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Akut ve Kronik Etanol Uygulamasının 
Farelerin Beyin (Na+ + K+) - ATPaz 

Aktivitesi Üzerine Etkisi 

Meral KEYER-UYSAL (*) 

Özet: Akut ve kronik etanol uygulamasının farelerin beyin 

homojenaılarında (Na++K+)-ATPaz aktivitesi üzerine etkisi incelendi. Akut 

uygulama için etanol (4.5 glkg) i.p. uygulandı. Kronik uygulama için ise, 

etanol (4.5 glkglgün) 7 gün süre ile i.p. uygulandı. Fareler son injeksiyondan 

16 saat sonra öldürüldüler ve beyin homojenatlarında (Na++K+)-ATPaz 

aktivitesi ölçüldü. Sonuçlarımız gerek akut ve gerekse kronik etanol 

uygulamasından sonra farelerin beyin homojenatlarında (Na++K+ )-ATPaz 

aktivitesinde bir azalma olduğunu gösterdi. 

THE EFFECT OF ACUTE AND CHRONIC ETHANOL 

ADMINISTRATION ON llRAIN (Na++K+)-ATPase ACTIVITY 
IN MICE 

Summary: The effect of acute and chronic ethanol administration on 

the activity of (Na++K+ )-ATPase in mice brain homogenates was 

investigated. Ethano/ (4.5 glkg) was injected intraperitoneally (acute 

treatment). Far chronic treatment, ethanol (4.5 g!kg!day) was injected 

intraperitoneally far 7 days. 16 hr after the /ast injection, the mice were killed 

and (Na++K+ )-activities in brain homogenates were determined. These results 

showed that brain (Na++K+)-ATPase activity was decreased in micefollowing 

both acute and chronic ethanol treaıment. 

GİRİŞ 

Etanol santral sınır sistemi 
üzerinde yaygın bir depresan etki 
oluşturmaktadır (1, 2, 3). Etanolün bu 
depresan etkisini nöron zarını 
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etkileyerek yaptığı bildirilmiştir (2, 4, 
5). Etanolün zarlar üzerindeki etkileri 
değişik biyokimyasal ve biyofiziksel 
yöntemlerle araştınlmıştır. Elde edilen 
sonuçlar alkolün düşük 
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konsantrasyonlarda zar akışkanlığını 
arturdığını, buna bağlı olarak zardaki 
transport olaylarını etkilediğini yüksek 
konsantrasyonlarda ise zar lipitleri ve 
proteinleri arasındaki etkileşimleri 

bozduğunu, zar proteinlerinde şekil 
değişiklikleri oluşturduğunu 

göstermiştir (2, 4, 5, 6). Uzun süreli 
etanol kullanımı ise, etanolün zarda 
oluşturduğu bu fizikokimyasal 
değişikliklere karşı bir direnç 
oluşmasına neden olmakta ve bu 
durum tolerans gelişimi ile ilgili 
görülmektedir (5, 6). 

Etanolün zar lipit yapısında 

oluşturduğu bu değişikliklerin zara 
bağlı enzim aktivitelerini, özellikle, 
(Na++ K+)-ATPaz aktivitesini 
etkilediği ileri sürülmektedir (2, 5, 7, 
8). Yapılan in vitro çalışmalarda 

etanolün (Na++ K+)-ATPaz 
aktivitesini baskıladığı bildirilmiştir 
(9-13). Buna karşılık, in vivo koşulda 
etanolün bu enzim akli vitesi üzerine 
etkisi ile ilgili çalışmalar çelişkili 

sonuçlar vermiştir (l l, 12, 14, 15, 
16). Bu nedenle çalışmamızda akut ve 
kronik etanol uygulamasının farelerin 
beyin homojenatlarında (Na+ + 
K+)-ATPaz aktivitesi üzerine etkisini 
incelemek istedik. 

GEREÇ ve YÖNTEM: 

Bu çalışmada ortalama ağırlıkları 
25 g olan BALB/c fareler kullanıldı. 
Farelerin seçiminde cinsiyet farklılığı 
gözetilmedi. Fareler akut ve kronik 
uygulamalar için iki gruba ayrıldı. 
Akut uygulama için, 4.5 g/kg etanol 
dozu ikiye bölünerek saat 9.00 ve 
18.00'de periton içi uygulandı. Kronik 
uygulama için ise, günlük 4.5 g/kg 
etanol dozu, yine ikiye bölünerek saat 
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9.00 ve 18.00'de periton içi yolla 7 
gün süre ile uygulandı. Bu 
uygulamalar için etanolün serum 
fizyolojikteki % 40'1ık çözeltisi (v/v) 
hazırlandı. Kontrol deney için, aynı 
hacim serum fizyolojik aynı koşullarda 
periton içi uygulandı. 

Son injeksiyonlardan sonra kontrol 
ve deney grubundaki fareler 16 saat 
süre ile aç bırakıldılar. Bu süre 
bitiminde servikal dislokasyon ve 
dekapitasyonla öldürüldüler. Beyinleri 
hızla çıkarıldı, damar ve 
meninkslerinden temizlendi, soğuk % 
0.9 Nacı ile yıkandı ve soğuk 0.32 M 
sükroz çözeltisi ile homojenize edildi 
(% 2 beyin homojenatı). Enzim 
aktivitesi, 100 mM Tris-HCI (pH = 
7.5), 100 mM NaCI, 20 mM KCI, 3 
mM MgClz ve 5 mM ATP içeren bir 
inkübasyon ortamında (toplam l.5 mi 
hacım), 1 mM oubainin yokluğunda 
(TOTAL ATPaz), NaCI ve KCI'ün 
yokluğu ve oubainin varlığında (Mg++ 
- ATPaz), ATP'den serbestleşen 

inorganik fosfor (Pi) miktarından 

hesaplandı. Total ATPaz ve Mg++ -
ATPaz aktiviteleri arasındaki fark 
beyin homojenatlarının (Na+ + 
K+)-ATPaz aktivitesini göstermektedir 
(16, 17). Beyin homojenatlarının 

protein içerikleri ise Lowry (18) 
yöntemi ile belirlendi. 

BULGULAR 

Akut ve kronik etanol uygulanan 
farelerin beyin homojenatlarının (Na+ 
+ K+)-ATPaz aktiviteleri Tablo l'de 
gösterildi. Buna göre, gerek akut ve 
gerekse kronik etanol uygulamasından 
sonra farelerin beyin homojenatlarının 
(Na++ K+)-ATPaz aktivitesinde ) 
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Tablo 1 m Akut ve kronik etanol uygulanan farelerin beyin homojenatlarında 

(Na++K+)-ATPaz aklivite1eri (Ortalama± SD) 

(Na++K+)-ATPaza 

KONfROL (n = 10) 3.59 ± 0.19 

AKUT ETANOL (n = 15) 3.06 ± 0.10* 

KONfROL (n= 10) 3.55 ± 0.17 

KRONiK ETANOL (n= 15) 1.90 ± 0.07* 

a µrnol Pi/mg protein/l saat; * p<0.001 (kontrol değerlere göre) 

kontrol değerlere göre, sırasıyla % 
14.8 ve % 46.5'lik bir azalma sap
tandı. 

TARTIŞMA 

Akut ve kronik etanol uygula
masının beyin (Na++ K+)-ATPaz ak
tivitesi üzerine etkisini inceleyen 
çalışmalar çelişkili sonuçlar vermiştir. 
Akut etanol uygulamasından sonra bu 
enzim aktivitesinin arttığım (19), 
değişmediğini (14) ve azaldığını (16) 
bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bazı 
araştırıcılar kronik etanol uygula
masından sonra beyin (Na++ K+)
A TPaz aktivitesinde artma bulduklarını 
bildirirlerken (14, 16, 19, 20, 21), 
diğerleri bir değişiklik bulamadıklannı 
bildirmişlerdir (5, 11, 12). 

birlikte, fosfolipit fraksiyonlannm yağ 
asidi kompozisyonunda değişiklikler 
oluşturduğunu bildirdiler. Bu 
değişikliğin lipit çifı tabakanın 

özellikle iç yüzüdeki fosfolipitlcri kap
sadığını belirttiler (22). Öte yandan, 
(Na++ K+)-ATPaz aktivitesinin zar 
fosfolipitlerirıe bağımlılık gösterdiği, 

özellikle zarın iç yüzündeki fosfatidil
serin ve fosfatidiletanolamin düzey
lerindeki değişikliklerin bu enzim akti
vitesini etkilediği bilinmektedir (7). 
Bu nedenle, çalışmamızda akut ve km· 
nik etanol uygulamasından sonra beyin 
(Na++ K+)-ATPaz aktivitı;şinin azal
ma.sında lipit yapısındaki değişik

liklere bağlı olması olası gözükmek
tedir. 
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