazin

Tiyoridazin

Flufenazin

En kardiyotoksik
Pigmenter retinopati
En hipotansif

Ejekülasyon inhibisyonu

En antiemetik

En sedatif

Antiemetik etki yok

En antivertigo

En hepatotoksik

Antikolinerjik etki çok güçlü

En güçlü fenotiyazin

Ekstapiramidal yan etkisi en az olan
fenotiyazin

BUTİROFENONLAR
Klorpromazine göre D2 reseptörlerine daha spesifiktirler.
Ekstrapiramidal yan etkileri en fazladır.
Antikolinerjik etkileri yoktur.
Adrenerjik bloke edici etkileri zayıftır.

HALOPERİDOL
Fenotiyazinlere rezistan olgularda ilk tercih edilecek ilaçtır.
Otistik çocuklarda faydalı etkisi bulunur.
Flufenazinle birlikte uzun etkili injektabl formları bulunmaktadır.

SELEKTİF NÖROLEPTİKLER:
SULPİRİD
D2 ve D3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder.
Antidepresan

etkinliğide bulunmaktadır. Antidepresan etkisi bulunan nöroleptikler,

şizoafektif bozuklukların tedavisinde tercih edilir.
Fenotiyazinler gibi stereotipik davranışlara ve katalepsiye yol açmaz.
Diğer nöroleptiklerden farklı olarak kan basıncını yükseltir.

PİMOZİD
Hemen hemen tamamen D2 ve D3 reseptörlerine spesifiktir.
Hipokondriyaziste oldukça etkilidir. En uzun etkili anti-psikotiktir. Uzun QT oluşturabilir.
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ATİPİK NÖROLEPTİKLER:
Bu ilaçların antiserotonerjik

etkileri belirgindir ve ekstrapiramidal yan etkileri çok azdır

(tardif diskinezi yapma potansiyelleri çok düşüktür).

KLOZAPİN
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.
En önemli yan etkisi agranülositoz yapmasıdır.
Klozapinin epileptik olmayan kişilerde doza bağlı olarak nöbet riski vardır.
Ekstrapiramidal yan etkileri belirgin değildir (parkinsonizm ve tardif diskinezi oluşturmaz).
Prolaktin düzeyini değiştirmez.
Antikolinerjik etkisi belirgindir.

RİSPERİDON
Klozapin gibi 5-HT2 reseptörleri belirgin bloke eder.
Klozapinin tersine hematolojik bozukluk oluşturmaz.

OLANZAPİN
Antidepresan etkiside vardır. Uzun QT yapabilir.

KUETİAPİN
En kısa etkili anti-psikotiktir

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

MELPERON
AMİSULPİRİD
SERTİNDOL
ZOTEPİN
RIMCAZOLE
TIOSPIRONE
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ANTİPSİKOTİKLERİN YAN ETKİLERİ
Ekstrapiramidal toksisite
Klorpromazin
Haloperidol

Çok fazla

Klozapin

En az

Sedasyon

Hipotansiyon

En fazla

En fazla

Antikolinerjik etki

En az
En az

Fazla

Olanzapin

Fazla
En fazla

NOT:
ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ (EKT)
Beyinden kısa süreli (<1sn) düşük şiddetli (<0,8A) elektrik akımı geçirilerek yapılır.
Etki mekanizması bilinmemektedir.
Etkili olması için kısa süreli jeneralize tekrarlayan nöbetler olmalıdır.
Anestezili veya anestezisiz yapılabilir fakat anestezili tercih edilir.
Endikasyonları
Major depresyon (ağır, suisid riski yüksek, ilaç alamayan hastalarda ve gebelerde)
Katatonik şizofreni
Mani (ağır, saldırgan, zaptedilemeyen hastalarda)
İlaçlara cevapsızlık.
İlaçların kontrendike olduğu durumlar.
Hamile depresyon hastaları.
Kontrendikasyonlar
Genel anestezi kontrendikasyonları
Kafa içi basıncı artıran kitle
2 hafta içinde geçirilmiş myokard infarktüsü
Şiddetli osteoporoz (anestezisiz ise nöbet kemik kırıklarına yol açabilir.)
Ateş, aritmi ve şiddetli hipertansiyon
Yan etkiler
Anterograd ve retrograd amnezi
Başağrısı, kas ağrısı
Aritmi
Kırık ve çıkıklar (anestezisiz yapılırsa)
EKT 5-10 seansta en etkili düzeye gelir.
Amnezi ortalama 4-6 haftada düzelir.
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NOT:
Tourette Sendromu
TS tipik olarak 5-7 yaşlar arasında başlar. Çoğu hasta tiklerini gerginlik gibi hoş olmayan
duyumlar olarak veya vücudun özel kısımlarındaki artmış duyarlılık olarak tanımlarlar. Tikleri tanımak
her zaman kolay olmamaktadır.
Tikler, istemsiz hiperkinezilerden ayrımının yapılması gerekir. Göz etrafındaki kas seğirmeleri
ve kas demetlerinin fasikulasyonları tik değildir. Ayrıca konuşmadaki takılmalar, manyerizm (otizmdeki
gibi), mental sorunu olanlarda stereotipiler ve allerjideki hareketler karışabilir.
Tik semptomları çok çeşitlilik gösterir. Tikler genellikle koordine kas gruplarında, nöbetler
halinde gelmeye meyilli ani, stereotipik, istemsiz hareketler olarak tanımlanır. En sık tikler; aşırı göz
kırpma (sıklıkla kısa süreli blefarospazmla birliktedir), boğaz temizleme, baş sallama ve yüz buruşması
tarzındadır. Daha çok vücudun üst kısımlarında olur, gövde ve alt ekstremitede görülmesi daha
nadirdir.
Genellikle vücudun üst kısımlarından basit tik olarak başlar ve zamanla vücudun diğer
kısımlarına yayılır. Koprolali (sosyal olarak uygunsuz konuşma, küfür), dramatik olmasına rağmen sık
değildir. Tiklerin şiddeti ve sıklığı; heyecan, gerginlik, sıkıntı ile artar.
Tiklerin Tedavisi:
Tiklerin tedavisi semptomatiktir, küratif değildir. Nöroleptikler olası en etkin tedavidir. TS’de
kullanılan nöroleptik dozları şizofreni için kullanımı kadar yüksek değildir.
Genelde kural düşük başla, yavaş git (start low, go slow). En iyi çalışılmış ilaçlar dopamin
blokeri haloperidol ve pimoziddir. Risperidon yeni kullanılan bir ilaç olup, D2, 5-HT2 ve alfa1-adrenerjik
reseptörlere etkilidir.
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