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Prof. Dr. Gültekin Sunam’ın anısına                     
Prof. Dr. Osman Özdemir 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Hocam Prof. Dr. Gültekin Sunam 1927 yılında 
İstanbul’da doğmuştur. 1947 yılında 
Galatasaray Lisesi’nden mezun olan hocamız 
1954 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde lisans eğitimini 
tamamlayarak,1956 yılında Haseki Tedavi 
Kliniği’nde asistanlığa başlamıştır. İç 
hastalıkları uzmanlığından sonra, Prof. Dr. 
Alaeddin Akcasu’nun yanında Farmakoloji 
doçentliğini tamamlamıştır. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık 
Yüksekokulu’nun müdürlüğünü de yürüten 
Prof. Dr. A. Akçasu’nun da teşviki ile hocamız, 
Ocak 1966 yılında Fakülte haline gelen 
kurumda Farmakoloji kürsüsünün yönetimi ile 
görevlendirilmiştir. O dönemde öğrenci olayları 
nedeniyle hareketli günler geçirilen 
üniversitede kitap, yurt, v.s. isteklerin 
karşılanması üniversitede çalışmaları 
hızlandırıldı. Hocamız bir yandan İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji 
kürsüsünün kuruluşunun yanında, özel Diş 
Hekimliği ve özel Eczacılık Yüksekokullarının 
derslerini de üstlenmişti. Dekanlık da 
kendisinden, öğrenciler için kitap yazmasını 
istemiştir. Benim üçüncü sınıfa geçtiğim 1968 
yılında hocamız Genel Farmakoloji kitabını 
yayımladı. Bu çalışmaların, yeni bir doçent için 
kısa sürede çok yoğun bir gündem olduğunu 
kabul etmek gerekir. Fakültenin istekleri 
bununla da sınırlı değildi; asistan bulmakta 
zorlanan hocamızdan özellikle farmasötik 
kimya, farmakognozi ve farmasötik teknoloji 
kürsülerinin elde ettikleri yeni etkin maddelerin 
yanında, bitkisel kaynaklı ekstrelerin 
aktivitelerinin de tayinini istiyorlardı. Gerçekten 
üstün bir performansla hocamız bütün bu 
sorunların altından kalkmıştır. 

1971 yılında Profesör unvanı alan hocamız, 
1972 yılında kitabının ikinci baskısını 
gerçekleştirmiştir. 

Doç. Dr. Ecz. Ayhan Köseoğlu, Prof. Dr. 
Osman Özdemir, Prof. Dr. Süleyman Çelik, 
Prof. Dr. Ahmet Cevdet Ekinci ve Prof. Dr. Gül 
Baktır'ın gelişmesinde önemli bir rolü olmuştur. 
Burada esas olarak üzerinde durulması 
gereken nokta, hocamızın Farmakoloji bilim 

dalının eczacılık alanında gelişmesinin 
öncülerinden olmasıdır. Aramızda kürsü 
kurmanın kolay bir iş olmadığını bilen 
arkadaşlarımız vardır. Burada, diğer Eczacılık 
Fakültelerinin Farmakoloji Anabilim Dallarını 
kuran hocalarımıza sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. 

Hocamız beraber çalıştığı arkadaşlarına 
sonsuz destek vererek onların gelişmesine 
neden olmuştur. Hocamızın, özellikle deney 
düzeneğinin kurulmasındaki hassasiyeti 
nedeniyle deney sonuçlarının doğruluğunda 
katkısı olmuştur. 

Hocamız, araştırma, eğitim-öğrenim yanında, 
özellikle 1987-1994 yılları arasında Dekanlık 
görevinde de bulunmuştur. 

Hocamızla en uzun süre birlikte oldum; 
kendisinin dürüstlük, hoşgörü, sevecenlik ve 
ileri görüşlülükle öne çıkan yapısı ile güzel ve 
başarılı yıllar geçirdim. 

Gültekin Sunam hocam her zaman ve hiç bir 
karşılık beklemeden, her konuda 
yapabileceğinin en fazlasını hepimiz için 
yaparak, hatta özel sorunlarımızı çözerek 
meslek hayatında belli bir hedefe ulaşmak için 
sadece bilimsel değerlerin değil, insani 
değerlerin de önemli olduğunu bize öğretmiştir. 
İyi niyetli, yumuşak, sevecen yaklaşımı ile bize 
sadece aynı çatı altında bir çalışma ortamı 
değil, aile ortamı sağlamıştır. 

Gültekin Sunam hocamız, sadece kürsümüze 
değil, fakültemize ve farmakoloji camiasına 
verdiği hizmetlerle de asla unutulmaz. 

Sevgili hocamızı rahmetle anıyor, bizler için 
yaptığı her şey için tüm kalbimizle teşekkür 
ederken, hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. 

Vefakâr Türk Farmakoloji Derneği’nin bu 
toplantıları değerli hocalarımızın adına 
düzenlemesi her türlü takdirin üzerindedir. 
Sayın başkana ve yönetim kurulu üyelerimize 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla… 
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L-NAME ile Hipertansiyon Oluşturulan Sıçanlarda Kalsiyum Kanal Blokeri Barnidipin'in 
Vasküler ve Renal Etkileri 
F. İlkay ALP YILDIRIM 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
Hipertansiyon, sistemik arteriyel kan 
basıncının devamlı olarak yüksek olması  ile 
karakterize kronik nitelikte bir kalp-damar 
sistemi hastalığıdır. Özellikle kalp, damar, 
beyin ve böbrekleri olumsuz yönde etkileyen 
makrovasküler ve mikrovasküler 
komplikasyonlara yol açması ve toplumda en 
sık görülen hastalıkların başında gelmesi 
nedeniyle önemli bir klinik sorun teşkil 
etmektedir.  

Barnidipin lipofilik karakterde L-tipi kalsiyum 
kanallarına yüksek afinite gösteren  uzun 
etki süreli dihidropiridin türevi kalsiyum kanal 
blokeri antihipertansif bir ilaçtır. Barnidipin’in 
deneysel  hipertansif modellerde majör 
organlara kan akımını arttırdığı ve diüretik 
etki gösterdiği, renal hemodinamik 
parametreler üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğu ve izole damarlarda direkt gevşetici 
etkisinin olduğu belirlenmiştir (Nakayama ve 
ark. 1989, Van-der-Lee ve ark. 1998, Inagaki 
ve ark. 1999). Esansiyel hipertansiyonlu 
hastalarda Barnidipin’in sistolik ve diyastolik 
kan basıncını etkin bir şekilde kontrol altına 
aldığı, ayrıca oksidatif stresin önemli 
göstergelerinden olan isoprostan düzeylerini 
de düşürdüğü gözlenmiştir (Spirou ve ark. 
2006). Diğer bir klinik çalışmanın sonuçları, 
Barnidipin’in esansiyel hipertansiyonlu 
hastalarda insüline olan duyarlılığı arttırdığı, 
bu nedenle diyabetik hipertansif hastalarda 
ilave olumlu etkiler sağlayabileceğini öne 
sürmektedir (Kosegawa ve ark. 1998).  

Çalışmamızda, non selektif Nitrik Oksit 
Sentaz (NOS) inhibitörü olan L-NAME ile 
hipertansiyon oluşturulan sıçanlarda 
hipertansiyonun erken döneminden 
başlanarak uzun süreli Barnidipin 
uygulanmasının periferik damarların 
reaktivitesi ve hipertansiyona bağlı olarak 
gelişen renal hasar üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi hedeflenmiştir.  

 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Deneysel hipertansiyon, Wistar albino erkek 
sıçanlara (200-250 g) 5 hafta süre ile NOS 

inhibitörü L-NAME (60 mg/kg/gün) 
uygulanması ile oluşturulmuştur. L-NAME 
uygulanarak hipertansif model oluşturulmaya 
başlanmış olan sıçanların sistolik kan 
basınçlarında anlamlı bir değişiklik 
izlenmeye başlandığı 2. haftadan itibaren 
gavaj ile Barnidipin (3 mg/kg/gün) 
uygulanmasına başlanmış ve bu 
uygulamaya 5. haftanın sonuna kadar 
devam edilmiştir. 5 hafta boyunca sıçanların 
vücut ağırlıkları ve sistolik kan basınçları 
kuyruktan kan basıncı (tail-cuff) sistemi ile 
takip edilmiştir. Deney grupları: Kontrol 
(normotansif), Kontrol+ Barnidipin L-NAME 
(hipertansif), L-NAME+ Barnidipin olarak 
belirlenmiştir. Deney gruplarından izole 
edilen mezenterik ve renal arterlerin endotel 
ve düz kas aracılı gevşeme kapasiteleri ve 
spazmojen ajanlar karşısındaki reaktiviteleri 
myograf sisteminde değerlendirilmiştir. 
Ayrıca hipertansiyon oluşumuna bağlı olarak 
mezenterik arter, renal arter ve böbrek 
dokusunda oluşan yapısal değişiklikler, 
uygun takip ve boyama işlemlerinden sonra 
ışık ve elektron mikroskobunda yapılan 
histopatolojik incelemelerle değerlendirilmiş 
ve immünohistokimyasal yöntemler ile eNOS 
ve iNOS dağılımları belirlenmiştir. 

Myograf çalışmaları 
5. haftanın sonunda deneye alınan 
sıçanların hafif eter anestezisi altında 
servikal dislokasyon ile ötenazileri 
sağlanmıştır. Karın bölgeleri açılarak 
superior mezenterik arterleri ve sağ renal 
arterleri izole edilmiş ve Krebs-Ringer 
bikarbonat çözeltisi içeren petri kutularına 
alınmıştır. Diseksiyon mikroskobu altında 
mezenterik arterin üçüncü dalı çevre 
dokulardan temizlenmiş ve mezenter 
ağından izole edilmiştir. Sağ renal arterden 
ve izole edilen mezenterik arter dalından 
myograf sisteminin doku tutucuları arasına 
girecek uzunlukta preparatlar hazırlanmıştır. 
Hazırlanan preparatların her biri 40 μm 
çapında iki paslanmaz çelik telden 
geçirilmek suretiyle myografın doku 
tutucuları arasına yerleştirilmiştir. Bu 
tellerden biri güç duyarlı  transdüsere diğeri 
ise dokuya yollanan pasif gerimi kontrol 



 4

etmek amacıyla iki tel arasındaki mesafeyi 
ayarlayan mikrometreye bağlanmıştır. 

Myograf sistemine yerleştirilen izole arterler 
% 95 O2 + % 5 CO2 gaz karışımı ile 
havalandırılmış ve 37 ˚C’de bir saat süreyle 
dengelenmeye bırakılmıştır. Dengelenme 
süresi boyunca banyoların Krebs-Ringer 
bikarbonat çözeltisi her 10 dakikada bir 
değiştirilmiştir. Dengelenme süresinin 
ardından mezenterik arter için 
normalizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Normalizasyon işlemi esnasında mezenterik 
artere uygulanan gerim kademeli olarak 
artırılmış ve pasif damar duvar gerimi-iç 
çevre ilişkisi çalışılmıştır. Böylece normal 
fizyolojik koşullarda, tamamen gevşemiş 
damarın içinden geçen kanın duvara yaptığı 
basıncın (transmural basınç; 13,3 kPa [100 
mmHg]),  % 90’ına karşılık gelen iç çevre  
belirlenerek mezenterik arterin gerimi 
mikrometre yardımı ile bu düzeye getirilmiştir 
(Mulvany ve Halpern 1977). Renal arterlere 
ise 2,5 mN’lık ön gerim uygulanmıştır 
(Karagiannis ve ark. 2004, Leung ve ark 
2005). İzole arterler standardizasyon işlemi 
sonrasında uygun ön gerim altında 30 
dakika süreyle tekrar dengelenmeye 
bırakılmıştır. Dengelenme sürecinin 
ardından preparatlar 20-30 dakika ara ile iki 
defa potasyum klorür (KCl; 120 mM) ve 
noradrenalin (NA; 10-4 M) kombinasyonu 
(NAK) ile kastırılarak standardize edilmiştir.  

Deney grubu sıçanlardan izole edilen 
arterlerde vazokonstriktör ajan noradrenalin 
(NA; 10-8-10-4 M) kümülatif olarak 
uygulanmış ve konsantrasyon-yanıt eğrileri 
elde edilmiştir. Endotel fonksiyonun ve düz 
kas gevşeme kapasitesinin belirlenmesi 
amacı ile noradrenalin (NA; 5×10-6-10-5 M) ile 
prekontrakte edilen arterlere kümülatif olarak 
sırasıyla asetilkolin (Ach; 10-9-10-4 M) 
sodyum nitroprussiyat (SNP; 10-10 -10-4 M) 
uygulanmıştır. 

Histopatolojik  İncelemeler 
 
Işık mikroskobu incelemeleri  
 
Deney gruplarından izole edilen sol böbrek, 
sol renal arter ve mezenterik arter parçaları 
% 10’ luk nötral formalinde tespit edildikten 
24 saat sonra, % 70’lik alkol çözeltisi 
içerisine alınmıştır. Yükselen alkol 
serilerinden geçirilerek ksilolde 
saydamlaştırılan dokular, 58 °C’ lik parafin 
içerisine gömülmüştür. Parafin bloklardan 
Leica RM 2125 RT mikrotomu aracılığı ile 4 
μm kalınlığında alınan kesitlerde, eNOS 
(eNOS Rabbit Pab Neomarker, RB-1711-P) 
ve iNOS’un (iNOS Rabbit Pab Neomarker, 

RB-1605-P) dağılımları immünohistokimya-
sal yöntem ile incelenmiştir.  
 
Elektron mikroskobu incelemeleri  
 
Deney gruplarından izole edilen mezenterik 
arterler, renal arterler ve böbrek dokusu +4 
˚C’de Sörensen fosfat tamponu (pH: 7,4) ile 
hazırlanan % 2’lik glutaraldehitte bir gece, 
yine aynı tamponda hazırlanan % 1’lik 
osmiyum tetroksit (OsO4)’de ise bir saat 
tespit edilmiştir. Doku parçaları, 2 saat 
süresince fosfat tamponunda yıkandıktan 
sonra, yükselen alkol serileri ve propilen 
oksitten geçirilerek Araldite gömülmüştür. 
5000-6000 A˚ kalınlığında alınan yarı ince 
kesitler jelatin kaplı lamlar üzerine 
yerleştirilmiştir. Kesitler toluidin mavisiyle 
boyandıktan sonra ışık mikroskobunda 
incelenmiştir. 300-500 A˚ kalınlığında alınan 
ince kesitler ise 200 delikli bakır gridlere 
yerleştirilmiştir. Kesitler, uranil asetat 
(Watson 1958) ve kurşun sitrat (Reynolds 
1963) ile boyandıktan sonra, elektron 
mikroskobunda incelenmiştir.  

 
İstatistiksel Analiz 
Veriler “ortalama ± standart hata” şeklinde 
gösterilmiştir. Deney gruplarında belirtilen 
“n”, hayvan sayısını ya da farklı 
hayvanlardan izole edilerek çalışılan arter 
sayısını göstermektedir. Kasılma yanıtları 
“mN/mm”, prekontrakte arterlerde görülen 
gevşeme yanıtları ise prekontraksiyona göre 
“%” cinsinden verilmiştir. Deney sonuçlarının 
istatiksel olarak değerlendirilmesinde 
Student’s t-testi (gruplar arası farkın 
anlamlılık testi) ile tek yönlü ve çift yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ve sonrasında 
Bonferroni’nin çoklu karşılaştırmalar testi 
kullanılmıştır. “p” değeri 0,05’ten küçük olan 
karşılaştırmalar anlamlı kabul edilmiştir. 

          
BULGULAR 

Fonksiyonel Bulgular 

L-NAME uygulanmış sıçanların vücut  
ağırlıklarında, 3. haftadan itibaren kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde bir azalma meydana geldiği 
görülmüştür. L-NAME + Barnidipin 
uygulanmış sıçanların ağırlıklarında ise 
kontrol grubuna göre herhangi bir azalma 
gözlenmemiştir (Şekil 1A). L-NAME 
uygulanmış sıçanların sistolik kan basıncı 
düzeylerinde 1. haftadan itibaren kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde kademeli olarak artış meydana 



 5

geldiği gözlenmiştir. L-NAME + Barnidipin 
grubunda ise, sistolik kan basınçlarında L-
NAME grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde kademeli olarak bir azalma 
meydana geldiği görülmüştür (Şekil 1B). 
Normotansif sıçanlara 3 hafta süre ile 3 
mg/kg/gün dozunda Barnidipin uygulanan 
grupta (Kontrol + Barnidipin) sistolik kan 
basıncı değerleri, kontrol grubundan farklı 
bulunmamıştır. Bazı hipertansif hayvanlarda 
artan kan basıncının yanı sıra 
ekstremitelerde zayıflık, göz, burun ve 
kulakta kanama, solunum zorluğu, halsizlik 
gibi semptomlar ve ölüm gözlenmiştir.   

A. 

 
 

 

 

 

 

 
B. 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Kontrol, L-NAME ve L-NAME + 
Barnidipin uygulanmış sıçanların 0-5. hafta 
arasındaki ağırlık değişimleri (A) ve sistolik kan 
basıncı düzeyleri (B).  **p<0,01, ***p<0.001 
kontrol grubuna göre; ###p<0,001 L-NAME grubuna 
göre, n=5-9. 
 

Kontrol, L-NAME ve L-NAME + Barnidipin 
uygulanmış olan sıçanlardan izole 
mezenterik arterlerde NAK kombinasyonu ile 
elde edilen kasılma yanıtlarında gruplar 
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (Şekil 
2A).  

L-NAME uygulanmış sıçanlardan izole edilen 
renal arterlerde NAK kombinasyonu ile elde 
edilen kasılma yanıtlarının kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
azaldığı ve bu azalmanın L-NAME + 
Barnidipin grubunda  geriye döndüğü 
gözlenmiştir (Şekil 2B). 

A. 

 

 

 

 

 

 

 
B.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2. Kontrol, L-NAME ve L-NAME + 
Barnidipin uygulanmış sıçanlardan izole edilen 
mezenterik (A) ve renal (B) arterlerde NAK 
(120 mM KCl + 10-4 M Noradrenalin) ile elde 
edilen kasılma yanıtları. *p<0,05 kontrol grubuna 
göre; ###p<0,001 L-NAME grubuna göre, n=7-13. 

 

L-NAME uygulanmış sıçanlardan izole edilen 
mezenterik ve renal arterlerde noradrenalin 
ile elde edilen konsantrasyon bağımlı 
kasılma yanıtlarının, kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı 
gözlenmiştir. L-NAME + Barnidipin 
uygulanmış sıçanlardan izole edilen 
mezenterik ve renal arterlerde noradrenalin 
ile elde edilen kasılma yanıtlarının ise kontrol 
grubu düzeylerine geri döndüğü gözlenmiştir 
(Şekil 3A, 3B). 

L-NAME grubu sıçanların mezenterik 
arterlerinde asetilkolin ile elde edilen 
maksimum gevşeme yanıtlarının, kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde azaldığı, L-NAME+Barnidipin 
grupta ise asetilkolin ile elde edilen 
maksimum gevşeme yanıtlarının kontrol 
grubu ile benzer olduğu görülmüştür Buna 
karşın; izole renal arterlerde asetilkolinin 
maksimum gevşetici etkisinde gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık gözlenmemiştir (Şekil 4A, 4B).  

 

0 1 2 3 4 5
200

250

300
Kontrol
L-NAME
L-NAME+Barnidipin

**

Zaman (hafta)

A
ğı

rl
ık

 (g
)

0 1 2 3 4 5
60

90

120

150

180
Kontrol
L-NAME
L-NAME+Barnidipin

***
***

***
*** ***

***,###
**,###

###

Zaman (hafta)

Si
st

ol
ik

 k
an

 b
as
ın

cı
 (m

m
H

g)

Kontrol L-NAME L-NAME + Barnidipin
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

120 mM KCl + 10-4 M Noradrenalin

K
as
ılm

a 
(m

N
/m

m
)

Kontrol L-NAME L-NAME + Barnidipin
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

*

*,#

120 mM KCl + 10-4 M Noradrenalin

K
as
ılm

a 
(m

N
/m

m
)



 6

A. 

 

 

 

 

 

 
B.  
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Şekil 3. Kontrol, L-NAME ve L-NAME + 
Barnidipin uygulanmış sıçanlardan izole edilen  
mezenterik (A) ve renal (B) arterlerde 
noradrenalin (NA; 10-8 M -10-4 M) ile elde 
edilen konsantrasyon-yanıt eğrileri. *p<0,05 
**p<0,01 ve  ***p<0,001 kontrol grubuna göre; 
#p<0,05, ##p<0,01 ve ###p<0,001  L-NAME 
grubuna göre, n=6-11. 

A. 

              

 

 

              

 

 

 
B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Kontrol, L-NAME ve L-NAME + Barnidipin 
uygulanmış sıçanlardan izole edilen mezenterik (A) 
ve renal (B) arterlerde asetilkolinin (ACh; 10-9-10-4 
M) konsantrasyon bağımlı gevşetici etkisi. *p<0,05;  
***p<0,001 kontrol grubuna göre; ###p<0,001 L-
NAME grubuna göre, n=7-13. 

İzole mezenterik ve renal arterlerde 
sodyum nitroprussiyatın maksimum 
gevşetici etkisinde gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
gözlenmemiştir (Şekil 5A, 5B). 

A. 
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Şekil 5. Kontrol, L-NAME ve L-NAME + 
Barnidipin uygulanmış sıçanlardan izole edilen 
mezenterik (A) ve renal (B) arterlerde sodyum 
nitroprussiyatın (SNP;10-10-10-4 M) konsantras-
yon bağımlı gevşetici etkisi.  p< 0,05 kontrole 
göre, n=5-7. 

 

Histopatolojik İncelemelerin Sonuçları 

Işık Mikroskobu Bulguları 
Kontrol grubu hayvanların mezenterik ve 
renal arterlerinde yapılan histolojik 
incelemelerde tunika intima, tunika media ve 
tunika adventisya tabakalarının normal yapı 
ve morfolojide oldukları ancak hipertansif 
grupta tunika media tabakasının oldukça 
kalınlaştığı, damar lümen çapının küçüldüğü 
ve düz kas hücrelerinin nukleuslarının 
normal yassı şeklini yitirerek oval şekil aldığı 
görülmüştür. Barnidipin uygulanan 
hipertansif hayvanların mezenterik ve renal 
arterlerinde ise damar duvar kalınlığının 
hipertansif gruba kıyasla azaldığı, düz kas 
hücrelerinin normal görünümde olduğu ve 
damar lümeninin genişleyerek normale 
döndüğü belirlenmiştir. Barnidipin uygulanan 
normotansif sıçanlarda (Kontrol+ Barnidipin) 
tunika media tabakası kalınlığının nispeten 
kontrole göre azaldığı, düz kas hücrelerinin 
nukleus şekillerinin normal olduğu tespit 
edilmiştir (Şekil 6, 7) 
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Şekil 6. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen mezenterik arterlerin 
ışık mikroskobundaki görünümü. n= 4-6,  
Bar=50 μm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), L-
NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen renal arterlerin ışık 
mikroskobundaki görünümü. n= 4-6, Bar=50 μm. 
 
Kontrol grubu hayvanların böbrek 
dokusunda glomerulus, Bowman kapsülü ve 
tübüllerin normal yapı ve morfolojide olduğu 
gözlenmiştir. Buna karşın hipertansif grupta, 
glomerüler yumağın normal şeklini yitirerek 
dağınık ve atrofik bir görünümde olduğu, 
visseral ve pariyetal yaprakların arasındaki 
alanın genişlediği, ayrıca glomerulusun kan 
damarları arasında yer yer kanama 
odaklarının oluştuğu görülmüştür. Barnidipin 
uygulanan hipertansif grupta, hipertansiyon 
sonucu oluşan renal hasarın kısmen geriye 
döndüğü, böbrek yapı ve morfolojisinin 
kontrol grubuna benzer şekilde olduğu tespit 
edilmiştir. Barnidipin uygulanan normotansif 
grupta ise renal korpüskül’ün ve 
çevresindeki yapıların kontrole benzer 
olduğu görülmüştür (Şekil 8). 

Elektron Mikroskobu Bulguları 

Kontrol grubu sıçanların mezenterik ve renal 
arterlerinde tunika intima ve tunika media 
tabakalarının normal yapı ve görünümde  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Şekil 8. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen böbrek dokusunun 
ışık mikroskobundaki görünümü. n= 4-6. 
Bar=25-50 μm.TM: tunika media, Tİ: tunika intima, TA: 
tunika adventisya, dh: düz kas hücresi, e: endotel 
hücresi, L: lökosit, G: glomerulus, P: proksimal kanal, 
p:pariyetal yaprak, v: viseral yaprak, m: mezengiyal 
hücre.  
 
olduğu, endotel hücrelerin şeklinin ve bazal 
membran ile adezyonunun normal olduğu ve 
düz kas hücrelerinin birbirleri ile olan 
bağlantısının ve yapılarının normal olduğu 
görülmüştür.Barnidipin uygulanan normo-
tansif sıçanların mezenterik ve renal arterleri 
incelendiğinde damar düz kas hücrelerinin 
kontrol grubuna göre daha gevşek 
paketlendiği, endotel hücrelerinin yer yer 
bazal membran ile adezyonununun azaldığı 
ve hücre içerisinde büyük vakuollerin 
meydana geldiği tespit edilmiştir Hipertansif 
grupların mezenterik ve renal arterleri 
incelendiğinde endotel hücrelerin yapılarının 
bozulduğu, bazal membran ile olan 
adezyonlarının azalarak bağlantıların 
gevşediği ve özellikle subendoteliyal alanda 
iç elastik membran kalınlığının oldukça 
arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca tunika media 
tabakasında düz kas hücrelerinin oldukça 
sıkı şekilde paketlendiği ve hücre içeriğinin 
yoğunlaştığı görülmüştür (Şekil 9,10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 9. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen mezenterik arterlerin 
 elektron mikroskobundaki görünümü. n=4-6. 
Bar=2 μm. 
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Şekil 10. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen renal arterlerin 
elektron mikroskobundaki görünümü. n=4-6. 
Bar=1,6-2 μm 
 
Böbrek dokuları incelendiğinde, kontrol 
grubunda kapsüler ve glomerüler alan 
yapısının normal olduğu, burada yer alan 
podositlerin, mezengiyal hücrelerin, kan 
damarlarının ve endotel hücrelerinin normal 
yapıda olduğu, aynı zamanda endotel 
hücrelerinin bazal membran ile adezyonunun 
ve bu membranın kalınlığının normal 
sınırlarda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
visseral ve pariyetal yapraklar arasındaki 
mesafenin normal olduğu görülmüştür. 
Barnidipin uygulanan kontrol grubunda 
glomerulus ve çevresindeki yapıların normal 
olduğu, ancak kapsüler alanın biraz azaldığı 
gözlenmiştir. Hipertansif grupta ise özellikle 
glomerulus yapısının bozulduğu mezengiyal 
hücre, endotel hücresi ve podositlerin 
şekillerinin bozulduğu, adezyonlarını 
kaybettiği ve kapsüler alanın kontrol grubuna 
kıyasla genişlediği tespit edilmiştir (Şekil 11). 
 
    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Şekil 11. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen böbrek dokusunun 
elektron mikroskobundaki görünümü. n=4-6. 
Bar=2-4 μm.TM: tunika media, iel: iç elastik lamina, 
E: eritrosit, v: vakuol,  e: endotel hücresi, bm: bazal 
membran. e: endotel hücresi, bm: bazal membran, 
P:podosit, py: bowman kapsülü pariyetal yaprak, vy: 
viseral yaprak, m: mezengiyal hücre, pth: proksimal 
tübül hücresi, kd: kan damarı.   

İmmünohistokimyasal incelemeler 
 
Kontrol grubu hayvanlardan izole edilen 
renal ve mezenterik arterlerde tunika intima 
tabakasında belirgin eNOS reaksiyonu ve 
zayıf iNOS reaksiyonu görülmüştür. 
Hipertansif grupta ise gerek eNOS gerekse 
de iNOS immünreaktivitesinin kontrol 
grubuna göre azaldığı görülmüştür. 
Barnidipin uygulanan hipertansif sıçanlarda 
ise özellikle eNOS aktivitesinin hipertansif 
gruba kıyasla arttığı ve bu reaksiyonun 
kontrol grubu ile benzer olduğu belirlenmiştir. 
Barnidipin uygulanan normotansif grupta 
eNOS ve iNOS immünreaktivitesinin tunika 
intima ve tunika media tabakalarında arttığı 
gözlenmiştir (Şekil 12, 13, 15, 16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 12. Kontrol (A), Kontrol+Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME+Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen mezenterik ve renal 
arterlerde  eNOS reaksiyonu, n=4-6, 
Bar=50μm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 13. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen renal arterlerde 
eNOS dağılımı.  : eNOS reaksiyonu, n=4-6, 
Bar=50μm. 
 
Kontrol grubu hayvanların böbrek 
dokusunda eNOS ve iNOS reaksiyonlarının 
özellikle tübüllerde yoğunlaştığı, 
glomeruluslarda reaksiyonun yok denecek 
kadar az olduğu gözlenmiştir. Hipertansif 
sıçanlarda ise gerek eNOS gerekse de iNOS 
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reaksiyonun kontrol grubuna göre azaldığı 
görülmüştür. Barnidipin uygulanan 
hipertansif sıçanlarda ise Barnidipin 
uygulamasının hem eNOS reaksiyonunu 
hem de iNOS reaksiyonunu arttırarak kontrol 
grubu düzeylerine döndürdüğü tespit 
edilmiştir. Barnidipin uygulanan normotansif 
sıçanlarda ise her iki reaksiyonun hem 
tübüllerde hem de glomeruluslarda arttığı 
gözlenmiştir (Şekil 14,17). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 14. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), L-
NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen böbrek dokusunda eNOS 
dağılımı. : eNOS reaksiyonu, n=4-6, Bar=50μm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 15. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin  (B), L-
NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D)  gruplarından 
izole edilen mezenterik arterlerde iNOS dağılımı. : 
iNOS reaksiyonu, n=4-6, Bar= 50μm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 16. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), L-
NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) gruplarından 
izole edilen renal arterlerde iNOS dağılımı. : iNOS 
reaksiyonu. n=4-6. Bar=50μm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 17. Kontrol (A), Kontrol + Barnidipin (B), 
L-NAME (C) ve L-NAME + Barnidipin (D) 
gruplarından izole edilen böbrek dokusunda 
iNOS dağılımı. : iNOS reaksiyonu, n=4-6, Bar= 
50μm. 
 
 
TARTIŞMA 
 
Çalışmamızda L-NAME uygulanan 
sıçanların vücut ağırlıklarında 3. haftadan 
itibaren kontrol grubuna göre anlamlı bir 
azalma görülürken, sistolik kan 
basınçlarında ise 1. haftadan itibaren anlamlı 
bir artış meydana gelmiştir. Ayrıca, bazı 
hipertansif sıçanlarda artan kan basıncına 
paralel olarak ekstremitelerde zayıflık, göz, 
burun ve kulakta kanama, solunum zorluğu, 
halsizlik gibi semptomlar ve ölüm 
gözlenmiştir. Hipertansif sıçanlarda ölçülen 
kan basıncı düzeyi ve gözlenen diğer 
semptomlar deneysel hipertansiyon 
oluşturmak için L-NAME’in kullanıldığı diğer 
çalışmaların bulguları ile paralellik 
göstermektedir (Ribeiro ve ark. 1992, Zhao 
ve ark. 1999, Tucker ve ark. 2000, Priviero 
ve ark. 2007). Öte yandan 2. haftadan 
itibaren L-NAME ile birlikte Barnidipin 
uygulanan sıçanlarda L-NAME grubundan 
farklı olarak sıçanların vücut ağırlığında bir 
azalma meydana gelmediği, vücut 
ağırlığındaki değişimlerin kontrol grubu ile 
benzer olduğu gözlenmiştir. L-
NAME+Barnidipin grubunda Barnidipin 
uygulamasını takip eden 1. haftadan itibaren 
sistolik kan basıncı düzeylerinin L-NAME 
grubuna göre kademeli olarak anlamlı 
düzeyde azaldığı görülmüştür.  
 
5. haftanın sonunda L-NAME uygulanan 
sıçanlardan izole edilen mezenterik 
arterlerde asetilkolin ile elde edilen 
maksimum gevşeme yanıtlarının, kontrol 
grubuna kıyasla anlamlı düzeyde azaldığı, 
renal arterlerde ise endotel aracılı gevşeme 
yanıtlarının değişmediği gözlenmiştir. L-
NAME uygulanan sıçanlardan izole edilen 
mezenterik ve renal arterlerde sodyum 
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nitroprussiyat ile elde edilen düz kas aracılı 
gevşeme yanıtları ise gruplar arasında 
farklılık göstermemiştir. Elde edilen bu 
veriler, sıçanlarda L-NAME ile 5 hafta 
süreyle oluşturulan deneysel hipertansiyon 
modelinde mezenterik arterlerde endotel 
disfonksiyonun geliştiği, buna karşılık gerek 
mezenterik gerekse de renal arterlerde 
endotelden bağımsız düz kas gevşeme 
yanıtlarının değişmediğini ortaya 
koymaktadır. Mezenterik arter ile elde edilen 
sonuçlar, benzer bulguları içeren deneysel 
çalışmalar ile paralellik göstermektedir  
(Kimura ve ark. 1999, Zhao ve ark. 1999, 
Sekiguchi ve ark. 2001, Liu ve ark. 2002). L-
NAME +Barnidipin uygulanan sıçanlardan 
izole edilen mezenterik arterlerde asetilkolin 
ile elde edilen maksimum gevşeme 
yanıtlarının ise L-NAME grubuna kıyasla 
anlamlı düzeyde geriye döndüğü 
gözlenmiştir. Endotel tabakasında asetilkolin 
aracılı gevşeme yanıtlarında NO’nun yanı 
sıra EDHF ve prostasiklin gibi diğer endotel 
aracılı faktörlerin de katkısı olduğu 
bildirilmiştir (Meng ve ark. 1996, Gödecke ve 
ark. 1998, Brandes ve ark. 2000, Lamping 
ve ark. 2000). EDHF etkisini kalsiyum ile 
aktive olan potasyum kanallarıyla (KCa) 
göstermektedir (Busse ve ark. 2002). eNOS 
knock-out farelerden (Sun ve ark. 1999, 
Brandes ve ark. 2000, Iwakiri ve ark. 2002) 
ve yüksek tuz ile beslenen sıçanlardan 
(Katusic 2002, Sofola ve ark. 2002) izole 
edilen damarlarda asetilkolin aracılı EDHF 
yanıtının kompenzatuvar bir faktör olarak 
arttığı bildirilmiştir. Benzer şekilde hipertansif 
bireylerde de bozulmuş olan NO salınımını 
kompanse etmek amacıyla EDHF 
salınımının arttığı tespit edilmiştir (Taddei ve 
ark. 1999). Çalışmamızda, renal arterlerde 
endotel aracılı gevşeme yanıtının L-NAME 
hipertansif grupta kronik NOS inhibisyonuna 
rağmen kontrol grubundan farklı 
bulunmaması EDHF aracılı yanıtın 
kompenzatuvar bir mekanizma olarak artmış 
olabileceğini düşündürmektedir.  
  
Hipertansiyona bağlı olarak vasküler 
reaktivitedeki değişimin ve bu hususta 
Barnidipin uygulamasının etkilerinin 
değerlendirilmesi amacıyla kontrol, 
kontrol+Barnidipin, L-NAME ve L-
NAME+Barnidipin uygulanan sıçanlardan 
izole edilen mezenterik ve renal arterlerde 
α1- reseptör aracılı kasılma sağlayan 
noradrenalinin konsantrasyon bağımlı etkileri 
çalışılmıştır. 5 hafta süreyle L-NAME 
uygulanan sıçanlardan izole edilen 
mezenterik ve renal arterlerde, renal 
arterlerde daha belirgin olmak üzere, 
noradrenalinin konsantrasyon bağımlı 

kastırıcı etkilerinde kontrol grubuna kıyasla 
anlamlı düzeyde azalma olduğu 
gözlenmiştir. L-NAME uygulamasını takip 
eden 2. haftadan itibaren Barnidipin 
uygulanan sıçanlardan izole edilen 
mezenterik ve renal arterlerde, L-NAME 
grubundan izole edilen arterlerde 
noradrenaline karşı gözlenen 
hiporeaktivitinin istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde geriye döndüğü gözlenmiştir. 
Ayrıca mezenterik arterlerde NAK 
kombinasyonu ile elde edilen kasılma 
yanıtlarında gruplar arasında farklılık 
gözlenmezken, renal arterlerde NAK 
kombinasyonu ile elde edilen kasılma 
yanıtlarının L-NAME uygulanan hipertansif 
grupta kontrol grubuna kıyasla anlamlı 
düzeyde azaldığı, Barnidipin uygulaması ile 
bu azalmanın geriye döndüğü gözlenmiştir.  
 
NOS inhibitörlerinin içme suyuna katılarak 2-
8 hafta süresince sıçanlara uygulanması 
sonucunda NO sentezinin kronik olarak 
inhibe edildiği çalışmalarda,  arteriyel kan 
basıncında belirgin bir yükselmenin yanı 
sıra, vasküler sistemde fonksiyonel ve 
yapısal değişikliklerin oluştuğu kaydedilmiştir 
(Ribeiro ve ark. 1992, Bernatova ve ark. 
1999, Zhao ve ark. 1999, Pechanova ve ark. 
2004, Thakali ve ark. 2006, Priviero ve ark. 
2007, Simko ve ark. 2007). Spontan 
hipertansif, renal hipertansif, DOCA 
hipertansif (Marin 1993) ve L-NAME 
hipertansif  (Lopez ve ark. 2004, Thakali ve 
ark. 2006) hayvan modelleri ile yapılan 
çalışmalarda, artan sempatik stimülasyona 
bağlı olarak vasküler düz kas kasılma 
yanıtlarında artış olduğunu gösteren 
çalışmaların yanı sıra, spontan hipertansif 
(Arribas ve ark. 1996, Briones ve ark. 2002) 
ve L-NAME hipertansif (Lopez ve ark. 2004, 
Thakali ve ark. 2006) modellerde vasküler 
düz kas kasılma yanıtlarında azalma 
olduğunu gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır. Tavşan aortik düz kas 
hücreleri ile yürütülen bir çalışmada, α1 
reseptör agonisti noradrenalin uyarısı ile 
sağlanan aşırı sempatik stimülasyona karşı 
vasküler düz kas α1 adrenerjik reseptörlerin 
mRNA düzeylerindeki, dolayısıyla reseptör 
dansitesindeki azalmaya bağlı olarak α1 
reseptör cevaplılığında azalma meydana 
geldiği gözlenmiştir (Izzo ve ark. 1990). α1 
reseptör cevaplılığındaki azalmanın reseptör 
dansitesindeki azalmanın yanı sıra, reseptör 
sentez ve degradasyonu arasındaki 
dengenin değişmesinden veya reseptörlerin 
hücre yüzeyi ve yüzey dışındaki alanlar 
arasındaki döngünün bozulmasından dolayı 
agonistin reseptörle etkileşememesi 
sonucunda meydana gelebileceği öne 
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sürülmüştür.  Benzer şekilde, L-NAME ile 
hipertansiyon oluşturulan sıçanlardan izole 
edilen aorta halkalarında uzun süreli NOS 
inhibisyonuna bağlı olarak fenilefrin kasılma 
yanıtlarında azalma olduğu gözlenmiştir. α-
vazokonstriktör mekanizmalar aracılı 
yanıtlardaki azalmanın, endotelyal 
nitrovazodilatör olan NO’nun uzun süreli 
inhibisyonuna bağlı olarak vasküler düz kas 
tonüsünde oluşan modifikasyonlarına karşı 
geliştirilmiş bir kompenzatuvar mekanizma 
olabileceği bildirilmiştir (Aleixandre ve ark. 
2001). Söz konusu çalışmada ayrıca, L-
NAME uygulaması ile hipertansiyon 
oluşturulan sıçanlardan izole edilen aortik 
halkalarda KCl bağımlı kasılma yanıtlarının 
da kontrol grubuna göre azaldığı ve NO 
sentezi inhibisyonunun depolarizasyon 
aracılı vasküler düz kas yanıtlarını da 
değiştirebileceği belirtilmiştir. Çalışmamızda 
L-NAME hipertansif sıçanlardan izole edilen 
mezenterik ve renal arterlerde α agonist olan 
noradrenaline karşı reaktivitede gözlenen 
azalmanın α1 reseptör dansitesindeki / 
duyarlılığındaki azalma ile ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir.  
Barnidipin’in direkt bir etkisinin olup 
olmadığının araştırılması amacıyla yürütülen 
çalışmalarda, 3 hafta süre ile Barnidipin 
uygulanan sıçanlarda vücut ağırlıklarının, 
sistolik kan basınçlarının, izole mezenterik 
ve renal arterlerinin vasküler düz kas ve 
endotel aracılı yanıtlarının kontrol grubundan 
farklı olmadığı gözlenmiştir. 
Işık mikroskobu ile kontrol grubu hayvanların 
mezenterik ve renal arterlerinde yapılan 
histolojik incelemelerde endotel hücrelerinin 
bulunduğu tunika intima, düz kas 
hücrelerinin bulunduğu tunika media ve bağ 
dokusu elemanlarından oluşan tunika 
adventisya tabakalarının normal yapı ve 
morfolojide oldukları belirlenmiştir. Ancak 
hipertansif grupta tunika media tabakasının 
oldukça kalınlaştığı, damar lümen çapının 
azaldığı ve düz kas hücrelerinin 
nukleuslarının normal yassı şeklini yitirerek 
oval şekil aldığı görülmüştür. Barnidipin 
uygulanan hipertansif hayvanların 
mezenterik ve renal arterlerinde ise damar 
duvar kalınlığının hipertansif gruba kıyasla 
azaldığı, düz kas hücrelerinin normal 
görünümde olduğu ve damar lümeninin 
genişleyerek normale döndüğü belirlenmiştir. 
Barnidipin uygulanan normotansif sıçanlarda 
(Kontrol+Barnidipin) tunika media 
tabakasının kalınlığının nispeten kontrole 
göre azaldığı ve düz kas hücrelerinin 
nukleus şekillerinin normal olduğu tespit 
edilmiştir.  
 

Çalışmamızda elektron mikroskobu ile elde 
edilen bulgular ışık mikroskobu ile elde 
edilen verileri desteklemekte ve daha detaylı 
bir değerlendirmeye olanak sunmaktadır. 
Kontrol grubu sıçanların mezenterik ve renal 
arterleri elektron mikroskobu ile 
incelendiğinde, damar tunika intima ve 
tunika media tabakalarının normal yapı ve 
görünümde olduğu, endotel hücrelerin 
şeklinin ve bazal membran ile adezyonunun 
normal olduğu ve düz kas hücrelerinin 
birbirleri ile olan bağlantısının ve yapılarının 
normal olduğu görülmüştür. Hipertansif 
grupların mezenterik ve renal arterleri 
incelendiğinde özellikle tunika intima 
tabakasında yer alan endotel hücrelerin 
yapılarının bozulduğu, bazal membran ile 
olan adezyonlarının azalarak bağlantıların 
gevşediği ve özellikle subendoteliyal alanda 
iç elastik membran kalınlığının oldukça 
arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca tunika media 
tabakasında düz kas hücrelerinin oldukça 
sıkı şekilde paketlendiği ve hücre içeriğinin 
yoğunlaştığı görülmüştür. Hipertansif 
hayvanlara Barnidipin uygulamasının ise 
mezenterik ve renal arterlerde 
hipertansiyonun yol açtığı hasarları normale 
döndürdüğü gözlenmiştir. 
 
Işık mikroskobu incelemeleri, kontrol grubu 
hayvanların böbrek dokusunda glomerulus, 
bowman kapsülü ve tübüllerin normal yapı 
ve morfolojide olduğunu göstermektedir. 
Buna karşın hipertansif grupta, glomerüler 
yumağın normal şeklini yitirerek dağınık ve 
atrofik bir görünümde olduğu, visseral ve 
pariyetal yaprakların arasındaki alanın 
genişlediği, ayrıca glomerulusun kan 
damarları arasında yer yer kanama 
odaklarının oluştuğu görülmüştür. Barnidipin 
uygulanan hipertansif grupta, hipertansiyon 
sonucu oluşan renal hasarın kısmen geriye 
döndüğü, böbrek yapı ve morfolojisinin 
kontrol grubuna benzer şekilde olduğu tespit 
edilmiştir. Barnidipin uygulanan normotansif 
grupta ise renal korpüskül’ün ve 
çevresindeki yapıların kontrole benzer 
olduğu görülmüştür. Bu gözlemleri 
detaylandırmak amacıyla, sıçanların böbrek 
dokularında yapılan elektron mikroskobu 
incelemeleri sonucunda, kontrol grubunda 
kapsüler ve glomerüler alan yapısının ve 
burada yer alan podositlerin, mezengiyal 
hücrelerin, kan damarlarının ve endotel 
hücrelerinin yapısının normal olduğu, aynı 
zamanda endotel hücrelerinin bazal 
membran ile adezyonunun ve bu membranın 
kalınlığının normal sınırlarda olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca visseral ve pariyetal 
yapraklar arasındaki mesafenin normal 
olduğu görülmüştür. Barnidipin uygulanan 
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kontrol grubunda glomerulus ve çevresindeki 
yapıların normal olduğu, ancak kapsüler 
alanın biraz azaldığı gözlenmiştir. Hipertansif 
grupta ise özellikle glomerulus yapısının 
bozulduğu mezengiyal hücre, endotel 
hücresi ve podositlerin şekillerinin bozulduğu 
ve adezyonlarını kaybettiği, kapsüler alanın 
kontrol grubuna kıyasla genişlediği tespit 
edilmiştir. Hipertansif grupta yer alan 
sıçanlara Barnidipin uygulamasının ise 
belirtilen hasarları büyük ölçüde geriye 
döndürdüğü ve normale yaklaştırdığı 
belirlenmiştir. Normotansif sıçanlara 
Barnidipin uygulaması ile gözlenen kısmi 
değişikliklerin de uzun süreli kalsiyum kanal 
blokajına bağlı olarak ortaya çıkması 
muhtemeldir. 
Böbrek, renal perfüzyon basıncı ve üriner 
sodyum atılımı ile ekstraselüler sıvı hacmini 
regüle ederek kan basıncının 
dengelenmesine yardımcı olmaktadır. 
Basınç ve natriürez döngüsünden dolayı, 
böbrekte artan renal perfüzyon basıncına 
karşılık üriner sodyum atılımı artmakta ve 
vasküler hacim azalmakta, arteriyel basınç 
normal değerlerine dönmektedir. 
Hipertansiyon, renal sodyum atılım 
fonksiyonunun azalması ya da basınç-
natriürez ilişkisinin bozulması sonucunda 
gelişebilmektedir. (Guyton 1987, Granger ve 
Alexander 2000). NO sentezindeki azalma 
direkt olarak bazal renal vasküler rezistansta 
ya da tübüler reabsorpsiyonda artışa, 
dolayısıyla renin-anjiyotensin sisteminin 
aktivasyonu ve vazokonstriktör faktörlere 
karşı renal vasküler yanıtın artışı ile renal 
sodyum atılım fonksiyonlarında azalmaya yol 
açabilmektedir (Granger ve Alexander 
2000).  Sıçanlar ve köpekler üzerinde 
yapılmış deneysel çalışmaların sonuçları, 
uzun süreli NOS inhibisyonu ile renal 
medüller kan akımında azalma, sodyum ve 
su tutulumu gibi renal hemodinamik 
fonksiyonlarda görülen kayıplarla birlikte 
hipertansiyonun geliştiğini göstermektedir 
(Baylis ve ark. 1990, Manning ve Hu 1994, 
Granger ve ark. 1996, Wu ve Mattson 2000). 
Stroke-prone spontan hipertansif sıçanlar ile 
yapılmış olan bir çalışmada Barnidipin’in 
(3mg/kg)’in doz bağımlı olarak diüreze ve 
idrardaki Na+, K+ ve Cl¯ iyonlarının 
seviyesinde artışa neden olduğu; renal arter 
içine yapılan infüzyonu sonrasında ise doz 
bağımlı olarak idrar akış oranı ve üriner Na+ 
miktarında artışa neden olurken, glomerüler 
filtrasyon oranı ve ortalama renal kan 
basıncında bir değişiklik meydana 
getirmediği bildirilmiştir (Kawashima ve ark. 
1991). Ayrıca Barnidipin’in hipertansif 
sıçanlarda afferent ve efferent arteriollerde 
önemli ölçüde gevşeme yanıtı meydana 

getirdiği ve glomerüler kan akımını artırdığı 
(Kimura ve ark. 1998), hipertansif böbrek 
hasarı oluşumunda etkili bir faktör olan 
trombosit kaynaklı büyüme faktörü B-
zincirinin mRNA ekspresyonununda ve 
proteinüri düzeyinde azalma meydana 
getirdiği bildirilmiştir (Hashimoto ve ark. 
1998). Benzer şekilde, stroke-prone spontan 
hipertansif sıçanlar ile yapılmış olan bir 
çalışmada Barnidipin’in, hipertansiyona bağlı 
gelişen renal hasarı önlediği, renal 
perfüzyonu artırıcı etkisi ve natriüretik etkisi 
ile böbrek üzerinde koruyucu bir etki 
sağladığı bildirilmiştir (Korstanje 2000). 
Renal parenkimal hipertansiyon hastalarında 
yürütülen klinik çalışmaların sonuçları da, 
Barnidipin’in idrar ve sodyum atılım 
miktarında artış meydana getirdiğini 
göstermektedir (Park ve ark. 2000, Liau 
2005).  
NO’nun L-tipi kalsiyum kanallarının 
aktivitesini modüle ettiği ve bu sayede hücre 
metabolizması ve özellikle de eksitabl 
dokular üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir. 
Dolayısıyla uzun süreli L-NAME uygulaması 
gibi kronik NOS inhibisyonu hücre içi 
kalsiyum metabolizması üzerinde bir takım 
aksaklıklara neden olabilmektedir (Török 
2008). Bunu destekliyici olarak, L-NAME 
hipertansiyon modelinde verapamil ve 
nifedipin gibi kalsiyum kanal blokerlerinin 
kronik olarak uygulanması sonucunda 
hipertansiyonun kontrol altına alındığı ve 
renal hasarın önlendiği bildirilmiştir (Riberio 
ve ark. 1995, Takase ve ark. 1996). Bu 
bulgular çalışmamızda L-NAME hipertansif 
sıçanlarda gözlenen renal hasarın kalsiyum 
kanal blokeri Barnidipin uygulaması ile 
geriye dönmesini destekler nitelikte 
bulgulardır. 
Işık ve elektron mikroskobu ile elde ettiğimiz 
histopatolojik veriler, hipertansiyona bağlı 
olarak mezenterik ve renal arterlerde endotel 
ve düz kas yapısında değişikliklerin 
oluştuğunu ortaya koymakta ve endotel 
aracılı gevşeme yanıtları ile kastırıcı ajanlara 
karşı reaktivitenin değiştiğini gösteren 
fonksiyonel bulgularımızı desteklemektedir. 
Bulgularımız, L-NAME ile oluşturulan 
hipertansiyonda endotel tabakasının normal 
yapısının bozulduğunu, lökosit 
infiltrasyonunun geliştiğini ve düz kas 
yapısının değiştiğini gösteren diğer 
çalışmaların sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir (Kubes ve ark. 1993, Rossi 
ve Colombini-Netto 2001, Kristek ve Gerova 
2004). 
Çalışmamızda kontrol, kontrol+Barnidipin, L-
NAME, L-NAME+Barnidipin gruplarından 
izole edilen mezenterik arterler, renal arterler 
ve böbrek dokusu immünohistokimyasal 
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yöntemler ile eNOS ve iNOS dağılımları 
açısından değerlendirilmiştir. Kontrol grubu 
hayvanların renal ve mezenterik arterlerinde 
özellikle tunika intima tabakasının endotel 
hücrelerinde belirgin eNOS reaksiyonu ve 
zayıf iNOS reaksiyonu görülmüştür. 
Hipertansif grupta ise gerek eNOS gerekse 
de iNOS immünreaktivitesinin kontrol 
grubuna göre azaldığı gözlenmiştir. L-NAME 
uygulaması ile deneysel hipertansiyonun 
oluşturulduğu diğer çalışmalarda da eNOS 
dağılımı ve ekspresyonunun hipertansif 
arterlerde azaldığı bildirilmektedir (Zhao ve 
ark. 1999, Husain 2002, De Gennaro 
Colonna 2005, Hsu ve ark. 2007). Buna 
göre, çalışmamızda hipertansif sıçanların 
mezenterik ve renal arterlerinde eNOS 
dağılımında görülen azalmanın NOS 
inhibitörü L-NAME etkisine bağlı olarak 
geliştiği düşünülmektedir.  Ayrıca L-NAME 
ile hipertansiyon oluşturulan diğer 
çalışmalarda da vasküler iNOS 
ekspresyonunun L-NAME’in non-selektif 
etkisine bağlı olarak azaldığı bildirilmektedir 
(Hussain 2002, Hsu ve ark. 2007). Buna 
karşın, L-NAME uygulamasının damar 
duvarında proenflamatuvar mekanizmaları 
indüklediği ve iNOS ekspresyonunda artışa 
neden olduğu (Luvara ve ark. 1998) ve 
spontan hipertansif sıçanlarda iNOS 
ekspresyonunun artan enflamatuvar yanıta 
bağlı olarak kontrole göre arttığı 
bildirilmektedir (Chou ve ark. 1998, Briones 
ve ark. 2000, Briones ve ark. 2002). 
Çalışmamızda, Barnidipin uygulanan 
hipertansif sıçanlarda ise özellikle eNOS 
aktivitesinin hipertansif gruba kıyasla arttığı 
ve bu reaksiyonun kontrol grubu ile benzer 
olduğu belirlenmiştir. Barnidipin uygulanan 
normotansif grupta kontrol grubuna kıyasla 
eNOS ve iNOS immünreaktivitesinin tunika 
intima ve tunika media  tabakasında arttığı 
gözlenmiştir. Dihidropiridin türevi kalsiyum 
kanal blokerleri antihipertansif etkilerini,  düz 
kas L-tipi kalsiyum kanallarından Ca+2 
iyonlarının girişinin inhibisyonuna bağlı direkt 
gevşetici etkileri ve vasküler endotel 
tabakasından NO salınımı aracılığı ile 
sağladığı indirekt gevşetici etkileri ile 
göstermektedirler (Dhein ve ark. 1999). 
Kalsiyum kanal blokerlerinin hipertansiyon, 
ateroskleroz ve hiperkolesterolemi gibi 
durumlarda gelişen anormal koroner 
vazomotor yanıtlar üzerinde olumlu etkileri 
olduğu, in vitro koşullarda eNOS aktivitesini 
up-regüle ettikleri ve NO üretimini artırdıkları 
bildirilmiştir (Zhang ve Hintze 1998, Ding ve 
Vaziri 2000, Kitakaze ve ark. 2000). Özellikle 
dihidropiridin türevi kalsiyum kanal 
blokerlerinin sübkütan, epikardiyal, periferal 
arterler ve önkol gibi çeşitli vasküler 

yataklarda oluşan endotel disfonksiyonunu 
geriye döndürdüğü; nitrendipin, nifedipin, 
nisoldipin ve nimodipinin eNOS’u aktive ettiği 
dolayısıyla NO salınımını arttırdığı 
bildirilmiştir (Motro ve ark. 2001, Grossman 
ve Messerli 2004). Çalışmamızda L-NAME 
hipertansif sıçanların arterlerinde eNOS 
düzeylerinde kontrol grubuna kıyasla 
gözlenen azalmanın Barnidipin uygulaması 
ile geriye dönmesi, kalsiyum kanal blokeri 
ilaçların eNOS ekspresyonu / aktivasyonu 
üzerindeki olumlu etkileri ile ilişkili 
görünmektedir. 
İmmünohistokimyasal çalışmalar için kontrol 
grubundan izole edilen böbrek dokusunda 
eNOS ve iNOS reaksiyonlarının özellikle 
tübüllerde yoğunlaştığı, glomeruluslarda 
reaksiyonun yok denecek kadar az olduğu 
belirlenmiştir. İzole mezenterik ve renal 
arterlere benzer şekilde hipertansif 
sıçanlardan izole edilen böbrek dokusunda 
gerek eNOS gerekse de iNOS reaksiyonun 
kontrol grubuna göre azaldığı görülmüştür. 
Barnidipin uygulanan hipertansif sıçanlarda 
ise Barnidipin uygulamasının hem eNOS 
reaksiyonunu hem de iNOS reaksiyonunu 
arttırarak kontrol grubu düzeylerine getirdiği 
tespit edilmiştir. Barnidipin uygulanan 
normotansif sıçanlarda ise, her iki 
reaksiyonun hem tübüllerde hem de 
glomeruluslarda arttığı görülmüştür. 
Çalışmamızda, L-NAME hipertansif 
sıçanlarda gözlenen renal hasarın Barnidipin 
uygulaması ile geriye dönmesi,  hipertansif 
renal hasara karşı koruyucu etkisi olan NO 
düzeylerinin kalsiyum kanal blokeri ilaçların 
eNOS ekspresyonunu / aktivasyonunu 
artırıcı etkilerine paralel olarak yükselmesi ile 
ilişki olabileceği düşünülmektedir. 
Sonuç olarak, bu çalışmada non selektif 
Nitrik Oksit Sentaz inhibitörü L-NAME ile 5 
hafta süre ile deneysel hipertansiyon 
oluşturulan sıçanlarda hipertansiyonun erken 
döneminden başlanarak uzun süreli 
Barnidipin uygulanmasının, hipertansiyona 
bağlı olarak mezenterik ve renal arterlerin 
düz kas ve endotel tabakalarında ve böbrek 
dokusunda meydana gelen histopatolojik 
değişiklikleri engellediği gözlenmiştir. Ayrıca 
söz konusu arterlerde hipertansiyona bağlı 
olarak azalan düz kas α-reseptör 
cevaplılığının ve endotel aracılı gevşeme 
yanıtlarının da Barnidipin uygulaması ile 
geriye döndüğü tespit edilmiştir. 
İmmünohistokimyasal incelemelerin 
sonuçları, Barnidipin uygulamasının L-NAME 
grubunda azalmış olan eNOS dağılımını 
arttırdığı ve Barnidipin’in renal hasar 
üzerindeki koruyucu etkisinin özellikle NO 
düzeylerini arttırıcı etkisi ile ilişkili 
olabileceğine işaret etmektedir. Günümüzde 
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hipertansiyon epidemi boyutlarında yaygın 
bir sorun haline gelmiş olup, hipertansiyonun 
erken tanı ve tedavisinin etkin bir şekilde 
sağlanması ile hipertansiyonla ilişkili böbrek 
hasarı ve diğer kardiyovasküler risklerin 
azaltılması hipertansiyonun topluma 
getireceği yük açısından üzerinde önemle 
durulması gereken bir husustur. Barnidipin 
uzun etki süresi ile sistolik kan basıncını 
etkin bir şekilde düşürmenin yanı sıra, 
hipertansiyona bağlı olarak periferik arterler 
ve özellikle böbrek dokusu üzerinde gelişen 
hasarı engellemesi açısından önemli bir 
antihipertansif ajan olarak görülmektedir.  
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Yüksek Tuz İçerikli Diyetin Yaşa Bağlı Kan Basıncı Artışı ve Santral Oksidatif Stres 
Üzerine Etkileri 
Bilgen BAŞGUT 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Gelişen dünyada başlıca ölüm nedenleri 
arasında bulunan hipertansiyon, miyokardiyal 
infarktüs, inme ve kalp yetmezliği gibi 
kardiyovasküler hastalıkların görülme 
sıklığının yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Bu 
nedenle yaşla ilişkili kardiyovasküler 
hastalıkların patofizyolojisinin iyi anlaşılması, 
buna yönelik tedavi stratejilerinin 
geliştirilebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Otonom sinir sistemindeki (OSS) bozukluklar, 
yukarıda sözü edilen hastalıkların ortaya 
çıkmasında ve bu hastalıklara karşı gelişen 
kompensatuvar cevaplarda önemli bir role 
sahiptir. Kalp hızı, miyokardiyal kontraktilite, 
sistemik vasküler rezistans ve kan hacminin 
kontrolünde rol oynayan sempatik sinir 
aktivitesi, refleks regülasyonla kardiyak output 
ve kan basıncının kontrolü bu sistem 
tarafından sağlanmaktadır. Özellikle 
kardiyovagal barorefleks duyarlılığın ve para-
sempatik cevaplılığın azalması gibi kardiyo-
vasküler sistemin otonomik kontrolündeki 
değişikliklerin, ileri yaşlarda kan basıncı 
artışına bağlı, kardiyovasküler morbidite ve 
mortaliteye neden olabilecek patofizyolojik bir 
durum olup olmadığı açık değildir (Kannel ve 
ark. 1978; Franklin ve ark. 1997; Tuck 1989). 

 Yaşla birlikte kan basıncı artışı, başlıca iki 
nedene bağlı olabilmektedir: sempatik sinir 
sistemi aktivitesindeki artış (Esler ve ark. 
1995; Esler ve ark. 2002; Seals ve ark. 2004) 
ve vasküler disfonksiyon (Lakatta ve ark. 
2003; Inoue ve ark. 1996). Vasküler 
disfonksiyonda değişiklik, sempatik sinir 
aktivasyonunun sonucunda sekonder olarak 
ortaya çıkabilir (Seals ve ark. 2004). Bu 
nedenle, yaşla ilişkili hipertansiyonun ve 
kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisinin 
anlaşılmasında, sempatik sinir sistemi aktivite-
sindeki artıştan sorumlu mekanizmaların 
açıklanması önemlidir. Yayımlanmış preklinik 

ve klinik çalışmalar, yaşla birlikte adrenal 
medullada katekolamin biyosentezinde yer 
alan tirozin hidroksilaz ve dopamin-beta 
hidroksilaz enzim aktiviteleri ve miktarının 
arttığını (Kedzierski ve ark. 1990; Tumer ve 
ark. 1995; Erdos ve ark. 2007), dolaşımdaki 
katekolamin düzeylerinin yükseldiğini ortaya 
koymuştur (Ziegler ve ark. 1976; Avakian ve 
ark. 1984; Hoeldtke ve ark. 1985; Ito ve ark. 
1986).  

Yaşlanmadaki serbest radikal teorisine göre 
ise, oksidatif stres çeşitli dokularda yaşlanma 
prosesine aracılık eder  (Harman 1992). Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda, hipotalamo-
hipofiziyer-adrenal aksın disregülasyonunu da 
içeren yaşa bağlı nörohumoral değişikliklerin, 
santral sinir sisteminde oksidatif stres artışıyla 
ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (Siqueira ve 
ark. 2005; Siqueira ve ark. 2005). Gençlerle 
karşılaştırıldığında yaşlı hayvanların hipotala-
mus ve hipokampusunda SOD, glutatyon 
peroksidaz ve katalaz gibi antioksidan 
enzimlerin aktiviteleri azalırken, serbest 
radikal oluşumunun anlamlı olarak arttığının 
gösterilmesi bu düşünceyi desteklemektedir 
(Siqueira ve ark. 2005). Santral sinir sistemin-
de yaşa bağlı olarak reaktif oksijen türlerinin 
artması ve antioksidan kapasitenin azalması 
Alzheimer ve Parkinson gibi ileri yaşlarda 
görülen hastalıklar için önemli etkenler 
arasında sayılmaktadır  (Mariani ve ark. 
2005). 

Deneysel hipertansiyon modellerinde de 
sempatik sinir sistemi aktivasyonuna özellikle 
süperoksit anyonu ve hidrojen peroksitin 
aracılık ettiğinin gösterilmesi, yaşa bağlı 
hipertansiyonda oksidatif stresin önemini 
ortaya koymuştur (Gao ve ark. 2004; Lindley 
ve ark. 2004; Mayorov ve ark. 2004; Yu ve 
ark. 2007). Yayımlanmış çalışmalar özellikle 
beynin kardiyovasküler regülatör merkez-
lerinde, oksidatif stresin yaşa bağlı olarak kan 
basıncı, kalp hızı ve sempatik sinir sistemi 
aktivitesinde artışa aracılık ettiğini göster-
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miştir. Beyinde, yaşla birlikte anti-oksidan 
kapasitenin azaldığı (Nistico ve ark. 1992; 
Siqueira ve ark. 2005) ve sempatik sinir 
sistemi aktivitesinin arttığı da (Esler ve ark. 
1995) literatürde yer almaktadır. Lokal 
süperoksit dismutaz uygulamasıyla yaşın 
kardiyovasküler parametreler üzerindeki 
olumsuz etkilerinin ortadan kalkması, bu 
değişikliklere özellikle süperoksit anyonunun 
aracılık ettiğini düşündürmektedir (Zanzinger 
ve ark. 2000). Sempatik sinir sistemi 
aktivitesinin RVLM, NTS ve hipotalamusun 
paraventriküler nukleusu (PVN) gibi 
kardiyovasküler kontrol merkezlerinde 
süperoksit oluşumuyla birlikte arttığı 
saptanmıştır (Mayorov ve ark. 2004; Wang ve 
ark. 2004; Erdos ve ark. 2006). Birlikte 
değerlendirildiğinde bu sonuçlar, yaşlı 
bireylerde görülen kan basıncındaki artışın 
etiyopatolojisinde sempatik aktivasyonun 
yanında oksidatif stresin de önemli rolü 
olduğunu düşündürmektedir.  

Esansiyel hipertansiyonlularda ve yaşlılarda 
sodyum duyarlılığının normotansif bireylere 
göre daha yüksek olduğu bilinmektedir 
(Weinberger ve ark. 1993; Folkow ve ark. 
1992). Bunun nedeni, renal fonksiyonların 
ve/veya natriüretik endojen maddelerin (PGE2, 
dopamin) sentezinin azalması olabilir. 
Yaşlanmayla birlikte membran Na+-K+-ATPaz 
ve Ca+2-ATPaz aktivitesindeki azalma hücre 
içi Na+ ve arkasından Ca+2 birikimine neden 
olarak vasküler rezistansta artış sonucu 
geriyatrik hipertansiyona katkıda bulunabilir 
(Zemel ve ark. 1988). Öte yandan, deneysel 
olarak tuzla indüklenen hipertansiyon 
modellerinde, yüksek miktarda tuz alımının 
dolaşımdaki renin-anjiyotensin sistem 
aktivitesinde azalmaya yol açmasına karşın, 
AT1 reseptör upregülasyonuna neden olduğu 
gösterilmiştir (Bellucci ve ark. 1984; Aguilera 
ve ark. 1981,  Nickenig ve ark. 1998). Ek 
olarak, yaşlılarda sodyum duyarlılığına 
sempatik sinir sistemi aktivitesindeki artışın da 
eşlik ettiği öne sürülmüştür (Campese ve ark. 
1982; Koolen ve ark. 1984).  

Tuza duyarlı hipertansiyonun incelendiği 
birçok hayvan modelinde de çeşitli dokularda 
aşırı düzeyde ROT oluşumu saptanmıştır 
(Wilcox ve ark. 2005; Bayorh ve ark. 2004; 

Matsui ve ark. 2006, Taylor ve ark. 2006). 
Yüksek tuz içerikli diyetle beslenen Dahl tuza 
duyarlı sıçanlarda kardiyak dokuda NADPH 
oksidaz aktivitesinin arttığı (Matsui ve ark. 
2006), renal medullada da NADPH oksidazla 
indüklenen ROT’un tuzla indüklenen arteriyel 
kan basıncı artışına katkıda bulunduğu 
belirlenmiştir (Taylor ve ark. 2006). Ayrıca, tuz 
yüklemesinin inme yatkınlığı olan spontan 
hipertansif sıçanların beyninde NADPH 
oksidaz aktivitesi ve süperoksit oluşumunu 
artırdığı bulgulanmıştır (Kim-Mitsuyama ve 
ark. 2005). 

Genel olarak sodyum duyarlılığı sonucu 
indüklenen kan basıncı artışından sorumlu 
yukarıda bahsedilen periferal mekanizmalar 
ileri sürülmüş olmasına karşın, bu patolojide 
santral faktörlerin katkısını araştıran az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar, tuza duyarlı hipertansiyonda 
santral sempatik aktivasyon ve buna aracılık 
edebilecek yolaklar üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Huang ve ark. (2001) i.c.v sodyum 
infüzyonunun Dahl-tuza duyarlı sıçanlarda, 
Dahl-tuza dirençli sıçanlardan daha büyük 
oranda sempatoeksitatör ve pressör cevaplara 
neden olduğunu bildirmişlerdir.  Fujita ve ark. 
(2005) ise intrinsik bir antioksidan olan 
adrenomedullin eksikliği bulunan farelerde, 
i.c.v hiperozmotik tuz solüsyonuna verilen 
sempatoeksitatör ve pressör cevapların SOD-
mimetik tempolün ön-uygulanmasıyla inhibe 
edildiğini göstermişlerdir. Çeşitli hipertansif 
hayvan modellerinden elde edilen bu bulgular, 
tuzla indüklenen hipertansiyonun santral 
sempatik aktivasyon ve beyinde oksidatif stres 
artışıyla ilişkili olduğunu ortaya koymakla 
birlikte, diyetteki tuz içeriğinin artırılmasının 
yaşa bağlı hipertansiyonda bu yolakları nasıl 
etkilediği henüz bilinmemektedir.  

Bu metinde sunulan bilgiler yüksek tuz içerikli 
diyetle beslenmenin, yaşa bağlı kan basıncı 
değişiklikleri ve bu değişikliklerin regülasyo-
nunda rol oynayan olası santral mekanizma-
ların aydınlatılmasına yönelik araştırma 
sonuçlarımı kapsamaktadır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 
Deney hayvanları 
Deneylerde Harlan Laboratuvarlarında 
(Indianapolis, IN, USA) üretilen ve yetiştirilen 
5 aylık (Genç) ve 27 aylık (Yaşlı) Fisher 344 X 
Brown Norway (F344xBN) erkek sıçanlar 
kullanılmıştır.  F344xBN, yaşlanma 
çalışmalarında en sık kullanılan hayvan 
modelidir ve bu hayvanlarda yaşla birlikte 
hipertansiyon geliştiği gösterilmiştir (Shek 
2005). Bu nedenle yaşa bağlı hipertansiyonun 
incelenmesi için ideal bir modeldir.   

Deneyler boyunca sıçanlar, 12:12 sa aydınlık-
karanlık periyodunda ve bireysel kafeslerde 
barındırılmıştır. Sıçanlara uygulanan deneysel 
protokoller, lokal etik komite tarafından 
onaylanmıştır.   

Deneysel tasarım  
Çalışmanın 1. kısmında genç (n=8) ve yaşlı 
(n=8) sıçanlar, deney hayvanları barındırma 
merkezine getirildikten sonra 1 hafta 
karantinaya alınmıştır. Karantina süresi 
dolduktan sonra, kan basıncı, kalp hızı ve 
lokomotor aktivite ölçümü için, izofluran 
anestezisi altında sıçanlara abdominal aort 
kanülasyonuyla radyotelemetrik transmitter 
(model PA-C40; Data Sciences International, 
St. Paul, MN) implante edilmiştir. 4 haftalık 
iyileşme periyodunu takiben, 3 gün süre ile 
bazal kan basıncı ve kalp hızı ölçümleri 
yapıldıktan sonra sıçanlar hareket kısıtlama 
stresi uygulanmıştır. Stres deneyinin ardından 
2 haftalık periyotta standart sıçan yemiyle 
(%15yağ, 3.1 kcal/g; diet-2018; Harlan Teklad, 
Madison, WI) beslenen sıçanlarda kontrol 
radyotelemetrik veriler haftada 3 gün sürekli 
kaydedilmiştir. Daha sonra, standart yem, %8 
NaCl içeren yüksek tuz içerikli (YT) yemle (%8 
NaCl; %15 yağ: 3.0 kcal/g; TD-92012; Harlan 
Teklad, Madison, WI) değiştirilmiş ve 12 gün 
boyunca sıçanlar bu yemle beslenmiştir. Kan 
basıncı, kalp hızı ve lokomotor aktivite YT 
diyeti boyunca sürekli ölçülmüştür. YT 
diyetinin hareket kısıtlama stresine karşı 
verilen kardiyovasküler cevaplar üzerindeki 
etkisinin incelenmesi için, stres protokolü YT 
diyetinin 8. gününde tekrarlanmıştır. 

Santral AngII reseptör sinyalinin sodyuma-
duyarlı yaşa-bağlı kan basıncı değişikliklerine 
katkısının araştırılması amacıyla da, gerek 

standart diyetin uygulandığı dönemde ve 
gerekse yüksek sodyum içerikli diyet protokolü 
sırasında sıçanlara 3 gün süreyle santral 
olarak (i.c.v) angiotensin II (10 ng/saat) 
uygulanmıştır. AngII infüzyonuna YT diyetinin 
9. gününde başlanmıştır. 

Çalışmanın bundan sonraki 2. kısmı, 
sakrifikasyondan sonra izole edilen dokularda 
protein düzeyi ve mRNA ekspresyonlarının 
ölçülmesi için tasarlanmıştır. Bu amaca 
yönelik olarak sıçanlar, rastgele 4 gruba 
ayrılmıştır: (1) Genç-kontrol (standart diyet; 
n=8); (2) Genç-yüksek tuz (%8 NaCl diyeti; 
n=8); (3) Yaşlı-kontrol  (standart diyet; n=8); 
(4) Yaşlı-yüksek tuz (%8 NaCl diyeti; n=8). 1. 
ve 3. gruplardaki sıçanlar, standart diyetle 
beslenirken, 2. ve 4. gruplarda yer alan 
sıçanlar, 12 gün boyunca %8 NaCl içeren 
diyetle beslenmiştir.  

Radyotelemetrik transmitter ve i.c.v. kanül 
yerleştirilmesi 
İzofluranla anesteziye edilmiş sıçanlara 
abdominal aorta kanülasyonu aracılığıyla 
radyotelemetrik transmitterler yerleştirilmiştir. 
Cerrahi işlem öncesinde 1 doz ve 
sonrasındaki 2 gün 1’er doz olmak üzere ağrı 
kontrolü için buprenorfin (s.c.) uygulanmıştır. 
Cerrahi girişim sonrasındaki 5 gün boyunca 
sıçanlara, protein içeriği yüksek jel-o küplerle 
besin desteği sağlanmıştır ve iyileşmeleri için 
düzenli kilo ve yem tüketimi kontrolleri 
yapılarak 4 hafta beklenilmiştir. 
Radyotelemetrik ölçümlere iyileşme 
periyodundan sonra başlanmış, kan basıncı, 
kalp hızı ve spontan lokomotor aktivite 1 hafta 
boyunca kaydedildikten sonra, santral ilaç 
uygulanması için sıçanlara izofluran anestezisi 
altında intraserebroventriküler kanül ve 
ozmotik pompa implante edilmiştir. Paslanmaz 
çelikten kanül stereotaksik koordinatlara 
uygun olarak sağ lateral ventriküle 
yerleştirilmiş (-0.8 mm bregma, 1.3 mm 
lateral, 4 mm kranium) ve kafatasına dental 
sementle sabitlenmiştir. 

Post-operatif iyileşme sürecinde, 1 hafta 
süreyle sıçanlara i.c.v olarak yapay 
serebrospinal sıvı (SS) uygulanmıştır. Daha 
sonra, santral Ang-II sinyalinin sodyuma 
duyarlı yaşa bağlı kan basıncı 
değişikliklerindeki rolünü incelemek amacıyla, 
yapay SS içeren pompa değiştirilmiş ve 
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sıçanlara Ang II (10 ng/saat, 3 gün) i.c.v 
olarak infüze edilmiştir.  

Hareket Kısıtlama Stresi 
Kısıtlama stresinin kan basıncı ve kalp hızı 
üzerine etkilerini incelemek amacıyla sıçanlar 
10 cm çapında ve hareket etmelerini 
önleyecek uygun uzunlukta akrilik silindir 
tüplere 20 dk süreyle yerleştirilmiştir. Kan 
basıncı ve kalp hızı değerleri, 20 dk’lık 
kısıtlama stresi öncesinde 15 dk, kısıtlama 
stresi süresi boyunca ve stres protokolü 
sonrasında 50 dk boyunca sürekli olarak 
kaydedilmiştir. 

Kısıtlama stresi deneyinde, stresin ilk ve son 
10 dk’sındaki ve stres sonrasındaki periyodun 
ilk 20, son 30 dk’sındaki ortalama OAKB ve 
KH değişimleri hesaplanmış ve 
değerlendirilmiştir. 

Dokuların İzolasyonu ve Hazırlanması 
Diyet protokolü ve telemetrik ölçümler 
tamamlandıktan sonra, sıçanlar yüksek doz 
pentobarbitalle (120 mg/kg, i.p.) sakrifiye 
edilmiş ve 60 ml soğuk serum fizyolojikle 
perfüze edilmiştir. Gerek santral oksidatif 
dengedeki, gerekse sempatik sinir sistemi 
aktivitesindeki değişikliklerin araştırılması 
amacıyla hipotalamus ve adrenal bez izole 
edilmiş, sıvı azotta dondurulduktan sonra 
gerekli ölçümler yapılana kadar -80 derecede 
saklanmıştır. Homojenizasyondan önce 
adrenal bez dekapsüle edilerek medulla ve 
korteks ayrılmış ve deneylerde adrenal 
medulla kullanılmıştır.  

Western-Blot analizi 
Adrenal medulla ve hipotalamus homojenize 
edildikten sonra, dokulara ait homojenatlarda 
tirozin hidroksilaz, AT1, AT2, Cu-ZnSOD, 
katalaz, MnSOD ve gp91 protein düzeyleri 
Western-Blot tekniği ile ölçülmüştür. Öncelikle 
doku homojenatlarında Bradford yöntemiyle 
protein miktar tayini yapıldıktan sonra her bir 
örnekten eşit miktarda protein %12,5’lik SDS-
PAGE jele yüklenmiş ve elektroforezle (100 
mA, 1 sa) jelde ayrılan proteinler, nitroselüloz 
membrana transfer edilmiştir. Membranlar, 
%5’lik yağsız süttozu ile bloke edildikten sonra 
+4oC’de Anti-TH (Pel Freez Biologicals, 
Rogers, AR), Anti-AT1 (Abcam, Cambridge, 
MA), Anti-AT2 (Millipore, Billerica, MA), Anti-
gp91 (Millipore), Anti-CuZnSOD ve Anti-

katalase (EMD Chemicals, Gibbstown, NJ) ve 
Anti-MnSOD (Millipore)  antikorları ile 1 gece 
inkübe edilmiştir. Antikorlara bağlanma, 
kemifloresansla tespit edilmiş ve 
değerlendirme blotların optik dansiteleri 
ölçülerek yapılmıştır. 

Reverse-transkriptaz PCR tekniği 
TH, DβH, AT1 ve p22 mRNA düzeyleri, rölatif 
kantitatif reverse transkiptaz PCR tekniği 
kullanılarak belirlenmiştir, analiz için 
QuantumRNA 18s Internal Standart kiti 
kullanılmıştır (Ambion, Austin, Texas). PCR, 
çoklu primer setleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir:  Her bir primer için 
sekanslar ve kullanılan PCR protokolleri 
Tablo-1’de verilmiştir. Optimum 18s 
primer/kompetimer oranı 1:9 olarak 
belirlenmiştir. Elde edilen PCR ürünleri, %5’lik 
TBE jele yüklenmiş ve elektroforezle 
ayrılmıştır. SYBR Green’le jeller boyandıktan 
sonra görüntülenerek, blotların optik 
dansiteleri ölçülmüştür. 

PCR protokolü için (94°C 1 dk denatürasyon, 
optimum sıcaklık 1 dk hibridizasyon ve 72 °C 
1 dk polimerizasyon)x optimum siklus 
kullanılmıştır.  

Tablo 1. Primer antikorlar ve optimum PCR 
koşulları

 
NADPH oksidaz aktivitesi 
NADPH oksidaz aktivitesi, hipotalamus 
homojenatlarında lusigeninle stimüle edilmiş 
kemiluminesansla ölçülmüştür. İlk olarak 
homojenatlar, spektrofotometrede 37°C’de 
inkübe edilmiştir. Daha sonra NADH (500 µM) 
ve lusigenin (230 µM) varlığında  luminesans 
ölçülmüş ve değerler her bir örneğin protein 
içeriğine göre normalize edilmiştir. 

İstatistiksel Analiz 
Veriler ortalama ± ortalamanın standart hatası 
olarak ifade edilmiştir. Her bir değişken için 
gruplar arasındaki karşılaştırmada tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ve post-hoc Tukey 
HSD testi kullanılmıştır. P<0.05 değeri, 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  
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BULGULAR 
Kan basıncı, kalp hızı ve lokomotor aktivite 
Gündüz ve gece, ortalama arteriyel kan 
basıncı (OAKB), sistolik basınç (SB) ve 
diyastolik basınç (DB), yaşlı sıçanlarda 
gençlere göre anlamlı olarak artmıştır (Tablo 
2). Lokomotor aktivite açısından genç ve yaşlı 
sıçanlar arasında gündüz fark bulunmazken, 
gece periyodunda gençlerde anlamlı olarak 
daha yüksek olduğu bulgulanmıştır (Tablo 
2,3). OAKB, her iki yaş grubunda da YT 
diyetine cevap olarak anlamlı olarak artarken, 
bu artışın yaşlı sıçanlarda (gündüz: %6.9 
±1.0; gece: %10.0 ± 1.5) gençlere (gündüz: 
%3.5 ± 0.6; gece: %4.1 ± 0.7) göre anlamlı 
olarak yüksek olduğu saptanmıştır (Şekil 1).  
Bununla birlikte, kalp hızının (KH) ne yaşa 
bağlı olarak ne de YT diyetiyle değişmediği 
gözlenirken (Şekil 2), YT diyeti yaşlılarda hem 
gece hem de gündüz lokomotor aktiviteyi 
anlamlı olarak artırmıştır (Tablo 2,3).  

Hareket kısıtlama stresinin kan basıncı ve 
kalp hızı üzerine etkileri 
Strese karşı verilen kan basıncı ve kalp hızı 
cevapları standart sıçan yemiyle beslenen 
yaşlı sıçanlarda gençlere göre anlamlı olarak 
daha düşüktür. YT diyeti, her iki yaş grubunda 
da strese karşı verilen cevapları anlamlı 
olarak değiştirmemiştir. Ancak, stres sırasında 
kan basıncı ve kalp hızında kontrol 

gruplarında görülen artışın, YT diyeti 
sonrasında anlamlı olmamakla birlikte ortadan 
kalktığı gözlenmiştir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 1. YT içerikli diyetten önce ve sonra, yaşlı 
ve genç sıçanlarda gündüz (A) ve gece (B) 
ölçülen ortalama arteriyel kan basıncı değerleri.  
# P<0.05,  Genç-kontrol grubuna göre, Ψ P<0.05 
kontrol diyet grubuna göre  

 
Tablo 2. Yüksek tuz içerikli diyetten önce kaydedilen radyotelemetrik ölçümler 
 OAKB 

(mm Hg) 
DB 

(mm Hg) 
SB 

(mm Hg) 
KH 

(min-1) 
AKT 
(AU) 

Genç-Gündüz 96.0±3.0 81.1±2.8 113.5±3.9 333.4±3.1 1.3±0.2 

Yaşlı-Gündüz 107.3±2.6* 93.2±4.6* 126.7±3.1* 328.5±3.4 0.8±0.1 

Genç-Gece 99.8±3.1 84.7±3.4 116.8±3.5 353.8±4 2.1±0.3 

Yaşlı-Gece 113.0±4.0* 98.2±5.2* 131.0±2.9 * 342.1±6.5 1.0±0.1* 
 

Tablo 3. Yüksek tuz içerikli diyet sırasında kaydedilen radyotelemetrik ölçümler  
 OAKB 

(mm Hg) 
DB 

(mm Hg) 
SB 

(mm Hg) 
KH 

(min-1) 
AKT 
(AU) 

Genç-Gündüz 101.4±3.0# 82.7±3.3  117.7±4.4# 322.6±5.9  0.8±0.1 

Yaşlı-Gündüz 116.4±4.1#*  100.3±5.4#* 134.6±3.0#* 331.1±9.1  4.3±1.2#* 

Genç-Gece 103.7±3.5#  87.8±3.9 # 121.8±3.8 #  358.1±6.2  1.9±0.2 

Yaşlı-Gece 126.1±4.1#* 110.0±5.4#* 144.5±2.9#* 362.4±9.5  4.0±1.6#* 

OAKB: Ortalama arteriyel kan basıncı, DB: Diyastolik basınç, SB: Sistolik basınç, KH: Kalp hızı, 
AKT: Lokomotor aktivite *p<0.05 Genç gruplara göre anlamlı olarak farklı, #p<0.05 YT diyeti 
öncesindeki değerlere göre anlamlı olarak farklı 
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Şekil 2. YT içerikli diyetten önce ve sonra, yaşlı ve 
genç sıçanlarda gündüz (A) ve gece (B) ölçülen kalp 
hızı değerleri. Ψ P<0.05, Kontrol diyet grubuna göre  

 
 

 
Şekil 3. Hareket kısıtlama stresinin yüksek tuz (%8) diyeti 
öncesi ve sonrasında, ortalama arteriyel kan basıncı 
(OAKB) üzerine etkisi. Veriler başlangıç OAKB 
değerindeki % değişim olarak ifade edilmiştir. Alttaki 
grafik, kısıtlama stresi deneyinde stresin ilk ve son 10 
dk’sındaki ve stres sonrası dönemin (SSD) ilk 20, son 30 
dk’sındaki ortalama OAKB değişimlerini göstermektedir. 
*P<0.05, genç kontrol grubuna göre  

 

 
Şekil 4.  Kısıtlama stresinin yüksek tuz (%8) 
diyeti öncesi ve sonrasında, kalp hızı (KH) 
üzerine etkisi. Veriler başlangıç KH değerindeki 
% değişim olarak ifade edilmiştir. Alttaki grafik, 
kısıtlama stresi deneyinde stresin ilk ve son 10 
dk’sındaki ve stres sonrası dönemin (SSD) ilk 
20, son 30 dk’sındaki ortalama KH değişimlerini 
göstermektedir. *P<0.05 genç gruplara göre 
anlamlı olarak farklı.  

i.c.v AngII uygulanmasının kan basıncı ve 
kalp hızı üzerine etkileri 
i.c.v. AngII ile indüklenen kan basıncı artışı 
yaşlı sıçanlarda anlamlı olarak azalırken 
(yaşlı, %4.4 ± 2; genç, %12.6 ± 1, p<0.05), 
kalp hızları benzer oranda artmıştır (yaşlı, 
%15.8 ± 4; genç, %13.5 ± 2). YT diyeti, her iki 
yaş grubunda da AngII uygulanmasına verilen 
kan basıncı ve kalp hızı cevaplarını anlamlı 
olarak artırmıştır. Kan basıncındaki artış YT 
diyeti uygulanan yaşlı sıçanlarda gençlere 
göre belirgin olarak düşük olmasına rağmen 
aradaki fark anlamlı değildir (yaşlı, 5.9 ± 2; 
genç, %18.8 ± 8) (Şekil 5).  

Adrenal medullada YT diyetiyle indüklenen 
değişiklikler 
Adrenal medullada TH ekspresyonu ve TH 
mRNA düzeyleri yaşlı sıçanlarda (protein: 
%40 ± 12 p<0.05; mRNA: %171 ± 27, 
p<0.001) gençlere göre anlamlı olarak 
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artmıştır. YT içerikli diyet, artan adreno-
medullar TH mRNA düzeylerini yaşlı sıçan-
larda daha da fazla artırmıştır (%89 ± 27, 
p<0.05). Ayrıca DβH ekspresyonu (%39 ± 7, 
p<0.05) ve mRNA düzeyleri de TH’e paralel 
olarak yaşla birlikte artarken (%61 ± 13, 

p<0.001), YT içerikli diyet bu artışı etkile-
memiştir (Şekil 6).  Adrenal medullada AT1 ve 
AT2 reseptörlerinin protein düzeyi de 
incelenmiş, ancak ne yaş ne de YT diyeti bu 
reseptörlerin ekspresyonunu değiştirmemiştir 
(Bu veriler gösterilmemiştir). 

 
Şekil 5. i.c.v. AngII (10ng/ml) uygulanmasının yüksek tuz (%8) diyeti öncesi ve 
sonrasında, ortalama arteriyel kan basıncı (OAKB) ve kalp hızı (KH) üzerine 
etkileri. *p<0.05 Genç gruplara göre anlamlı olarak farklı, #p<0.05 Yapay serebrospinal sıvı 
(SS) uygulanan gruba göre anlamlı olarak farklı. 
 

 
 

Şekil 6. Adrenal medullada Tirozin hidroksilaz(TH)  ve dopamin beta-hidroksilaz(DβH) mRNA 
düzeyleri. Veriler, Genç-kontrol grubunun yüzdesi olarak ifade edilmiştir. * P<0.001,Genç-kontrol 
grubuna gore; # P<0.05,Yaşlı-kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklı.

 

YT içerikli diyetin hipotalamik etkileri 
Hipotalamusta TH ekspresyonu yaşla birlikte 
azalırken (%21 ± 5, p<0.05), YT içerikli diyetle 
beslenen yaşlı sıçanlarda gençlere göre  

 

anlamlı olarak artmıştır (Şekil-7, p<0.05). AT1 
ekspresyonunun da hem yaş hem de YT 
diyetiyle belirgin olarak arttığı bulgulanmıştır. 
Bununla birlikte, AT1 mRNA düzeyleri de yaşa 
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bağlı olarak %37 ± 4 oranında artarken 
(p<0.01), YT diyeti her iki yaş grubunda da 
ilave bir artış sağlamıştır (genç: %47 ± 2, 
p<0.01; yaşlı: %85 ± 10, p<0.001) (Şekil 7). 

 

 
Şekil 7. Hipotalamusta tirozin hidroksilaz (TH) 
protein düzeyleri ve Anjiyotensin II Tip-1 
reseptörü (AT1) mRNA düzeyleri. Veriler Genç-
kontrol grubunun yüzdesi olarak ifade edilmiştir. 
*P<0.01,Genç-kontrol grubuna gore;  #P<0.05, Yaşlı-
kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklı.  

Hipotalamik NADPH oksidaz altünitelerinden 
gp91phox protein düzeyinin yaşlı hayvanlarda 
YT diyetiyle beslenen grupta (%18 ± 4, 
p<0.05) standart diyetle beslenen gruba göre 
arttığı saptanmıştır (Şekil 8). Ayrıca, NADPH 
oksidazın regulatör alt-ünitesi olan p22phox 
mRNA düzeyleri de yaşa bağlı olarak anlamlı 
olarak artarken (%33 ± 5, p<0.01), YT içerikli 
diyet, yaşlı ve genç hayvanlarda daha fazla bir 
artışa neden olmuştur (genç: %46 ± 7, p<0.01; 
yaşlı: %69 ± 6, p<0.001).  

Bu değişikliklere paralel olarak, hipotalamik 
NADPH oksidaz aktivitesi de hem yaşa hem 
de YT içerikli diyete bağlı olarak artmıştır. 
NADPH oksidaz aktivitesi, yaşlı hayvanlarda 
gençlere göre %18 ± 5 daha yüksekken 

(p=0.06), YT içerikli diyet yaşlı hayvanlardaki 
NADPH oksidaz aktivitesini anlamlı olarak 
artırmıştır (%24 ± 10, p<0.05) (Şekil 8). 

 

 

 
Şekil 8. Hipotalamik gp91phox  protein ve p22phox 
mRNA düzeyleri, ve NADPH oksidaz aktivitesi. 
Veriler Genç-kontrol grubunun yüzdesi olarak ifade 
edilmiştir. * P<0.05, Genç-kontrol grubuna göre; # 
P<0.05Yaşlı-kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklı  
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Cu-ZnSOD, MnSOD ve katalaz protein 
ekspresyonları Western Blot analizi ile 
değerlendirilmiş ve sonuçlar Şekil-9’da 
verilmiştir.  Cu-ZnSOD (-%18 ± 2) ve katalaz 
(-%28 ± 7) düzeyleri yaşla birlikte anlamlı 
olarak azalırken, MnSOD düzeyleri 
değişmemiştir.  Bununla birlikte, YT içerikli 
diyetle beslenme, her iki yaş grubunda da 
hipotalamik antioksidan enzim düzeylerini 
anlamlı olarak değiştirmemiştir.  

 

 
Şekil 9.  Hipotalamik CuZnSOD, MnSOD ve 
katalaz protein düzeyleri. Veriler Genç-kontrol 
grubunun yüzdesi olarak ifade edilmiştir.         
*P<0.05, Genç-kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
farklı. 

 

TARTIŞMA 
Diyetle sodyum veya tuz tüketiminin artışının 
kan basıncı üzerindeki etkileri bireysel olarak 
değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik, yaş 
(Weinberger ve ark. 1991), vücut ağırlığı 
(Rocchini  ve ark. 1989; Cooper ve ark. 1984) 
ve hipertansiyona genetik yatkınlık gibi 
faktörlere bağlıdır. Yaşlılarda sodyum 
tüketimiyle kan basıncının gençlere göre 
belirgin yükselmesinin majör nedeni, yaşla 
ilişkili olarak sodyum duyarlılığının artmasıdır 
(Luft ve ark. 1992; Myers ve ark. 1982). 
Geriyatrik popülasyonda sodyuma duyarlılığın 
artışı ve buna bağlı olarak kan basıncının 
yükselmesinin altında yatan periferal 
mekanizmalarla ilgili birçok kanıt bulunmasına 
rağmen, bu patolojide santral faktörlerin 
katkısını araştıran çok az çalışma 
bulunmaktadır. Bu nedenle bu araştırma, 
yüksek tuz (YT) içerikli diyetin yaşa bağlı 1) 
kan basıncı ve kalp hızı değişiklikleri, 2) strese 
karşı verilen kardiyovasküler cevaplar üzerine 
etkisinin; ve bu etkilerde 3) santral sempatik 
sinir aktivitesinin, 4) AngII sinyalinin ve 5) 
oksidatif stresin rolünün incelenmesi üzerine 
tasarlanmıştır.  
Daha önce yaptığımız ve yaşlılık hipertan-
siyonuna katkıda bulunan mekanizmaları 
araştırdığımız çalışmalarda, yaşlılık hipertan-
siyonunun incelenmesi için ideal bir model 
olan F344xBN sıçanlarda,  kan basıncının 
yaşa bağlı olarak anlamlı düzeyde arttığı ve 
buna sempatik sinir sistemi aktivitesinin 
belirteçleri olan adrenomedullar TH, DβH ve 
nöropeptid Y düzeylerindeki artışın eşlik ettiği 
gösterilmiştir (Erdos ve ark. 2010; Basgut ve 
ark. 2009). Hipotalamik TH düzeyleri ise yaşla 
birlikte azalmıştır. 

Kısıtlama stresi ve santral AngII uygulan-
masıyla kan basıncı ve kalp hızındaki ani 
artışın yaşla birlikte azaldığı gösterilmiştir. 
Ayrıca, AT1 reseptör antagonisti losartanın 
i.c.v. infüzyonuyla yaşa bağlı kan basıncı 
artışının ve katekolamin biyosentezinde rol 
oynayan enzim düzeylerindeki değişikliklerin 
önlendiği saptanmıştır (Erdos ve ark. 2010). 
Bu bulgu yaşla birlikte kan basıncı artışına, 
sempatik sinir sistemi aktivasyonunun yanı 
sıra santral AngII sinyalinin de aracılık ettiğini 
göstermektedir. AngII aracılıklı kardiyo-
vasküler cevaplara NADPH oksidaz bağımlı 
süperoksit sinyalinin aracılık ettiği bilinmekte-
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dir. Sıçanlarda, santral AngII ile indüklenen 
kan basıncı artışının süperoksit dismutaz 
mimetik tempolün veya NADPH oksidaz 
inhibitörü aposininin uygulanmasıyla ortadan 
kalkması ve bu sıçanların hipotalamusunda 
süperoksit oluşumunun askorbat radikalinin ve 
arttığının gösterilmesi de bu görüşü 
desteklemektedir (Erdos ve ark. 2006). 
Santral oksidatif stres artışının yaşlılık 
hipertansiyonuyla ilişkisini incelediğimiz 
çalışmalarda da yaşlı sıçanlarda, hipotalamik 
antioksidan düzeylerinin azaldığı, nitrotirozin 
ve 4-hidroksinonenal (HNE) düzeylerinin ve 
NADPH oksidaz altünitelerinden p47 ve p22 
mRNA düzeylerinin arttığı bulgulanmıştır 
(Erdos ve ark. 2010; Woods ve ark. 2009). 
Elde ettiğimiz bütün bu sonuçlar birlikte 
değerlendirildiğinde, yaşlılık hipertansiyonun 
etiyopatolojisinde, sempatik sinir sistemi 
aktivitesinin ve santral AngII sinyaliyle 
indüklenen oksidatif stres artışının  rol oyna-
yabileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada da daha önceki bulgularımızla 
uyumlu olarak, gençlerle karşılaştırıldığında 
yaşlı sıçanlarda kan basıncının belirgin olarak 
arttığını, strese ve santral AngII’ye verilen 
presör ve taşikardik cevapların azaldığını ve 
bu değişikliklere adrenomedullar TH ve DβH 
düzeylerindeki artışın, hipotalamik TH 
düzeylerindeki azalmanın ve AT1 reseptör 
mRNA ekspresyonunda artışın eşlik ettiğini 
gösterdik. Ayrıca, yaşla birlikte hipotalamik 
Cu-ZnSOD ve katalaz düzeyleri azalırken, 
NADPH oksidaz aktivitesindeki artışla birlikte 
gp91 protein ve p22 mRNA düzeylerinin 
arttığını saptadık. 

Yüksek tuz diyetiyle beslenme, yaşlı 
sıçanlarda kan basıncını gençlere göre 
belirgin olarak artırmıştır, tuza bağlı kalp 
hızındaki artış her iki yaş grubunda da 
benzerdir. Bu bulgu, diyetle yüksek miktarda 
tuz tüketiminin, yaşa bağlı olarak sodyum 
duyarlılığındaki artış nedeniyle kan basıncını 
gençlere göre daha fazla artırdığını ortaya 
koyan klinik çalışmaların sonuçlarıyla 
uyumludur (Weinberger ve ark. 1986; 
Weinberger ve ark. 1991; Luft ve ark. 1992). 
Ayrıca yaşın etkisinin incelenmediği, ancak 
deneysel model olarak sodyuma duyarlı 
sıçanlarda, YT diyetiyle indüklenen kan 
basıncındaki yükselmenin sodyuma dirençli 
olanlardan daha belirgin olduğunu gösteren 

çalışmaları da (Carlson ve ark. 2001; Huang 
ve ark. 1996; Fujita ve ark. 2005) 
desteklemektedir.  Buna zıt olarak, tuza 
duyarlı Dahl sıçanlarda tuzla indüklenen kan 
basıncı artışının gençlerde daha belirgin 
olduğu bulgulanmıştır (Dahl ve ark. 1968; 
Dobesava ve ark. 1995). Bu farklılık, bu 
türdeki sıçanlarda barorefleks duyarlılığın 
gençlere göre daha düşük olmasından ileri 
gelebilir (Nedivek ve ark. 2000). Daha önce 
yapılan çalışmalarda F344xBN sıçanlarda 
yaşa bağlı olarak barorefleks duyarlılığın 
azaldığının gösterilmiş olması (Erdos ve ark. 
2010) da bizim çalışmamızda tuzun yaşla 
birlikte kan basıncını daha fazla artırmasının 
nedeni olabilir. Tuz yüklemesi yapılan spontan 
hipertansif sıçanlarda (Ono ve ark. 1997) ve 
Dahl tuza duyarlı sıçanlarda(E-3), sempatik 
sinir aktivitesinin (Ono ve ark. 1997; Huang ve 
ark. 1998) ve  üriner norepinefrin atılımının 
arttığı (M) gösterilmiştir. Ayrıca, sodyumun 
i.c.v. olarak uygulanmasının sempatoeksitatör 
ve presör cevapları Dahl tuza duyarlı 
sıçanlarda dirençli olanlara göre daha fazla 
artırdığı belirlenmiştir (Huang ve ark. 2001). 
Bu bulgular, tuza duyarlı sıçanlarda kan 
basıncı artışına periferal ve santral sempatik 
sinir sistemi aktivitesindeki artışın eşlik ettiğini 
düşündürmektedir. Bizim çalışmamızda da YT 
diyetiyle beslenen yaşlı sıçanlarda, sempatik 
sinir sistemi aktivitesinin artışına işaret eden 
fonksiyonel sonuçların yanı sıra, bu artışın 
belirteçlerinden sayılan adrenomedullar TH 
mRNA düzeyinin ve hipotalamik TH protein 
düzeyinin belirgin olarak arttığı gözlenmiştir. 
Böylece, yaşa bağlı sodyum duyarlılığında 
artışta sempatik sinir sistemi aktivitesinin 
arttığı görüşü desteklenmiştir. 

Kan basıncının sodyuma duyarlılığının stresle 
potansiyalize olduğu ve YT diyetinin strese 
karşı cevapta arteriyel kan basıncı artışını 
primatlarda ve insanlarda daha belirgin hale 
getirdiği gösterilmiştir (Deter ve ark. 1997, 
Turkkan ve ark. 1991). Ancak bu çalışmada, 
YT diyetinin genç ve yaşlı sıçanlarda strese 
karşı verilen kardiyovasküler cevapları 
etkilemediği saptanmıştır. Bu, türe özgü bir 
cevap olabilir. 

Sodyum duyarlılığına bağlı kan basıncı artışı-
nın mekanizmasının incelendiği çalışmalarda, 
sempatik sinir sistemindeki artışın yanı sıra, 
renin angiyotensin sisteminin rolünü ortaya 
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koyan birçok çalışma bulunmaktadır. 
Sözkonusu çalışmalarda, diyetle yüksek 
miktarda sodyum alımının, renin-angiyotensin 
sistem aktivitesini azaltarak böbrekte, vasküler 
dokularda ve beyinde AT1 reseptörlerinin 
upregülasyonuna yol açtığı belirlenmiştir 
(Aguilera ve ark. 1981; Bellucci ve ark. 1984; 
Nickenig ve ark. 1998; Ruan ve ark. 1997; 
Schmid ve ark. 1997; Wang ve ark. 1998). 
Herhangi bir nedenle AT1 reseptörlerinin 
upregülasyonu, vazokonstrik-siyonun ve su 
retansiyonun artmasına ve buna bağlı olarak 
da kan basıncında yükselmeye neden olur. 
Spontan hipertansif sıçanlarda, beynin 
kardiyovasküler düzenleyici merkezlerinden 
rostral ventrolateral medullada AT1 reseptör 
ekspresyonunun Wistar türü sıçanlara göre 
daha yüksek olduğunun ve bu sıçanlarda 
RVLM’e AT1 reseptör antagonisti 
uygulanmasının santral AngII’ye verilen 
pressör cevabı daha güçlü deprese ettiğinin 
belirlenmesi  sodyuma duyarlı hipertansiyonda 
santral AngII sinyalinin rol oynadığına işaret 
eder. Bununla uyumlu olarak, bu çalışmada 
da, YT diyetiyle beslenmenin genç ve yaşlı 
sıçanlarda adrenomedullar AT reseptörlerini 
etkilemeksizin, hipotalamik AT1 mRNA 
düzeylerini anlamlı olarak artırdığının ve bu 
artışın yaşlı sıçanlarda daha belirgin olduğu 
saptanmıştır. 

AT1 reseptör stimülasyonunun, NADPH 
oksidaz aktivitesi aracılığıyla süperoksit 
oluşumunu artırdığı (Akasaki ve ark. 2006; 
Nozoe ve ark. 2007) ve bu artışın i.c.v. olarak 
AngII uygulanmasıyla indüklenen kan basıncı 
artışına eşlik ettiği (Benedek ve ark. 2006) 
bilinmektedir. Bununla birlikte, santral AngII’ye 
verilen sempatoeksitatör ve pressör cevap-
ların, santral tempol veya polietilenglikol-SOD 
veya NADPH oksidaz inhibitörü aposininle 
önlenmesi (Campese ve ark 2005; Benedek 
ve ark. 2006), ve hipotalamusta santral 
AngII’yle süperoksit oluşumunun arttığının 
gösterilmesi (Benedek ve ark. 2006), beyinde 
AngII sinyaline reaktif oksijen türleri (ROT) 
oluşumundaki artışın, özellikle süperoksitin 
aracılık ettiğinin kanıtıdır. Sodyuma duyarlı 
sıçanlarda da RVLM’de AT1 reseptör 
upregülasyonuyla birlikte ROT oluşumunun 
arttığı gösterilmiştir (Kishi ve ark. 2004; 
Hirooka 2008; Nozoe ve ark. 2007; Koga ve 
ark. 2008). Ayrıca spontan hipertansif 
sıçanlarda, RVLM’de AngII ile indüklenen 

ROT düzeylerindeki artışın sempatik sinir 
sistemi aktivitesini artırdığı ve hipertansiyonu 
şiddetlendirdiği saptanmıştır (Koga ve ark. 
2008). Bununla birlikte aynı çalışmada, AT1 
reseptör blokörünün veya tempolün santral 
olarak uygulanmasının kan basıncını 
sodyuma duyarlı sıçanlarda dirençli olanlara 
göre daha fazla düşürdüğünün  belirlenmesi, 
sodyum duyarlılığında AngII’ye bağlı santral 
oksidatif stres artışının rolü olabileceğini 
düşündürmektedir. Buna ek olarak tuz 
yüklemesinin, Dahl sodyuma duyarlı 
sıçanlarda hipotalamik NADPH oksidaz 
altünitelerinden p22, p47 ve gp91 mRNA 
ekspresyonlarını artırdığının saptanması da 
(Fujita ve ark. 2007) bu görüşü 
desteklemektedir. Bu sonuçlarla uyumlu 
olarak bizim çalışmamızda, YT diyetinin yaşlı 
sıçanlarda, hipotalamik antioksidan 
düzeylerini değiştirmeksizin hipotalamik 
gp91protein düzeylerinin ve p22 mRNA 
düzeylerini gençlere gore belirgin olarak 
artırdığı gözlenmiştir. Buna paralel olarak YT 
diyetiyle, NADPH oksidaz aktivitesinin yaşlı 
sıçanlarda daha fazla arttığı saptanmıştır. 

Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen 
bulgular, santral sempatik aktivasyon ve AngII 
ile indüklenen oksidatif stres artışının, yaşa 
bağlı sodyum duyarlılığının artmasında 
anahtar patojenik role sahip olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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Mesane ve Tenia Çekum Düz Kaslarında Karbakol'ün Oluşturduğu Kasılmaların 
Kimyasal Permeabilizasyon Yöntemi ile İncelenmesi 
Nezahat Tuğba DURLU-KANDİLCİ 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
Kas kasılmasının hücresel mekanizmalarını 
incelemek ve hücre içi organellerin 
fonksiyonlarını araştırmak için hücre 
membranına kimyasal maddeler ile 
permeabilizasyon işlemi uygulanabilmektedir 
(Nasu, 1989). Permeabilize kas 
preparatlarında hücre dışı ve hücre içi 
ortamlar aynı iyonları içerdiği için ortamdaki 
iyonların konsantrasyonları değiştirilerek 
hücre içi konsantrasyonlar ayarlanabilir. 
Triton X-100, saponin, β-eskin, α-toksin gibi 
farklı kimyasal permeabilizasyon maddeleri 
kullanılarak hücre membranının koruduğu 
özellikler bakımından birbirinden değişik olan 
kas preparatları elde edilebilmektedir. 
Saponin, kolesterol ile miçeller oluşturarak 
hücre membranında delikler açmakta ve 
sarkoplazmik retikulum, mitokondri gibi 
hücre içi depoları etkilememektedir. Saponin 
ile gerçekleştirilen permeabilizasyonda, 
sarkoplazmik retikulum zarar görmemekte 
ancak reseptör-efektör kenetlenmesi selektif 
olarak hasarlanmaktadır. β-eskin, hücre 
membranında saponine oranla daha küçük 
(molekül ağırlığı 30-40 kDa’a kadar olan 
moleküllerin geçişine izin veren) delikler 
oluşturmakta ve reseptör-efektör 
kenetlenmesini etkilememektedir. Bu 
yöntemle endojen guanozin-5’-trifosfat 
(GTP) ve kalmodulin hücre dışına kaçabilir 
ancak inozitoltrifosfat (IP3) ve heparin gibi 
büyük moleküllerin hücreye girişleri de bu 
yöntemle sağlanabilir (Kobayashi ve ark., 
1989). α-toksin maddesi ile oluşturulan 
permeabilite ise β-eskine oranla daha küçük 
çaplı olduğundan sadece 3 kDa’dan düşük 
molekül ağırlıklı proteinlerin kaybı ile 
sonuçlanmakta, reseptör-efektör 
kenetlenmesi ve endojen kalmodulin 
etkilenmemektedir (Nishimura ve ark., 1988; 
Kitazawa ve ark., 1989).  

Kullanılan permeabilizasyon metoduna göre; 
serbest kalsiyum konsantrasyonu artırılarak 
veya hücre içi depolardan kalsiyum 
salıverilmesi başlatılarak kas aktive edilebilir. 
Hücre içi kalsiyum depolarından başlıcası 
olan sarkoplazmik retikulum, hem serbest  

 

kalsiyum konsantrasyonundaki artış ile 
aktive olan ryanodin reseptörlerine (kalsiyum 
ile indüklenen kalsiyum salıverilmesi), hem 
de agonist ile stimülasyon sonucunda 
üretilen inozitol trifosfat ile aktive olan IP3 
reseptörlerine sahiptir (IP3 ile indüklenen 
kalsiyum salıverilmesi) (Andersson, 1993; 
Wibo ve Godfraind, 1994). Kas kasılmasının 
sarkoplazmik retikulumun hangi 
kanallarından kalsiyum salıverilmesi ile 
gerçekleştiği veya hücrede diğer bir kalsiyum 
deposu olan mitokondrinin bu olaydaki rolü 
de permeabilizasyon işlemi kullanılarak 
araştırılabilir. Hücre içi kalsiyum 
konsantrasyonu sabit tutularak agonist 
aracılı kas kasılmasına (kalsiyum 
sensitizasyonu) yol açan mekanizmalar da 
permeabilize edilmiş düz kas preparatlarında 
incelenebilmektedir (Somlyo ve Somlyo, 
2003).  

Reaktif oksijen türevleri, kardiyak iskemi, 
reperfüzyon, sepsis gibi veya yaşlanmaya 
bağlı bazı patolojik durumlarda artmış 
konsantrasyonlarda üretilerek doku hasarına 
neden olmaktadır. Reaktif oksijen 
türevlerinin en önemlileri arasında süperoksit 
anyonu, hidroksil radikali ve hidrojen peroksit 
(H2O2) sayılabilir. Reaktif oksijen türevlerinin 
düz ve çizgili kas kasılmasını sarkoplazmik 
retikulumun kalsiyum hareketleri, kasılma 
proteinleri veya mitokondri ile etkileşerek 
değiştirdikleri gösterilmiştir (Parekh ve ark., 
2001; Duranteau ve ark., 1998; Aikawa ve 
ark., 2003).  

Hidrojen sülfür (H2S) fizyolojik ve 
patofizyolojik olaylarda rol oynayan endojen 
bir mediyatördür (Hosoki ve ark., 1997; 
Wang, 2002, Chen ve ark., 2007). H2S’in 
damar ve damar-dışı düz kaslarda güçlü 
gevşetici etkisi olduğu gösterilmiştir. 
Kardiyovasküler sistemde H2S’in ATP’ye 
duyarlı K+ kanallarına bağlı gelişen 
hiperpolarizasyona neden olarak damar düz 
kasını gevşettiği bildirilmiştir (Hosoki ve ark., 
1997; Zhao ve ark., 2001; Cheng ve ark., 
2004). Ancak H2S’in damar-dışı düz 
kaslarda meydana getirdiği gevşetici etkiden 
K+ kanallarının sorumlu olmadığı 
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gösterilmiştir (Teague ve ark., 2002). Bu düz 
kaslar üzerinde H2S’in etki mekanizması 
henüz açıklığa kavuşturulamamıştır.  

Düz kaslarda agonistle indüklenen 
kasılmada genellikle IP3 üretimi ve bunu 
takiben sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum 
salıverilmesinin rolünden bahsedilmektedir 
(Iacovou ve ark., 1990; Wray ve Burdyga, 
2010). Ancak, son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda hücre içi kalsiyum artışına yol 
açan diğer önemli ikincil ulaklardan siklik 
adenozin difosfat riboz (cyclic adenosine 
diphosphate ribose; cADPR) ile nikotinik asit 
adenin dinükleotid fosfatın (nicotinic acid 
adenine dinucleotide phosphate; NAADP) da 
düz kas kasılmasında rol oynayabileceği 
gösterilmiştir (Boittin ve ark., 2003; Kinnear 
ve ark., 2004; Evans ve ark., 2005; Zhang ve 
ark., 2006; Kinnear ve ark., 2008).  Bu 
ulaklardan ilkinin sarkoplazmik retikulum 
ryanodin reseptörlerini aktive ederek (Boittin 
ve ark., 2003; Jude ve ark., 2008), ikincisinin 
ise lizozom-ilişkili organelleri (Churchill ve 
ark., 2002) etkileyerek kalsiyum artışına 
neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 
endolizozomal kanalların yeni bir sınıfı olan 
iki-delikli kanalların (two-pore channels; 
TPC) memeli hücrelerinde NAADP-aracılı 
kalsiyum salıverilmesinden sorumlu oldukları 
da öne sürülmektedir (Calcraft ve ark., 2009; 
Zong ve ark., 2009; Ruas ve ark., 2010). Bu 
kanalların TPC1 ve TPC2 alt tipleri 
tanımlanmıştır. NAADP ile indüklenen 
kalsiyum salıverilmesinin TPC2 geni silinmiş 
(Tpcn2-/-) farelerin pankreas beta 
hücrelerinde kaybolduğu gösterilmiştir 
(Calcraft ve ark., 2009). TPC2’nin düz 
kaslarda agonistle indüklenen kasılmalarda 
NAADP aracılı kalsiyum sinyal 
transdüksiyonunda rolünün olup olmadığı da 
önemli bir soru işaretidir.  

Doktora sonrası Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’nda gerçekleştirilen çalışmalarda, β-
eskin ile permeabilizasyon sonrasında 
karbakol’ün oluşturduğu kasılma yanıtlarının 
reaktif oksijen türevleri ile H2S’e bağlı olarak 
değişiminin sarkoplazmik retikulumun 
kalsiyum-ATPaz pompası, mitokondri proton 
pompası ve IP3 kanalları ile ilişkili olup 
olmadığı araştırılmıştır. İngiltere, Oxford 
Üniversitesi Farmakoloji Departmanı’nda 
yapılan çalışmalarda ise, hücre içi kalsiyum 
artışına yol açan ikincil ulaklardan cADPR ve 
NAADP’nin permeabilize düz kasda tek 

başlarına kasılma oluşturabilme kapasiteleri 
ile muskarinik reseptör aktivasyonu ile 
oluşan kasılma yanıtlarındaki rolleri 
incelenmiştir. Ayrıca, TPC2 proteinlerinin 
karbakol’ün oluşturduğu kasılma yanıtlarının 
NAADP-aracılı kısımlarında rolünün olup 
olmadığı da araştırılmıştır. 
 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Deneylerde Sprague Dawley albino sıçanlar 
(erkek, 150-200 g), kobaylar (erkek, 350-400 
g) ve fareler [yabanıl tip (wild-type) ve TPC2 
geni silinmiş (Tpcn2-/-) mutant fareler] 
kullanıldı. Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan 
deneyler için Deney Hayvanları Etik Kurulu 
karar no: 2006/10-1 ve 2008/72-3. 

Sıçan, kobay veya fareden izole edilen 
mesane ile kobaydan izole edilen tenia 
çekum kası Hepes tamponlu modifiye Krebs' 
solüsyonu içeren diseksiyon kabına alındı. 
Diseksiyon mikroskobu altında sıçan, kobay 
veya fare  mesanesinin mukozası temizlendi 
ve mesane duvarından detrusor kası 
segmentleri izole edildi. Bu segmentlerden 
yaklaşık 150-250 µm çapında ve 3-4 mm 
uzunluğunda kas preparatları hazırlandı. 
Kobayların tenia çekum kasından da aynı 
boyutta kas preparatları hazırlandı. Bu 
preparatların bir ucuna 5/0 cerrahi ipek sutür 
kullanılarak bir kement yapıldı. Diğer ucuna 
ise 9/0 ipek mikrosutür kullanılarak halka 
yapıldı. Deneylerde Perspex bir blok 
üzerinde bulunan 500 µl veya 1000 µl 
hacimdeki bir seri küçük banyodan oluşan 
miyograf kullanıldı. Oda sıcaklığında HEPES 
tamponlu modifiye Krebs’ solüsyonu içeren 
banyoya preparatlar kement yapılan ucu ile 
fikse edildi. Halka yapılan uç aracılığı ile de 
preparat transdusır’a (Hassas izometrik 
kuvvet transdusırı; Swema, Sweden veya 
ADInstruments, UK) bağlanarak Biopac 
Student Lab Pro 3.7 (Commat LTD, Turkey) 
veya Chart (ADInstruments, UK) yazılımı 
aracılığı ile bilgisayara kayıt alındı.  

Preparatlar deney başlangıcında 100 mg 
bazal gerim uygulanarak HEPES tamponlu 
modifiye Krebs’ solüsyonu içeren banyoda 
30 dakika dinlendirildi. Daha sonra 80 mM 
K+ ve 50 μM karbakol ile stabil kasılmalar 
alındı. Kas segmentleri 3 dakika aralıkla iki 
kez 4 mM EGTA içeren hücre içi  solüsyon 
bulunan banyoda yıkandıktan sonra β-eskin 
ile 30 dakika inkübe edilerek kimyasal olarak 
permeabilize edildi. Sıçan mesanesi için 40 
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µM, kobay mesanesi ve tenia çekum kası 
için 80 µM, fare mesanesi için ise 100 µM β-
eskin kullanıldı. İnkübasyon sonrasında 
preparatlar tekrar hücre içi solüsyon içeren 
banyoda 4 dakika yıkandı. Kimyasal 
permeabilizasyon işlemini takiben aşağıdaki 
protokollerden biri uygulandı. Dokular H2S 
kaynağı olarak kullanılan NaHS (300 µM) ve 
yüksek konsantrasyondaki NAADP (100 µM) 
ile 3 dk, serbest radikal süpürücüleri ve diğer 
inhibitörlerle ise 15 dakika inkübe edildikten 
sonra kasılma yanıtı alındı. 

Deney protokolleri: 
Karbakol’ün oluşturduğu kasılma 
yanıtları: Permeabilizasyon işleminden 
sonra preparatlar 0.05 mM EGTA, 1 µM 
kalsiyum ve 1 µM kalmodulin içeren hücre içi 
solüsyon ile 10 dakika inkübe edilerek hücre 
içi depoların kalsiyum ile dolması ve 
preparatların kasılmasının stabil hale 
gelmesi sağlandı. Daha sonra 100 µM 
guanozin-5’-trifosfat (GTP) varlığında 50 µM 
karbakol ile ilave kasılma yanıtı alındı. Bu 
yanıt, H2O2  (300 µM) radikali, pirogallol (100 
µM) (süperoksit radikali), FeSO4(100 µM) + 
H2O2 (300 µM) (hidroksil radikali) ve H2S 
kaynağı olarak kullanılan NaHS (300 µM) 
varlığında tekrar edildi. Süpürücüler 
varlığında incelenen kasılma yanıtlarında 
aynı protokolde reaktif oksijen türevleri veya 
NaHS ile birlikte süpürücüler katalaz (1000 
U/ml), N-asetil sistein (NAC; 100 µM) ve 
süperoksit dismutaz (SOD; 150 U/ml) da 
ortama ilave edildi. Bu protokol ortamda 
sarkoplazmik retikulum kalsiyum-ATPaz 
pompası inhibitörü siklopiazonik asit (CPA; 1 
µM) veya mitokondri proton pompası blokörü 
karbonil siyanid p-
triflorometoksifenilhidrazon (FCCP; 1 µM) 
varlığında da tekrarlandı. Ayrıca, başka bir 
grup deneyde karbakol yanıtları tapsigargin 
(5 µM) + ryanodin (100 µM), bafilomisin (100 
nM) ve yüksek konsantrasyonda NAADP 
(100 µM) varlığında da tekrarlandı. 

Kalsiyum sensitizasyonu deneyleri: 1 µM 
CPA ve 1 µM FCCP varlığında (Durlu-
Kandilci ve Brading, 2006) dokular 0.05 mM 
EGTA, 1 µM kalsiyum ve 1 µM kalmodulin 
içeren hücre içi solüsyon ile 10 dakika 
inkübe edildikten sonra 100 µM GTP 
varlığında 50 µM karbakol ile kasılma yanıtı 
alındı. Bu yanıt, H2O2  (300 µM), pirogallol 
(100 µM), FeSO4 (100 µM) + H2O2 (300 µM) 
ve NaHS (300 µM) varlığında tekrar edildi.  

IP3, kafein, cADPR and NAADP’nin 
oluşturduğu kasılma yanıtları: Dokular 
0.05 mM EGTA, 1 µM kalsiyum ve 1 µM 
kalmodulin içeren hücre içi solüsyon ile 10 
dakika inkübe edilerek hücre içi depoların 
kalsiyum ile dolmasından sonra 50 µM IP3,  
50 µM cADPR, 50 µM NAADP, cADPR + 
NAADP veya 5 mM kafein ile ilave kasılma 
yanıtı alındı. Bu yanıtlar deneye göre, H2O2  
(300 µM), FeSO4 (100 µM) + H2O2 (300 µM), 
NaHS (300 µM) veya farklı inhibitörler [IP3 
inhibitorü heparin (1 mg/ml), sarkoplazmik 
retikulum inhibitörleri tapsigargin (5 µM) + 
ryanodin (100 µM), cADPR inhibitorü 8- NH2-
cADPR (30 µM), NAADP inhibitörleri 
bafilomisin (100 nM) ve yüksek 
konsantrasyonda NAADP (100 µM)] 
varlığında tekrar edildi. 

cADPR ve NAADP kasılma yanıt eğrileri: 
Permeabilizasyon işleminden sonra 
preparatlar 0.05 mM EGTA, 1 µM kalsiyum 
ve 1 µM kalmodulin içeren hücre içi solüsyon 
ile 10 dakika inkübe edilerek hücre içi 
depoların kalsiyum ile dolması sağlandı. 
Daha sonra, cADPR (25-100 µM) veya 
NAADP (200 nM-5 µM) kullanılarak 
konsantrasyona-bağımlı kasılma yanıt 
eğrileri elde edildi.  

Kullanılan solüsyonlar: Tüm solüsyonların 
hazırlanmasında 18 MΩ-cm deiyonize su 
kullanıldı. Permeabilize edilmemiş intakt 
preparatlarda standart fizyolojik solüsyon 
olarak HEPES-tamponlu modifiye Krebs 
solüsyonu kullanıldı (mM): NaCl2 126, KCl 6, 
CaCl2 2, MgCl2 1.2, glukoz 14, HEPES 10.5. 
Bu solüsyonun oda sıcaklığında pH’sı NaOH 
ile 7.2’ye ayarlandı. 80 mM K+ solüsyonu 
NaCl2’ün ekivalan miktarda KCl ile 
değiştirilmesi ile elde edildi. Kimyasal 
permeabilizasyon işleminden sonra 
kullanılan hücre içi solüsyonlar ise şu 
maddeleri içerdi: K propionat (130 mM), 
MgCl2 (4 mM), Na2ATP (4 mM), tris-maleat 
(20 mM), kreatin fosfat (10 mM),  kreatin 
fosfokinaz (3.3 ünite/ml) ve proteaz inhibitörü 
löpeptin (1 μM). Deney protokolüne göre 
hücre içi solüsyonlara 0.05 ve 4 mM EGTA 
eklendi. Hücre içi solüsyonun pH’sı KOH ile 
6.8’e ayarlandı. Kalsiyuma verilen kasılma 
yanıtının incelenmesi için kalsiyum hücre içi 
solüsyonlara CaCl2 şeklinde ve bir bilgisayar 
programı ile konsantrasyonu hesaplanarak 
eklendi (‘Bound and Determined’, Brooks ve 
Storey, 1992).   
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Gen ekspresyon çalışmaları: Toplam RNA 
yabanıl ve Tpcn2-/- fare mesanelerinden 
Rneasy QiaRNA kiti aracılığıyla izole edildi 
(Qiagen). Elde edilen RNA, platinum işaretli 
SuperScript One-Step ters transkriptaz 
polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) sistemi 
(Invitrogen) ve özgün primerleri (Tpcn1 için 
exon 16-23 çoğalma (sense: 5’-
TACTTGGTGGTGGCTGTCAA-3’; antisense: 
5’-GACAACGGTGAGCTCAAACA-3’) ve 
Tpcn2 için exon 9-14 çoğalma (sense: 5’-
TATACTCAGAACCGGGCCTTT-3’; antisense: 
5’-AGACAAGAGGTTTCCCAGAGC-3’) içeren 
çözeltiden üretici firmanın talimatları 
doğrultusunda RT-PCR gerçekleştirildi. 
Kullanılan parametreler; ters transkriptaz: 50°C 
(30 dk), 94°C (2 dk), ve PCR: 30 siklus, 94°C 
(15 s), 57°C Tpcn1, 59°C Tpcn2 (30 s) ve 
68°C (1 dk); en son uzama aşaması 68°C (10 
min) olacak şekilde ayarlandı. 

Data analizi: Kimyasal permeabilizasyon 
işleminden sonra elde edilen kasılma 
yanıtları intakt preparatlarda elde edilen 80 
mM K+ kasılmasının %’si olarak ifade edildi 
ve değerler ortalama ± standart hata (SH) 
olarak verildi. Deney gruplarından elde 
edilen kasılma yanıtlarının istatistiksel 
anlamlılığı ANOVA ve bunu takiben 
Bonferroni testi kullanılarak değerlendirildi. 
P<0.05 ise ortalamalar arasındaki fark 
anlamlı kabul edildi.  
 

BULGULAR 
I.  Permeabilize Sıçan Mesane Düz Kasında 

Karbakol'ün Oluşturduğu Kasılma 
Yanıtları Üzerine Reaktif Oksijen 
Türevlerinin Etkileri  
 

Karbakol Kasılma Yanıtı Üzerine Reaktif 
Oksijen Türevlerinin ve Süpürücülerinin 
Etkisi 
Hücre içi depoların kalsiyum ile dolmasından 
sonra 100 µM GTP varlığında 50 µM 
karbakol ile elde edilen ilave kasılma yanıtı, 
H2O2  (300 µM), hidroksil (FeSO4  (100 µM) + 
H2O2 (300 µM)) radikali ve pirogallol (100 
µM) varlığında azaldı (P<0.05, Şekil 1a-d). 
Bu azalma radikallerin süpürücüleri katalaz 
(1000 U/ml),  NAC (100 µM) ve SOD (150 
U/ml) ile önlendi  (Şekil 1a,c,d).   
 

Şekil 1. Permeabilize sıçan mesanesinde elde edilen 
karbakol (CCh; 50 µM) kasılma yanıtı üzerine H2O2  (300 
µM) (a,b); hidroksil (FeSO4 (100 µM)+H2O2 (300 µM)) 
radikali (c) ve pirogallol (100 µM) (d) ile süpürücüler 
katalaz (1000 U/ml) (a), NAC (100 µM) (c) ve SOD (150 
U/ml) (d)’un etkisi (*P<0.05 kontrole göre anlamlı, n=5-12). 

a 

b 

 
c 

 
d 
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Reaktif Oksijen Türevlerinin CPA ve 
FCCP Varlığında Elde Edilen Karbakol 
Kasılma Yanıtı Üzerine Etkileri 
CPA (1 µM) karbakol kasılmasını azaltırken 
(P<0.05) ortama H2O2 ve hidroksil 
radikallerinin eklenmesi yanıtı değiştirmedi, 
pirogallol ise azalmış yanıtı daha fazla inhibe 
etti (P<0.05) (Şekil 2a). FCCP (1 µM) ise 
karbakol kasılmasını azalttı (P<0.05), bu 
azalmış yanıtı H2O2 ve hidroksil radikalleri 
inhibe ederken (P<0.05), pirogallol 
etkilemedi (P>0.05) (Şekil 2b). 
 
a 

b 

 
Şekil 2. Permeabilize sıçan mesanesinde elde 
edilen karbakol (50 µM) kasılma yanıtına H2O2 
(300 µM), hidroksil (FeSO4 (100 µM)+H2O2 
(300 µM)) radikali ve pirogallol (P; 100 µM)’ün 
yaptığı inhibisyon ve bu radikallerin CPA (1 
µM) (a) ile FCCP (1 µM) varlığında etkileri 
(*P<0.05 kontrole göre anlamlı, ** P<0.05 CPA veya 
FCCP yanıtına göre anlamlı, n=4-10).  
 

Hidrojen Peroksit ve Hidroksil Radikalinin 
IP3 Kasılma Yanıtı Üzerine Etkisi  
Hücre içi depoların kalsiyum ile dolmasından 
sonra 50 µM IP3 ile ilave kasılma yanıtı 
alındı. Bu yanıt, H2O2  (300 µM) ile 
değişmezken (P>0.05),  hidroksil (FeSO4 (1 
µM) + H2O2 (300 µM)) radikali varlığında 
azaldı (P<0.05, Şekil 3). 

Şekil 3.  Permeabilize sıçan mesanesinde elde 
edilen IP3 (50 µM) kasılma yanıtı üzerine H2O2  
(300 µM) ve hidroksil (FeSO4 (100 µM)+H2O2 
(300 µM)) radikalinin etkisi (*P<0.05 kontrole 
göre anlamlı, n=5-8). 
 
Reaktif Oksijen Türevlerinin Karbakol ile 
İndüklenen Kalsiyum Sensitizasyonu 
Yanıtı Üzerine Etkisi 
CPA (1 µM), FCCP (1 µM) ve kalsiyum (1 
µM) varlığında karbakol (50 µM) ile 
indüklenen kalsiyum sensitizasyonuna bağlı 
kasılma yanıtı H2O2  (300 µM), hidroksil 
(FeSO4 (100 µM) + H2O2 (300 µM)) radikali 
ve pirogallol (100 µM) ile değişmedi (P>0.05, 
Şekil 4).  

Şekil 4. Permeabilize sıçan mesanesinde 
karbakol (50 µM) ile indüklenen kalsiyum 
sensitizasyonu yanıtı üzerine H2O2 (300 µM), 
hidroksil (FeSO4 (100 µM)+H2O2 (300 µM)) 
radikali ve pirogallol (100 µM)’ün etkisi (P>0.05, 
n=4-5).  
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II. Permeabilize Kobay Tenia Çekum Düz 
Kasında Karbakol'ün Oluşturduğu 
Kasılma Yanıtları Üzerine Hidrojen 
Sülfürün Etkisi 
 
Karbakol Kasılma Yanıtı Üzerine NaHS’in 
Etkisi  
Hidrojen sülfür donörü NaHS (300 µM) 
permeabilize tenia çekumunda 100 µM GTP 
varlığında karbakol (50 µM)’ün oluşturduğu 
kasılmayı azalttı (P<0.05; Şekil 5 ve 6). 

 
 

Şekil 5. Kobay tenia çekum kasında β-eskin 
inkübasyonu ile permeabilizasyon sonrasında 1 
µM kalsiyum, 1 µM kalmodulin (CaM) ve 100 µM 
GTP varlığında elde edilen karbakol (CCh; 50 µM) 
kasılma yanıtını gösteren trase (n=7-10).  

 

Şekil 6. Permeabilize tenia çekum kasında 
karbakol (50 µM) kasılma yanıtı üzerine NaHS 
(300 µM) ile oluşturulan hidrojen sülfürün etkisi 
(*P<0.05 kontrole göre anlamlı; n=6-12). 

 
NaHS’in CPA ve FCCP Varlığında Elde 
Edilen Karbakol Kasılma Yanıtına Etkisi 
CPA (1 μM) ve FCCP (1 μM) karbakol ile 
indüklenen kasılma yanıtını azalttı (P<0.05). 
CPA varlığında ortama eklenen NaHS (300 
µM) azalmış kasılma yanıtını daha fazla 
inhibe ederken (P<0.05), FCCP varlığında 

banyoya eklenen NaHS azalmış kasılma 
yanıtını değiştirmedi (P>0.05) (Şekil 7).  

Şekil 7. Permeabilize tenia çekum kasında 
karbakol (50 µM) kasılma yanıtı üzerine 
NaHS (300 µM) ile oluşturulan hidrojen 
sülfürün CPA (1 µM) ve FCCP (1 µM) 
varlığında etkisi (*P<0.05 kontrole göre 
anlamlı; +P<0.05 CPA varlığındaki kasılma 
yanıtına göre anlamlı; n=5-12). 

 
 
Reaktif Oksijen Türevleri Süpürücüleri 
Varlığında NaHS’in Karbakol Kasılma 
Yanıtı Üzerine Etkisi  
NaHS (300 µM) ile karbakol kasılmasında 
oluşan azalmayı katalaz (1000 U/ml) geri 
döndürürken (P<0.05),SOD (150 U/ml) ve 
NAC (100 μM) etkilemedi (P>0.05,Şekil 8).  
 

Şekil 8. Permeabilize tenia çekum kasında 
karbakol (50 µM) kasılma yanıtı üzerine NaHS 
(300 µM) ile oluşturulan hidrojen sülfürün 
süpürücüler varlığında etkisi (*P<0.05 kontrole 
göre anlamlı; n=5-12). 
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NaHS’in Karbakol ile İndüklenen 
Kalsiyum Sensitizasyonu Yanıtı Üzerine 
Etkisi 
CPA (1 µM), FCCP (1 µM) ve kalsiyum (1 
µM) varlığında karbakol (50 µM) ile 
indüklenen kalsiyum sensitizasyonuna bağlı 
kasılma yanıtı (% 8.8 ± 2.4) NaHS (300 µM) 
ile değişmedi (% 9.5 ± 1.9) (P>0.05, n=4-6). 
 
NaHS’in IP3 ve Kafein Yanıtı Üzerine 
Etkisi 
Hücre içi depoların kalsiyum ile dolmasından 
sonra 50 µM IP3 veya kefein (5 mM) ile elde 
edilen kasılma yanıtı (sırası ile % 11.4 ± 3.7 
ve % 9.0 ± 0.3) NaHS (300 µM) ile 
değişmedi (sırası ile % 13.4 ± 4.8 ve % 9.6 ±  
1.9 ) (P>0.05, n=4).  
 

III. Permeabilize Kobay Mesane ve Tenia 
Çekum Düz Kaslarında Karbakol’ün 
Oluşturduğu Kasılma Yanıtlarında cADPR 
ve NAADP’nin Rolü ile Permeabilize Fare 
Mesanesinde TPC2 Proteinlerinin 
NAADP-aracılı Kasılmadaki Yeri 
 
Kobay Tenia Çekum ve Mesanesinde IP3, 
cADPR ve NAADP’nin Düz Kas 
Kasılmasındaki Rolü  
Hücre içi depoların kalsiyum  (1 μM) ile 
dolmasından sonra ikincil ulaklar IP3 (50 
μM), cADPR (50 μM) ve NAADP (1 μM) 
kasılma yanıtı oluşturdu (Şekil 9).  
 

Şekil 9. Permeabilize kobay tenia çekum ve 
mesane detrusor kasında elde edilen IP3 (50 
μM), cADPR (50 μM) ve NAADP (1 μM) aracılı 
kasılma yanıtları (n= 7-13). 
 

Kobay Tenia Çekum ve Mesanesinde 
cADPR ve NAADP ile Elde Edilen 
Konsantrasyon Yanıt Eğrileri 
Hücre içi depoların kalsiyum ile dolmasından 
sonra cADPR (25-100 μM) ve NAADP (200 
nM-5 μM) konsantrasyona bağımlı kasıl-

maya yol açarken, cADPR (50 μM) + 
NAADP (1 μM)’nin birlikte uygulanması da 
aditif bir etkiye neden oldu (Şekil 10).   

e 

 
Şekil 10. Permeabilize kobay tenia çekum ve 
mesanesinde cADPR (25-100 μM) ve NAADP 
(200 nM - 5 μM) aracılı kasılma (a-d) (*P<0.05, 
n=4-13) ile cADPR (50 μM) + NAADP (1 
μM)’nin birlikte uygulanması ile elde edilen 
kasılma (e) (*P<0.05 cADPR kontrolüne göre 
anlamlı, +P<0.05 NAADP kontrolüne göre anlamlı; 
n=7-13). 
 
Kobay Tenia Çekum ve Mesanesinde Bazı 
İnhibitörlerin İkincil Ulaklar ile Elde Edilen 
Kasılma Yanıtları Üzerine Etkisi 
 

Heparin (1 mg/ml) IP3 (50 μM) kasılmasını 
inhibe ederken (P<0.05), cADPR (50 μM) 
veya NAADP (1 μM) kasılmalarını 
değiştirmedi (P>0.05) (Şekil 11). 
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Sarkoplazmik retikulumun tapsigargin (5 μM) 
+ ryanodin (100 μM) ile tüketilmesi hem 
cADPR (50 μM), hem de IP3 (50 μM) 
kasılmasını inhibe ederken (P<0.05),  
NAADP (1 μM) yanıtını etkilemedi (P>0.05, 
Tablo 1). NAADP (1-2 μM) kasılması 

inhibitör olarak kullanılan desensitize edici 
yüksek konsantrasyondaki NAADP (100 μM) 
ve vakuolar H+-ATPaz inhibitörü bafilomisin 
A1 (100 nM) ile bloke edildi (P<0.05) (Tablo 
2). 

 

 
Şekil 11. Permeabilize kobay tenia çekum (a) ve mesane detrusorunda (b)  heparin (1 mg/ml) 
IP3 (50 μM) kasılmasını inhibe ederken,  cADPR (50 μM) veya NAADP (1 μM) ile elde edilen 
kasılmaları değiştirmedi (*P<0.05 kontrole göre anlamlı; n= 4-13). 

 
 

Tablo 1. Permeabilize kobay tenia çekum ve detrusorunda IP3, cADPR ve NAADP kasılma 
yanıtları üzerine tapsigargin (T; 5 μM) + ryanodinin (R; 100 μM) etkisi. 
 

                Tenia çekum                      Mesane 
  Kontrol T + R Kontrol T + R 

IP3 (50 μM)  8.4 ± 1.2 0* 12.0 ± 1.7 0* 

cADPR (50 μM)  2.7 ± 0.4 0* 9.0 ± 1.78 0* 

NAADP (1 μM)  3.9 ± 0.8 3.5 ± 0.1 2.5 ± 0.5 1.9 ± 0.3 

*P<0.05, kontrol yanıtına göre anlamlı; n=3-13 

 
Tablo 2. Permeabilize kobay tenia çekum ve detrusorunda NAADP (100 μM) ve 
bafilomisinin (Baf; 100 nM) NAADP ile indüklenen kasılma yanıtı üzerine etkisi. 

 
             Tenia çekum                    Mesane 

 1 μM 
NAADP 

2 μM 
NAADP 

1 μM 
NAADP 

2 μM 
NAADP 

Kontrol 3.9 ± 0.7 5.9 ± 0.8 2.5 ± 0.4 1.8 ± 0.5 

NAADP (100μM) 0* 0.03 ±0.01* 0.04±0.02 * 0.2 ±0.04 * 

Baf  (1 μM) 0* 0* 0.2 ± 0.05 * 0* 

*P<0.05, kontrol yanıtına göre anlamlı; n=4-12  
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Kobay Tenia Çekum ve Mesanesinde 
Karbakol’ün Oluşturduğu Kasılma 
Yanıtları Üzerine Bazı İnhibitörlerin Etkisi 
Hücre içi depoların kalsiyum ile dolmasından 
sonra 100 µM GTP varlığında 50 µM 
karbakol ile kasılma yanıtı alındı. Bu yanıt 
her iki dokuda da heparin (1 mg/ml) 
varlığında sadece kısmen azaldı. 
Sarkoplazmik retikulumun tapsigargin (5 μM) 
+ ryanodin (100 μM) ile tüketilmesi tenia 
çekumda karbakol yanıtını tamamen inhibe 
etti. Ancak, mesanede karbakol yanıtının 
tamamen bloke olabilmesi için heparin (1 
mg/ml) ve tapsigargin (5 μM) + ryanodin 
(100 μM) varlığında ortama bafilomisin (100 
nM) veya NAADP (100 μM)’nin de eklenmesi 
gerekti (Şekil 12). 

Şekil 12. Permeabilize kobay tenia çekum ve 
mesane detrusor kasında karbakol (CCh; 50 
μM) kasılması üzerine heparin (H; 1 mg/ml), 
tapsigargin (T; 5 μM), ryanodin (R; 100 μM), 
bafilomisin (B; 100 nM) ve NAADP (N; 100 
μM)’nin etkisi (*P<0.05, kontrol yanıtına göre 
anlamlı; n=4-10). 

 
Tpcn2-/- Fare Mesanesinde NAADP-aracılı 
Kasılma Yanıtlarının Görülmemesi 
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile 
yabanıl tipte fare mesane detrusorunda hem 
TPC1, hem TPC2 mRNA’sının, Tpcn2-/- fare 
mesanesinde ise sadece TPC1 mRNA’sının 
eksprese edildiği gösterildi (Şekil 13a).  
Hücre içi depoların kalsiyum ile dolmasından 
sonra NAADP yabanıl fare mesanesinde 
konsantrasyona-bağımlı kasılma oluşturur-
ken, Tpcn2-/- fare mesanesinde bu kasılma 
gözlenmedi (Şekil 13b). Yabanıl fare 
mesanesinde NAADP (10 μM) kasılması 
bafilomisin (100 nM), NAADP (100 μM) ve 
heparin (1 mg/ml) ile farklı oranlarda oldu 
(P<0.05, Şekil 13c). 
  

a  

b  

c 

 
Şekil 13. Yabanıl (WT) fare mesanesinde hem 
TPC1, hem TPC2 mRNA’sının, Tpcn2-/- fare 
mesanesinde ise sadece TPC1 mRNA’sının eksprese 
edildiğinin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile 
gösterimi (a); permeabilize yabanıl tip (WT) fare 
mesanesinde NAADP konsantrasyona-bağımlı 
kasılma yanıtı oluştururken, Tpcn2-/- fare 
mesanesinde bu kasılma gözlenmedi (*P<0.05 10 μM 
NAADP yanıtına göre anlamlı; n= 4-11) (b); yabanıl 
tipte fare mesanesinde NAADP (10 μM) ile 
indüklenen kasılma yanıtı üzerine heparin (H; 1 
mg/ml), bafilomisin (B; 100 nM) ve NAADP (N; 100 
μM)’nin etkisi (*P<0.05 NAADP kontrol yanıtına göre 
anlamlı; n= 4-11) (c). 
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Yabanıl ve Tpcn2-/- Fare Mesanesinde 
Karbakol’ün Oluşturduğu Kasılma 
Yanıtları Üzerine Bazı İnhibitörlerin Etkisi 
 

Hem yabanıl, hem de Tpcn2-/- fare 
mesanesinde hücre içi depoların kalsiyum 
ile dolmasından sonra 100 µM GTP 
varlığında elde edilen karbakol (50 μM) 
kasılması heparin (1 mg/ml) ve ryanodin 
(100 μM) ile bloke oldu (P<0.05). Ancak,  
bafilomisin (100 nM) veya NAADP (100 μM) 
yabanıl fare mesanesindeki karbakol 
kasılmasını azaltırken (P<0.05), Tpcn2-/- 
farede etki oluşturmadı (P>0.05; Şekil 14a). 
Tapsigargin (5 μM) + ryanodin (100 μM) ve 
heparinin (1 mg/ml) birlikte uygulanması ile 
yabanıl tip fare mesanesinde karbakol 
kasılmasının az bir kısmı bloke olmadan 
kaldı, Tpcn2-/- fare mesanesinde ise 
karbakol yanıtı tamamen bloke oldu 
(P<0.05). Yabanıl fare mesanesinde 
karbakol kasılmasının tamamen inhibe 
edilebilmesi için tapsigargin (5 μM) + 
ryanodin (100 μM) ve heparin (1 
mg/ml)varlığında bafilomisin (100 nM) veya 
NAADP (100 μM)’nin de ortama eklenmesi 
gerekti (P<0.05, Şekil 14b). 

 
 

 
 

Şekil 14. Permeabilize yabanıl tip (WT) ve Tpcn2-/- fare mesane detrusorunda heparin (H; 1 mg/ml), 
ryanodin (R; 100 μM), bafilomisin (B; 100 nM) ve NAADP (N; 100 μM)’nin karbakol (CCh; 50 μM) 
kasılması üzerine etkisi (değerler her gruptaki kontrol karbakol yanıtına göre normalize edilmiştir ve 
*P<0.05 her grup için kendi kontrol karbakol yanıtına göre anlamlı; n= 5-14) (a); heparin (H; 1 mg/ml), 
tapsigargin (T; 5 μM), ryanodin (R; 100 μM), bafilomisin (B; 100 nM) ve NAADP (N; 100μM)’nin 
karbakol (CCh; 50 μM) kasılması üzerine aditif etkisi (*P<0.05 kontrol karbakol kasılmasına göre anlamlı; 
n=4-14) (b). 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmanın ilk aşamasındaki bulgularımız 
“The effects of reactive oxygen species on 
calcium- and carbachol- induced contractile 
responses in β-escin permeabilized rat 
bladder” başlığı altında Naunyn-
Schmiedeberg Archives of Pharmacology 
dergisinde [378 (6), 645–653, 2008] 
yayımlanmıştır. Bulgularımıza göre, 
permeabilize sıçan detrusor kasında hücre 
içi depoların kalsiyum ile doldurulmasından 
sonra karbakol’ün oluşturduğu kasılma yanıtı 
hidrojen peroksit, hidroksil radikali ve 
süperoksit anyonu ile inhibe oldu. Reaktif 
oksijen türevlerinin süpürücüleri olan katalaz, 
NAC ve süperoksit dismutaz (SOD) ile 
inkübasyon sonucunda kasılma yanıtındaki 
inhibisyon önlendi. Bu bulgular literatürde 
bazı düz kaslarda yapılan çalışmalar ile  

 
paralellik göstermektedir. Örneğin, izole 
sıçan ve domuz mesanelerinde karbakol 
aracılı kasılmaların reaktif oksijen türevleri ile 
inhibe olduğu gösterilmiştir (Aikawa ve ark., 
2003; de Jongh ve ark., 2007).  
Bu çalışmamızda sarkoplazmik retikulum 
kalsiyum-ATPaz inhibitörü CPA permeabilize 
detrusor kasında karbakol kasılma yanıtını 
inhibe etti. Bunun nedeni permeabilizasyon 
işlemi sırasında kalsiyum içeriği boşalan 
sarkoplazmik retikulumun CPA varlığında 
kalsiyum ile dolmasının engellenmesi 
olabilir. Diğer taraftan hidrojen peroksit veya 
hidroksil radikali ile karbakol kasılma 
yanıtında elde edilen inhibisyon CPA 
varlığında görülmedi. Bu sonuçlar, hidrojen 
peroksit ve hidroksil radikallerinin 
sarkoplazmik retikulumu etkilediğini 
düşündürmektedir. Diğer taraftan, CPA 
varlığında karbakol kasılmasında süperoksit 

a b 
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anyonunun yaptığı inhibisyonun 
değişmemesi bu radikalin sarkoplazmik 
retikulum dışında etkili olduğunu 
göstermektedir.  Mitokondri proton pompası 
inhibitörü FCCP’nin de karbakol kasılma 
yanıtını inhibe etmesi permeabilizasyon 
sırasında kalsiyum içeriği boşalan 
mitokondrinin kalsiyum ile dolmasının 
önlenmesine bağlı olabilir. Hidrojen peroksit 
ve hidroksil radikallerinin neden olduğu 
inhibisyon FCCP’nin ortama eklenmesi ile 
değişmemiş, süperoksit anyonu ile 
inhibisyon görülmemiştir. Buna göre, FCCP 
varlığında elde edilen bu bulgular hidrojen 
peroksit ve hidroksil radikallerinin 
mitokondriyi etkilemediğini, süperoksit 
anyonunun ise mitokondri üzerinden 
karbakol kasılmasını azalttığını 
düşündürmektedir. FCCP varlığında 
süperoksit anyonu ile inhibisyonun 
görülmemesi mitokondriye kalsiyum girişinin 
bloke edilmesi sonucu sarkoplazmik 
retikulumdan kalsiyum salıverilmesinin 
artması ile açıklanabilir. Literatürde FCCP ile 
mitokondrial kalsiyum uptake’i bloke edilen 
preparatlarda, sitoplazmik kalsiyum 
seviyesinin ve sarkoplazmik retikulumdan 
kalsiyum aracılı kalsiyum salıverilmesinin 
arttığını öne süren çalışmalar vardır (Lopes 
ve ark., 2006; Sen ve ark., 2007). 
Sarkoplazmik retikulumu etkilediğini 
düşündüğümüz hidrojen peroksit ve hidroksil 
radikallerinin bu hücre içi kalsiyum 
deposunda hangi bölgeyi etkilediğini 
belirleyebilmek için IP3 ile indüklenen 
kasılma yanıtlarını da inceledik. Denediğimiz 
iki reaktif oksijen türevinden sadece hidroksil 
radikali IP3 aracılı kasılma yanıtını inhibe 
ederken, hidrojen peroksit yanıtlarda bir 
değişiklik yapmadı. Permeabilize domuz 
koroner arter düz kasında reaktif oksijen 
türevlerinden peroksit, süperoksit ve 
peroksinitritin sarkoplazik retikulumun 
kalsiyum-ATPaz pompasını ve IP3 aracılı 
kalsiyum salıveren kanallarını inhibe ettikleri 
gösterilmiştir (Grover ve ark., 1992; 
Elmoselhi ve ark., 1996; Schmidt ve ark., 
2004). Permeabilize tavşan mezenter 
arterinde, hidrojen peroksitin sarkoplazmik 
retikulumdan IP3 kanalları aracılığıyla olan 
kalsiyum salıverilmesini bozarak norepinefrin 
kasılmasını azalttığı öne sürülmüştür (Wada 
ve Okabe, 1997). Ancak bizim çalıştığımız 
mesane düz kasında sadece hidroksil 
radikali IP3 aracılı kasılma yanıtlarını 

etkilemiştir, bu da düz kaslar arasındaki 
farklılığı vurgulamaktadır. 
Hücre içinde reaktif oksijen türevlerinin 
etkileyebileceği diğer bir yolak da birçok düz 
kasın kasılma yanıtında rolü olan kalsiyum 
sensitizasyonudur. Kalsiyum ve miyozin hafif 
zincir kinaz aktivitesinin sabit olduğu 
koşullarda miyozin hafif zincir fosfatazın 
aktivitesinin inhibe olması kalsiyuma verilen 
kasılma yanıtı eğrisinde sola kayma sağlar 
ve bu fizyolojik olaya da kalsiyum 
sensitizasyonu denir. Kalsiyum 
sensitizasyonunda Rho kinaz ve protein 
kinaz C yolakları rol almaktadır (Somlyo ve 
Himpens, 1989; Somlyo, 2002). Ortamda 
sabit kalsiyum, CPA ve FCCP varlığında 
karbakol ile indüklenen kalsiyum 
sensitizasyonu kasılmalarını üç reaktif 
oksijen türevinden hiçbiri değiştirmedi. 
Literatürde, insan plateletlerinde hidrojen 
peroksitin Rho ve Rac proteinlerini içeren 
Ras süperailesini aktive ederek aktin 
polimerizasyonunu inhibe ettiği yani Rho 
kinaz yolağı üzerinden kalsiyum 
sensitizasyonunu etkilediği gösterilmiştir 
(Redondo ve ark., 2004). Ancak, 
çalışmamızda oluşturduğumuz şartlar altında 
adı geçen kalsiyum sensitizasyonu yolakları 
üzerine reaktif oksijen türevlerinin bir etkisi 
yoktur.  
Bu sonuçlar, permeabilize sıçan mesane 
detrusorunda karbakol kasılma yanıtlarını 
hidrojen peroksit, hidroksil radikali ve 
süperoksit anyonunun hücre içi farklı 
kalsiyum depolarını etkileyerek inhibe ettiğini 
düşündürmektedir. Hidrojen peroksit ve 
hidroksil radikalinin sarkoplazmik retikulum, 
süperoksit anyonunun ise mitokondri 
üzerinden kasılma yanıtlarını değiştirdiği öne 
sürülebilir. Hidroksil radikali sarkoplazmik 
retikulumun IP3 aracılı kalsiyum salıverilmesi 
üzerine etki göstermektedir.  
Çalışmamızın ikinci aşamasındaki 
bulgularımız “Hydrogen sulphide inhibits 
carbachol-induced contractile responses in 
β-escin permeabilized guinea-pig taenia 
caecum” başlığı altında European Journal of 
Pharmacology dergisinde basım 
aşamasındadır. Bulgularımız, hidrojen sülfür 
donörü NaHS’in permeabilize tenia çekum 
kasında hücre içi depoların kalsiyum ile 
dolmasını takiben elde edilen karbakol 
kasılma yanıtını azalttığını göstermektedir. 
H2S’in kardiyovasküler sistem düz 
kaslarındaki güçlü gevşetici etkisinden 
primer olarak ATP’ye duyarlı K+ kanallarına 
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bağlı gelişen hiperpolarizasyonun sorumlu 
olduğu bilinmektedir (Hosoki ve ark., 1997; 
Zhao ve ark., 2001; Cheng ve ark., 2004). 
Buna ilave olarak, vasküler düz kaslarda 
metabolik inhibisyon ve hücreiçi pH azalması 
gibi mekanizmaların da bu gevşetici etkide 
rolü olabileceği ortaya koyulmuştur (Lee ve 
ark., 2007:  Kiss ve ark., 2008). Ancak, 
H2S’in gevşetici etkisinin mekanizması 
damar-dışı düz kaslarda henüz kesin olarak 
bilinmemektedir (Sidhu ve ark., 2001; 
Teague ve ark., 2002). 
Karbakol’ün oluşturduğu kasılmanın H2S ile 
azalmasında sarkoplazmik retikulum ve 
mitokondrinin rolünün olup olmadığını 
anlayabilmek için kullanılan CPA ve FCCP 
karbakol kasılma yanıtını azalttı. CPA 
varlığında ortama eklenen NaHS azalmış 
kasılma yanıtını daha fazla inhibe ederken, 
FCCP varlığında banyoya eklenen NaHS 
azalmış kasılma yanıtını değiştirmedi. Bu 
bulgu  karbakol kasılma yanıtında H2S ile 
indüklenen azalmada sarkoplazmik 
retikulumun yer almadığını ancak 
mitokondrinin rolünün olabileceğini 
düşündürdü. Bu sonuç, literatürde H2S ile 
indüklenen toksisitenin mitokondriyal 
inhibisyon ile ilişkili olabileceğini öne süren 
bazı çalışmalar ile paralellik göstermektedir. 
H2S’in  memeli mitokondriyal oksidadif 
fosforilasyonunun terminal enzimi olan 
sitokrom c oksidazı potent bir şekilde inhibe 
ettiği gösterilmiştir (Smith ve ark., 1977; 
Holland ve Kozlowski, 1986; Dorman ve ark., 
2002). H2S bu etkisini enzimin hem demirine 
bağlanarak yapmaktadır. Böylece aerobik 
metabolizma inhibe olmakta ve ATP 
deplesyonu ile laktik asid akümülasyonu 
oluşmaktadır  (Beauchamp ve ark., 1984). 
Düz kaslarda mitokondri fonksiyonunda 
oluşan bozulmaların tonus ve kontraktiliteyi 
etkilediği bildirilmektedir. Gen delesyonu 
sonucu oksidatif fosforilasyonu bozulmuş 
mitokondrilere sahip farelerde gastrik fundus 
şeritlerinin hem reseptör (asetilkolin) aracılı, 
hem de kontraktil elemanlar (KCl) aracılı 
kasılmalarının bozulduğu; bu farelerin 
mezenterik arterlerinden hazırlanan halka 
preparatlarda ise fenilefrine verilen kasılma 
yanıtlarının azaldığı gözlenmiştir (Jawien ve 
ark., 2008).  
NaHS ile karbakol kasılmasında oluşan 
azalmayı hidrojen peroksit süpürücüsü 
katalaz geri döndürürken, süperoksit 
anyonunun süpürücüsü olan SOD 
etkilemedi. Buna ilave olarak, hidroksil 

radikalinin süpürücüsü ve genel bir 
antioksidan olan NAC de etkisiz bulundu. Bu 
bulgular damar-dışı düz kaslarda, hidrojen 
peroksitin H2S ile indüklenen gevşeme 
yanıtlarına katkısının olabileceğini 
düşündürmektedir. Sıçan hepatositlerinde 
H2S’in yaptığı sitotoksisiteden sadece 
sitokrom c oksidaz inhibisyonu sonucu 
gelişen mitokondri disfonksiyonunun sorumlu 
olmadığı aynı zamanda reaktif oksijen 
türevlerinin de sorumlu olduğu gösterilmiş, 
bu türevlerden hidrojen peroksitin 
süpürücüsü olan piruvat ve alfa-ketoglutarat 
gibi bazı maddelerin H2S toksisitesini 
önlediği de bildirilmiştir (Eghbal ve ark., 
2004). Mitokondride sitokrom c oksidaz 
enziminin inhibisyonu sonucunda hücresel 
respirasyon bloke olmaktadır. Buna bağlı 
olarak süperoksit radikalinin birikmesi ve bu 
radikalin hızlı bir şekilde hidrojen peroksite 
dönüşmesi ile de reaktif oksijen türevi üretimi 
gelişmektedir (Truong ve ark., 2006). Reaktif 
oksijen türevlerinin düz ve çizgili kas 
kasılmasını eksitasyon-kontraksiyon 
kenetlenmesi ile ilişkili birçok hücre içi olayı 
etkileyerek değiştirebildiğini gösteren 
çalışmalarla sonuçlarımız uyumludur.  
Çalışmamızda hücre içi depoların kalsiyum 
ile dolmasından sonra karbakol ile 
indüklenen kalsiyum sensitizasyonu 
yanıtının NaHS ile değişmemesi bu yanıtın 
oluşmasında rol oynayan Rho kinaz ve 
protein kinaz C yolaklarının H2S ile 
etkileşmediğini gösterdi. IP3  veya kafein ile 
elde edilen kasılma yanıtlarının NaHS  ile 
değişmemesi ise daha önce öne 
sürdüğümüz sarkoplazmik retikulumun 
H2S’in  gevşetici etkisinde rolü olmadığı 
yönündeki düşüncemizi güçlendirdi. Dolayısı 
ile hidrojen sülfürün permeabilize kobay 
tenia çekumunda karbakol kasılmasını 
azaltması ve bunun katalaz ve FCCP ile 
önlenmesi bu etkide hücre içi hidrojen 
peroksit oluşumunun ve mitokondrinin 
rolünün olduğunu düşündürmektedir.  
Çalışmamızın üçüncü kısmını oluşturan 
bulgularımız “TPC2 Proteins Mediate 
Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide 
Phosphate (NAADP)- and Agonist-evoked 
Contractions of Smooth Muscle” başlığı ile 
The Journal of Biological Chemistry 
dergisinde yayımlanmıştır [285(32), 24925–
24932, 2010]. Bu çalışmamızda,  ikincil 
ulaklar IP3, cADPR ve NAADP kobay 
mesane ve tenia çekum düz kasında 
kasılmaya yol açtı. Memeli hücrelerinde 
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NAADP’nin IP3 veya cADPR’den daha 
potent bir şekilde kalsiyum salıverilmesine 
neden olduğu ve çan şeklinde bir 
konsantrasyon-yanıt eğrisi oluşturduğu 
pankreatik hücrelerde ve insan T-
lenfositlerinde yapılan çalışmalarla 
bilinmektedir (Cancela ve ark., 1999; Berg 
ve ark., 2000; Masgrau ve ark., 2003). Bizim 
bulgularımız da bu çalışmaları 
desteklemekte ve cADPR ile NAADP’nin 
birlikte uygulanması sonucu görülen aditif 
etki her iki ulağın da farklı hücre içi 
depolardan kalsiyum salıverdiğini 
göstermektedir. IP3 inhibitörü heparinin IP3 
ile oluşturulan kasılma yanıtını inhibe etmesi 
ancak cADPR veya NAADP ile elde edilen 
kasılma yanıtlarını değiştirmemesi de bu tezi 
doğrulamaktadır. Sarkoplazmik retikulumun  
tapsigargin ve ryanodin ile tüketilmesi 
sonucu cADPR ve IP3 kasılma yanıtlarının 
bloke olması ancak NAADP yanıtının 
etkilenmemesi de yukarıdaki bulguları 
tamamlayan niteliktedir. Dolayısı ile 
sonuçlarımız, iki havuz modeli adı verilen, 
NAADP ile indüklenen lokalize kalsiyum 
sinyallerinin IP3 ve ryanodin antagonistleri 
varlığında da görüldüğünü öne süren sinyal 
transdüksiyon modelini (Churchill, 2001; 
Yamasaki, 2004) desteklemektedir. Bunlara 
ilave olarak, NAADP ile indüklenen kasılma 
yanıtının inhibitör olarak kullanılan 
desensitize edici yüksek konsantrasyondaki 
(100 μM) NAADP ve vakuolar H+-ATPaz 
inhibitörü bafilomisin A1 tarafından tamamen 
inhibe edilmesi  daha önce öne sürülen 
(Churchill ve ark., 2002; Kinnear ve ark., 
2004) NAADP yanıtlarının hücre içi asidik bir 
depodan kaynaklandığı görüşünü 
desteklemektedir.   
Hücre içi depoların kalsiyum ile dolmasından 
sonra  karbakol’ün oluşturduğu kasılma 
yanıtı da her iki dokuda heparin varlığında 
kısmen azaldı ancak tamamen inhibe 
edilemedi. Bu da karbakol ile indüklenen 
kasılma yanıtlarının kobay mesane ve tenia 
çekumunda sadece IP3 aracılığı ile 
oluşmadığını gösterdi. Sarkoplazmik 
retikulumun tapsigargin ve ryanodin ile 
tüketilmesi tenia çekumda karbakol yanıtını 
tamamen bloke etti. Bu bulgumuz tavşan 
solunum yolu düz kasında (Iizuka ve ark., 
1998) da elde edilen bulgularla paralellik 
göstermektedir. Ancak, mesane düz kasında 
karbakol yanıtının tamamen bloke olabilmesi 
için heparin, tapsigargin ve ryanodin 
varlığında ortama bafilomisin veya NAADP 

(100 μM)’nin de eklenmesi gerekti. Bu bulgu, 
kalsiyum salıverilmesinin IP3 ve cADPR 
tarafından düzenlendiği sarkoplazmik 
retikulum ile NAADP tarafından düzenlendiği 
asidik kalsiyum depolarının aynı hayvandan 
izole edilen iki düz kas dokusunda agonistle 
indüklenen fizyolojik yanıtların 
oluşmasındaki farklı rollerini ilk kez 
göstermektedir.  
Bu çalışmanın ana bulgusu, TPC2 kanalını 
eksprese edici geni silinmiş fare kullanılarak, 
TPC2’nin NAADP aracılı kasılma yanıtlarının 
oluşabilmesi için  gerekli olduğunun ve 
karbakol’ün oluşturduğu kasılma yanıtlarında 
NAADP’nin kısmi rolüne aracılık ettiğinin 
gösterilmesidir. Yabanıl tip fare 
mesanesinde NAADP’nin oluşturduğu 
kasılmaların heparin ile azalmasının yanı 
sıra bafilomisin ve NAADP (100 μM) ile de 
inhibe olması NAADP ile IP3’ye duyarlı 
mekanizmalar arasında çapraz bir etkileşim 
olduğunu vurgulamaktadır. Hücre içi 
depoların kalsiyum ile dolmasından sonra  
elde edilen karbakol kasılması hem yabanıl, 
hem de Tpcn2-/- fare mesanesinde heparin 
ve ryanodin ile bloke oldu. Ancak, bafilomisin 
veya NAADP (100 μM) yabanıl fare 
mesanesinde karbakol kasılmasını 
azaltırken, Tpcn2-/- farede etki oluşturmadı. 
Bu bulgularımız da TPC proteinlerinin 
NAADP yanıtının ana komponenti olduğu 
hipotezimizi bir kez daha doğrulamaktadır. 
Sarkoplazmik retikulum inhibitörleri 
tapsigargin ve ryanodin ile IP3 inhibitörü 
heparinin birlikte uygulanması sonucunda 
Tpcn2-/- fare mesanesinde karbakol kasılma 
yanıtı tamamen bloke oldu. Yabanıl fare 
mesanesinde karbakol’ün oluşturduğu 
kasılma yanıtının tamamen inhibe 
edilebilmesi için heparin, tapsigargin ve 
ryanodin varlığında bafilomisin veya NAADP 
(100 μM)’nin de ortama eklenmesi gerekti. 
Sonuç olarak, bulgularımız TPC 
proteinlerinin ekspresyonunun 
durdurulmasının fizyolojik bir agoniste yanıt 
olarak NAADP aracılığı ile oluşan kasılmaları 
etkilediğini gösteren ilk kanıtları 
oluşturmaktadır.  
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Diyabetes Mellitus’a Bağlı Endotel Disfonksiyonu ile İlgili Çalışmalar 

H. Kübra Elçioğlu 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Istanbul 
GİRİŞ 
Diyabetes mellitus her yaşta görülen, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre, global 
prevalansının 171 milyondan 2030 yılında 366 
milyona çıkması beklenilen metabolik bir 
hastalıktır (Setacci ve ark., 2009). Diyabet 4 
temel sınıfa ayrılmakla beraber, esas olarak tip 
1 ve tip 2 diyabet olmak üzere 2 gruba 
ayrılmaktadır. Otoimmün altyapılı olan tip 1 
diyabet çoğunlukla 18 yaş öncesi 
görülmektedir ve bugün için insidansı % 5 
olarak belirtilmiştir (Craig 2009). Tip 1 
diyabetin, önceleri düsünüldügü gibi akut 
olarak gelismedigi, yıllarca süren preklinik 
dönemin ardından ortaya çıktıgı ve genetik 
yatkınlığı olan bireylerde virüs infeksiyonu gibi 
çevresel faktörler tarafından tetiklendiği 
gösterilmistir. Tip 2 diyabet ise sıklıkla insülin 
reseptör sayısının veya hücre içinde 
postreseptör düzeyde insülin etkinliğinin 
azalmasına bağlı oluşan insülin rezistansı 
olarak tanımlanır. Tip 2 diyabet, gelişimini 
tamamlamamış ülkelerde çoğunlukla 45-64 yaş 
aralığında görülürken, bugün için gelişmişlik 
kriterlerine ulaşmış ülkelerde 64 yaş üstü 
görülmektedir. Bu hastalığın epidemiyolojik 
incelemesinde % 4’lerden 2025’te % 5.4’e 
yükseleceği düşünülmekte-dir (Jeffrey ve 
Freeman, 2010; Simon 2010). 
Diyabet metabolik bir hastalık olmakla beraber, 
bunun sonucunda çeşitli organlarda fonksiyon 
bozukluklarına yol açmaktadır. Bu metabolik 
bozuklukların poliol yolağını, diaçilgliserol-
protein kinaz C (DAG-PKC)’yi, hekzosamin 
yolağını aktive ederek, ileri glikozilasyon 
ürünlerini (İGÜ) ve oksidatif stres oluşumunu 
arttırdığı ve böylece diyabetik 
komplikasyonların gelişimine neden olduğu 
bildirilmiştir (Mokini ve ark., 2010). Diyabetin 
neden olduğu en önemli komplikasyonlardan 
biri kardiyovasküler bozukluklardır. Bu da esas 
olarak diyabetes mellitusta endotel 
hücrelerinde vasküler reaktiviteyi düzenleyen 
çeşitli kasıcı (endotelin-1, anjiyotensin gibi) ve 
gevşetici faktörler (NO, PGI2 ve EDHF gibi) 
arasındaki dengenin bozulmasına bağlı olarak; 
hiperglisemi, insülin rezistansı ve 
hiperinsülineminin gelişmesiyle oluşan endotel 
disfonksiyonundan kaynaklanmakta-dır. 
Diyabette gelişen komplikasyonlardan 
nöropati, kardiyomiyopati, anjiyopati ve 
nefropati, hastalığın mortalite ve morbidite 
insidansını arttırırken, gastroenteropati,  
mesane disfonksiyonu ve erektil disfonksiyon 
gibi komplikasyonların ölümcül olmadığı fakat 
hastanın yaşam kalitesini ciddi olarak etkilediği 
belirtilmiştir (Potenza ve ark., 2009). 
 

Changes in Caveolin-1 expression and 
Vazoreactivity in the aorta and corpus 
cavernosum of fructose and 
streptozotocin-induced diabetic rats. 
Kübra H. Elçioğlu, Levent Kabasakal, Şule 
Çetinel, Gazi Conturk, Sena F. Sezen, Gül 
Ayanoğlu-Dülger 
Kaveola, organizmada endotel hücresi gibi 
pek çok hücre tipinde bulunan, primer olarak 
fosfolipid, sifingolipidler, kolesterol ve 
integral membran proteini olan 
kaveolinlerden oluşmuş özelleşmiş plazma 
membran invajinasyonlarıdır (Linder ve ark., 
2006). Kaveola ve kaveolanın majör proteini 
olan kaveolinler makromoleküllerin 
transitozu, kolesterol transportu, sinyal 
transdüksiyonu gibi pek çok hücresel olayda 
önemli roller oynamaktadır. Kaveolin-1 
kaveola içerisindeki G proteinleri, nitrik oksit 
sentaz (NOS), epidermal büyüme faktörü ve 
protein kinaz C gibi diğer proteinlerle direkt 
ya da indirekt yollarla etkileşerek 
sinyalizasyonlarını pozitif ya da negatif bir 
şekilde regüle eder (Glenny 1992; Fielding 
and Fielding, 1995; Shaul and Anderson, 
1998; Predescu ve ark., 1998). Kaveolin-1’in 
NO oluşumundan sorumlu enzim olan 
endotelyal NOS (eNOS) etkinliğini önemli 
ölçüde azalttığı belirtilmiştir (Lam ve ark., 
2006). Agonist aktivasyonuna bağlı olarak 
hücre içine giren kalsiyum, kalmodulinle 
birleşir ve onu aktive eder. Ca+2-kalmodulin 
kompleksi eNOS’a bağlanarak eNOS’u 
kaveolin-1’den ayırır. Böylece kaveolin-1’in 
eNOS üzerindeki inhibitör etkisinin 
sonlanması ile NO sentezi oluşur. Sonuçta, 
kaveolin-1 ve eNOS etkileşimindeki 
değişiklikler eNOS fonksiyonunu, dolayısıyla 
vasküler fonksiyonu etkiler. Tip 1 ve tip 2 
diyabette kaveolin-1’in hücre düzeyinde 
etkilerinin ne şekilde olduğu ve bunda NO’ in 
ne şekilde aracılık ettiğine ilişkin net bulgular 
bulunmamaktadır. Artan reaktif oksijen 
türevlerinin eNOS aracılı NO’i inaktive 
ederek gevşeme yanıtlarını bozdukları major 
bir mekanizma olarak ileri sürülse de NO 
inaktivasyonuna neden olan başka 
mekanizmalar olduğu da bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (Du ve ark., 
2001; Komers ve ark., 2006).  
Tip 1 diyabete bağlı olarak, aorta dokusunda 
kaveolin-1 ekspresyonunun artması sonucu  
vasküler yanıtların bozulduğu belirtilmiştir 
(Bucci ve ark., 2004). İnsüline dirençli 
+db/+db farelerin aortasında ise asetilkolin 
aracılı gevşeme yanıtlarının bozulmasının 
kaveolin-1 düzeyinin artması ile ilişkili 
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olduğu, ayrıca kaveolin-1’in tip 2 diyabette 
gelişen kardiyovasküler komplikasyonlarda 
önemli rol oynadığı gösterilmiştir (Lam ve 
ark., 2006). Kaveolanın NO sinyal 
mekanizmasındaki önemi, tip 1 ve tip 2 
diyabette gelişen kasılma ve gevşeme 
yanıtlarında kaveolin-1’in etkin olabileceğini 
düşündürmüştür. Aorta dokusunda kaveolin-
1 ekspresyonu ve kontraktil yanıtlar 
üzerindeki etkisi streptozotosinle oluşturulan 
tip 1 diyabet modelinde gösterilmiş olmasına 
rağmen, fruktozla oluşturulan tip 2 diyabet 
modelinde kaveolin-1’in korporal dokudaki 
fonksiyonel yanıtlar üzerindeki etkisi ve 
erektil disfonksiyon gelişimindeki etki 
mekanizmaları ile ilgili yapılmış ilk çalışma 
2010 yılında tarafımızdan yayınlanmıştır 
(Elçioğlu ve ark., 2010). Bu çalışmayı 
planlarken ki amacımız tip 1 ve tip 2 diyabet 
modellerinde aorta ve korpus kavernozum 
dokularındaki kontraktilite ve kaveolin-1 
ekspresyonları üzerinde diyabetin etkisini 
karşılaştırarak araştırmaktı.  

GEREÇ VE YÖNTEM 
In vitro çalışmalar 
Deneylerde 300-350 g ağırlığındaki Sprague 
Dawley türü erkek sıçanlar kullanılmış ve 
denekler çalışma süresince 22±2oC oda 
sıcaklığında ve % 65-70 nem oranında 
korunan, 12 saat aydınlık-12 saat karanlık 
dönemlerine sahip bir ortamda barındırılmış 
ve standart laboratuvar yemiyle beslen-
mişlerdir. Sıçanlar 5 gruba ayrılmışlardır; 
kontrol grubu (K), fruktozla beslenen grup 
(F), streptozotosin (STZ) uygulanan grup 
(D), fruktoz+insülin grubu (FI), streptozotosin 
+ insülin grubu (DI). Kan glikoz değerleri 
STZ grubunda 48 saat sonra ölçülürken, 
fruktoz uygulanan grupta 2 hafta sonra 
ölçüldü. Kan glikoz değerleri D grubunda 
200 mg/dl üzerinde olanlar diyabetik kabul 
edildi. İlk haftadan itibaren F ve FI 
gruplarının içme sularına % 10 fruktoz ilave 
edildi. FI grubuna % 10 fruktoz içeren içme 
suyu ile birlikte 2. haftadan itibaren tedavi 
amacıyla hergün insülin (6 IU/kg s.c.) verildi. 
8 haftanın sonunda eter ile anestezi edilen 
sıçanların abdomen bölgesi açılarak torasik 
aorta ve korpus kavernosum dokuları 
çıkarıldı. Torasik aorta ve korpus 
kavernosum dokusu oksijenlenmiş Krebs-
Henseleit çözeltisi içeren petri kutusuna 
alındı. Bu dokular çevrelerindeki bağ ve yağ 
dokularından temizlendikten sonra bir kısmı 
in vitro çalışmalar yapılmak üzere ayrıldı, bu 
dokuların diğer kısmı ise daha sonra 
yapılacak analizler için sıvı azotta 
donduruldu. Torasik aorta dokusu uygun 
biçimde organ banyosuna yerleştirilerek üst 
uçlarından izometrik transdusır’a bağlandı. 
Sıçan aortu 3-4 mm uzunluğunda halka 

(ring) biçiminde kesilip, diş telinden 
hazırlanmış üçgenin alt kancasına 
geçirilerek 20 ml’lik izole organ banyosuna 
asıldı. Sıçan korpusu ise üretradan 
ayrıldıktan sonra, ikiye bölünerek bir parçası 
organ banyosuna takıldı. Çift cidarlı olan 
organ banyolarının sıcaklıkları termostatlı bir 
sirkülatör ile 370 C’ de sabit tutuldu ve 
banyolar deney süresince %95 O2+%5 CO2 
gaz karışımı ile gazlandırıldı. Dokuların 
uygulanan bileşiklere verdikleri yanıtlar 
Grass Model 7E poligraf aracılığı ile 
kaydedildi. Organ banyolarına asılan dokular 
1 g başlangıç gerimi altında 1 saat 
dengelenmeye bırakıldı ve bu süre boyunca 
15’er dakika ara ile yıkandı. Dokuların 
potasyum klorür (KCl) ile kasılma yanıtlarının 
alınması amacı ile kavernöz doku için 124 
mM KCl ve aorta için 80 mM KCl içeren 
fizyolojik çözelti kullanıldı. Daha sonra 
yıkanan dokular agonist maddelerin 
uygulanması için bir saat dinlendirildi. 

Western Blot Analizi 
Aorta ve korpus kavernosum dokusu 
fosfataz ve proteaz inhibitörlerinin bulunduğu 
homojenizasyon tamponu içerisinde 
homojenize edildi. Homojenat 10000 rpm’de 
30 dakika santrifüjlendi ve supernatant 
alındı. Protein tayini biçinkonik asit (BCA 
TM) kiti (Pierce, Rockford USA) ile belirlendi. 
Sığır serum albumini standart olarak 
kullanıldı. 25 μg’lık protein içeren doku 
homojenatı % 12’lik Tris-HCl jeline (Bio-Rad) 
yüklendi, elektroforezle ayrıldıktan sonra 
(180V, 60 dak) poliviniliden difluorid (PVDF) 
membranına transfer edildi (80 mA, 120 
dak). Membranlar % 5 süt tozunda 2 saat 
inkübe edildi, daha sonra % 0.5 Tween 20 
içeren Tris serum fizyolojik tamponu içinde 
(tris buffered saline; TBS-T) yıkandı ve 
primer antikorumuz olan anti-caveolin-1 
antikoru (1:6000, Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA) veya anti-β actin antikoru 
(1:5000, Sigma, MO, USA) ile bütün gece 4 
0C’de inkübasyona bırakıldı. Ertesi gün 
membranlar 3 defa 10 dakika boyunca TBS-
T ile yıkandıktan sonra sekonder 
antikorumuzla (1:6000, horseradish 
peroxidase, GE Healthcare UK Limited) bir 
saat inkübe edildi. Spesifik antikorumuzun 
bağlanmasını görüntülemek için Western 
LightningTM kemiluminisans reaktif 
(PerkinElmerTM, Life Science, Inc.,Boston, 
USA) uygulamasından sonra fotoğraf filmi 
kullanıldı.  

Elektron Mikroskopisi 
Aorta ve korpus kavernosum doku örnekleri 
% 2,5’luk 0.1 M fosfat tamponlu (pH 7,2) 
glutaraldehit fiksatifi içerisinde 4°C de 4 saat 
süre ile fikse edildi. Aynı fosfat tampon 
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içinde hazırlanan %1’lik osmiyum tetroksit ile 
(0.1 M, pH 7.2) 1 saat postfiksasyon yapıldı, 
yükselen alkol serilerinden (%70, %80, %90, 
%96, %100) geçirilen ve suyu alınan doku 
parçaları daha sonra amilasetat serilerinden 
geçirildi ve sıvı CO2 ile kritik nokta 
kurutucusunda kurutuldu. Parçalar 400 Å 
kalınlığında altın ile kaplanıp taramalı 
elektron mikroskobunda (Jeol JMS, SEM, 
Tokyo-Japan) incelendi.  

İstatistiksel Yöntem 
Deney sonuçları aritmetik ortalama±standart 
hata olarak gösterildi. İstatistiksel 
değerlendirme tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) ve ileri analiz olarak Tukey’s testi 
ile yapıldı. P değerinin 0.05’den küçük 
olduğu durumlar anlamlı olarak kabul edildi. 
Her bir doku için agonistlerin EC50 değerleri, 
o dokuya ait agonistin konsantrasyon-yanıt 
eğrisinden yararlanılarak maksimum yanıtın 
yarısına eşit yanıt oluşturan konsantrasyon 
düzeyinde tayin edildi ve -log M olarak ifade 
edildi.  
 

BULGULAR 
Streptozotosin grubundaki sıçanların vücut 
ağırlıklarında 8 haftanın sonunda başlangıç 
ağırlıklarına göre anlamlı bir azalma olduğu 
ve bu azalmanın da insülin tedavisiyle 
düzeldiği görüldü. Fruktoz diyabetinde ise 
çalışma boyunca vücut ağırlığında anlamlı 
bir değişme görülmedi. Ancak insülin 

tedavisi ile ağırlıklarda artma gözlendi 
(p<0.01). Streptozotosin injeksiyonundan 48 
saat sonra ortalama kan glikoz düzeylerinin 
arttığı ve çalışma boyunca da bu durumun 
devam ettiği saptandı (20.8 mM). Fruktoz 
diyabetinde ise streptozotosin diyabetine 
kıyasla daha az ama kontrole göre anlamlı 
olarak kan glikoz düzeylerinin yükseldiği 
bulundu. Her iki diyabet grubunda da insülin 
tedavisinin kan glikoz düzeylerindeki artışı 
önlediği ve kontrol seviyelerine getirdiği 
görüldü. (Tablo 1). Fruktoz ile oluşturulan 
diyabette kontrol grubu ve streptozotosin ile 
oluşturulan diyabetten farklı olarak 
hiperinsülinemi oluştuğu gözlendi ve insülin 
tedavisi bunu önledi (Tablo 1). 

Korpus Kavernozumda Kasılma ve 
Gevşeme Yanıtları 
Korpus kavernozum striplerine kümülatif 
olarak artan dozlarda fenilefrin (FE) (10-8-10-

3M) uygulanarak konsantrasyon yanıt eğrisi 
elde edildi. Yanıtlar KCl kasılmalarının %’si 
olarak ifade edildi. EC50 değerlerine 
baktığımızda kontrol grubunun EC50 
değerleri 1.04.10-5M iken streptozotosin ve 
fruktoz gruplarının EC50 değerleri sırasıyla 
1.82.10-5 M and 1.47.10-5M bulundu. İnsülin 
tedavisi yapılmış diyabet gruplarında bu 
gruplardan farklı olarak FE’nin tüm 
dozlarında kontraktil yanıtın arttığı görüldü 
(Şekil 1A, Tablo 2). 

 

Tablo 1 
Deney Hayvanlarının Ağırlıkları, Kan Glikoz ve Serum İnsülin Değerleri 
  Vücut Ağırlığı Değişimi (g)       Kan glikoz (mM)    Serum insulin (µg/L) 
  Başlangıç 8 hafta    8 hafta   8 hafta 
K  290±5.4 296±4.9b  5.4±0.1b  0.83±0.2 

D  295±5.2 234±5.2c,d,f  20.8±0.7a   0.68±0.1e 

F  280±4.8 287±4.4c,d  8.3±0.2a,  1.59±0.5a,b 

DI  273±4.0 260±6.9b  5.1±0.4b  0.78±0.2e 

FI  270±8.1 297±7.8b,f  5.5±0.3e  0.86±0.23e 
a, P<0.01 K’e göre; b, P<0.01 D’e göre; c , P<0.001 F’e göre,  d, P<0.001 DI’e göre; e, P<0.01 FI’e göre, F; f, 
P<0.01 Başlangıç ağırlığına göre. K, kontrol; D, STZ diyabeti; F, fruktoz diyabeti; DI, insulin tedavili D; FI, insulin 
tedavili.  

Tablo 2 
Korpus kavernozum dokusunda fenilefrin (FE), asetilkolin (ACh) ve sodyum nitroprussiyat (SNP) 
için EC50 değerleri 
EC50 (-log M) K  D  F  DI  FI        

FE (%KCl) 1.04x10-5   1.82x10-5a 1.47x10-5f 1.01x10-5b,h   1.33x10-5g         

ACh (%PE) 1.43x10-5 7.51x10-5a, 4.48x10-5d, 1.00x10-5b,c 1.09x10-5b,c           

SNP (%PE) 3.09x10-6 3.13x10-6 2.97x10-6 3.01x10-6 3.39x10-6         
a  P<0.001 K’e göre, b P<0.001 D’e göre; c  P<0.001 F’e göre; d  P<0.01 K’e göre, e  P<0.01 D’e göre, 
f  P<0.05 K’e göre, g  P<0.05 D’e göre, h P<0.05 F’e göre karşılaştırmalar.  
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Korpus kavernozum stripleri kümülatif 
uygulanan FE (3.10-5M) ile kasıldıktan ve bu 
kasılma dengeye ulaştıktan sonra ACh (10-8-
10-3M) ile konsantrasyona bağımlı gevşeme 
yanıt eğrisi elde edildi. Streptozotosin ve 
fruktoz gruplarında gevşeme yanıtları 
bozulurken (EC50:7.51.10-5M and 4.48.10-

5M), insülin tedavisi gevşeme yanıtlarını 
kontrol düzeyine getirdi (Şekil 1B, Tablo 2). 
Fenilefrin (FE) ile kasılmış korpus 
kavernozum striplerine sodyum 
nitroprussiyat (SNP) (10-8-10-3M) ilave 
edilerek konsantrasyona bağımlı gevşeme 
yanıt eğrisi elde edildi. SNP ile oluşan 
gevşeme cevaplarında ve EC50 değerlerinde 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
görülmedi (Şekil 1C, Tablo 2).  
 
Aortadaki Kasılma ve Gevşeme Yanıtları 
 
Aorta halkalarına kümülatif olarak artan 
dozlarda uygulanan FE (10-8-10-3M) ile 
konsantrasyon yanıt eğrisi elde edildi. 
Yanıtlar KCl kasılmalarının %’si olarak ifade 
edildi. EC50 değerlerine baktığımızda kontrol 
grubunun EC50 değerleri 1.32.10-7M iken 
streptozotosin ve fruktoz gruplarının EC50 
değerleri sırasıyla 3.7.10-7 M ve 2.6.10-7 M 
bulundu.  
Diyabet gruplarında fenilefrinle oluşan 
kasılma yanıtlarının insülin tedavisi ile arttığı 
görüldü (Şekil 2A, Tablo 3). 
Submaksimal konsantrasyonda 
(maksimumun %70-80’i) FE (10-6 M) ile 
kasıldıktan sonra ACh (10-8-10-3M) ile 
gevşeme yanıtları alındı. Streptozotosin ve 
fruktoz gruplarında gevşeme yanıtları 
bozulurken (EC50:3.23.10-6M and 2.00.10-

6M), insülin tedavisi gevşeme yanıtlarını 
kontrol düzeyine getirdi (Şekil 2B, Tablo 3). 
Fenilefrin ile kasılmış aorta halkalarına SNP 
(10-8-10-3M) ilave edilerek konsantrasyona 
bağımlı gevşeme yanıt eğrisi elde edildi. 
SNP ile oluşan gevşeme cevaplarında ve 
EC50 değerlerinde gruplar arasında anlamlı 
bir farklılık görülmedi (Şekil 2C, Tablo 3). 
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Şekil 1. A) Korpus kavernozum preparatında FE 
konsantrasyon-yanıt eğrileri. B) 3.10-5 M FE ile 
kasılmış izole aorta preparatında ACh 
konsantrasyon-yanıt eğrileri. C) 10-6 M FE ile 
kasılmış izole aorta preparatında SNP 
konsantrasyon-yanıt eğrileri. 

Tablo 3 
Aorta dokusunda fenilefrin (FE), asetilkolin (ACh) ve sodyum nitroprussiyat (SNP) için EC50 
değerleri 
EC50 (-log M)      K     D       F      DI     FI      

FE (%KCl) 1.32x10-7 3.7x10-7a 2.61x10-7a 2.62x10-7a,b,c    2.29x10-7a,b,c       

ACh (%PE) 1.17x10-6 3.23x10-6e 2.00x10-6a,c 1.11x10-6f       1.42x10-6e,f        

SNP (%PE) 7.7x10-8 6.8x10-8 6.69x10-8 7.39x10-8          6.7x10-8    

a  P<0.001 K’e göre, b P<0.001 D’e göre, c P<0.001 F’e göre, d P<0.01 K’e göre, 
 e P<0.05 K’e göre, f  P<0.05 D’e göre karşılaştırmalar.  
 



 65

 

-8 -7 -6 -5
0

50

100

150
K
D
F
DI
FI

+

x

*

*

*

+ +

+
+*

*

x

x

x
+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

++
+

+ *
+x

+x

x

x

x

x x

x

x

x

x
*

*
*

*

*

*

*

##

#

#

A)

Fenilefrin (M)

K
A

SI
LM

A
 (%

 K
C

l)

-8 -7 -6 -5 -4 -3
0

25

50

75

100
K
D
F
DI
FI

x

*

x

x

x

* **

*

*

x

x

x*
*

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

++
+

+

+ +
+

+

+++
+
+

+
+

+
+

+

*
*

*

*
*

*

**
*

*

*

*

*

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

#

#

#
#

#*

##

#

#

#

B)

Asetilkolin (M)

G
EV

ŞE
M

E 
(%

)

-8.0 -7.5 -7.0 -6.5
0

50

100
K
D
F
DI
FI

C)

Sodyum Nitroprussiyat (M)

G
EV

ŞE
M

E 
(%

)

 

Şekil 2. A) İzole aorta preparatında FE 
konsantrasyon-yanıt eğrileri. B) 10-6 M FE ile 
kasılmış izole aorta preparatında ACh 
konsantrasyon-yanıt eğrileri. C) 10-6 M FE ile 
kasılmış izole aorta preparatında SNP 
konsantrasyon-yanıt eğrileri. +, P<0.05; K’e 
göre; *, P<0.05; D’e göre; x, P<0.05: F’a göre,  
#, P<0.05: DI’e göre. 

 

Western Blot 
 
Çalışmamızda aorta ve korpus kavernozum 
dokularında her iki diyabet grubunda da 
Kaveolin-1 düzeylerinin arttığı görüldü, 
fruktoz grubunda streptozotosin grubuna 
göre daha az artış saptandı. İnsülin 
uygulaması Kaveolin-1 düzeylerindeki artışı 
önledi (Şekil 3, 4). 

 
 

Histopatolojik İncelemeler 
Histolojik incelemeler sonucunda kontrol 
grubunun aorta ve korpus kavernozum 
dokularında kaveolanın düzenli dizilim ve 
dağılım gösterdiği görüldü (Şekil 4A, 5A). 
Streptozotosin ve fruktoz diyabetlerinde 
aorta ve korpus kavernozum dokularında 
kaveola yoğunluğunun arttığı gözlendi (Şekil 
4 B,C ve 5 B,C). Fruktoz grubunda kaveola 
yoğunluğundaki artışın daha az anlamlı 
olduğu bulundu. İnsülin tedavisi uygulanan 
her iki diyabet grubunda ise kaveola 
yoğunluğunun kontrol ile benzer morfoloji 
gösterdiği görüldü (Şekil 4 D,E ve 5 D,E).   
 
A) 

Kaveolin-1 

Beta aktin 
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Kaveolin-1 
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Şekil 3. A) Korpus kavernozumda B) Aorta 
dokusunda Western Blot Sonuçları. +, P<0.05; 
K’e göre; *, P<0.05; D’e göre; x, P<0.05: F’a 
göre. 
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Şekil 4. Korpus kavernozum A) Kontrol grubu; 
endotelde (e) kaveolanın düzenli dizilimi; B) STZ 
diyabeti: kaveola artışı, kollajen varlığı; C) 
Fruktoz diyabeti: daha az kaveola artışı ve açık 
kaveola; D) İnsülin tedavili STZ diyabeti: endotel 
de kaveolar yapı oluşumu; E) İnsülin tedavili 
fruktoz diyabeti: kaveolar yapı.  
 

 
TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada streptozotosin veya fruktoz 
uygulaması ile sıçanlarda tip 1ve tip 2 
diyabet modelleri geliştirildi. Streptozotosin 
grubunda 8 haftanın sonunda gelişen 
hiperglisemi ve kilo kaybı insülin tedavisiyle 
önlendi. Fruktoz ile oluşturulan diyabet 
modelinde ise insülin salıverilmesi 
bozulmamasına rağmen insülin rezistansı 
gelişmesi nedeniyle kan glikoz düzeyinde 
anlamlı bir artış olmakla beraber, kilo kaybı 
oluşmadığı görüldü. Streptozotosin veya 
fruktoz uygulaması ile geliştirilen tip 1 ve tip 
2 diyabet modellerinde aorta ve korpus 
kavernozum dokularında fenilefrin ile 
oluşturulan kasılma ve asetilkolin ile 
oluşturulan gevşeme yanıtlarında anlamlı 
ölçüde azalma meydana geldiği gözlendi. 
Western blot analizinde her iki diyabet 
modelinde de kaveolin-1 ekspresyonunda 
artış olduğu, ancak bu artışın fruktoz 
grubunda streptozotosin grubuna göre daha 
az olduğu belirlendi. Her iki dokuda da 
kasılma ve gevşeme yanıtlarındaki 
azalmanın kaveolin-1 ekspresyonundaki 
artışla ilişkili olabileceği düşünüldü. İnsülin 
tedavisi ile yanıtlardaki bozukluğun düzeldiği 
saptandı.  
 

Şekil 5. Aorta A) Kontrol grubu; endotelde (e) 
kaveolanın düzenli dizilimi; B) STZ diyabeti: 
sitoplazma ve membranda kaveola artışı; C) 
Fruktoz diyabeti: daha az kaveola artışı, 
endotelde mitokondri dejenerasyonu; D) İnsülin 
tedavili STZ diyabeti: endotel de kaveolar yapı 
oluşumu; E) İnsülin tedavili fruktoz diyabeti: 
kaveolar yapı oluşumu. 

 
Literatürde daha önce yapılan deneysel 
diyabet çalışmalarında kasılma yanıtı 
oluşturan ajanlarla ilgili vasküler yanıtlarda 
farklı bulgular elde edilmiştir. Bazı 
çalışmalarda noradrenaline karşı duyarlılığın 
arttığı belirtilirken (Macleod, 1985; Cohen ve 
ark., 1990), kimyasal ajanlarla oluşturulan 
bazı diyabet modellerinde ise aortada 
(Pfaffman ve ark., 1982; Head ve ark., 1987; 
Mulhern ve Docherty, 1989) ve mezenterik 
arterde (Agrawal ve Mcneill 1987; White ve 
Carrier, 1988) noradrenalinle oluşturulan 
kasılma yanıtlarında azalma olduğu 
bildirilmiştir. Fenilefrine (FE) bağlı kasılma 
yanıtlarındaki bozukluğun damarlardaki alfa 
adrenerjik reseptör ekspresyonundaki 
değişmeye bağlı olarak meydana geldiği ileri 
sürülmüştür (Kobayashi ve Kamata, 1999). 

 
Çalışmamızda aorta ve korpus kavernozum 
dokularında asetilkoline bağlı endotel-aracılı 
gevşeme yanıtlarının streptozotosin ve 
fruktozla oluşturulan diyabet modelinde 
kontrol grubundan farklı olarak azaldığı 
görüldü. Benzer bulgular daha önce yapılan 
farklı diyabet modellerindeki dokularda 
yapılan incelemelerde de gözlenmiştir 
(Oyama ve ark., 1986; Pieper ve Gross, 
1988; Kamata ve ark., 1989, De Vriese ve 
ark., 2000; Oudot ve ark., 2009). Diyabetik 
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sıçanlarda asetilkolinle oluşturulan gevşeme 
yanıtlarındaki azalma NO sentezinin 
azalması, NO’in biyoyararla-nımının 
azalması, NO inaktivasyonunun artması ve 
NO’in endotel hücresinden salı-
verilmesinden sonra sinyal ileti yolağının 
bozulması gibi mekanizmalarla açıklanmaya 
çalışılmaktadır (Young ve Leighton, 1998; 
Bitar ve ark., 2005; Hayashi ve ark., 2005). 
Bu çalışmada NO donörü ve endotel aracılı 
vazodilatör olmayan sodyum 
nitroprussiyatın vasküler etkisi de 
değerlendirildi ve sodyum nitroprussiyat ile 
oluşturulan gevşeme yanıtlarının tüm 
gruplarda benzer olduğu ve EC50 
değerlerinde farklılık olmadığı görüldü. 
Diyabetik gruplarda kontrol grubuna göre 
SNP yanıtlarında bozukluk olmaması 
diyabetik dokunun NO’e duyarlılığının 
değişmediğini göstermektedir (Oyama ve 
ark., 1986; Taylor ve ark., 1995). Bu 
nedenle aorta ve korpus kavernozumda 
asetilkoline karşı gelişen gevşeme 
yanıtlarındaki azalmanın diyabetik grupta 
NO salıverilmesinin azalmasına bağlı bir 
patofizyolojik mekanizma ile oluştuğuna 
işaret etmektedir. 
Tip-2 diyabette fruktoz uygulamasıyla 
gelişen insüline dirençli modelde endotelyal 
yanıtlarda bozukluk geliştiği gösterilmiştir. 
Gevşeme yanıtlarındaki değişikliklerin de 
NO yolağındaki bozukluklara bağlı olarak 
geliştiği belirtilmiştir (Oudot ve ark., 2009). 
Aslında insülinin reseptörlerine 
bağlanmasının endoteldeki NO sentezini 
arttırdığı da bildirilmiştir (Baron ve Clark, 
1997). NO önemli bir vazodilatör 
olduğundan insülin rezistansının neden 
olduğu insülin sinyal yolağındaki hasarın 
endotelyal disfonksiyonla ilişkili olduğu 
düşünülebilir. Diğer taraftan endotel 
hücrelerinden salıverilen NO sentezinin 
eNOS aktivitesi tarafından düzenlendiği 
bilinmektedir (Bucci ve ark., 2004). Son 
zamanlardaki pek çok çalışmada vasküler 
eNOS ekspresyonu veya aktivitesindeki 
azalmanın kaveolin-1 ekspresyonu ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir (Miatello ve ark., 2005; 
Nyby ve ark., 2005; Kobayashi ve Kamata, 
1999; Shinozaki ve ark. 2000; Ju ve ark., 
1997). 
Kaveolin-1 kaveolanın önemli bir bileşiği 
olan yapısal bir proteindir ve kaveola 
bağımlı mekanizmaların NO üretimi için 
gerekli olduğu gösterilmiştir (Anderson, 
1998; Shakirova ve ark., 2009). +db/+db 
(Tip-2 diyabetli) ve tip 1 diyabetik obez 
olmayan farelerde kaveolin-1 
ekspresyonunun anlamlı derecede arttığı 
bildirilmiştir. Tip 1 ve tip 2 diyabetik 
farelerde görülen NO salıverilmesinin 

azalmasının; kaveolin-1 ekspresyonundaki 
artış sonucu eNOS aktivitesindeki düşüşe 
bağlı olarak gelişebileceği belirtilmiştir 
(Bucci ve ark., 2004; Lam ve ark., 2006). 
Western-blot sonuçlarımızı incelediğimizde 
her iki dokuda da streptozotosin diyabetinde 
fruktoz diyabetine nazaran daha fazla 
kaveolin-1 ekspresyonunun arttığı görüldü. 
Insülin tedavisinin artmış kaveolin-1 
ekspresyonunu her iki diyabet modelinde de 
kontrol seviyelerine getirdiği görüldü. 
Adipozit doku membranında insülin 
reseptörünün, eNOS rezidülerinin yerleştiği 
kaveola içinde lokalize olduğu gösterilmiştir 
(Bucci ve ark., 2004). Ayrıca kaveola ve 
kaveolinlerin insülin reseptör kinaz 
aktivitesini arttırarak insülin sinyal 
mekanizmasında önemli rol oynadığı 
belirtilmiştir (Schwencke ve ark., 2006). 
İnsülin reseptörünün kaveolin bağlanma 
motifi içermesi nedeniyle insülinin kaveolin-
1 ekspresyonunda önemli bir modülatör 
olabileceği söylenebilir. Diyabetik hayvan 
modellerinde gelişen insülin rezistansının 
kaveolin-1 ekspresyonunu arttırdığı ve bu 
artışın da eNOS aktivitesini inhibe ederek 
NO üretiminin azalttığını düşündürmüştür. 
Daha önceki çalışmalarda insülinin akut 
uygulanmasının vazodilatasyona neden 
olduğu ( Tack ve ark., 1996; Lembo ve ark., 
1997) ve noradrenalin, anjiyotensin II ve 5-
hidroksitriptaminin izole arterlerde 
vazokonstriktör etkilerini inhibe ettiği 
gösterilmiştir (Yagi ve ark., 1988; Wu ve 
ark., 1994; Han ve ark., 1995). Diyabetik 
hayvan modellerinde glikozüri sonucunda 
başlanan kronik insülin tedavisinin diyabetik 
sıçanlarda asetilkolinle oluşturulan 
endotelyal gevşeme yanıtları (Taylor ve 
ark. 1994b; Heygate ve ark., 1996; Pieper 
1997) ve fenilefrinle mesenterik arter ve 
aortada meydana gelen kasılma 
yanıtlarındaki bozuklukları önlediği 
belirtilmiştir (Pfaffman ve ark., 1982; Fulton 
ve ark., 1991; James ve ark., 1994). Kronik 
deneysel diyabetiklerin aortasında yapılan 
bir diğer vasküler reaktivite çalışmasında 
noradrenalin ve fenilefrinle oluşan kasılma 
yanıtlarındaki bozuklukların insülin 
tedavisiyle tamamen önlendiği bildirilmiştir 
(Macleod, 1985; Chang ve Stevens, 1992). 
Erektil disfonksiyona katkıda bulunan 
mekanizmaların yaşlılarda, diyabetiklerde, 
hipertansiyonlularda ve hiperlipidemide tam 
olarak nedeni anlaşılamamıştır. 
Ereksiyonda penis düz kaslarının 
gevşemesi için en önemli mediyatör NO’dur 
(Rajfer ve ark., 1992). eNOS kaveola içinde 
lokalize olmuştur ve kavernöz dokuda NO 
üretiminden sorumludur (Feron ve 
ark.,1998; Segal ve ark., 1999; Figueroa ve 
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ark., 2002). Kaveolin-1 düzeylerinin yaşlı 
sıçanlarda genç sıçanlara, hiperkoles-
terolemik sıçanlara ve diyabetik sıçanlara 
göre anlamlı derecede azaldığı gösteril-
miştir (Park ve ark., 2004; Bakırcıoğlu ve 
ark., 2000,2001). Bakırcıoğlu ve 
arkadaşları kaveolin-1 ekspresyonundaki 
azalmanın erektil disfonksiyona katkıda 
bulunduğunu göstermişlerdir. Bu sonuçlar 
bizim çalışmamızdaki bulgularımızı destek-
lememektedir. Burada yaşlanma ve 
diyabetin farklı süreçte olduğu, dolayısı ile 
bu durumlarda görülen erektil disfonk-
siyonda farklı mekanizmaların rol oynadığı 
düşünülebilir.  
Streptozotosin ve fruktoz diyabetlerinde 
aorta ve korpus kavernozum dokularından 
elde edilen elektron mikroskobu sonuçları 
incelendiğinde kaveolanın hücre yüzeyi 
üzerinde veya yanında parmak şeklinde 
invajinasjonlar şeklinde olduğu 
görülmüştür. Streptozotosin diyabetinde 
kaveola artışının fruktoz diyabetine göre 
daha fazla olduğu gözlenmiş ve bu artışın 
da insülin tedavisi ile kısmen düzeldiği 
bulunmuştur. Çalışmamızda görülen 
histolojik değişiklikler Western blot analiz 
ve fonksiyonel sonuçlarımızı desteklemek-
tedir. 
Bulgularımıza göre aorta ve korpus 
kavernozum dokularında asetilkoline bağlı 
gevşeme yanıtları ve fenilefrine bağlı 
kasılma yanıtlarındaki bozukluklar değer-
lendirildiğinde insülin rezistansı veya artmış 
kaveolin-1 ekspresyonunun eNOS aktivite-
sini inhibe ettiği ve buna bağlı olarak azalan 
NO salıverilmesinin fonksiyonel yanıtlardaki 
bozukluklarda etkili olduğuna işaret 
etmektedir. İnsülin uygulaması ile 
hipergliseminin kontrol altına alındığı ve 
bunun sonucunda dokularda kaveolin-1 
ekspresyonundaki düzelmeye bağlı olarak 
NO salıverilmesinin arttığı ve diyabetin 
neden olabileceği endotel disfonksiyonuna 
bağlı vasküler komplikasyonları 
önleyebileceğine işaret etmektedir. 
Sonuçlarımız doğrultusunda streptozotosin 
ve fruktoz gruplarının tedavisinde kaveolin-
1 ile ilgili yeni araştırmaların yapılmasının 
diyabete bağlı olarak gelişen endotel 
disfonksiyonu tedavisinde faydalı 
olabileceği düşünülmektedir. 

A study comparing the effects of 
rosiglitazone and/or insulin treatments 
on streptozotocin induced diabetic (type 
I diabetes) rat aorta and cavernous 
tissues. 
H. Kübra Elçioğlu, Levent Kabasakal, 
Naziye Özkan, Çiğdem Çelikel, Gül 
Ayanoğlu-Dülger. 
Hiperglisemi sonucu serbest radikallerin 
artmasına bağlı olarak oluşan proinflamatuar 
sitokinlerin gerek vasküler yapılarda, gerek 
diğer düz kaslı yapılarda gevşeme ve 
kasılma yanıtlarını bozduğu bildirilmiştir 
(Ugochukwu ve Figgers, 2007). PPAR-γ 
ligandı olan rosiglitazonun bu proinflamatuar 
sitokinlerin (TNF-α, NF-kappa, IL-1, IL-6....) 
salıverilmesini azaltarak antiinflamatuar ve 
antioksidan etki gösterdiği belirtilmiştir 
(Wellen ve Hotamisligil, 2005). Bu çalışma 
da Streptozotosin ile oluşturduğumuz 
diyabet modelinde Rosiglitazonun kontraktil 
yanıt üzerine etkilerini oksidatif hasar gibi 
biyokimyasal parametrelerdeki etkileri ile 
karşılaştırmalı olarak araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Bu amaçla Sprague Dawley türü erkek 
sıçanlar 5 gruba ayrıldı; Kontrol grubu (K), 
Streptozotosin (STZ) uygulanan grup (D), 
Streptozotosin+Rosiglitazon grubu (DR), 
Streptozotosin+Insülin grubu (DI) ve 
Streptozotosin+Rosiglitazon+İnsülin grubu 
(DRI) dur. Diyabet grubuna i.p. 60 mg/kg 
dozda streptozotosin uygulandı. Kan glikoz 
değerleri 48 saat sonra ölçüldü. Kan glikoz 
değerleri 200 mg/dl üzerinde olanlar 
diyabetik kabul edildi. 8 haftanın sonunda 
eter ile anestezi edilen sıçanların abdomen 
bölgesi açılarak torasik aorta ve korpus 
kavernosum dokuları çıkarıldı. Bu dokular 
çevrelerindeki bağ ve yağ dokularından 
temizlendikten sonra bir kısmı in vitro 
çalışmalar yapılmak üzere ayrıldı, bu 
dokuların diğer kısmı ise daha sonra 
yapılacak analizler için sıvı nitrojende 
donduruldu.   
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Şekil 1. A) Korpus kavernozum preparatında FE konsantrasyon-yanıt eğrileri;  
B)3.10-5 M FE ile kasılmış korpus kavernozum preparatında ACh konsantrasyon-yanıt 
eğrileri.* P<0.05: K’e göre; + P<0.05: D’e göre; # P<0.05: DR’e göre; x P<0.05: DI’e göre. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Şekil 2. A) Aorta da FE konsantrasyon-yanıt eğrileri; B)10-6 M FE ile kasılmış 
 izole aorta preparatında ACh konsantrasyon-yanıt eğrileri.* P<0.05: K’e göre; + P<0.05: D’e 
göre; # P<0.05: DR’e göre; x P<0.05: DI’e göre. 
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Şekil 3. Korpus kavernozum dokusunda A) MDA B) GSH düzeyleri. +, P<0.05; ++, P<0.01; 
+++ P<0.001, K’e göre; *, P<0.05; **, P<0.01; *** P<0.001, D’e göre karşılaştırmalar. 
 

 

Tablo 1: Vücut ağırlığı ve kan glikoz değerleri: a P<0.001,K’e göre; b P<0.001, D’e göre; c 
P<0.01; D’e göre; d  P<0.01 başlangıç değerine göre karşılaştırmalar. 
 Vücut Ağırlığı (kg) Kan glikoz (mM)   
 Başlangıç Bitiş  
K 322±3.7 333±4.9b 5.08±0.6 
R 327±4.4 332±5.4 5.3±0.8 
D 321±4.2 218±6.1a,d 22.79±0.3a 
DR 311±6.1 270±6.7a,b,d 15.23±0.5c 
DI 317±7.1 264±8.2a,b,d 6.66±0.4b 
DRI 314±4.2 266±6.9a,b,d 5.97±0.8b  
 
 

 
Tablo 2. Aorta ve korpus kavernozum dokularında TNF-α ekspresyonu  

aa, P<0.01 K’e göre; aaa, P<0.001 K’e göre; bb, P<0.01 D’e göre; bbb, P<0.001 D’e göre 

karşılaştırmalar.  

Çalışma Grupları (n=6/grup) 

   Aorta   Korpus Kavernozum 

 0 1 2 3 P 0 1 2   3 P 

K 4 2   bbb 4 2  bb 

R 4 2   bbb 4 2  bb 

D   3 3 aaa  2 4 aa 

DR  3 3    3 2   1 

DI  4 2   1 4 1 

DRI 5 1   2 4  b 
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Bulgular:  
Streptozotosin grubundaki sıçanların vücut 
ağırlıklarında 8 haftanın sonunda başlangıç 
ağırlıklarına göre anlamlı bir azalma olduğu 
ve bu azalmanın da tedavi gruplarında 
değiştiği görüldü. Diyabet grubunda kan 
glikoz değerlerinin yükseldiği ve bu durumun 
da 8 haftanın sonuna kadar devam ettiği 
görüldü. İnsülin veya insülin ve rosiglitazon 
tedavisi kan glikoz değerlerindeki artışı 
önledi. Rosiglitazon tedavisi ise diyabet 
grubuna nazaran kan glikoz değerindeki 
artışı düşürdü (Tablo 1).  

 
Korpus kavernozum dokusunda Kasılma 
ve Gevşeme Yanıtları: 
Diyabet grubunda kontraktil aktivitenin 
azaldığı, Rosiglitazon, insülin ve 
insülin+rosigitazon tedavisinin bu azalmayı 
önlediği görüldü. Kontrol grubuna göre 
diyabet grubunda, ACh ile gevşeme 
yanıtlarının bozulduğu, tedavi gruplarında 
yanıtlarda artış olduğu bulundu. Gerek 
insülin gerekse rosiglitazon tedavisi 
gevşeme yanıtlardaki bozukluğu düzeltmede 
çok etkili bulunmadı (Şekil 1A,B).   
Aortada Kasılma ve Gevşeme Yanıtları: 
Diyabet grubunda gevşeme yanıtlarının 
bozulduğu görüldü. Rosiglitazon, insülin  
veya insülin+rosiglitazon tedavisi gevşeme 
yanıtlarındaki azalmayı düzeltti (Şekil 2A,B).  
Lipid peroksidasyonu ve Glutatyon 
Sonuçları 
Diyabet grubunda oksidan hasarın 
göstergesi olan MDA düzeylerinin kontrol 
grubuna göre artttığı, GSH düzeylerinin ise 
azaldığı görüldü. Rosiglitazon, insülin ve 
insülin+rosiglitazon uygulması ile MDA 
düzeylerinin anlamlı bir şekilde düştüğü ve 
GSH düzeylerinin de arttığı bulundu (Şekil 
3A,B).  
Histopatolojik İncelemeler 
İnflamasyonun göstergesi olan TNF-α 
düzeylerinin diyabette her iki dokuda da 
arttığı görüldü. Rosiglitazon ve insülin 
tedavisi bu artışı azaltırken; insülin + 
rosiglitazon uygulamasının tamamen kontrol 
düzeylerine döndürdüğü bulundu (Tablo 2). 

Tartışma ve Sonuç 
Diyabette her iki dokuda da gevşeme 
yanıtlarının azalmasının nedeni NO 
salıverilmesinin azalması olduğu bildirilmiştir. 
İnsülin sinyal yolağında bozukluğa bağlı 
gelişen insülin rezistansı sonucu NO 
salıverilmesinin azaldığı belirtilmiştir. NO ile 
endotelin-1 arasındaki dengenin 

bozulmasına bağlı olarak kan akımı azaldığı 
gösterilmiştir. NO salınımı eNOS ile 
düzenlendiğinden ADMA (endojen eNOS 
inhibitörü) düzeyindeki veya kaveolin-1 
(eNOS ekspresyonunu azaltan) 
ekspresyonunun artışına  bağlı olarak 
yanıtlarda bozulma olabileceği bildirilmiştir. 
Rosiglitazon tek başına kullanıldığında 
fonksiyonel bozuklukları tam olarak 
düzeltememesi, burada insülin sensitize 
edici etkisinden çok PPAR-γ ligandı gibi 
davranarak antiinflamatuar ve antioksidan 
etki oluşturmasına bağlı olabileceği 
düşünülmektedir. Rosiglitazonun kan 
glikozunu düşürücü etkisine bağlı olarak 
fonksiyonel ve biyokimyasal bozuklukların 
düzeltmiş olabilir. Rosiglitazonun, insülinle 
birlikte kombine kullanıldığında fonksiyonel 
yanıtlardaki bozuklukları tamamen düzelttiği 
görüldü. Kombine tedavide rosiglitazon ve 
insülinin aditif etki göstererek hiperglisemiyi 
önledikleri, antioksidan ve antiinflamatuar 
etkiyle endotel disfonksiyonunu düzelttikleri 
bulundu.  
 
 
Yüksek Fruktoz Diyetiyle Beslenen 
Sıçanlarda Kaveolin-1 Ekspresyonundaki 
Değişikliklerde Genistein’in Etkisi 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda izoflavon 
yapısında olup özellikle soya fasülyesinde 
bulunan genisteinin kardiyovasküler 
hastalıklarda, ateroskleroz ve tip 2 diyabette 
antioksidan etkisine bağlı olarak koruyucu 
etki gösterdiği bildirilmiştir. Streptozotosin 
diyabeti oluşturulan sıçanlarda 4 hafta 
boyunca genistein  uygulamasının kan 
glikozunu düşürdüğü,  diyabetik aortadaki 
fonksiyonel yanıt bozukluklarını NO sentezini 
arttırarak düzelttiği belirtilmiştir (Tourandokht 
ve Mehrdad 2008). NOD (Non-obese tip 1 
diabetik) sıçanlarda 9 hafta boyunca 
genistein uygulamasının pankreas beta 
hücre kütlesini koruyarak insülin 
sekresyonunu arttırdığı ve kan glikoz 
düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir (Choi ve 
ark., 2009). Yumurtalıkları çıkarılmış 
sıçanların myokardiyumunda Genistein 
uygulamasının endojen eNOS inhibitörü olan 
kaveolin-1 ekspresyonunu azaltarak eNOS 
protein üretimini arttırdığı gösterilmiştir (Tang 
ve ark., 2005). Bu çalışmada 
Fruktoz uygulaması ile oluşturduğumuz tip 2 
diyabet modelinde genistein uygulamasının 
aorta ve korpus kavernozum dokularında 
kaveolin-1 ekspresyonu ile karşılaştırmalı 
olarak fonksiyonel yanıt bozukluklarındaki 
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etkisini araştırmayı planladık. Sprague 
Dawley türü erkek sıçanlar 5 gruba ayrıldı; 
Kontrol grubu (K), Fruktozla beslenen grup 
(F), Fruktoz+genistein grubu (FG), 
Fruktoz+insülin grubu (FI) ve 
Fruktoz+genistein+insülin grubu (FIG). 
Fruktoz gruplarına 8 hafta boyunca %10 
fruktoz içeren içme suyu verildi. 8 haftanın 
sonunda eter ile anestezi edilen sıçanların 
abdomen bölgesi açılıp torasik aorta ve 
kavernoz dokuları çıkarıldı. Dokuların bir 
kısmı in vitro çalışmalar (organ banyosu) 
yapılmak üzere ayrıldı, diğer kısımlar daha 
sonra yapılacak biyokimyasal analizlar 
(Western-Blot) için sıvı azotta dondurularak -
80 ºC derin dondurucuda saklandı.  

Bulgular: 
Fruktoz ile diyabet oluşturulmuş sıçanların 
vücut ağırlıklarında 8 haftanın sonunda 
anlamlı bir artma olduğu görüldü. Fruktoz 
grubuna genistein uygulaması ağırlıktaki 
değişmeyi azalttı. İnsülin uygulaması 
ağırlıkta bir miktar azalmaya, 
insülin+genistein uygulaması ise bir miktar 
artışa neden olmuştur fakat bu değişiklikler 
istatistiksel olarak anlamlı değildir.Fruktoz ile 
diyabet oluşturulmuş sıçanların kan glikoz 
değerlerinde 8 haftanın sonunda anlamlı 
artma  
Korpus Kavernozumda Kasılma ve 
Gevşeme Yanıtları: 
Fruktoz diyabeti, kontraktil aktiviteyi 
azaltırken, sadece genistein + insülin 
tedavisi kontraktil aktivitedeki azalmayı 
anlamlı oranda önledi. İnsülin veya genistein 
uygulaması ise kasılma yanıtları üzerinde 
daha zayıf etkili bulundu. Kontrol grubuna 

göre fruktoz grubunda, tüm dozlarda Ach ile 
gevşeme yanıtları azalırken, genistein 
gevşeme yanıtlarında diğer tüm gruplara 
göre anlamlı artmaya neden oldu. İnsülin 
tedaviside asetilkolin ile gevşeme yanıtlarını 
arttırırken, genistein+ insülin tedavisi 
kontrole en yakın değerleri verdi (Şekil 
1A,B).  
Kaveolin-1 Sonuçları: 
Çalışmamızda aorta ve korpus kavernozum 
dokularında fruktoz grubunda Kaveolin-1 
düzeylerinin kontrol grubuna göre yükseldiği 
görüldü. Fruktoz grubuna genistein, insülin 
veya genistein+insülin uygulaması Kaveolin-
1 düzeylerini anlamlı bir şekilde düşürdü 
(Şekil 2A, B).  

Tartışma ve Sonuç: 
Aorta ve korpus kavernozum dokularında 
asetilkoline (Ach) bağlı gevşeme yanıtları ve 
fenilefrine bağlı kasılma yanıtlarındaki 
bozuklukları değerlendirildiğinde insülin 
rezistansı veya artmış kaveolin-1 
ekspresyonunun eNOS aktivitesini inhibe 
ettiği ve buna bağlı olarak azalan NO 
salınımının fonksiyonel yanıtlardaki 
bozukluklarda etkili olduğu bulunmuştur. 
Tedavili grupların sonuçlarına bakıldığında 
ise insülin uygulaması ile hipergliseminin 
kontrol altına alındığı ve de insülin ve/veya 
genistein uygulaması ile de dokularda 
kaveolin-1 ekspresyonundaki düzelmeye 
bağlı olarak NO salınımının artmasının 
diyabetin neden olabileceği vasküler 
komplikasyonları önleyebileceğini 
düşündürmektedir. 
 

 
 
Tablo 1: Vücut ağırlıkları ve kan glikoz düzeyleri. * p<0.05,  K’e göre; + p<0.05,  F’e göre;x p<0.05,  
FI’e göre; % p<0.05,  FG’e göre; # p<0.05 başlangıç  değerine göre karşılaştırmalar. 

Vücut Ağırlığı (kg)  

Başlangıç Bitiş Kan glikoz (mM) Serum insulin (Ug/L) 

K 300±9.3 314±11.9 5.2±0.8+ 0.79 ±0.24 

G 295±10.9 309±11.7 5.3±0.7 0.84 ±0.32 

F 306±10.5 332±9.7*, # ,x 8.0±0.5*,x,% 1.65 ±0.5* 

FG 311±9.7 325±12.7 5.8±0.3 0.85 ±0.4 

FI 307±8.0 298±8.9 5.4±0.4 0.82 ±0.3 

FGI 297±10.1 308±10.8 5.7±0.2 0.75 ±0.2 
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Şekil 1 A) Korpus kavernozum preparatında FE konsantrasyon-yanıt eğrileri;  
B)3.10-5 M FE ile kasılmış korpus kavernozum preparatında ACh konsantrasyon-
yanıt eğrileri.  +, p<0.05; K’e göre karşılaştırmalar;*, p<0.05: F’a göre 
karşılaştırmalar;x,  p<0.05: FI’’e göre karşılaştırmalar;#, p<0.05: FG’e göre 
karşılaştırmalar. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2. B) Aortada Western Blot Sonuçları. +, p<0.05: K’e göre; p<0.05: F’a göre;x,  p<0.05: FI’e 
göre; #, p<0.05: FG’e göre karşılaştırmalar. 
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Matriks Metalloproteinaz Enzimleri ve Aterosklerotik Süreçteki Rolleri 
Buket REEL 
Ege Üniversitesi Eczacıllık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 
GİRİŞ VE AMAÇ 
Ateroskleroz, endotel disfonksiyonu, 
inflamasyon, vasküler proliferasyon, matriks 
yapım ve yıkımını içeren çok yönlü bir 
hastalıktır (Dzau ve ark., 2002). Günümüzde 
ateroskleroz ülkemizde ve dünyada en çok 
ölüme neden olan hastalıklar arasında ilk 
sıralarda yer almaktadır. 

Ekstraselüler matriks (ESM), hücrelerarası 
boşluklarda özel bir ortam oluşturan, hücreleri 
birarada tutan, yapısal bir iskelettir. Bununla 
birlikte çeşitli hücre içi yaşamsal sinyallerin 
kaynağı ve büyüme faktörleri ile hormonların 
depolanma yeri olan dinamik, interaktif bir 
yapıdır (Libby ve Lee, 2000). 

Matriks metalloproteinaz enzimleri (MMP’ler) 
elastin, kollajen ve proteoglikanlar gibi ESM 
proteinlerini eriten Zn++ ve Ca++’a bağımlı 
nötral endopeptidazlar ailesidir (Nagase ve 
ark., 2006). Yeni üyelerin katılımıyla sürekli 
genişleyen bu enzim ailesinin bügüne dek 
tanımlanan 66’dan fazla üyesi bulunmaktadır. 
Bunlardan 23’ünün insanlarda sentez edildiği 
gösterilmiştir. Bu üyeler substrat özgüllüğüne 
göre kollajenazlar, jelatinazlar, stromelisinler, 
membran tipi MMP’ler (MT-MMP’ler) ve 
elastazlar olmak üzere beş alt grupta 
sınıflandırılmıştır. Pek çok MMP pro-formda 
salıverilir ve daha sonra diğer proteazlar, 
çeşitli MMP’ler ya da kimyasal bileşikler ile 
aktive edilir. MMP’lerin aktivitesi fizyolojik 
koşullar altında onların endojen doku 
inhibitörleri olan TIMP’ler (Tissue Inhibitors of 
MMPs) aracılığıyla düzenlenir. TIMP’lerin 4 
farklı türü vardır ve aktif enzim ile kompleks 
oluşturarak enzimi inhibe ederler. Fizyolojik 
koşullarda MMP aktivitesi ile TIMP biyosentezi 
arasında sürekli bir denge söz konusudur. 
Ancak MMP aktivitesindeki aşırı artış ve bu 
dengeninin MMP yönüne kayması patolojik 
olayların gelişimi ile sonuçlanır. MMP’lerin rol 
oynadığı patolojik olaylar arasında kanser ve 
ateroskleroz başta olmak üzere artrit (Baker 
ve ark., 2002), nefrit, gastrointestinal ülser, 
peridontal hastalık (Sorsa ve ark., 2006), 
kornea ülseri, deri ülseri, fibrotik akciğer 
hastalığı (Taggart ve ark., 2005), karaciğer 
fibrozu (Smart ve ark., 2001), multipl skleroz 
ve Alzheimer hastalığı sayılabilir.         

MMP’lerin ESM yıkımını uyararak ve 
inflamatuvar mediyatörlerin etkisini kısmen 
modüle ederek (Parks ve ark., 2004) akut ve 
kronik inflamasyonda önemli rol oynadıkları, 
doku hasarı, ateroskleroz gelişimi, anevrizma 
oluşumu (Shimizu ve ark., 2006), 
aterosklerotik plak kopması (Newby, 2005), 
tümör invazyonu ve metastaz gibi patolojik 
süreçlere önemli oranda katkı sağladıkları pek 
çok çalışmada gösterilmiştir (Nagase ve ark., 
2006). MMP’lerin aterosklerotik süreçte ESM 
bileşenlerini parçalayarak özellikle düz kas 
hücre proliferasyonu ve migrasyonuna, 
inflamatuvar hücre ve diğer hücrelerin 
apoptozuna (Newby, 2006) ayrıca 
patofizyolojik arteriyel yeniden modellenme 
olayına katkıda bulundukları bilinmektedir 
(Newby, 2006, Godin ve ark., 2000).  

Bu kapsamda matriks metalloproteinaz 
enzimlerinin aterosklerozdaki rollerine ilişkin 
projemizin sonuçları sunulacaktır.  
 

İnsan Monositlerinde Siklooksijenazdan 
Bağımsız Metalloproteinaz Gen 
Regülasyonunun Farklı Modelleri 
Ateroskleroz, monosit ve makrofajların temel 
hücreler olarak görev aldığı bir inflamatuvar 
cevap olarak kabul edilmektedir. İlerlemiş ve 
yırtılmaya hassas olan insan aterosklerotik 
plakları yoğun bir lipid çekirdek ve plağın 
fibröz başlığında yer alan monosit/makrofaj 
infiltratları ile karakterizedir (Ardans ve ark., 
2002, Newby, 2008). Aterosklerotik plakların 
fibröz başlığının yırtılması, koroner tromboz ve 
miyokard infarktüsü gibi akut koroner 
sendromların tetiklenmesine yol açan anahtar 
bir olaydır (Chase ve ark., 2002). 
Monosit/makrofajlar MMP’leri üretmelerinin bir 
sonucu olarak fibröz başlık içindeki kollajeni 
parçalar ve plak yırtılmasına katkıda 
bulunurlar (Ardans ve ark., 2002, Newby, 
2008). Proteolitik bir enzim ailesi olan MMP 
enzim ailesi tüm  ekstraselüler matriks (ESM) 
bileşenlerini parçalayabilme yeteneğine 
sahiptir ve bu yolla plak instabilitesinde temel 
rol oynar. 

Monosit/makrofajların gerçekleştirdiği MMP ve 
TIMP ekspresyonunun spektrumu ve düzeyi 
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ESM döngüsünün ve diğer biyolojik etkilerin 
kapsamını belirler. Bununla birlikte 
inflamatuvar hücrelerde bugüne dek sadece 
bir çalışmada çok sayıda MMP ve TIMP 
birarada incelenmiştir. Ancak bu çalışma gen 
regülasyonuna ilişkin çok sınırlı bilgi 
vermektedir (Bar-Or ve ark., 2003). 

Monositlerdeki MMP aktivitesi, büyüme 
faktörleri, matriks etkileşimi ve inflamatuvar 
medyatörlerin transkripsiyonel kontrolü 
altındadır (Newby, 2008). Ayrıca, adhezyona 
ve bakteriyel lipopolisakkarid (LPS)’e yanıt 
olarak çeşitli MMP’lerin up-regülasyona 
uğraması  siklooksijenaz (COX) aktivasyonu 
ile oluşan PGE2 (Prostaglandin E2)’nin etkisi 
aracılığıyla indirekt olarak meydana gelebilir. 
COX inhibitörleri (Ardans ve ark., 2002, Khan 
ve ark., 2004, Shankavaram ve ark., 2001) ve 
EP4 reseptör antagonistlerinin (Cipollone ve 
ark., 2005, Pavlovic ve ark., 2006) MMP up-
regülasyonunu deneysel olarak önledikleri 
gösterilmiştir ve bundan dolayı da COX 
inhibitörleri, inflamasyon sırasında oluşan  
ESM hasarını azaltacak tedaviler olarak 
önerilmektedir. Bununla birlikte COX’dan 
bağımsız MMP-9 üretiminin varlığı bir 
çalışmada bildirilmiş, ancak COX’a bağımlı ve 
COX’tan bağımsız yanıtların oransal 
büyüklüğü ve kapsamı tam olarak 
belirtilmemiştir (Zhang ve ark., 1998). 

Bu kapsamda çalışmamızda monosit 
adhezyonu, monositlerin LPS ile stimülasyonu 
ve makrofajlara farklılaşması şeklinde gelişen 
ve inflamasyonun erken aşamalarını taklit 
eden koşullar altında COX inhibitörlerinin 
varlığında ve yokluğunda insan monositlerinde 
MMP ve TIMP ekspresyonlarının kapsamlı 
olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bunun 
yanı sıra COX’tan bağımsız mekanizmaların 
belirlenmesi de hedeflenmiştir. 

 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Monosit Hücrelerin Eldesi ve Kültür 
Ortamlarının Hazırlanması 
Monositler Ulusal Kan Servisine (Bristol, 
İngiltere) kan veren sağlıklı gönüllülerin 
kanlarından izole edilmiştir. Mononükleer 
hücreler Ficoll-Paque Plus çözeltisi 
(Amersham Biosciences, İngiltere) kullanılarak 
izole edilmiş ve kontamine olan kırmızı kan 
hücreleri 150 mM amonyum klorür ve % 0.1 
sığır serum albumini (BSA) içeren lizis 
tamponu ile uzaklaştırılmıştır. Ardından 
mononükleer hücreler 2mM L-glutamin, 100 
IU/ml penisilin, 100 ug/ml streptomisin ve %1 

ısı ile inaktive olmuş insan AB serumu (ABS) 
eklenmiş RPMI 1640 içinde süspande edilerek  
plaklara ekilmiş ve 370C’de  % 5 CO2 içeren 
nemlendirilmiş ortamda bir saat süre ile 
inkübe edilerek yapışmaları sağlanmıştır. 
COX inhibitörü olarak nonselektif inhibitör 
indometazin ve COX-2 selektif inhibitör NS-
398 kullanılmıştır. COX inhibitörleri adhezyon 
sırasında ortama eklenerek deney boyunca 
ortamda tutulmuştur. Yapışmayan hücreler 
Dulbecco'nun fosfat tamponlu tuz solüsyonu 
(DPBS) ile yıkanarak uzaklaştırılmış ve 
sonrasında hücreler %10 fötal sığır serumu 
(FBS) içeren RPMI ortamına alınarak 1 saat 
daha burada inkübe edilmiştir. 

Fibronektin ile indüksiyon yapılacak 
kuyucuklar hücre ekimi öncesinde steril PBS 
içinde 0.05 mg/ml konsantrasyondaki insan 
plazma fibronektin çözeltisi ile kaplanmış ve 1 
saat boyunca oda ısısında ve sonra 4oC’de 
gece boyunca inkübe edilmiştir. Ardından 
fibronektin kaplanan kuyucuklar 10mg/ml 
konsantrasyondaki BSA çözeltisi ile 2 saat 
süre ile oda ısısında bloklanmıştır. Bu işlem 
sonrasında kuyucuklar DPBS ile yıkanarak 
hücre ekimi gerçekleştirilmiştir. CD16- 

monositler MACS monosit izolasyon kiti 
(Miltenyi Biotec Inc., A.B.D.) kullanılarak 
mononükleer hücrelerden ayrılmıştır. Yapışan 
monositler serumsuz RPMI 1640’ta 18 saat 
boyunca inkübe edilmiş ve sonrasında 
hücreler RNA örnekleri, hücre lizatları ve 
hücre kültür ortamlarını elde etmek üzere 
toplanmıştır.  

Monosit farklılaşmasını izlemek için hücreler 
%2 ya da %10 fötal buzağı serumu (FCS) ve 
20 ng/ml makrofaj koloni stimüle edici faktör 
(M-CSF) içeren RPMI 1640 ortamında 24 saat 
ya da 72 saat süre ile inkübe edilmiş ve 
takiben hücreler serumsuz RPMI 1640’da 18 
saat süre ile inkübe edilerek bu sürelerin 
sonunda hücre ekstreleri ve koşullandırılmış 
hücre kültür ortamları toplanmıştır. RNA 
ekstraksiyonu ise 42 saat, 72 saat ve 7 gün 
sonra yapılmıştır. Hücrelerin canlılığı tripan 
mavisi ile kontrol edilmiştir. 

Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu İle Kantitatif mRNA Analizi 
(RT-PCR) 
RNeasy mini kiti kullanılarak total RNA 
ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Reverse 
transkripsiyon için Quanti Tect Reverse 
Transcription Kiti kullanılmıştır. Elde edilen 
cDNA örneklerinin, Quanti Tect SYBR Green 
PCR kiti ve primerlerin kullanımı ile Roche 
Light Cycler 1.5 aracılığıyla gerçek zamanlı 
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kantitatif PCR reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. 
mRNA kopya sayıları agaroz jelden 
ayrıştırılan ilgili PCR ürünlerinin kullanımı ile 
elde edilen standart eğriler yardımıyla 
hesaplanmıştır. 

Western Blotlama ve Zimografi 
Koşullandırılmış hücre kültür ortamları 
santrifüje edilerek partiküllerden arındırılmış 
ve santrifüj filtreleri kullanılarak (Milipore) 
konsantre edilmiştir. Hücreler SDS tampon 
içinde  lizis edilmiştir. Lizatlardaki total protein 
konsantrasyonu BCA protein assay kiti 
(Thermo Scientific, A.B.D.) ile saptanmıştır. 
Fibronektin deneylerinden sağlanan örnekler 
hücre sayısı ile normalize edilmiştir. Bunun 
için hücre lizatlarındaki DNA miktarı picogreen 
assay (Molecular Probes, Invitrogen, İngiltere) 
ile belirlenmiştir. Hücre ekstraktları ve 
koşullandırılmış hücre kültür ortamları lizis 
tamponu ile dilüe edilmiş ve Western blotlama 
için kullanılmıştır (Chase ve ark., 2002).  

Koşullandırılmış hücre kültür ortamlarındaki 
MMP-9 aktivitesi zimografi ile belirlenmiştir 
(Chase ve ark., 2002). Bunun için 2mg/ml 
jelatin içeren %7.5’lik poliakrilamid jellerde 
elektroforezi takiben SDS, Triton X-100 ile 
yıkanarak uzaklaştırılmış ve ardından jeller 18 
saat boyunca 50mMTrisHCl, pH8, 50 mM 
NaCl, 10 mM CaCl2 ve %0.05 Triton X-100 
içinde inkübe edilmiştir. Jeller daha sonra 
%0.2’lik Coomassie brillant blue içinde 
boyanmış ve jelatinaz aktivitesi açık renk 
bantlar halinde saptanmıştır. Bantların 
dansitometrik analizleri bir tarayıcı ve Quantity 
One programı  (Bio Rad) ile yapılmıştır. 

ELISA Testi ile PGE2 Düzeylerinin 
Belirlenmesi 
%2 FBS içeren RPMI 1640 içinde 24 saat 
boyunca inkübe edilen hücrelerden sağlanan 
hücre kültürü süpernatantları ELISA kiti ile 
üretici firmanın önerdiği şekilde analiz edilerek 
hücrelerin PGE2 üretimleri belirlenmiştir. 
 

İstatistiksel Analizler 
Veriler, ortalama±ortalama standart hata 
olarak ifade edilmiştir. Ortalama değerler 
ANOVA ile kıyaslanmış ve post-hoc test ile 
desteklenmiştir. İkili grup karşılaştırmalarda 
non-parametrik Mann-Whitney U test 
kullanılmıştır. Bazı verilerin logaritması 
hesaplanmış ve Student t test ile analiz 
edilmiştir. P değeri 0.05’ten küçük olduğunda 
farklılık istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. 

BULGULAR 
Adhezyon Öncesi ve Sonrası 2-18 Saat 
Boyunca Monositlerde MMP Ekspresyon 
Modelleri 
Adhezyon, monositlerin inflamatuvar odaklara 
toplanmasında erken basamaktır ve 
monositlerin makrofajlara farklılaşması için de 
bir ön koşuldur. Bu kapsamda serum 
varlığında monositlerin adhezyonu sağlanarak 
bu erken aşama taklit edilmiş ve insan 
monositlerinde çeşitli MMP, TIMP, COX ve 
CD206 (mannose reseptör) ekspresyonları 
adhezyon öncesinde, adhezyondan 2 saat ve 
18 saat sonra olmak üzere incelenmiştir.  

Monosit hücrelerinde adhezyon öncesi mRNA 
düzeyleri incelendiğinde MMP-8,- 9, -14 ve -
19’un monositlerde en yüksek düzeyde 
eksprese edildiği, oysa MMP-1, -2, -7, -10, -12 
ve -23’ün çok düşük düzeyde olduğu, MMP-
3’ün ise hiç saptanamadığı gösterilmiştir (Şekil 
1A ve Şekil 1B). Ayrıca TIMP-1 ve -2’nin 
MMP’lerden 10 kat daha fazla, buna karşın 
TIMP-3’ün diğer TIMP’lerden 1000 kat daha 
az olduğu gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. MMP’ler, TIMP’ler ve COX izoformları ile 
CD206’nın mRNA düzeyleri. Adhezyon öncesi CD16- 
hücreler (n=4-8), 2 saatlik adhezyon sonrası CD16- 
hücreler ya da CD16+/- monoükleer hücreler (n=8-13) ya 
da 18 saatlik adhezyon sonrası aynı hücreler (n=8-15). 
**p<0.01 (2 saatlik adhezyon ile adhezyon öncesi ve 18 
saatlik adhezyon arasında), *p<0.01 (2 saatlik adhezyon ile 
sadece adhezyon öncesi arasında), Mann Whitney U Test. 
†:saptanmadı. 
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2 saatlik adhezyona uğramış hücrelerde 
MMP-1, MMP-2,  MMP-10, MMP-14, MMP-19 
mRNA düzeyleri büyük oranda artmış, MMP-7 
ve MMP-12 adhezyon öncesi saptanamazken 
artış göstermiş bununla bereber MMP-8, 
MMP-9 ve MMP-23 düzeylerinde anlamlı bir 
değişiklik olmamıştır (Şekil 1A ve Şekil 1B). 
Yine TIMP-1 mRNA düzeyi artmış, ancak 
TIMP-2 ve -3 değişmemiştir. MMP-1, MMP-
10, MMP-14 ve MMP-19 mRNA düzeyleri 
adhezyon sonrasında kabaca TIMP-1 ve 
TIMP-2’nin düzeylerine ulaşmıştır.  

18 saatlik adhezyona uğrayan monosit 
hücrelerinde ise mRNA düzeyleri 
incelendiğinde MMP-1, -7, - 10, TIMP-1, COX-
1 ve COX-2 adhezyon öncesine yakın 
düzeylere düşmüştür (Şekil 1A ve Şekil 1B).  

Bundan dolayı adhezyon bu proteinlerin 
mRNA düzeylerinde geçici ve selektif bir up-
regülasyona yol açmıştır. Önceki çalışmalar 
adhezyona uğrayan monositlerdeki MMP up-
regülasyonuna indirekt olarak COX aracılı 
PGE2 üretiminin aracılık ettiğini göstermiştir. 
Bu bulgu ile uyumlu olarak COX-1 ve -2 
adhezyon öncesi monositlerde eksprese 
edilirken, 2 saatlik adhezyon ile up-regüle 
olmuştur (Şekil 1A ve Şekil 1B). COX mRNA 
düzeylerindeki artışlara rağmen indometazin 
(10uM), MMP ya da TIMP’lerin mRNA 
düzeylerini etkilememiştir (Şekil 2A). 

18 saatlik Adhezyon Sonrası  mRNA 
Ekspresyonları Üzerine LPS, PGE2 ve 
Forskolinin Etkileri 
İnflamasyon alanlarındaki monosit aktivasyo-
nunda özellikle Toll-like reseptörlerin (TLR) 
aktivasyonu erken aşamadır. Bu nedenle 
çalışmamızda TLR4’ün ligandı olan LPS 
aracılı MMP ve TIMP regülasyonunu ve bunun 
PGE2 üretimi ile bağıntısını inceledik. LPS, 
MMP-1, MMP-10, MMP-14 ve daha az olarak 
ta MMP-9, ve TIMP-1 ekspresyonlarını stimüle 
etti (Şekil 2B). Buna karşın MMP ve TIMP’lerin 
mRNA düzeyleri indometazin (25uM) tedavisi 
ile azalmadı (Şekil 2A).  

Bu sonuçlar LPS ile stimüle edilen MMP 
mRNA ekspresyonununun PG sentezinden 
bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçla ya deney koşullarımızda hücrelerin 
yanıt vermediğini ya da oluşan PGE2 
düzeylerinin MMP ve TIMP’leri etkilemek için 
çok düşük olduğunu düşündük. İlk olasılığı 
ortadan kaldırmak için hücrelere maksimal 
konsantrasyonda PGE2 (5uM) uyguladık ve 
MMP-1, -9, -10, -14 ve TIMP-1 ekspresyon-
larının arttığını, TIMP-2 mRNA düzeylerinin 

ise hafifçe azaldığını gözlemledik. Bu durum 
PGE2’nin monositlerde LPS’in etkilerini büyük 
oranda tekrarladığını göstermektedir (Şekil 2B). 

 

 

 
Şekil 2. MMP, TIMP ve PGE2 mRNA düzeyleri 
üzerine LPS ve indometazinin etkileri. A:  
Adhezyon (n=3) ve LPS tedavisi (25uM, n=6-10) 
sırasında indometazinin (10uM) etkileri. B: İki 
saatlik adhezyon sonrası 18 saat boyunca 
serumsuz ortamda kültürü yapılan hücrelerde 
mRNA düzeyleri üzerine 100ng/ml LPS, 5uM 
PGE2 ya da 50uM forskolin ilavesinin etkileri. 
*p<0.05 ANOVA ve Dunnett’s post-test (n=6-10). 
Etanol (E), DMSO (D), PGE2 (PG) ya da forskolin 
(For) ile tedavi sonrası zimografi ile belirlenen 
MMP-9 protein düzeyleri. C: 100 ng/ml LPS, 25 
uM indometazin ya da 10 uM NS-398 varlığında 
hücre kültür ortamlarında ölçülen PGE2 
konsantrasyonları. DMSO (taşıyıcı) 
konsantrasyonu 0.1% v/v’dür. Değerler 
ort±SEM’dir. *p<0.05 (LPS ile LPS+inhibitör 
arasında), †p<0.01 (Kontrol/DMSO ile LPS/LPS-
DMSO arasında) ANOVA ve Dunnett’s post test (n=3). 
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Forskolin, PGE2 sentezi sonrasında rol 
oynayan önemli bir mediyatör olan adenilat 
siklazın direkt aktivatörüdür. Çalışmamızda 
forskolin, MMP’ler ve TIMP-1’in mRNA 
düzeylerini LPS ve PGE2 ile aynı düzeyde ya 
da daha fazla etkilemiştir (Şekil 2A, Şekil 2B). 
Bu nedenle, LPS, PGE2 ve sAMP artışının 
farklı MMP’lerin ve TIMP-1’in ekspresyonunu 
stimüle edebildiği sonucuna vardık.  

Hücrelerin ürettiği PGE2 düzeylerini 
ölçtüğümüzde, 24 saatin sonunda LPS’in,  
PGE2 düzeylerini yaklaşık 0.2 nM’dan 3.1±0.9 
nM’a çıkardığını belirledik (Şekil 2C). Ayrıca 
nonselektif COX inhibitörü indometazin ile 
COX-2 selektif inhibitör NS-398’in, LPS’in yol 
açtığı PGE2 düzeyindeki artışı anlamlı şekilde 
azalttığını gösterdik. (Şekil 2C). Deneysel 
koşullar altında PGE2 konsantrasyonunun 
MMP ekspresyonunu stimüle edecek 
konsantrasyondan çok daha düşük olduğu 
açıktır. Bundan dolayı da LPS’in MMP 
ekspresyonu üzerindeki etkileri COX ve 
PGE2’den bağımsızdır ancak ortama eklenen 
maksimum düzeydeki PGE2 kadar etkilidir.  
LPS  İle İndüklenen MMP ve TIMP 
Ekspresyonu Üzerine Mitojenle Aktive Olan 
Protein Kinaz (MAP Kinaz) ve kB Kinaz 2 
(IKK2) İnhibitörünün Etkileri 
MMP gen promotörleri proksimal aktivatör 
protein-1 (AP-1) ve stimülatör protein-1 (SP-1) 
transkripsiyon faktör bağlama bölgelerini 
içerir. Bu bölgelerin mitojenle aktive edilen 
protein kinazlar (MAP kinazlar) tarafından 
düzenlendiği bilinmektedir. MMP’lerin up-
regülasyonu aynı zamanda direkt ya da 
indirekt olarak NF-kB’ye bağlıdır. Bu nedenle 
bu projede ERK1/2 MAP kinaz aktivatörü  olan 
MEK’in inhibitörü PD98059 ile  p38MAP 
kinazın ve  c-jun N-terminal kinaz (JNK)’ın 
inhibitörleri sırasıyla, SB20380 ve 
JNK,SP600125’in ve ayrıca IKK2 inhibitörü 
SC514’ün adhezyon ya da LPS ile stimüle 
edilen MMP ve TIMP ekspresyonu üzerindeki 
etkilerini araştırdık. LPS indüksiyonunun 
adhezyona uğramış monositlerde MAP 
kinazları aktive ettiğini ilk kez çalışmamızda 
gösterdik (Şekil 3A, Şekil 3B). Adhezyon aynı 
zamanda ERK1/2, p38 ve JNK 
fosforilasyonunu artırdı. PD98059, p38 ya da 
c-JUN fosforilasyonunu etkilemeden LPS’in 
neden olduğu ERK1/2 fosforilasyonunu, inhibe 
etti (Şekil 3A, Şekil 3B). SB20380, ERK1/2 ve 
JNK fosforilasyonunu literatürle uyumlu olarak 
aktive etti (Birkenkamp ve ark., 2000). Ancak 
SB20380, p38’in fosforilasyonunu 
etkilemeksizin aktivitesini düzenlediği için 

burada da p38 fosforilasyonunu etkilemedi. 
SP600125, JNK fosforilasyonunu inhibe etti. 
Bu durum SP600125’in p38 ya da ERK1/2 
fosforilasyonunu anlamlı şekilde etkilemek-
sizin JNK’nın otofosforilasyon aktivitesinin 
inhibisyonuna ve MKK4’ün kısmi inhibis-
yonuna bağlı olarak açıklanabilir (Bennett ve 
ark., 2001).  

 
Şekil 3: Kinaz aktiviteleri üzerine MAP kinaz ve 
kB kinaz inhibitörlerinin etkileri. Adhezyona 
uğramış monositlere serumsuz ortamda 100 
ng/ml LPS ilavesinden önce 45 dak. boyunca 
inhibitörler ile ön işlem uygulanmıştır. MAP kinaz 
inhibitörleri: PD98059 (PD), SB20380 (SB), ve 
SP600125 (SP) 10 µM konsantrasyonda, IKK2 
inhibitörü SC514 40 µM konsantrasyonda ve % 
0.1 v/v DMSO içinde kültür ortamlarına 
eklenmiştir.A: LPS (100 ng/ml) ile işlem görmüş 
hücreler üzerine MAP kinaz inhibitör etkilerinin 
Western blot  görüntüleri. B: Western blot 
görüntülerinin dansitometrik analizi (n=4-6). 
*p<0.05 (tek başına LPS ve LPS+inhibitör 
arasında). C: IkBα için 3 temsili benzer blot 
görüntüsü LPS ile azalmayı ve 40 µM SC514 ile 
geri dönüşü göstermektedir. 
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LPS’in IKK2 aktivitesini artırma özelliği I-kBα 
protein düzeylerinde 45 dakikalık 
inkübasyondan  sonraki azalma  ve takiben 
NF-kB tarafından I-kBα’nın transkripsiyonunun 
gerçekleştirilmesi ve I-kBα mRNA’sında 18 
saat sonra artış gelişmesi ile çelişmektedir 
(Şekil 3C). 2 saatlik adhezyon aynı zamanda 
I-kBα mRNA düzeylerini de artırmıştır. Bilinen 
aktiviteleri ile uyumlu olarak (Kishore ve ark, 
2003) SC514, LPS’in neden olduğu I-kBα 
proteinindeki azalmayı inhibe ederek kontrol 
düzeyine geri döndürmüş  ve adhezyon ya da 
LPS stimülasyonu sonrası I-kBα 
mRNA’sındaki artışı azaltmıştır (Şekil 3C). 

 MAP kinaz inhibitörleri ve IKK2 inhibitörlerinin 
MMP ve TIMP ekspresyonları üzerindeki 
etkileri ölçülmüştür. LPS stimülasyonu 
prostaglandinlerden gelen herhangi bi katkıyı 
inhibe etmek için indometazin varlığında 
gerçekleştirilmiştir. LPS, MMP-1, -7, -9, -10, -
14, TIMP-1, COX-2 mRNA’larının ekspres-
yonu anlamlı şekilde artırmıştır. Ancak TIMP-
2, TIMP-3 ya da COX-1 LPS ile azalmıştır 
(Şekil 4). Bu sonuçlar indometazin yokluğunda 
gerçekleştirilen ve Şekil 2B’de verilen deney 
serisine benzer sonuçlar göstermiştir. MMP-9, 
-10, -14 ve COX-2  proteinindeki artışlar 
Western blot ve zimografi ile doğrulanmıştır 
(Şekil 4).  

 
Şekil 4. İndometazinin varlığında LPS’in etkileri. 
25uM indometazin varlığında 18 saat boyunca 
100ng/ml LPS ile kat stimülasyon. Değerler 
ortalama olarak verilmiştir. Anlamlılık sınırı %95’tir. 
*p<0.05 (indometazin ile LPS+indometazin 
arasında). Logaritması alınan verilere (n=6-10) 
ANOVA ve Dunnett’s post-test uygulanmıştır. Protein 
düzeyleri western blot ve MMP-9 için zimografi ile 
gösterilmiştir. Örnek uygulama sırası LPS - (solda), 
LPS + (sağda). 

MEK inhibitörü PD98059 LPS stimülasyonu ya 
da adhezyon sonrası MMP-1, -10, -14 ve 
COX-2 ekspresyonunu anlamlı şekilde inhibe 
etmiştir (Şekil 5A). p38 inhibitörü SB20380 
adhezyon sonrası ve LPS stimülasyonu 

sonrasında birbiriyle uyumlu olarak COX-2 
ekspresyonunu azaltmıştır (Şekil 5B). 
SB20380  LPS stimülasyonu sonrası MMP-7 
ekspresyonunu azaltmış ancak MMP-10 
ekspresyonunu artırmıştır (Şekil 5B).  

 

 
Şekil 5. MAP kinaz ve IkB kinaz 2 inhibitörlerinin 
etkileri. Total mononükleer hücreler 370C’de 20 
dakika boyunca süspansiyon halinde inhibitörler ya da 
taşıyı ile ön işlem görmüştür. Ardından hücrelerin 
%1lik AB serum ile ve takiben %10’luk FBS ile 2 saat 
boyunca  inhibitörler varlığında adhezyona uğraması 
sağlanmıştır (açık renk sütunlar). Alternatif olarak 
adhezyona uğramış monositler serumsuz ortamda 18 
saat boyunca 100ng/ml LPS ilavesinden önce 45 
dakika boyunca serumsuz ortamda inhibitörler ile 
işlem görmüştür (koyu renk sütunlar). A: 10uM 
PD98059 varlığında mRNA düzeyleri. *p<0.05 
(adhezyon öncesi ve sonrası arasında) ya da (LPS  ile 
LPS+inhibitör arasında). ANOVA ve Dunnett’s post-
test  (n=5). B: 10uM SB20380 ile yukarıdaki gibi. C: 
10uM SP600125 ile yukarıdaki gibi. D: 40uMSC514 
ile yukarıdaki gibi. 
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JNK inhibitörü SP600125 adhezyon sonrası 
MMP-7 mRNA düzeyini  ve LPS stimülasyonu 
sonrası MMP-9 mRNA düzeylerini hafifçe 
artırmıştır. Protein ekspresyon çalışmaları 
PD98059 ve SP600125’in MMP-9  üzerindeki 
küçük ve MMP-10 üzerindeki büyük etkilerini 
doğrulamıştır (Şekil ek 1A). IKK2 inhibitörü 
SC514 adhezyon ve LPS tedavisi sonrası 
tutarlı olarak MMP-1, -10, -14 COX-2 mRNA 
düzeylerini azaltmıştır. Bu sonuçlar MMP-1, -
10 ve -14 regülasyonunun ERK1/2  ve  JNK 
MAP kinazlar ve IKK2 ‘ya bağlı olduğunu 
göstermektedir. 

 
 

 

 
 

Şekil Ek 1. Zimografi ve Western blotlama ile 
saptanan MMP-9 ve MMP-10 protein düzeyleri. 
A: LPS ile stimüle edilen monositlerde MAP 
kinaz inhibitörleri varlığında zimografi ile 
belirlenen MMP-9 ve Western blotlama ile 
belirlenen MMP-10 düzeyleri. B: Fibronektin ve 
farklılaşmanın zimografi ile belirlenen MMP-9 
düzeyleri üzerine etkisi. C: Fibronektin üzerine 
kültürü yapılan monositlerde zimografi ile 
belirlenen MMP-9 düzeyleri ve indometazinin 
etkisi. MMP-2 saptanmamıştır. HT 1080; 
standart olarak kullanılan insan fibrosarkom 
hücre hattı. 

 
 

Kontrol ve Fibronektin Uygulanmış 
Monosit Hücrelerinde Farklılaşma 
Sırasında MMP ve TIMP Ekspresyonu 
Monositer damar duvarından girdikten sonra 
makrofajlara farklılaşırlar. Bu farklılaşmayı ve 
etkilerini izlemek üzere monositlerin 7 gün 
boyunca M-CSF varlığında adhezyonunu ve 
farklılaşmasını izledik. Farklılaşmayı doğru-
lamak üzere markır gen olan CD206’nın 
adhezyonla değişmediğini buna karşın M-CSF 
varlığında dramatik olarak arttığını gösterdik. 

Bunun yanı sıra monositleri ya kontrol olarak 
ya da intimal ekstraselüler matriksin bir 
bileşeni olan fibronektin üzerine kültüre 
ederek ilk 72 saat boyunca izledik. Bu 
deneyler sonunda MMP-1 mRNA düzeylerinin 
farklılaşma sırasında anlamlı şekilde azaldığı, 
fibronektin kaplanan plaklarda kültürü yapılan 
hücrelerde ise MMP-1 mRNA düzeylerinin ilk 
saatlerde artıp sonra anlamlı şekilde 
azaldığını gösterdik (Şekil 6A).  

Buna karşın MMP-7 (Şekil 6B), -9 (Şekil 6C), -
12 (Şekil 6D) ve 14 (Şekil 6E) mRNA 
düzeyleri farklılaşmanın etkisiyle devamlı 
olarak arttı. Fibronektine bağlanma MMP-7, 
MMP-9 ve MMP-14 ekspresyonunu hızlan-
dırdı (Şekil 6B, 6C, 6E), ancak MMP-12 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Şekil 
6D). Fibronektinin MMP-9 protein düzeyindeki 
etkisi zimografi ile doğrulandı (Şekil ek 1B). 
MMP-9 protein düzeyi fibronektin uygulanan 
hücrelerde 42 saat sonra kontrole kıyasla 
anlamlı şekilde arttı. TIMP-1 ekspresyonu 
zamana bağlı şekilde devamlı olarak azalırken 
(Şekil 6F), TIMP-2 (Şekil 6G) ve TIMP-3 (Şekil 
6H) ekspresyonları devamlı olarak arttı. TIMP 
ekspresyonları fibronektin uygulaması ile 
değişmedi. 

MMP ya da TIMP mRNA ekspresyonlarının 
hiçbiri indometazin ya da NS-398’den 
etkilenmemiştir. Bunun yanısıra zimografi ile 
gösterdiğimiz gibi MMP-9 protein ekspresyonu 
indometazin ya da NS-398’den etkilenme-
miştir (Şekil ek 1C). 
Çalışmamızın sonuçları monositlerin makrofaj-
lara olgunlaşması sırasında MMP ve TIMP’lerin 
artan ekspresyonlarının deney koşulları altında 
COX’tan bağımsız olduğunu göstermektedir. 
MMP, TIMP ve COX-1 mRNA ekspresyonları 
farklılaşmış makrofajların ERK1/2, p38 ya da 
JNK MAP kinazların inhibitörlerinin varlığında 
son 48 saat boyunca inkübasyondan 
etkilenmemiştir. Buna karşın ERK1/2 ve JNK’ın 
inhibisyonu COX-2 mRNA düzeylerini yaklaşık 
%50 oranında azaltmıştır (Tablo I). 
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Şekil 6. CD16+/- kontrol ve fibronektin uygulanmış monositlerin farklılaşması 
sırasında MMP ve TIMP mRNA’larında zamana bağlı değişiklikler. Değerler 
ortalama olarak verilmiştir. *p<0.05 (fibronektin ile kontrol arasında), †p<0.05 
(fibronektin ve kontrol ile 2 saatlik adhezyon arasında). Logaritması alınan 
verilere (n=4) ANOVA ve Dunnett’s post-test uygulanmıştır. A: MMP-1,  B: 
MMP-7,  C: MMP-9,  D: MMP-12,  E: MMP-14,  F: TIMP-1,  G: TIMP-2, 
H:TIMP-3. P: Plastik, kontrol, FN: Fibronektin. 

 
Şekil 7. Adhezyon, LPS stimülasyonu, farklılaşmanın yanı sıra MAP kinaz ve kB kinaz 2 
inhibitörlerinin MMP ve TIMP mRNA düzeyleri üzerindeki etkilerinin bir özeti. Değerler kat değişim 
olarak ifade edilmiştir. 
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Tablo I: Stimüle edilmemiş, olgun makrofajlarda MMP ve TIMP genleri üzerine MAP kinaz 
inhibitörlerinin etkileri. Kararlı durumda MMP’ler, TIMP’ler ve COX izoenzimleri için mRNA düzeyleri. 
Değerler hiçbir inhibitör olmaksızın saptanan değerlerin yüzdesi olarak ifade edilmiştir. 

 PD98059     SB20380     SP600125    

Yüzde  Ort. sem n p Ort. sem n p Ort. sem n p
MMP1 102,06 36,82 7,00 0,20           
MMP2 179,44 52,86 4,00 0,22 110,90 14,13 4,00 0,14 97,71 31,34 4,00 0,73
MMP7 236,62 86,90 6,00 0,26 533,77 199,03 6,00 1,99 693,14 474,74 7,00 0,12
MMP8 66,02 14,39 7,00 0,19 86,88 22,70 7,00 0,23 151,13 30,79 7,00 0,64
MMP9 210,49 56,15 7,00 0,22 151,37 25,82 7,00 0,26 99,79 21,35 7,00 0,72

MMP10 233,12 125,91 4,00 0,31 249,43 82,97 6,00 0,83       
MMP12 249,43 82,97 6,00 0,10 372,12 86,58 6,00 0,87 66,27 27,26 6,00 0,61
MMP14 132,04 26,15 6,00 0,72 176,05 33,32 6,00 0,33 101,98 30,60 6,00 0,97
TIMP1 151,09 50,28 6,00 0,89 370,90 183,89 6,00 1,84 250,96 82,44 6,00 0,18
TIMP2 274,65 113,70 5,00 0,22 103,93 18,11 5,00 0,18 264,85 165,51 5,00 0,34
TIMP3 113,70 18,43 6,00 0,42 96,08 11,79 6,00 0,12 103,72 18,24 6,00 0,41
COX1 115,71 17,91 6,00 0,35 108,06 15,47 7,00 0,15 94,80 21,06 7,00 0,53
COX2 54,35 12,40 6,00 0,04 89,97 9,85 6,00 0,10 65,36 12,84 6,00 0,04

 

TARTIŞMA 
Çalışmamızda çok sayıda MMP ve TIMP’in 
inflamasyondaki erken olayları temsil eden 
adhezyon, LPS stimülasyonu ve makrofajlara 
farklılaşma sonrasındaki ekspresyonlarını 
araştırdık. Bunun yanı sıra MMP ve TIMP 
düzenlenmesinin farklı modellerinden sorumlu 
olan mekanizmaları inceledik. Çalışmamız 
hücre hattı yerine insan kanından primer 
olarak elde edilen monositler üzerinde 
gerçekleştirildiğinden sonuçlarımız in vivo 
inflamasyona ilişkin önemli oranda fikir 
vermektedir. 

Önceki çalışma ile uyumlu olarak (Bar-Or ve 
ark., 2003) adhezyona uğramış monositlerde 
en fazla transkripsiyona uğrayan MMP’ler 
MMP-1, -7, -8, -9, -10, -14 ve -19’dur. İlginç 
olarak, sonuçlarımız MMP-1, -7 ve -10’un  
adhezyona uğramamış monositlerde hemen 
hemen bulunmadığını ve adhezyonla birlikte 
bu MMP’lerin hızla indüklendiğini göstermiştir. 
Bundan dolayı sadece MMP-8, -9, -14 ve -19 
mRNA’ları adhezyona uğramamış 
monositlerde yapısal olarak yüksek düzeyde 
eksprese edilmektedir. Bu monositlerin 
dolaşımdaki monositleri yansıtması olasılığı 
yüksektir. Adhezyon, monositlerin inflamasyon 
alanlarına migrasyonuna yardımcı olmak 
üzere MMP-1 ve MMP-10 dahil çeşitli 
MMP’lerin mRNA’larını hızla artırmıştır. 
Önceki çalışmaların hiçbiri monosit alt 
tiplerinin gözlemlenen MMP ekspresyonu 
modelleri üzerine olan etkisinden 
bahsetmemiştir. Bu çalışmada kullanılan total 
mononükleer hücrelerden kaynaklanan  

 

monositler (CD16+ ve CD16- monositler) ile 
negatif seleksiyon yapılmış CD16- 

monositlerde ekspresyon modellerinin benzer 
olduğunu bulduk ve bundan dolayı azınlıkta 
olan CD16+popülasyonda MMP’lerin selektif 
up-regülasyonuna ilişkin bir bulguya 
rastlamadık. Gözlemlediğimiz bütün sonuçları 
baskın olarak CD16- popülasyonda belirledik. 

LPS’in MMP-1, -9, -14 ve TIMP-1 
ekspresyonunu artırabildiği daha önce de 
bildirilmiştir (Ardans ve ark., 2002, 
Shankavaram ve ark., 2001). Bununla birlikte, 
önceki çalışmaların hiçbiri çok sayıdaki MMP 
ve TIMP’i aynı anda incelememiştir. 
Çalışmamız monositlerin LPS ile 
indüksiyonunun iki kollajenazı (MMP-1 ve 
MMP-14), jelatinazı (MMP-9), iki stromelisini 
(MMP-7 ve MMP-10) ve metalloelastazı 
(MMP-12) up-regüle ettiğini göstermiştir. 
TIMP’ler arasında sadece TIMP-1 up-regüle 
olmuştur. Bu da MMP/TIMP dengesinde 
önemli bir artış anlamına gelmektedir. LPS 
tarafından up-regüle edilen MMP’lerin 
substratları ESM’in pekçok bileşenini 
içermektedir.Bu da enfeksiyon bölgesindeki 
bakteriyel ürünlerce aktive edilen ve yeni bir 
araya toplanmış monositlerin yüksek yıkıcı 
gücünü işaret etmektedir. 

Monositlerin olgun makrofajlara farklılaşması 
sırasında MMP ve TIMP ekspresyonuna ilişkin 
elde ettiğimiz veriler adhezyon ve LPS 
indüksiyonu verilerine kıyasla oldukça farklıdır 
(Şekil 7). Kollajenaz MMP-1 ve onun 
aktivatörü MMP-10’un (Saunders ve ark., 
2005), ayrıca COX-2’nin  ekspresyonu 
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adhezyon ve LPS ile artmış ve farklılaşma 
sırasında büyük oranda azalmıştır. Diğer 
yandan, jelatinazlar MMP-2 ve -9, stromelisin 
MMP-7 ve metalloelastaz MMP-12, LPS ve 
farklılaşma ile büyük oranda artmıştır (Şekil 
1). MMP-10, MMP-1’in tercihli aktivatörü 
olduğu için (Saunders ve ark., 2005), olgun ve 
stimüle edilmemiş makrofajların fibriler 
kollajeni yeniden biçimlendirme kapasitesi 
azalmış ancak diğer ESM bileşenlerini 
parçalama kapasitesi artmıştır. Bununla 
bereber, artan matriks yıkım potansiyeli artan 
TIMP-2 ve TIMP-3 ekspresyonu ile etkisiz 
hale getirilir (Fabunmi ve ark., 1998).  

İlginç bir başka bulgu, TIMP-3 
ekspresyonunun adhezyon ya da LPS ile up-
regüle edilmemesi ancak farklılaşma sırasında 
incelenen diğer genlerden daha fazla 
artmasıdır. TIMP-3 ESM’e bağlanarak olgun 
makrofajların etrafını sarma ve ESM’i  daha 
ileri düzeyde proteolizden koruma eğilimi 
gösterir. 

Fibronektin ESM’in yaygın bir bileşenidir ve 
kültürde makrofajlar tarafından sentez edilir. 
Aslında fibronektin makrofaj farklılaşması 
sırasında en fazla up-regüle edilen genlerden 
biridir (Lehtonen ve ark., 2007). Fibronektin 
aynı zamanda in vivo inflamasyon sırasında 
artar  (Feaver ve ark., 2010  Stecher ve ark., 
1986). Fibronektinin insan monositlerinde 
MMP-9 ve -14’ün ekspresyonunu up-regüle 
ettiği daha önce gösterilmiştir (Jacob ve ark., 
2002, Matias-Roman ve ark., 2005). 
Çalışmamızda hücreleri fibronektin üzerine 
kültüre etmenin 4 gün sonraki final 
ekspresyonu etkilemeksizin farklılaşma 
sırasında gerçekten de MMP-7, -9 ve -14 
ekspresyonlarını artırdığını saptadık. 
Fibronektin TIMP ekspresyonunu etkilemedi. 
Bundan dolayı fibronektine bağlanmanın in 
vivo olarak monositlerin makrofajlara 
dönüşümünün erken aşamalarında MMP’lerin 
TIMP’lere oranını ESM yıkımı yararına 
artırması beklenir. 

Çalışmamızın belki de en ilginç bulgusu, 
COX’tan bağımsız MMP regülasyonunun 
daha önce bildirilenden çok daha büyük 
olduğunun gösterilmesidir. Gerçekten de 
insan monositlerinde MMP-1, -7, -9, -10, -12 
ve -14’ün adhezyonla, LPS ile ya da M-CSF 
aracılığıyla makrofajlara farklılaşma sonucu 
up-regülasyonu COX’tan bağımsız 
mekanizmalarla meydana gelebilir. MMP-9 ve 
TIMP-1’in COX’tan bağımsız düzenlendiği  bir 
yayında bildirilmiştir (Zhang ve ark., 1998). 
Buna rağmen elde ettiğimiz bu sonuç insan ve 

fare monositlerindeki MMP up-
regülasyonunda PG’den bağımsız yolağın 
varlığını güçlü bir şekilde gösteren önceki 
çalışma ile çelişmektedir. Çalışmamızda 
LPS’in COX-2 ve PGE2 üretimini indüklediğine 
ilişkin önceki sonuçları doğruladık (Ardans ve 
ark., 2002, Khan ve ark., 2004). Ayrıca, önceki 
yayınlara paralel olarak MMP up-
regülasyonunun PGE2 ve adenilat siklazın 
direkt aktivatörü forskolin eklenerek taklit 
edilebileceğini gösterdik (Concoran ve ark., 
1992, Shankavaram ve ark., 2001, Pavlovic 
ve ark., 2006). LPS’ten PGE2’ye ve PGE2’den 
MMP up-regülasyonuna kadar tüm yolağın 
monositlerde yer aldığını gösterdik. Bununla 
beraber, önceki çalışmaya zıt olarak, deney 
koşullarımız altında MMP ekspresyonunun 
nonselektif COX inhibitörü ile bloke 
edilemediğini bulduk (Ardansve ark., 2002, 
Khan ve ark., 2004, Shankavaram ve ark., 
2001). Bu farklılığın nedenini deney 
koşullarında üretilen PGE2 düzeylerinin MMP 
üretimini tetiklemek için yetersiz olduğunu 
göstererek açıkladık. 

Önceki çalışma diğer agonistler ile stimüle 
edilen monositlerde bile MMP up-regülasyonu 
meydana gelmesi için en azından 10-100 nM 
PGE2’ye gereksinim olduğunu göstermiştir 
(Concoran ve ark., 1992, Khan ve ark., 2004, 
Shankavaram ve ark., 2001). Oysa doz-yanıt 
çalışmalarımız deney koşulları altında sadece 
3nM PGE2 üretildiğini göstermiştir (Şekil 2C). 
Bundan dolayı bu koşullar MMP ve TIMP’leri 
up-regüle etme yeteneği bakımından en 
azından PGE2- bağımlı yolaklar kadar etkili 
COX’tan bağımsız yolakların  varlığını ortaya 
koymuştur. Bu sonuç in vivo olarak 
inflamasyon odaklarında hem COX’ a bağımlı 
hem de COX’tan bağımsız yolakların etkili 
olabileceğini görmek açısından özellikle önem 
taşımaktadır. Ayrıca, bu durum  COX 
inhibitörleri ile tedavi sırasında monosit ve 
makrofajların PG’den bağımsız yolaklar ile 
MMP üretiminin aktif kalmasına yol açacak ve 
bu da inflamasyon sırasında meydana gelen 
olumsuz ESM yeniden modellenmesinin 
tedavisinde bu ajanların etkinliğini 
sınırlayacaktır. Bu tip kaygılar semptomatik 
kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde 
COX-2 inhibitörlerinin hiçbir yarar ya da zarar 
göstermediği klinik verilerin yorumlanması 
açısından daha da önem kazanmaktadır 
(Cipollone ve ark., 2008).  

MMP’lerin COX’tan bağımsız up-
regülasyonunun mekanizmalarını 
aydınlatmayı hedeflediğimizde MMP-1,-7, -9, -



91 
 

10, -12 ve TIMP-1 promotörlerinin hepsinin 
Fos ve Jun ailesinden transkripsiyon 
faktörlerini bağlayan esansiyel, proksimal AP-
1 bölgelerine sahip olduğunu belirledik 
(Benbow U. ve Brinckerhoff C.E. 1997). 
Önceki çalışmalarda diğer hücre tiplerinde de 
MAP kinazlar MMP up-regülasyonu ve AP-1 
transkripsiyon faktörleri ile büyük oranda 
ilişiklendirilmiştir (Chakraborti ve ark., 2003, 
Vincenti MP ve Brinckerhoff C.E. 2002). 
Ayrıca, monosit/makrofajlarda bazı MMP’lerin 
up-regülasyonunda NF-kB’nin rolü açıkça 
tanımlanmıştır (Chase  ve ark., 2002, Vincenti 
MP ve Brinckerhoff C.E. 2002). İlginç olarak, 
adhezyon ve LPS ile indüklenen farklı MMP 
ve TIMP’lerin COX’tan bağımsız up-
regülasyonu MAP kinazlar ve NF-kB’nin 
aktivasyonuna bağlı farklı bir profil 
göstermiştir. Bunlardan ilki  adhezyon ve LPS 
stimülasyonu ile güçlü bir şekilde up-regüle 
edilen  ancak farklılaşma sırasında azalan 
MMP-1 ve -10 (ve COX-2) ile örneklenmiştir. 
Bu genlerin ekspresyonunun ERK1/2, JNK ve 
IKK2’nun aktivasyonuna güçlü bir şekilde 
bağlı olduğu bulunmuştur (Şekil 7). MMP-
10’un sadece p38 MAP kinaz inhibitörü 
SB20380 ile up-regülasyonu, doğruladığımız 
gibi onun ERK1/2 fosforilasyonunu artırma 
yeteneği ile açıklanabilir (Birkenkamp ve ark., 
2000, Hall J.P. ve Davis R.J. 2002) (Şekil 3A). 
MMP-14’ün proksimal promotör geni AP-1 
bağlama bölgesinden çok SP-1’e bağlı 
olmasına rağmen, MMP-14’ün regülasyon 
profili  MMP-1 ve MMP-10’a bazı benzerlikler 
gösterir (Lohi ve ark., 2000). MMP-14, 
ERK1/2, JNK ve IKK2 aktivitesine bağlı 
şekilde adhezyon ile ve sadece ERK1/2 ve 
IKK2 aktivitesine bağlı şekilde LPS ile up-
regüle edilmiştir (Şekil 7). En büyük farklılık 
MMP-14 ekspresyonunun farklılaşma 
sırasında azalmaktan çok artmasıdır (Şekil 7). 
MMP-7, -9, TIMP-1 farklı bir profil göstermiştir; 
bu genler adhezyon ile, LPS stimülasyonu ile 
ve farklılaşma ile büyük oranda ERK1/2, JNK, 
IKK’dan bağımsız şekilde up-regüle 
olmuşlardır (Şekil 7). MMP-7 sadece LPS 
stimülasyonundan sonra p38 MAP kinaz 
aktivitesine bağımlılık göstermiştir (Şekil 7). 
Son olarak, TIMP-2 ve -3 ekspresyonu 
adhezyonla ya da LPS ile artmamıştır ve MAP 
kinazlardan ya da IKK2’dan bağımsızdır. 
Stimüle edilmemiş olgun makrofajlarda MMP 
ya da TIMP üretimi MAP kinaz inhibitörlerinin 
hiçbirinden etkilenmemiştir (Tablo I). MMP-1 
ve -10 farklılaşma sonrası down-regüle 
olduklarından bu onlar için beklenen bir 
durumdur, ancak MMP-14’ün LPS ya da 

farklılaşma ile up-regülasyonundan farklı 
yolakların sorumlu olduğu açıktır. 

Özet olarak, çalışmamızda CD16- ve CD 
16+/- monositlerde adhezyon ve LPS 
stimülasyonu sonucu MMP-1, -7, -9 ,-10  ve -
14 mRNA düzeyleri selektif olarak 
TIMP’lerden daha fazla artmıştır. Bu durum 
proteaz/antiproteaz dengesinin matriks yıkımı 
tarafına kaydığının bir göstergesidir. 
Makrofajlara farklılaşma, MMP-1 ve MMP-10’u 
down-regüle etmiştir, ancak MMP-7, -9, -12, -
14 ve TIMP-3 mRNA düzeylerini artırmıştır. 
Adhezyon, LPS stimülasyonu ve farklılaşma 
sırasında MMP ve TIMP  üzerinde gelişen 
etkiler COX aracılığıyla gerçekleşen PGE2 
üretiminden bağımsızdır. Sadece MMP-1, -10 
ve -14’ün adhezyon ve LPS stimülasyonu ile 
up-regülasyonu ERK1/2, JNK, IKK2 
aktivasyonuna bağlıdır. Bu sonuçlar MMP 
üretiminin farmakolojik inhibisyonu ve akut ya 
da kronik inflamasyon sırasında ESM 
yıkımının azaltılması için özellikle önem 
taşımaktadır. 
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