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:"KHAZEN, K., MtSHKtNSKY, J., BEN-DAVtD, M, and
SULMAN, F. G. (1968): Mammotropik Phenothiazine Türevlerinde
Yapı ve Etkinlik Ilişkisi. Arch. int. Pharmacodyn. 171, 251-273.

Daha önce bazı araştırıcılar, chlorpromazine verilen hastalar-
da galactorrhoea görüldüğünü ve göğsün geliştiğini bildirmişlerdir. Bu
etki, ilacın hypothalamus'un görevini normalolarak yapan endok-
rin salgılama sistemi ile çatışmasının sonucudur. Laktasyon mekaniz-
ması konusunda bugün daha kesin nitelik kazanan bilgimiz, bu gö-
rüşü güçlendirmektedir. Hypothalamus'un depresyonu, hypothalamik
prolaktini inhibe eden faktörün deplesyonuna yol açar ve sonuçta
anterior pit~i~erden prolaktin sekresyonu çoğalır.

Mammotropik etkinlik, phenothiazine'lerin önemli bir yan et-
kisidir. Yairuz etkinlik, bu öbeğin trankilizan etkinliği ilc paralel
gitmemektcdir. Araştırıcılar, en mammojen phenothiazine türevini
bulmak için, phenothiazine çekirdeği tutan 95 ilaç üzerinde incele-
me yapmışlar ve optimal laktojenik etkinlik için gerekli kuralları
saptamışlardır. Buna göre, aliphatik yan zincirin (N1o-NI4) dallan-
masını kısaltmak ya da saptırmakla mammotropik etki düşer. Oysa
Cz'a Ci, Br, CF3, SCH3, SCzHs, CN ya da CO (CH3), (H ya da OCH3

değil) ile yapılan sübstitüsyonlar mammotropik etkiyi çoğaltmak-
tadır. Laktojenik etki, C13'u izliyen heterocyelik halkalar (piperazin,
piperidin, pyrrolidi~) ile de artmaktadır.

Bu durumda ph~nothiazine sulfoxide'ler trankilizan etkisini
yitirmekte, buna karşılık laktojenik karakteri değişmemektedir. Bu
olay, hayvanlarda süt sekresyonunu arttıracak phenothiazine sulfo-
xide'lerin geliştirilmesi konusunda umut verici bir ilerleme sayıl-
maktadır.

Şükrü Gürtunca

WİNKLER, H. and SM1TH, A. D. (1968): Adrenal Medulla'da
Salgı Mekanizması. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmak. exp.
Path., 259, 219-220.

De Robertis ve Vaz Ferreira 1957 yılında, kateşolaminlerin adre-
nal medulla'dan salgılanmasırun doğrudan doğruya chromaffin hüc-
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relerinde meydana geldiğini elektron mikroskop incelemesiyle açık-
lamı~lard.ır. Burada ayrıca, chromaffin granül membranı ile hücre
membranının erimesinin rolüne değinmi~lerdir. Bu türlü salgılama
mekanizmasına "exocytosis" denmi~tir. Chromaffin granül konstitü-
entlerinin salgılanması konusunda çe~itli laboratuvarlarda yapılan
son ara~tırmalar, bu varsayımı güçlendirecek yönde sonuçlar vermi~-
tir. Sığırın adrenal bezinden hazırlanan perfüzatların protein bakı-
mından analizi ile varsayım nicel dayanağa kavu~muş olmaktadır.
Nişasta-gel elektroforezisi ve amino asid analizleri, chromaffin gra-
nüllerinin eriyen proteinlerinin stimüle edilen bezden salgılandığını
ortaya koym~tur. Oysa, chromaffin granüllerinin membranıarının
lipidleri tıpkı eriyen sitoplazmik laktat de!1ydrogenaz anziminde.
görüldüğü üzere geride, yani hücre içinde kalmaktadır.

Sekresyon mekanizması yönünden lysolecithin'in chromaffin
granüllerde yüksek yoğunlukta bulunuşu ilgi toplamıştır. Bu nedenle
ara~tırıcılar, sığırda adrenal medulla'da Iysolecithin'i oluşturan an-
zim (phospholipaz)lerin sub-selüler lokalizasyonu üzerinde durmuş-
lardır. Şimdiyedek bu dokuda iki phospholipaz bulunmu~tur. Her iki
anzim de lysom'larda yerle~miştir. Anzimlerden birinin optimum
pH'sı 4.2 olup özel olarak lecithin'in ı-acyl ester bağına ekir; öteki-
nin optimum pH'sl ise 6.s'dir ve daha çok etkisi 2-acyl ester bağı
üzerine yönelmiştir. Bu anzimlerden biri chromaffin granüllerde bulu-
nan lysolectihin'den sorumlu tutulursa; lysolecithin'in ayrıca parti-
küllerin de kökeni olan hücrenin Golgi bölgesinde oluştuğu gerçe-
ğinin ortaya çıkacağı belirtilmiştir.

Şükrü Gürtunca

HANSEN, D., SCHAUM, E. und WASŞERMANN, O. (1968):
Kobaylarda Diisopropyljluorophosthat (DFP) ın Vücutta Dağılışı ve Meta-
bolizması. Arch. Toxikol., 23, 73-81.

DFP toksik ve alttoksik dozlarda olmak üzere kobaylara damar-
içi yoluyla verilmi~tir. İlacın küçük dozları (o. i mg fkg) özellikle
seruma bağlanmakta ve akciğerlerde toplanmaktadır. DFP'ın yüksek
dozlarının (3-6 mg fkg) uygulanması halinde, ilaç türdeş olarak vücut-
ta dağılmakta ve karaciğer ile böbreklerde birikmektedir. İnjekte
edilen DFP'ın önemli bir bölüğü metabolize olur. DFP'ın majör meta-
boliti diisopropylphosphat (DP)dır. Gerek DFP ve gerekse DP sidikle
çıkarılmaktadır. DFP'ın büyük bir bölüğü DP biçiminde çıkar. DFP az
olarak safra ile de atılır. Yüksek dozda DFP verilmesinden sonra üriner
ekskresyon düşmektedir. Buna karşılık gerek DFP ve gerekse meta-
boliderinin safradaki yoğunluğu yükselmektedir. İnce katman radioc-
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hromatogramda Rf değeri 3H-DFP için o .38 ve 3H-DP için de 0.27
olarak saptanmıştır.
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Kemeler üzerinde 33 methyl ve dimethylkarbamat ile bunlara
bağlı bileşiğin etüdü yapılmıştır. Bu özdekler, karaciğer mikrozom-
lannda indirgenmiş nicotinamide-adenine dinudeotide phosphat
(NADPH2) sisteminde metabolize olmaktadır. Metabolizma sonunda

" birden az olmamak üzere karbamat metabolitleri meydana gelir.
NADPH2 sisteminde her karbamat jçin ayn ayn olmak üzere aşağı-
daki anzimatik" tepki tiplerinin oluştuğu görülmüştür: N-demethy-
lasyon (dirnetilan, Matacil, ı-naphtyl dimethylcarbamate ve Zec-
tran); N-methyl'in N-formamide (Zectran) ve N-hydroxymethyl
gruplarına çevrilmesi (Banol, Baygon, carbaryl, HRS-1422, Matacil,
UC 10854 ve Zectran); aromatik halkanın hydroxylasyonu (Bay-
gon ve carbaryl); dihydrodihydroxy türevIerinin oluşumu (car-
baryl); O-dealkylasyon (Baygon) ve bir aralkyl sübstitüentin alkyl
hydroxylasyonu (UC 10854); sulfoxydasyon (Mesurol ve Temik).

Carbaryl'in oluşumu ya mikrozom-NADPH2 sisteminde ı-nap-
ht yı dimethylcarnamatc'ın N-demethylasyonu ya da ı-naphtyl
N-acetyl-N-methyİcarbamate'ın anzimatik hydrolizi yoluyla ol-
maktadır. Mikrozom-NADPHı sistemi methyl ve dimethylkarba-
mat insektisidlerinden ya bir ya da birden çok anticholinesteraz
metaboliti meydana getirmektedir. Bu metabolitlerden bazıları türe-
diği karbamat'dan daha potent iiıhibitör etkidedir. Yalnız, karba-
mat'lann ester gruplannın hydrolizi bu anzim sisteminde majör

Ü .,'tepki değildir. rünlerin bir bölüğü ya spontan ya da anzimatik etki
sonunda hydrolize olur. Bazı methylkarbamat ve metabolitleri ve
dimethylkarbamatlann metabolitleri yoluyla mikrozomal protein-
lerin carbamoylasyonunun meydana geldiği olağan görülmektedir.
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Erythrophleum familyasından olan bitkilerin (Erythrophleum eou-
minga, E. Fordii, E. guineense ve E. ivorense) yaprak, tohum ve sapların-
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da bulunan erythrophleine ve cassaine alkaloidleri; aralarındaki ya-
pısal ayrıma karşın kalp glikozidleri ile aym farmakolojik etkidedir.
Kardiyotoksik etki gösteren bu alkaloidler, damariçi injeksiyondan
sonra bradykardi, ektopik ritm, P-R uzaması ve ikincil tachykardi
yaparak sonuçta ventrikü1er fibrillasyon ve ölüme sebep olur. Kü-
çük dozları olumlu inotropik etki gösterir.

Kalp glikozidleri özel olarak dokularda etkin katyon taşınma-
sım inhibe eder. Erythrophleum alkaloidleri de alyuvarlarda etkin
potasyumu ortadan kaldırır. Kalp glikozidlerinin katyon taşınmasım
inhibe etmesi, Na-K ile aktive edilmiş A,TPaz sisteminln inhibisyonu-
na bağlıdır. Burada, ertyhrophleum alkaloidleri için de böyle bir
bağıntının olup olmadığı incelenmiştir.

Erythrophleine ve cassaine'in '0_4 yo~unluğu çeşitli dokular
üzerinde denenmiş ve Na-K ile aktive edilmiş APTaz etkinliğini in-
hibe ettiği görülmüştür. Alkaloidler Mg ile aktive edilmiş ATPaz'a
etkisizdir. lnkübasyon ortamındaki K yoğunluğunun arttırılması
anzim inhibisyonunu tersine çevirmektedir. '

Ouabain gibi, erythrophleine ve cassaine alkaloidleri de, kedi-
de serebrospinal sıvı sekresyonu ile ödlübağanın sidik kesesinin Na
taşınmasım inhibe etmektedir. Ouabain'e karşıt olarak, koroid plexus
ve ödlübağamn sidik kesesinin Na-K ile aktive edilmiş ATPaz etkin-
liğini durdurması her iki alkaloid'in sekresyon ile taşınmayı inhibe
etmesinden daha üstündür. Ouabain ödlübağanın sidikj kesesinde
Na taşınmasını salt serozal yanda inhibe ettiği halde, erythrophleine
hem serozal ve hem de mukozal mahalde inhibe etmektedir. Bu
başkalığın nedeni, erythrophleine'in ouabain'e karşıt olarak tersiyer
amin yapısı sayesinde hücre membranıarından daha kolay geçmesidir.

Buözdekleriri etkilerinin farmakolojik yönden birbirine benz~-
_mesi, Na-K ile aktive edilmiş ATPaz sistemi üzerinde etkilerinin aym
oluşundan ileri gelmektedir.
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razı ..Dergi razı K uruluna". 10.5. '968 günü gelmiştir.
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