


GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞIMIZA ÇIKAN OLAY

Đnsanı olur olmadık zamanlarda yoklayan his olan
heyecan kendini karın ağrısı, hızlı kalp atışı,
terleyen eller, titreyen dudaklar ve ses şeklinde
gösterebilir. Mutlu hallerde güzel bir huzursuzluk,
kritik zamanlardaysa kötü hisler yaratabilir. Hoşlandığımız
kişiyi gördüğümüzde, sınıfta sözlüye kalkınca, sahneye
çıkarken, toplum önünde konuşmak üzere olduğun bir
anda salondaki insanların gözlerini üzerinde hissettiğinde,
sınav, sözlü, iş görüşmesi türü olaylarda gelişen bu his heyecandır. 



KĐMYA KONULARI ĐLE ĐLGĐSĐ

Heyecan hissini yaşamamızı sağlayan hormon bir katekolamin olan
Adrenalin (epinefrin)’dir. Organik bir bileşik olan epinefrinin kimyasal
yapısı ve vücudumuzdaki kimyasal sentezi hakkında bilgi sahibi
olacağız. Ayrıca “doping” de bu madde gibi kısa zaman için
vücuda gerekli olan enerjiyi sağlar. Bu maddeye de değineceğiz.



KĐMYA KONUSU

Bir katekolamin olan epinefrin

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1) Epinefrinin nasıl ve kim tarafından keşfedildiğini öğrenmek.
2) Katekolaminlerin genel bir tanımını yapmak.
3) Bir katekolamin olan epinefrinin kimyasal özellikleri hakkında bilgilenmek.
4) Epinefrinin biyosentezini şema ile anlatmak.
5) Dopingin ne olduğunu ve neden kullanıldığını anlamak.
6) Çeşitli doping maddelerinin kimyasal formüllerini incelemek.



EPĐNEFRĐNĐN TARĐHÇESĐ

•1886 Mayısında William Bates buluyor. 
•1895 yılında Napoleon Cybulski tarafından vücutdan izole ediliyor. 
•1900 yılında Jokici Takamine aynı hormonu tekrar buluyor. 
•1904 yılında ilk kez Friedrich Stolz tarafından sentezleniyor

William Bates Napoleon Cybulski Jokici Takamine



KATEKOLAMĐNLER

•Kimyasal olarak monoamin yapısına sahip bileşikler olan Epinefrin (adrenalin),
Norepinefrin (noradrenalin) ve Dopamin topluca katekolaminler olarak adlandırılırlar.
•“Yaşam için mutlak olarak gerekli olmayan bu bileşikler, vucudun akut ve kronik
strese adaptasyonunda önemli rol oynarlar.”
•Strese adaptasyonda katekolaminlere yardımcı olan diğer hormonlar ise
glukagon, glukokortikoidler, büyüme hormonu, vazopressin ve anjiotensin II’dir.

adrenalin noradrenalin dopamin



KATEKOLAMĐNLER

Katekolaminler vücutta hormon ve nörotransmitör olarak fonksiyon görürler.
Bu bileşikler adrenal medullada ve simpatik sinirlerde sentezlenirler.
Adrenal medullada katekolaminleri sentezleyen hücreler “kromaffin hücreler”
diye adlandırılırlar, çünkü bu hücreler potasyum dikromat ile kırmızı-kahverengi
bir renge boyanırlar. Bu hücreler adrenal medulla dışında kalp, karaciğer, böbrek,
gonadlar, postganglionik simpatik sistemin adrenerjik nöronlarında ve merkezi sinir
sisteminde de bulunurlar. Adrenal medullada sentezlenen başlıca katekolamin
Epinefrin iken (toplam katekolaminlerin % 80’i) diğer kromaffin hücrelerinde
sentezlenen başlıca katekolamin norepinefrindir (% 80’i).

Adrenal Medulla



EPĐNEFRĐN (ADRENALĐN)

Kimyasal Adı: (R)-4-(1-
hidroksi-2-(metilamino)
etil)benzen-1,2-diol

Kimyasal Formülü: C9H13NO3

Molekül Ağırlığı: 183.204 
g/mol

CAS Numarası: 51-43-4
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Doping, bir sporcunun müsabaka sırasında zihinsel, fiziksel başarısını artırmak
amacıyla, Olimpiyat Komitesi tarafından yasaklanmış maddeleri almasıdır.
Doping yapan sporcu, yapılan idrar ve kan testleri sonucu belirlendiği takdirde
kazandığı ödül ve dereceleri elinden alınır. Bir sporcunun sakatlıkla birlikte
kariyerine olumsuz etki edebilecek en büyük etkendir.

Doping Uluslararası Olimpiyat Komitesi(IOC) tarafından yasaklanmış madde
veya yöntemlerin Sporcu tarafından kullanılması diye tanımlanmaktadır.



Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları

Amineptin



Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları
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Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları
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Ephedrin

Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları



Heptaminol

Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları



Propylhexedrin

Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları



Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları

Morfin



Bazı doping maddelerinin kimyasal yapıları

Kokain



Öğrenme ve öğretme etkinlikleri:
Girme: Heyecanı günlük hayattan vereceğimiz örneklerle tanımlarız.
Keşfetme: Öğrencilere heyecanlı oldukları zaman neler hissettiklerini sorarız.
Ne zaman heyecanlandıklarını sorarız.
Açıklama: Heyecana sebep olan maddenin organik bir madde olan adrenalin
olduğunu açıklarız ve doping maddelerinin de adrenalin gibi kısa sürede ihtiyaç
olan enerjiyi verdiğini açıklarız.
Derinleştirme: Adrenalinin kimyasal özelliklerini açıklarız. Ayrıca multimedya
imkanlarından yararlanarak epinefrinin sentezini şematize ederiz. Çeşitli doping
maddeleri hakkında bilgi veririz.
Değerlendirme: Soru ve cevaplarla konuyu bütünleştiririz



Ölçme ve Değerlendirme:
1. Heyecan ve stres anında salgıladığımız hormon nedir?
2. Katekolamin nedir?
3. Kromaffin hücrelerin en öenmli özelliği nedir?
4. Epinefirinin biyosentez şemasını çiziniz.
5. Doping nedir?
6. Dopingin zararlı yan etkileri nelerdir?
7. Doping ile Adrenalin arasında nasıl bir benzerlik vardır?

Sonuç:
Öğrencilerin bu konuyu anlayıp anlamadıklarını öğrenmek ve bu dersin onlara
faydalı olup olmadığını gözlemlemek için konu bitiminde konu ile ilgili günlük
yaşamdan sorular yöneltilir. Ayrıca konuya girişi daha zevkli hale getirmek için
bir powerpoint sunumu hazırlanabilir. Mesela heycanımızı bastırırken hangi
hormonu salgıladığımız, doping kullanmanın etik yönü vb. sorular.



TEŞEKKÜRLER

FIRAT AYDOĞAN
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ


