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Gi ri~ 
G~r~).. Iı ro ıd homımılan ıe g~ !c)..SI:' )..alı) glı\"' o/ ıd · 

kn ı...:ıllıııı ı..a~ılıııa gucııııu artırırlar (Po/ ıııf IIlOlropl)., 
eıkı) [ırod horıııoııbrıııııı 1I100r0l>l).. Cl)..i~ı' k:ılplCkl 

I I-adfcm:fjık rcseJlıarlen 11 sa~ 1511 11 \ C bıınları ii k~ıı eı...o-
1,lI1l1 l1 len: olaıı dıı~arlılıgıııı ilnırara\'" oluşturdukbm 

bıldırı lınekt cdn Bıı dıınıın kalp kasının okSIjen ıuke
lııtllııı ıe kalb111 deb ı s ıııı arttırıtıaı..tadır (iı) Yıııe 

lIroıd Iıonnonlanııııı, ,i~ 111 la 1H;II1c1a membran Na' 
pompası mo1c \"'lıll e rıııl (S) \e 11I ~ l llbral l :ı bağlı Na'
k ·ATPal (: lI l ll11 akıı\ıı cs ıııı (2.7) artıırdl)..lıırı ıl eTl 

~lHıılcıı gon ı şle r ;ır:I~Llıdadlf 

Kardııoıoııık glı koııdkr , N: ı ıl e bırlıı..ıe Cı ' ' 1111 -

da hııcrc ı çe ri sıil e gcçnıc!o. lIlc liedeli olurlar ı e hııcredc 

bın/..cıı )..al:ı l \UI1I I\ o ııl , ın )..alp bsıJll11 bsı lın:ı gucıı

illi amındar D ıger IiIr:ırıalı kalp glıkoııdlerı, lIlemb
mna biıgi i Na'-K'-ATPill Cll /l lltllll ınhıbe ederek 
!ılıere ı Ç ı Nil' )ogunluğuıııııı "rtıııaS Iı , ;! ve K yoğun· 

IUğUlll1ll : lI.alnıa s lııa neden ohırlar Kalp glıko/ıd -

lennııı IIIOITOJlI).. cıkı s ııılll IıIIUC ıçe rı sı nde aııılnu 

k ';i bağlı olabıleceği gönışü de ılen sunılıııc )..ı cd ır 

(1 il) 

\'ııkarda)"ı bılgıler krııer alııtdıgıııda. Na -K -
A TP;!1 cn/ııı ı ;ık ıı\ IICSI ıı ıerınde ıı roıd Iıonuonları ı l c 

bIı) glikoııdlc rı araslıida anıagoııısıık bır C (ı..tl cş 

Illeııın olduğu, aııcak buna ragmc ı ı ık ı s ılılll de rarklı 

ı ollardan kalp(e pozitıf ınoırop ı ı.. e tkı~ı ol ıı şımdıık l arı 

gorulıne )..l cd ır B ıı ça lı ş ın:ıda belırtılen bılgıler ışıgm· 

da dıgoksıııııı ııroıd horıııonları u/.crındc nasıl bır 

dcgışıklığe 101 açabıkceğı ırdc l end ı 

\'1aIC l'~ :ı 1 \e Metol 

B ıı çal ı ş \1I;lda , caıılı ağırııı.. orıa lmııa l arı l.ı.tK)-

1(,Dl,) gr arasmda değışen onillıı ade1. (ı a~lık Yeııı 

ldanda ır)..ı (a\ şaıı kullanıldı Ta'şanlar. konırol \T 

dıgoksııı gnıbu Ohllilk uıere ıkı gnıba ;ı~ rıldı Her ıkı 

gruba da \"'ulll besi ~CltH ve I Çcb llccck lc rı t".dar Sıl 



\~nıd ı Bır Iı;ııı;ılı~ <ıdapı:ıs~oıı su res ıııııı soııunda 

~oııırol ~n.ıbu 1a\ş,IııI;ır.1 Sıerıl F ı /~o loJI~ Tu/lu S ıl . 

deııe~ ~rııbıııı:ı da lıııglkg do/da Dıgoksın'ın 

ıS: lI1dol Unııılcrı AŞ) ~:i s ı Ç ı u~gulaıııası ~apıldı 

Sc~ı ı ~;i,ii so ııra her I~i ,\;n ıpıaıı da ~an :ı1ılıd l Alın,llI 

kııııardaıı sogının :ı lı 5:llılrı fi l.ı (,SOO de\ ırdc 15 d~) 

~ull:uıııara~ $e nıııı ları ç ı~arıldı ç ı~arı l:ın scrıınıl,uın 

proıcııı gıı~oı \c CII/IIIL !aHıılen ıçın I.;ıına n ~:ı, bcı · 

ıncdeıı TecIIKon RA·ST otoanalı/or ~lIllanıl:ır,l~ 

o lç ull1 lerı ~apıldı Yak laşık i 1IL1 ~adar serunı d: ıha 

soııra Iıroıd homıoıılarıııııı ta~ Illlııde kUlIlIl1llmak 
u/cn: dıprtnıdc ·20C"·· dc mııharaı ... ı cdıldı Serum 

ırıı)odoııro rıııı (Tl) ''c (ıroksııı (T.J ) 11l1~ıarl:ırı DPC· 
IMMULlTE k ıılcn kullanılarak. DPC·IMMULlTF 

S~s l ell1 ( Solıd · Phase. Chellll lllllH ıı escc lı 1 E I II~ll1e 

lııııııuno:ı sSl I) ) ıl c honııoıı oıo-a nah/onı (DPC· 
IMM ULlTE Au(oıııaıcd Aııah/cr) ~ull a lıı Jarak 11011-

rad~ <xı~ ııf ol:ı ra~ olçuldu Li) I stalı s ıı~ı de,!1erlel 
ullgls.;l\arda Mmııab l}ak~l programı ~uJl;lıl1lara~ ·' 1 

ı esiııle ,apıldı 

Bııl~tıl;tr 

llu çalışmada , konırol \c deııe~ gnı bıı tavşanlar:ı 

aıt bulgular tablo I'de \enlıııışı ı r 

TflblO i Kontrol \ c Dcnc~ Gmbıı Tavşanlarcı atı 

degerler (X +S, ) -

IParamctreler N Kontrol ı,:rııbıı Dıgokstı1 gnıbu 

n (ng/dl ) 8 76 1.±9" 
.J7 X6.±1 
P<O.05 

, ("g/dl) 8 3 t)~±() 52 1 ıı.:to . ll 

P..:.OO; 

rlukoı 
i ss ~±7X 

117M±-I7 
mg/d ı ) p .... u OS 

~ro tc ııı 
8 .J t)60±O ıo 

5 .JSU.:tO 19 
g/d l ı P>() 05 

DH (U/L) X 595'±t)~ 
IJXI'±65 

P<tHlS 

~GPT (U/L) 8 86 ı.±7 
123.± 12 
P<() 05 

80 

70 

" 
50 

" 
30 

20 

" 

i i L r ," hıl. /l.'I).!" ıyy" ·\11-:1 3.J-F 

o T3 duzeyleri 

0~ __ ~L-______ -L~ __ ~ 

konirol deney 

Şc~ı! i Kontrol \c d(:ıı,,\ g rubuııa :1 1\ n 
duıc\ Icrı ( lig/dı) 

4,S 

4 

3,S 

3 

2,S 

ı , s 

O,S 

o T4 duzeyler i 

-

O ~ __ Ld ______ ~-L __ -, 

kontrol deney 

Şekı l 2 Konırol \ e dcne\ ı;nıb ııııa ;ııt T.J 
du/.c\ len Ütg/dl) 

Dı goksııı uygulflııan ı,l\ş;.ııılarda serum T' ıııı k 

tan, kontrol gnıbu lavşanlardan elde cdılen serum T1 
miktan ıl c karşılaştın ldı gıııda ;1ı.:llnıt\ll1n oldu~\I \~ 

degerler arasıındakı farkın ol1eml l oldıığu gaılcnd ı 

(P<O.Oj) TL \lroid honnoıılnn arasında gcr(: ~ hııcr,,

scl duze}de en etkın honııon olıııası \ e gere~sc 

}anlall1ıı a onırunun k ı sa olması bakımından oldukça 
önemlıdı r Senını T.J mıkta rında. ~oııtroJ gnıbıı ilc 
kıyaslil ııdığında . dlgoksll1 gnıbııııda at:alm:111l1l olduğu 
H' bu :Il.lı lı ıı;ınııı önemlı oldu!;u gomldıı (P,·O tı5) 

Pluma gl ıkoı SCVI)·csınde . tıroıd Iıorınoıılarının 

a~sınc oneınh dercccdc bır an ı ş goıle ıı dı G nıplar 

araslııda görülen bıı anışın OilCIllII oldugu ısta\ls\l~ı 
\"enlerle t espıt edıldı (P<(J()5) Protc ılt dcğer lerıne 

bakıldığında gnıplar arasında farkııı oncmlı olll1ad lgl 
göılenırken (P>005). gene llıkle e:ınlıd ,ı hucrc 
harabı}etıııııı gösterge le rı olam~ ~abtıı edılen SGPT 
\oc LDH·ıııll senım duzeylenııde gônılcn ar1l ş la r aıı

lamiı buluııdu (P<O (5) 
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Tart ışma l 'C 5011 11\' 

Tıroıd honnonları ve kalp glıkoLıdlerı , kalpte 
ıxwııf ıııotropık cıkı}c )01 açarlar Ancak. ııroıd 

hormonları 1'·adrencTJık resepıörlenn S;IYISIIH ve 
duyarlılığını anlJr.ırak bu eua)' ı oluşıunırken (13). 
kalp ~likoLıdleri ı se bu etkılerini Na' ıl e bırliklc 

C .. ı "un cla hücre ıçerısıne geçişlile ve kalp hücrelc
rınde C:ı ~' mikıarında anışa neden olarak gösterırler 
(2) Ancak , ııroıd horıııonl :ırı \'c kalp glıko/.ıdleri. 

Na '·K '·ATI'ai'. elıJ'..lIll aktıvı t esı IILerınde"l etkılerı 

bakıııııııdaıı bırbırlerınc antagoııı stirlcr Zıra , tıroıd 

hormoıılan bu eıl/,llll lll aktıvitesıni anınrken (7), kalp 
glikolJdlen bu CI"-l llllll aktivitesi nı i! /,.;ıltırlar ve 
dola~lsl)la Na'·K ' pompası ycten derccede sod~1lınu 
dışarı \c poıasyıımıı ıçen poınpal ;ı y:ıııı:ıı Bunun 
sonucu olarak hııcre ıçe rısınde N;ı ' \e !ııı c rc dışında 

1\ . M.:\I~esl artar (2) 
Tı ro ıd homıon l;ırı açısından sağlıklı olgularda. ll

roıd horıııonları ıle k;ılp glıkoıı tlc rı arası nd ;ı ıı;ı s ıl bır 

clkıleşııııın olabıleceğınc rastl:llllııa/kclı , hıpoııroıdı 

\c hıpcnıroıdı o lgularında kalp glıkoııdlerı vc tıroıd 
hormon l arı arasındakı cıkı leşımler araştırılnıı ştır (4. 
6) H l potıroıdılı bırc~ lcrdc (4 ,(,) \'c baıı ha~\mı de
ney lemıdek ı hıpotıroıdı olgularınd;ı ( 10). kalp gh
kOIJllcnlıc aşırı dıı)'ar lılıgın gönıldiiğu vc cligoksının 

ı:ı rıl;ııııııa lalUanın ıı/adıgı bıldirilmıştır Plaıııı;! dı ~ 

goksın sc\ı)csı \c \arıl:ınlUa 1 .. ,lImanıııın artmı ş 

ol ması, ~ ınc bır kalp glıko/.ıd ı olan \e orgaııı/ m:! 

ıaralıncla da se ııt e/leııdı~ı t es l'lı ed ılen cndoJen 
ka) naklı oubaııı glıkoııdıııın pluıııada anmış olııı a~ 

~ına bağlanmaktad ır (2) A ııclIk . hıperı ıroıdı olgula· 
nnd:ı ise kalp g lıkoııdlcnnc duyarlılığın al.almı ş ol ~ 

duğu \e dıgoksı ııııı ~:ırıl:ınm:ı l..:ııııaıııııııı ve buna 
ba~ l ı olarak, kolıırol1crc kı~asl:ı . pla/ ma dıgoksin 

sc\l\csınde :ı/..:ılııı:ınııı olduğu tespıt edılınışıır CU. 
LLL 

l -hpcrı ırOldl yakalarıııeta ı se endOjen kaynaklı oll~ 

b: lIll111 baskılandıgı blldırıhlıcJ.aedır Bu dunılU . kan 
d;ıııı, ıı! aııııd .. "ı ""11\11 1.: \e ıoıal perıfe rık clırcl1Cl1l 

, 1 1;ıll1la~l\la ;ı ç l"lalı:ıbllır Vaskuler akli\ııe \e ıoıal 

pı.:rıfc rı k el ırencm :Il;ılm;ısı kaıı !><ısıncıııııı ;ıŞ ITl 

derecede ~ ıık selı ııcsıııın önk)ıc ı bır ıııekanıııııası 

olarak karşımıı,.;ı çıkmaktadır Neg:ıııf·gerıbıldınnıın 

baskılaııması olarak kabilI edılen bu dumıııa ~Iiksck 
k:ı lp debıs ıııı dengelemek iÇIll gerek du~ulduğıı 

k .. I Iı S IlI:\ ı:ı nlmışıır (21 Tıroıd honnoııları . l1Iela · 
boh/ ııı:ı~ i arttırdıklanııdaıı pcrırcrdc \atodıl atas~on;:ı 

\C 101;11 perıferık dı re ııe ııı a/~11l11aslııa scbep ol;ı r;ık . 

kalbııı aıım hacıılim ıc aııııı s;t~ısını amırırlar (I i) 
Kalp blı k o/.l{ll c rı ı se bUlILIH aksıııe olarak 
,ınem ollcrdc \'c \cmıllcrde oclırgm bır daralmaya 

neden olurlar (8) Bu açıdan baklldl~11Ida , tiroıd 

honnoııları ile kalp glikoııdlerı periferik dolaşımda 
bırıb ırl erı ne göre ters ctkı ıçerısınde oldukları gönil· 
mek ıedır Aııcak lıroıd hormonlan çevresel dolaş ı ında 

dırekt olarak \'aıod ılatas~on:ı neden olma/..lar Oluşan 
mctabolık soll (inııılerın (CO=. H~ vs,) bu eıkı)'ı oluş· 

ıurdııkları bılinmektedır 

Bu çalışmada , clde e ııı ğim li. bulgular. ıiroıd 

honnoııları ılc kalp ghko/Jtlerı arasında bır ilışkının 

olab ıleceğı nı göSıermekıedır Ancak. normal sa~lıklı 

bıre)lcrdc "c haY'anlard.1 bö)le bır araştırınaya 

rasılaıımadı~ından . hıpertiroıdi \'e hıpotiroidi vakaları 

tartı şma için baı alınnıışıır, Gerek bi l.iın elde eHi~i· 

11111 \ c gerckse yukarıda anılan olgulardaıı eldc ed ılcn 

bulgu lar ıncclendi~l1Ide. kalp glıkolJd le rı ve tıroıd 

honnoıılarınm kalp damar sısıeını ıi ıerıne olaıı 

ctkılerı b.1kııııından bırnırlerını dognıd:ın \c~a dola) lı 
olarak etkıledıklc rı gönılmekıcdır Zır.ı tıroıd hormon 
sc\ l) eSll1ln yuksek olduğu hıperııroıdı olgularında 

lıeHl dıgokslllIn ,vanlanına Öıııru \'C heın de dıgoks ıııe 

olan du~ arlılığııı :ı / ... ıldı~ ı . aksı ıı e Iıro ıd horınoıılarınııı 

do l aşılli sc\ l )cJerı nın ill.:ıldıgı hıpoııroıdı olgularında 

dıgokslllln yanbnma onınınun \'e dıgoksıııe olan 
duy:ırlılığııı arlllğı gö/ le nıııı ş tır Elde e ıııg ııı1l l 

bu lgular, dlgoksll1 u~ gulaııaıı g.nıpıa tırOld hornıoları 

se\ ı )'es ıııdc belirgin bır :ııaımanın olduğunu göster· 
lIu.:ktedır (P<O.05) Gerek hıpenıroıdı \'e gerckse 
hıpotıroıdmıı o lgularında tıroıd hormonları ılc kalp 
gh koıı t le rı arasında gomlcn etkılcşım ıe gereksc 
bıı ın ı eldc eıııg ııııı ı bulgulam göre dıgoksııı ıl c 

serum IırOld honnonları se\ ı~clerınde gönıle ıı ılı şkı, 

org: ıııı / ıııada kalp·damar sısıe l111 çalışına mekanıi'

masıııı ilyarlamak ı ç ın bır Li) U 111 lııekaııl l. lllil S I olarak 
kabul edılebılır 

Ka n glıkol. sc\ ı)esıııde gonılen artış gh ko/ ıdlerlll 

scmpatık s ı stemı akıı \ c eıme lenile ba~1ı olarak 
şckll1cnlıı ı ş olabılır \ıınku , kalp gl ıkoııdlcrı scmıxı

Ilk sıs t e nıı aktı' e cder \e se ıııpaıık s ı ste ıııın akıı · 

\ ;\S) 011l1 k;ııı gl lkoL seı I ,ıcsıııın :ı rıı şma )01 açar (~L 

A, nca. Iıroıd horıılOlılarılıııı da bhkoı melabalıııms ı 

ıle ~akında n ıhşkılı oldukları bıhnmckıedır (\11 
SGPT \c LDH sc\ ı~cJc nndekl anışlar ı se. lIıtıhteme· 

len dıgoksıne bağlı olara\.. "alpıe olıışmuş nekro/dan 
ılen gelmektcdı r (11) 

Sonuç olaral,- lıro ıd horıııonları ıl c kmdl)ilk 
glıko/ idler ;ı rasında . ö/e llıkle kalp-damar s ı s ı emı 

u /.crındekı etkilenne ba~1ı olarak bırbır i en ılc 

etkıleşım ıçe rı sınde olabıleceklen \ c endoJcH k:ı~ nakh 
oubaııı ılc tıroıd hormonları a rasındakı ılı şkılli n daha 
Ile! bır şekılde on:ı~:ı konıııası ıçın bıı \..oııııda daha 
çok araşl1rıll;ı~;ı IILII) aç oldugu kanısında~ ii 



 

K;ı~ Illıkl;ır 

I · H:ılıslın AL (1991) : llı,; IMMuı ın l\ulıılıı;ıI,;J 

lınıııuııo>l,s • .1\ S\sleııı J Cim hlıınUJ1(I;I:;SJ.\ 1·[ X.'-Xı-: 

2·H!IIu) lcn. M.P. (1')')3) I'h\slıllogl(;11 cıklb ul 
cnJogcııous ou.ıb;ıın Comnılol LtlltulI.!II11I:u liı"' 'lOh:' .ınd 
lI.:1! n':SıxınSlh!nC~~ Aın J ııln sıol 2(w C Dıı 7-C 1.3~7 

3·Croıon, M.S .• Ilıbcrbun, II.K. (1975): Serum dıgv
\LII lLl p.ılıo.:ııls wıth Ih)TOıJ Jısc,ısc Br Mo.:J J L56{ı·5IıX 

.ı·Dtıhcrl~, J.E., Pcrl.in). W ii (19(.6) : Dıgo\ın 

mel;ıhulı~nı ın Il\po·aııJ hll>ı.'Tlhmmhsrıı ı-lUılıo.:s ı\lıh 

Irtllltıo.:d ulgu'l.llI LLL IhHoh.l dı~c,ıso.: Ann tt\ıo.:nı Mcd (ı·1 
ISI)-;07 

5.E.h'rl'I) . M.E., antı ChıuWIl , T (19HH) Fıkıı lll 
IhnmJ lınmıun.: {lll N,ı·)..; Ir'll\spı.ın III ıc,ııııp ,I1\J 
~UI1lUı ;ıI .:J r,ll ,ı'dı:lu! 1I1U"1'; ·\m .r Ph,,1111 22' 1-'1>1)..4-
i - cı! ı 

6.F~ ... , R.I~, Hr:ıunı\alıl, E 11')(,11 :-'IııJıo.:.-; \111 
Jlt!ıı;ılh III ılı.: ıııIlIICW.c Irııu,Jllı h\TOlllllC llil Jı~II,I1ı. 

ICljulC'.:ıııclıl (ılı.lLl.I II\Il1 ı l nh- 'Hı. 

7·Gılııun \;, W. F. (11)93): !{o.:n.:ı\ ull M.:dıcal 

I'lıISlıJ!Ot!\ ıLı ılı .:JıtlUll i .UI!!l· Mı'\llı.ıl I'ııhlıl<ılıol\ 

i S 1\ 

) i { 11'1 }'(j~ /Jı'I)!, /99', 8(/-.'J .i-l_';" 
-- - -

H'I\:I~~;'lıı, SO (l'In) : 1{;I,I\)1I.:1 i cıl;ıı i YııııulıJ.:ıı 

Iıhhı ı'.ırnı;ı ~ tlı()ıı I\ltIlKIII"~~1 rııi ~ 

I)·L:ı urcnn'. A . Modlcr, M II'JKJ): ılı.: l1\edl.ılıı,11I 

ıll ı.:~u\.:r' ol Iı.:]) •• ıı..: 1·1·"I-I!ı:Iı>o.lul.ı'l,! Jıırll1 ~ gllllU'-C

ıc1i.:ı.:Jmf! J{{ıle III glur.:at!ul1 ,mJ ilısuiııı Mt:I.ıhı)lı~ııı \~ıı' i 
'.[ ,-:'051 

LO· !\lumm , 0. 11 ., (;ltfflll'~ , i 1,_ . IJnlulı\lahl , • 
(1'163); SUıJı':ı- 011 JıgLW!ı, VII lııl\ıl<:uü: LLL !ı'ııo.:ı-.llhl 

hlj"ll.lıhıınıJıs11l IILI Ihc 111\01,.,11ı'11<11 IC'II('II'>1.' lı. ıılı.ılxlıll 

Ph,lolıilW! hp Ilı.:ı 1·lıı, '~-I·'ıı-: 

II · Flıu~lln, A. (1 '),)3) :Y;I}<IIııJa h' ılı:~lll\lık\ı.: 11/\01"\1 
Sı.:kl/l1l~1 !l;ı,kı 1skıd, ... ın ,\ ';; 1'\11].;,11,1 

ıı · ~hı'nficlıl, C.M (I')XI) :lıılluclııe 1'1 
Jh!lllldlh)/) OLl ,Inıı.: PIWlll.lulı.IIlCII~' 

I'h.ıını,lı"J.ıııcl i ~-'·~'r' 

11\\ mıd 
t' 1111 

13- )llnll. \ , 10..;1\ 11, i., (l')').ı~ Vı.:knU..:t 1',11111:1].;111<111 

Le ıı.ı~ı,ı .1~111II\ -...:~.:I\d.kıı ~ lI,h).1 r-..t.:dl,,1ı1 )',II\1ICII 

i\ııı...ıı:, 


