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1.ÖZET
AGMATİNİN ANTİKONVULSAN ETKİSİNDE ADENOZİNERJİK
SİSTEMİN ROLÜ
Bu çalışma farelerde pentilentetrazol (PTZ) ile oluşturulan nöbetlerde adenozin reseptörleri ve
agmatin ilişkisini araştırmak için tasarlanmıştır. Agmatin (40, 80 ve 100 mg/kg
intraperitoneally, i.p.) PTZ injeksiyonundan 30 dakika önce uygulandı. Diğer taraftan kafein
(50 ve 100 mg/kg i.p.) agmatin veya serum fizyolojik injeksiyonundan 5 dakika önce
uygulandı. PTZ injeksiyonundan sonra ilk miyoklonik çekilme, jeneralize klonik nöbet ve
tonik gerilme başlangıç süreleri saniye olarak 10 dakika boyunca kaydedildi. Agmatin tonik
gerilme başlangiç zamanını geciktirdi ve bu etki adenozin reseptör antagonisti kafein ile
kısmen azaltılmıştır. Agmatin (100 mg/kg) ve kafein (100 mg/kg) farelerde lokomotor aktivite
üzerinde etkisi yoktu. Sonuçlarımız; farelerde PTZ’ye karşı agmatinin antikovulsan etkisinde
adenozinerjik sistemin rolü olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Agmatin, pentilentetrazol (PTZ), kafein, fare
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2.ABSTRACT

THE ROLE OF THE ADENOSINERGIC SYSTEM IN THE
ANTICONVULSANT EFFECT OF AGMATINE

The present study was designed to investigate the adenosin receptors-agmatine relationships
in the pentylenetetrazole (PTZ) induced seizures in mice. Agmatine (40, 80 and 100 mg/kg
intraperitoneally,i.p.) was administered 30 min. before PTZ (80mg/kg, i.p.) injection. On the
other hand caffeine (50 and 100 mg/kg, i.p.) was administered 5 min. before agmatine(100
mg/kg) or saline injection. After PTZ injection, times of onset of the first myoclonic
jerk(FMJ), generalized clonic seizures (GCS), and tonic extension (TE) were recorded as
seconds during 10 min. Agmatine delayed the onset time of TE and it was attenuated by
caffeine, adenosine receptor antagonist. Agmatine (100 mg/kg) and caffeine (100mg/kg) had
no affect on the locomotor activity in mice. Our results demonstrated the possible
involvement of adenosinergic system in the anticonvulsant effects of agmatine against PTZ in
mice.

Keywords: Agmatine, pentylenetetrazole (PTZ), caffeine, mice
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3. GİRİŞ VE AMAÇ

Epilepsi, dünya üzerinde 50 milyondan fazla insanı etkileyen ve mekanizması tam
olarak anlaşılamamış nörolojik bir hastalıktır. Endojen biyolojik bir amin olan agmatinin
santral sinir sistemi üzerinde çeşitli farmakolojik aktiviteleri gösterilmiştir; bunlar arasında
çeşitli hayvan deneyleri ile gösterilmiş antinosiseptif, antidepresan, anksiyolitik benzeri,
opioid

ve

alkol

yoksunluk

sendromlarını

hafifletici

ve

antikonvulsan

etkileri

sayılabilir(1,2,3,4). Agmatinin belirgin antikonvulsan etkisini ortaya koyan çalışmalar
yapılmış olmasına rağmen etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Sıçanlarda
termal hiperaljezi modelinde agmatinin adenozin ile kombinasyonu durumunda, bu drogların
tek

başlarına

uygulanmalarına

kıyasla

antinosiseptif

etkiyi

potansiyalize

ettikleri

bildirilmiştir(5). Diğer taraftan adenozin, adenozin A1 ve bazı adenozin A2A reseptör
agonistlerinin antikonvülsan etkiye sahip oldukları daha önceden de bildirilmiştir(6)
Sonuç olarak bu çalışmadaki amacımız agmatinin faredeki antikonvülsan etkisinde
adenozin reseptörlerinin rolünün olup olmadığını araştırmaktır. Dolayısıyla epilepsi
tedavisinde daha spesifik, etkin veya daha az yan etkili yeni drogların
yardımcı olunacaktır.
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geliştirilmesine

4.GENEL BİLGİLER
4.1 Agmatin
Agmatin

(4-[aminobutyl]guanidine),

mitokondrial

bir

enzim

olan

arginin

dekarboksilaz ile L-arginininden sentezlenmektedir. Agmatinin santral sinir sisteminde
fizyolojik rolü tam olarak anlaşılamamışsa da çeşitli biyolojik olaylarda rol aldığı
gösterilmiştir. Başlıca; antidepresan (7,8), anksiyolitik, nöroprotektif ve antikonvulsif etkileri
vardır(1,2,3,4). Agmatin, morfine tolerans gelişimini, morfin ve alkol yoksunluk
sendromlarının oluşumunu engellemiştir(9). Uzun zamandır Amerikada vücut geliştirme
sporu ile uğraşanlar tarafından yüksek dozda gıda takviyesi olarak alınmaktadır. Son yıllarda
ilaç olarak klinik faz çalışmaları da devam etmekte olup henüz önemli bir yan etkisi de
görülmemiştir(10).
Agmatinin çeşitli reseptör etkileşimleride gösterilmiştir; NMDA reseptörlerini bloke
ettiği, NO sentaz enziminin 3 izoformunu da inhibe ettiği (11), santral sinir sisteminde alfa 2adrenoseptörlerine ve imidazolin reseptörlerine bağlandığı (8) çeşitli yayınlarda bildirilmiştir.
Ancak agmatinin antikonvulsan etkisinde adenozinerjik sistemin rolüne dair literatür bilgisine
rastlanılmamıştır.

4.2. Adenozin
Adenozin nöron ve glia hücreleri dahil birçok hücreden salınır. Adenozin, hücreler
üzerindeki etkilerini G proteine bağlı reseptörler olan A1, A2A, A2B ve A3 ile gerçekleştirir.
Adenozin ve GABA ile etkileşerek glutamata bağlı nöronal uyarılmayı azaltmaktadır (12).
Adenozin santral sinir sistemindeki nöronları deprese eder ve beyin ventrikülleri içine
enjekte edildiğinde sedatif ve antikonvülsan etki yapar. Bu maddenin SSS’deki nöronlarda
etkilediği A1 reseptörlerin kafein ve teofilin tarafından kompetitif bir şekilde antagonize
edildiği gösterilmiştir. Bu reseptörler beyinde özellikle eksitatör sinir uçlarında bulunmuştur
(13). Adenozin konvülziyonları önleyen endojen bir ajan olmasına karşın adenozin
agonistlerinin antikonvülzan olarak kullanımını yan etkileri sınırlamaktadır (12).
Uzun süreli kafein almış veya adenozin A2A reseptörlerinden yoksun (A2A knockout)
farelerde PTZ ile oluşturulan konvülsiyonlar azalmıştır (14).
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Farelerde PTZ ile konvulsiyon oluşturulan deneysel metodda, adenosin uygulanması
sonrası nöbet eşiği yükselmiştir (15).
Adenozinin bilinen nöroprotektif etkisinin yanında nöronal hasar ve ölüme katkıda
bulunduğunu gösteren yayınlarda vardır. Bu farklı etkilerinden farklı reseptör alt tipleri
sorumlu olabilir (16)

4.3. Kafein
Kafein metilksantin türevi alkaloiddir. Kafein, coffea(C) arabica, C.liberica, C.
canephora bitkilerinin kavrulmuş ve öğütülmüş tohumundan ibaret olan kahvede (%1-2
oranında), ayırca cola (% 2,5) ve çay içinde de (%1- 5) bulunur. Metilksantinlerin stimülan
etkisi santral sinir sistemindeki adenozinerjik nöromodülatör sistemin sinir uçlarından
salıverilen veya diğer tür sinirlerin uçlarından bir nöromodülatör olarak sızan adenozini
antagonize etmelerine bağlıdır (12).
Kafein santral sinir sisteminde lokomotor aktivite üzerine etkileri doza bağlı olarak farklılık
gösterir. Düşük dozlarda lokomotor aktivite üzerinde stimülan etki gösterirken yüksek
dozlarda depresan aktivite göstermektedirler.
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5. MATERYAL - METOD
5.1. DENEY HAYVANLARI VE METOD
Deneyler, psikofarmakolojik araştırmalar yapmaya uygun, 12 saat aydınlıkkaranlık periyodunun sağlandığı, sıcaklığı ve nemi belirli sınırlar içinde sabit tutulan Erciyes
Üniversitesi deneysel araştırma merkezinde (DEKAM) barınan yetişkin Balb-C erkek fareler
(25-35g) üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Hayvanlar rasgele bir şekilde her grupta 8 hayvan olacak şekilde gruplara ayrılmıştır.
Agmatin ve kafeinin belirli dozlarının lokomotor aktiviteye etkileri açık alan testi ile
Ethovision videotracking sistemi (Noldus Ethovision, Commat Ltd.,Ankara) kullanılarak 30
dk. boyunca değerlendirildi.
Jeneralize tonik-klonik nöbet oluşturmak için intraperitoneal (i.p.) yoldan uyguladığımız
pentilentetrazol (PTZ) (80 mg/kg) kullanıldı. PTZ sonrası hayvanlar üstü açık 80x80x40 cm
plexiglas kutulara alınarak ilk miyoklonik çekilme (İMÇ), yaygın klonik nöbet (YKN) ve
tonik gerilme (TG) başlama süreleri açısından gözlendi. Süreler saniye olarak kayıt edildi.
Nöbetlerin başlangıç zamanı en fazla 10 dakika ile sınırlandırıldı. Ancak hayvanların ölüp
ölmediği 30 dakika boyunca gözlendi. Deney sonunda ölmeyen hayvanlar servikal
dislokasyonla öldürüldü (17,18).
İlaçlarda PTZ, kafein ve agmatin, Sigma Chemical (USA) şirketinden alınmıştır.
İlaçların hepsi deneylerden önce taze olarak 0.9% salinde çözülmüştür. Tüm ilaçlar i.p.
yoldan 10 ml/kg olacak şekilde uygulanmıştır. PTZ den 30 dakika önce agmatin, 35 dakika
önce de kafein i.p. yoldan verildi. Kontrol grubuna ise aynı sürelerde serum fizyolojik (SF)
verildi.
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5.2. İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Veriler IBM SPSS Statistics 20 ve SigmaStat 3.5 istatistik paket programlarında
değerlendirildi. Sayısal değişkenlerin normalliğinin incelenmesinde Shapiro-Wilk testi
kullanıldı. Normal dağılım gösteren değişkenlerin grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans
analizi, normal dağılım göstermeyen grupların karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis testi
kullanıldı. Çoklu karşılaştırma testi olarak parametrik olmayan Student-Newman-Keuls testi
kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırmalarında kikare testinin exact yöntemi
kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak önemli kabul edildi.
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6. BULGULAR
Agmatin 100mg/kg dozunda lokomotor aktiviteyi etkilemedi. Kafein 100mg/kg tek başına
veya agmatin 100mg/kg ile birlikte uygulandığında da kontrol grubuna ve tek başına agmatin
uygulanan gruba göre lokomotor aktiviteyi etkilemediği görüldü.(Şekil 1.)

Lokomotor aktivite
15.000
10.000
Toplam mesafe (cm)

5.000
0
SF

AG100

KAF100

AG100+KAF100

Şekil 1. Serum fizyolojik (SF), Agmatin 100mg/kg (AG100), kafein 100mg/kg (KAF100) ve Kafein100mg/kg+
Agmatin 100mg/kg uygulamasının farelerde lokomotor aktivite üzerine 30 dakika süresince etkisi(gruplar n=8)
Vertical çubuklar Standart Hatayı gösterir.

Farelerde, PTZ ile oluşturulan nöbetlerde agmatin 40mg/kg, 80mg/kg ve 100mg/kg
dozunda İMÇ ve YKN açısından diğer gruplarla arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
yoktu.(Tablo 1 ve 2). Agmatin her üç dozda İMÇ ve YKN başlangıç süresi açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark yok iken TG görülme süresini istatistiksel olarak uzatmıştır
(Tablo 3). Ayrıca ölüm sıklığını da doza bağlı olarak düşürmüştür (Tablo 4). Kafein 100
mg/kg i.p. dozunda tek başına nöbetleri etkilememiştir. Ancak kafein 100 mg/kg ve 50 mg/kg
her iki dozda da agmatinin 100mg/kg nöbete karşı koruyucu etkisini azaltmıştır.
Gruplar

Ortalama

Standart hata

SF

53.9

4.5

AG40

51.1

4.9

AG80

63.0

7.2

AG100

58.6

3.3

KAF100

55.0

3.2

KAF100+AG100
50.9
3.4
KAF50+AG100
59.6
3.9
Tablo 1. Farelerde PTZ(80mg/kg) i.p. ile oluşturulan nöbetlerde İMÇ başlama süreleri.(n=8) Kafein(CAF),
Agmatin(AG), Serum fizyolojik(SF)
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Gruplar
Median
25%
75%
SF
62.0
53.5
78.0
AG40
79.0
56.5
81.5
AG80
78.0
48.5
100.0
AG100
62.5
53.5
69.0
KAF100
71.0
63.5
76.5
KAF100+AG100
60.0
52.5
66.5
KAF50+AG100
63.5
56.5
81.5
Tablo 2. Farelerde PTZ(80mg/kg) i.p. ile oluşturulan nöbetlerde YKN başlama süreleri.(n=8)
Agmatin(AG), Serum fizyolojik(SF)
Gruplar
SF
AG40
AG80

Median
116.5a,b,c,e,f
134.0c,d,g
158.5c,d,g

25%
106.0
119.0
137.5

Kafein(CAF),

75%
130.0
176.0
407.5

AG100
600.0a,b,d,e,f,g
501.0
600.0
KAF100
118.0a,b,c,e,f
106.5
130.0
KAF100+AG100
145.5c,d,g
135.5
156.5
KAF50+AG100
152.5c,d,g
144.0
162.5
Tablo 3. Farelerde PTZ(80mg/kg) i.p. uygulaması sonrası nöbetlerde tonik gerilme başlama süresi. Herbir grupta
n=8. Kafein(CAF), Agmatin(AG), Serum fizyolojik(SF) H = 31.412, p <0.001. İstatistiksel fark (a); AG40,
(b);AG(80), (c);AG100, (d); KAF100, (e); KAF100+AG100, (f); KAF50+AG100, (g);SF gruplara göre
kıyaslanmıştır.

Ölüm Oranı

Droglar

SF
Agmatin 40 mg/kg
Agmatin 80 mg/kg
Agmatin 100 mg/kg
Kafein100 mg/kg
Kaf ein100 mg/kg + Agmatin 100 mg/kg
Kafein 50 mg/kg + Agmatin 100 mg/kg

8/8
8/8
7/8
4/8*
8/8
8/8
8/8

Tablo 4. PTZ(80mg/kg) i.p. uygulaması sonrası 30 dakika içinde ölüm oranı. Herbir grupta n=8
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7. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada agmatinin antikonvülsan etkisinin, adenozin reseptör antagonisti kafein
ile azaltıldığı görülmüştür. Agmatinin antikonvulsif etkisi daha önce de birçok çalışmada
gösterilmesine rağmen etki mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Örneğin, Arıcıoğlu ve
arkadaşlarının fareler üzerinde PTZ ve Maksimal elektroşok (MES) modeli ile yaptıkları bir
çalışmada agmatinin antikonvulsif etkisini göstermişlerdir. Ancak bu çalışmada nöbet
başlama süresini uzatırken nöbet şiddetini artırmış ve hayatta kalma oranını doza bağlı olarak
azaltmıştır ( 11). Çalışmamızda agmatinin benzer dozları ve epilepsi modeli kullanılmasına
rağmen farklı olarak agmatin, nöbet başlangıcını etkilememiş ancak şiddetini azaltmış ve
hayatta kalma oranını artırmıştır. Sonucun farklı olması farklı hayvan türleri ve cinsinin
kullanılmasına bağlı olabilir.
Başka bir çalışmada agmatin (1mg/k) subefektif

dozda morfinin antikonvulsan

etkisini artırmıştır. Bu etkinin yohimbinle bloke edilmesinden dolayı agmatinin antikonvulsan
etkisinden alfa 2-adrenoseptörlerin sorumlu olabileceği düşünülmüştür (2).
Bir diğer farelerle yapılan çalışmada da agmatinin antikonvulsif etkisi luzindole (selektif
ML1/2 reseptor antagonisti) ile azaltılırken prazosin (selektif ML3 reseptör antagonisti) ile
etkilenmemiştir. Agmatinin bu etkisinden melatonin ML1/2 reseptörleri sorumlu olabileceği
söylenmiştir (19) Bunun yanısıra agmatinin antikonvulsif etkisinden L-arginin/nitrik oxide
yolunun sorumlu olabileceğini söyleyen araştırmacılar da vardır (20).
Adenozinerjik sistemin gerek PTZ, gerekse diğer metodlarla oluşturulan epileptik
nöbetlerdeki önemi çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. (6,12,15). Ancak agmatinin
antikonvulsif etkisinde adenozin reseptörlerinin olası bir rolüne daha önce bakılmadığı için
nonspesifik adenozin reseptör antagonisti kafein ile bu reseptörler üzerine etkisini inceledik.
10

Bir çalışmada kafein 92.4 mg/kg dozunda farelerde PTZ ile oluşturulan nöbetlerin eşiğini
düşürdüğü gösterilmiş. Kafein 46,2 ve 69,3 mg/kg dozunda ise nöbet eşiği düşmesine rağmen
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış. Kafeinin (69,3 ve 92,4 mg/kg) antiepileptik
ilaçlardan etosüksimidin farelerde PTZ ile oluşturulan klonik nöbetlere karşı koruyucu
etkisini zayıflattığı gösterilmiştir. Oysa aynı deney modelinde klonazepam, fenobarbital ve
valproatın antiepileptik etkisini değiştirmemiştir. Beyinde bu ilaçların düzeylerinin de
kafeinle değişmediği gösterilmiştir (21) .Kafein bizim çalışmamızda olduğu gibi bu çalışmada
da farelerin motor performanslarını etkilememiştir. Ancak, kafein bizim çalışmamızda
100mg/kg dozunda PTZ nöbetlerini etkilememesine karşılık Luscczki ve ark. çalışmasında
kafein 92.4 mg/kg dozunda nöbet eşiğini düşürmüştür. Bu sonuç deney modelinin veya doz
farklılığına bağlı olabilir
Agmatinin antikonvülzif etkisinin kafein tarafından zayıflatılmasında adenozin
reseptör

blokajı

dışında

agmatinin

beyindeki

düzeyininde

etkilenmiş

olabileceği

düşünülebilir. Ancak daha önce Nikolic ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada
kafeinin agmatinin sentezinde kullanılan arginin yıkımını azalttığı gösterilmiştir (22). Buna
dayanarak biz de akut olarak uyguladığımız kafeinin agmatin düzeyine etkisini
beklememekteyiz.
Sonuç olarak farelerde PTZ ile oluşturulmuş nöbetlerde agmatinin antikovulsan
etkisinden kısmende olsa adenozinerjik sistemin rolü olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir.
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