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MİYOGRAFMİYOGRAF

KasılmaKasılma--gevşeme / basınç değişikliğigevşeme / basınç değişikliği
Damar (halka) / kas (şerit)Damar (halka) / kas (şerit)
Mikro düzeyde Mikro düzeyde preparatlarpreparatlar

Banyo ve Banyo ve transdusırlartransdusırlar yatay konumdayatay konumda
Banyo hacmi küçükBanyo hacmi küçük
Hassas Hassas transdusırlartransdusırlar
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MİYOGRAFMİYOGRAF

MİYOGRAFMİYOGRAF
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MİYOGRAFMİYOGRAF

DiseksiyonDiseksiyon mikroskobumikroskobu

Banyo hacimleri 4Banyo hacimleri 4--8 ml / 0.58 ml / 0.5--2 ml2 ml

Damar (halka) 60Damar (halka) 60--450 450 μμMM

Kas (Kas (şşerit) 150erit) 150--250 250 μμMM

MİYOGRAFMİYOGRAF
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MİYOGRAFMİYOGRAF

MİYOGRAFMİYOGRAF
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DÜZ KAS PERMEABİLİZASYONUDÜZ KAS PERMEABİLİZASYONU

MembranlarMembranlarıı hasarlayarakhasarlayarak kasılmada rol oynayan kasılmada rol oynayan 
proteinlerin ve diğer hücre içi proteinlerin ve diğer hücre içi organellerinorganellerin
fonksiyonlarının araştırılmasıfonksiyonlarının araştırılması
Hücre içi Hücre içi CaCa++++ konsantrasyonu kontrolü konsantrasyonu kontrolü 
KasılmaKasılma sisteminsistemininin CaCa++++’a olan duyarlılığının’a olan duyarlılığının
ööllçüçülmesi lmesi 
KalmodulinKalmodulin konsantrasyonu, nükleotidlerin konsantrasyonu, nükleotidlerin 
konsantrasyonu, G proteini aktivasyonunun konsantrasyonu, G proteini aktivasyonunun 
araştırılmasıaraştırılması

Farklı maddeler Farklı maddeler -- farklı farklı selektivitelerselektiviteler
AgonistAgonist//antagonistlerantagonistler ve antikorların hücre içine ve antikorların hücre içine 
girişinin sağlanması girişinin sağlanması 
IPIP33, , ryanodinryanodin reseptörleri ve reseptörleri ve CaCa++++ pompalarının pompalarının 
davranışlarının incelenmesidavranışlarının incelenmesi
İnce İnce preparatlarpreparatlar –– difüzyondifüzyon
((CaCa++ ++ / EGTA  /  / EGTA  /  MgATPMgATP))

DÜZ KAS PERMEABİLİZASYONUDÜZ KAS PERMEABİLİZASYONU
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PERMEABİLİZASYONDA KULLANILAN PERMEABİLİZASYONDA KULLANILAN 
AJANLARAJANLAR

Triton XTriton X--100100
SaponinSaponin
αα--toksintoksin
ββ--eskineskin

TRİTON XTRİTON X--100100

Plazma Plazma membranınınmembranının fonksiyonel olarak fonksiyonel olarak 
uzaklaştırılması uzaklaştırılması 
Son derece geçirgen bir düz kasSon derece geçirgen bir düz kas
Tüm Tüm membranmembran fonksiyonları ve reseptörfonksiyonları ve reseptör--efektörefektör
kenetlenmesi bozulurkenetlenmesi bozulur
SarkoplazmikSarkoplazmik retikulumretikulum hasarıhasarı
MiyozinMiyozin hafif zincir hafif zincir fosfatazfosfataz etkilenmezetkilenmez
İntraselülerİntraselüler sinyal sinyal transdüksiyonutransdüksiyonu çalışılmasında çalışılmasında 
problemproblem
CaCa++++ antagonistlerininantagonistlerinin direkt etkileridirekt etkileri
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SAPONİNSAPONİN

Hücre Hücre membranındamembranında porlarporlar
SarkoplazmikSarkoplazmik retikulumretikulum ve ve mitokondrimitokondri gibi gibi CaCa++++

depoları  ve pompaları etkilenmemektedepoları  ve pompaları etkilenmemekte
ReseptörReseptör--efektörefektör kenetlenmesini bozarkenetlenmesini bozar
Hücre Hücre membranımembranı ATP / ADP ’ye geçirgen ATP / ADP ’ye geçirgen 
duruma gelmekteduruma gelmekte

αα--TOKSTOKSİİNN

Plazma Plazma membranmembranıındanda saponinesaponine ve ve ββ--eskineskin’’ee
oranla daha az oranla daha az permeabilizasyonpermeabilizasyon
Sadece 3kDaSadece 3kDa’’dan kdan küçüüçük protein kaybk protein kaybıı
DDüüşşüük molekk moleküül al ağığırlrlııklklıı maddeler maddeler gegeççebilmekteebilmekte
(ATP / inorganik iyonlar )(ATP / inorganik iyonlar )
ReseptörReseptör--efektörefektör kenetlenmesi ve kenetlenmesi ve endojenendojen
kalmodulinkalmodulin gibi hücre içi gibi hücre içi solüblsolübl proteinleri proteinleri 
etkilenmemekteetkilenmemekte
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ββ--ESKESKİİNN

SaponinSaponin türevidirtürevidir
Plazma Plazma membranmembranıındanda saponinesaponine oranla daha oranla daha 
kküçüüçük ancak k ancak αα--toksine gtoksine gööre daha bre daha büüyyüük k porlarporlar
Yüksek molekül ağırlıklı maddeler (Yüksek molekül ağırlıklı maddeler (kalmodulinkalmodulin--
17 17 kDakDa) hücre dışına kaçar) hücre dışına kaçar
HeparinHeparin / IP/ IP33 rahatça hücre içine girer rahatça hücre içine girer 
İntraselülerİntraselüler sinyal sinyal transdüklemetransdükleme mekanizmaları mekanizmaları 
etkilenmemekteetkilenmemekte
ReseptörReseptör--efektörefektör kenetlenmesi etkilenmemektekenetlenmesi etkilenmemekte

Miyograf Amplifikatör              Bilgisayara kayıt

Transdusır

Organ banyosu

Kas 
preparatı

• Albino kobayların mesane detrusor kası ve tenia çekumu

• Perspex bir blok üzerinde bulunan 500 µl hacimdeki bir seri küçük 
banyodan oluşan deney düzeneği – Hassas İzometrik Kuvvet Transdusırı

DÜZ KAS PERMEABİLİZASYONU 
YÖNTEMİ
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DÜZ KAS PERMEABİLİZASYONU 
YÖNTEMİ

100 mg gerim 
80 mM K+ / 50 µM Karbakol
ββ--eskin (40 eskin (40 µµM / 80M / 80 µµM) M) -- 3030 dakikadakika
CaCa++++ (10(10--77-- 1010--44 M) içeren hücre içi solüsyonlar ile M) içeren hücre içi solüsyonlar ile 
konsantrasyona bağımlı kasılma yanıt eğrilerikonsantrasyona bağımlı kasılma yanıt eğrileri
Kasılma ajanlarının incelenmesi;Kasılma ajanlarının incelenmesi;

1010--66 M kalsiyum+1 µM M kalsiyum+1 µM kalmodulinkalmodulin ile ile inkübasyoninkübasyon
AgonistlerAgonistler ile kasılma yanıtı olup olmadığı incelenirile kasılma yanıtı olup olmadığı incelenir
(kontrol / (kontrol / antagonistantagonist varlığında)varlığında)

Durlu-Kandilci & Brading., EJP, basımda (2007)

Kümülatif kalsiyum ile konsantrasyona bağımlı kasılma yanıt eğrileri

(A)15 min (B) 30 min (C) 45 min β-eskin ile permeabilizasyon

Sıçan mesanesi
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YÖNTEMYÖNTEM

Kalsiyum yüklemesi deneylerinde;Kalsiyum yüklemesi deneylerinde;

1010--66 M kalsiyum ile M kalsiyum ile inkübasyoninkübasyon / doku yıkanır/ doku yıkanır
AgonistAgonist (50 µM (50 µM karbakolkarbakol--100 µM GTP 100 µM GTP 
varlığında) ile kasılma yanıtı alınırvarlığında) ile kasılma yanıtı alınır
KarbakolKarbakol yanıtı yanıtı antagonistlerantagonistler / / inhibitörlerinhibitörler (30 (30 
mM kafein, 5 µM mM kafein, 5 µM ryanodinryanodin, vb.) ile , vb.) ile 
inkübasyoninkübasyon sonrasında tekrar edilir sonrasında tekrar edilir 

Durlu-Kandilci & Brading., EJP, basımda (2007)

(B) Kalsiyum yüklemesi sonrasında GTP varlığında karbakol kasılma yanıtı

(C) Kalsiyum yüklemesi sonrasında IP3 ve takiben GTP + karbakol kasılma yanıtı

Kobay mesanesi
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Sinyal Sinyal transdüklemetransdükleme
mekanizmalarında mekanizmalarında CaCa++++

belirli hücresel cevapların belirli hücresel cevapların 
oluşabilmesi için önemli bir oluşabilmesi için önemli bir 
role sahiptir.role sahiptir.

CaCa++ ++ salıverilmesini sağlayan salıverilmesini sağlayan 
birçok ulak gösterilmiştir. birçok ulak gösterilmiştir. 

Somlyo & Somlyo, Physiol Rev., 83, 1325  (2003)

DÜZ KAS KASILMASIDÜZ KAS KASILMASI

FARMAKOMEKANİK DÜZENLEMEFARMAKOMEKANİK DÜZENLEME

FosfatidilFosfatidil inozitolinozitol yolağı (yolağı (GG--proteinproteinlerileri//TirozinTirozin kinazlarkinazlar))



12

Kalsiyum pompalarıKalsiyum pompaları ((PlaPlazzma ma membranmembranı/ı/SarSarkkoplaoplazzmimik k retiretikkulumulum))

FARMAKOMEKANİK DÜZENLEMEFARMAKOMEKANİK DÜZENLEME

Marin et al.,Life Sci.,64, 279 (1999)

IPIP33 (1983) (1983) permeabilizepermeabilize pankreatikpankreatik asinerasiner hücrelerde hücrelerde CaCa++++

salıverilmesi.salıverilmesi.
Deniz kestanesi yumurtalarında IPDeniz kestanesi yumurtalarında IP33
yanı sıra yanı sıra piridinpiridin nükleotidi nükleotidi 
metabolitlerimetabolitleri cADPRcADPR (1989) ve (1989) ve 
NAADP (1995)NAADP (1995) aracılı aracılı CaCa++++

salıverilmesisalıverilmesi

IPIP33//cADPRcADPR/NAADP/NAADP

PankreatikPankreatik asinerasiner hücrelerde de bu üç ulağın varlığı hücrelerde de bu üç ulağın varlığı 
bilinmektedir.bilinmektedir.
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cADPRcADPR
IPIP33’dan bağımsız bir mekanizma ile ’dan bağımsız bir mekanizma ile SR’danSR’dan CaCa++ ++ salıverir (salıverir (heparinheparin ile ile 
bloke olmaz). bloke olmaz). 
cADPRcADPR--aracılı aracılı CaCa++++ salıverilmesi salıverilmesi SR’danSR’dan ryanodinryanodin reseptörleri reseptörleri 
((RYRsRYRs) ile olmaktadır (Lee et al., 1989; ) ile olmaktadır (Lee et al., 1989; GalioneGalione et al., 1991).et al., 1991).

Evans et al., Pharmacol. Ther., 107(3), 286 (2005)

cADPRcADPR
Kalp kasında Kalp kasında ββ--adrenoseptadrenoseptöörlerrler ve ve anjiyotensinanjiyotensin II reseptII reseptöör r 

aktivasyonu aktivasyonu cADPRcADPR sentezini artsentezini artıırrıır (r (HigashidaHigashida et al., 1999, 2000).et al., 1999, 2000).

İİzole zole pulmonerpulmoner arter darter düüz kasz kasıında nda ββ--adrenoseptadrenoseptöörlerinrlerin neden olduneden olduğğu u 
hiperpolarizasyondahiperpolarizasyonda cADPRcADPR’’ninnin kkıısmen rolsmen rolüü var (var (BoittinBoittin et al., 2003).et al., 2003).

Boittin et al., 2003
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cADPRcADPR
KoronerKoroner arter düz kası ve kalp kasında reaktif oksijen türevleri (ROS) arter düz kası ve kalp kasında reaktif oksijen türevleri (ROS) 
cADPRcADPR sentezini artırabilir (sentezini artırabilir (KumasakaKumasaka et al., 1999; et al., 1999; ZhangZhang et al., 2004).et al., 2004).

Zhang et al., Microvas. Res., 67, 159 (2004)

Sığır koroner arter 

düz kası

NAADPNAADP

SR (IPSR (IP3 3 ve ve cADPRcADPR)’dan bağımsız bir mekanizma )’dan bağımsız bir mekanizma 
ile ile CaCa++ ++ salıvermektedir.salıvermektedir.
Tüm ulaklar içerisinde en Tüm ulaklar içerisinde en potentpotent CaCa++++ salıveren salıveren 
moleküldür.moleküldür.
Deniz kestanesi yumurtalarında, beyinde ve Deniz kestanesi yumurtalarında, beyinde ve 
kalpte NAADP için yüksek kalpte NAADP için yüksek afiniteliafiniteli bağlanma bağlanma 
bölgeleri olduğu bilinmektedir.bölgeleri olduğu bilinmektedir.
LL--tipi tipi CaCa++++ kanal kanal blokörleriblokörleri ile ve bazı Kile ve bazı K++ kanal kanal 
blokörleriblokörleri ile ile inhibeinhibe olur.olur.
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NAADP aracılığı ile NAADP aracılığı ile CaCa++++ salıverilmesi salıverilmesi tapsigarginetapsigargine
duyarlı olmayan asidik bir duyarlı olmayan asidik bir CaCa++ ++ deposundan, deposundan, lizozomlizozom--
ilişkili bir ilişkili bir organeldenorganelden olmaktadır.olmaktadır.

Deniz kestanesi spermlerinde Deniz kestanesi spermlerinde fertilizasyonfertilizasyon öncesiöncesi
Pankreas beta hücrelerinde Pankreas beta hücrelerinde glukozaglukoza yanıt olarakyanıt olarak
Pankreas Pankreas asinerasiner hücrelerinde hücrelerinde kolesistokininekolesistokinine yanıt yanıt 

olarak   olarak   
((CancelaCancela et al., 1999)et al., 1999)

NAADP salıverilir.NAADP salıverilir.

NAADPNAADP

NAADPNAADP

Arteriel düz kas
İki havuz modeli- vakuolervakuoler HH++ pompası pompası inhibitörüinhibitörü bafilomisinbafilomisin A1A1

Evans et al., Pharmacol. Ther., 107(3), 286 (2005)
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NAADPNAADP
PulmonerPulmoner arterielarteriel düz düz kasdakasda ETET--1 ile NAADP1 ile NAADP--bağımlı bağımlı 
sinyallemesinyalleme olduğu gösterilmiştir (olduğu gösterilmiştir (KinnearKinnear et al., 2004).et al., 2004).

Kinnear et al., J. Biol. Chem., 279, 54319-54326 (2004)

Durlu-Kandilci & Galione, FASEB J, 21(6), A1161 (2007)
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CaCa++++ SSENSİTİZASYONUENSİTİZASYONU

PermeabilizePermeabilize düz kaslardadüz kaslarda
Düz kasın Düz kasın [Ca[Ca++++]]ii artışı ile görülen kasılmasından bağımsız bir artışı ile görülen kasılmasından bağımsız bir 
kasılmadırkasılmadır
[Ca[Ca++++]]ii ve ve miyozinmiyozin hafif zincir hafif zincir kinazınkinazın aktivitesinin sabit aktivitesinin sabit 
olduğu koşullar altında G proteinlerini aktive eden olduğu koşullar altında G proteinlerini aktive eden 
agonistlerinagonistlerin oluşturduğu kasılmalardıroluşturduğu kasılmalardır
SarkoplazmikSarkoplazmik retikulumretikulum kalsiyum kalsiyum ATPazATPaz pompasının pompasının 
inhibitörüinhibitörü siklopiazoniksiklopiazonik asit varlığında (i.e. asit varlığında (i.e. muskarinikmuskarinik
reseptörün reseptörün karbakolkarbakol ile aktivasyonuna bağlı olarak ile aktivasyonuna bağlı olarak 
sarkoplazmiksarkoplazmik retikulumdanretikulumdan inozitolinozitol trifosfattrifosfat aracılı kalsiyum aracılı kalsiyum 
salıverilmesini engellenir) yanıt alınırsalıverilmesini engellenir) yanıt alınır
MMiyoziniyozin fosfatazfosfataz aktivitesi aktivitesi inhibisyonuinhibisyonu
RLC RLC fosforilasyonufosforilasyonu ve kuvvetve kuvvet ↑↑

Durlu-Kandilci N.T., Doktora Tezi, H.Ü.E.F. Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (2004)
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Loirand et al., J.Physiol., 516.3, 825 (1999)

rat ileum
β-escin

CaCa++++ SSENSİTİZASYONUENSİTİZASYONU YOLAKLARIYOLAKLARI

MiyozinMiyozin fosfatazfosfataz inhibisyonuinhibisyonu (MLCP)(MLCP)

Küçük Küçük GTPaGTPazz RhoARhoA….MYPT….MYPT--11
AraşidonikAraşidonik asit salıverilmesiasit salıverilmesi….….RhoRho--kinkinazaz
PProteinrotein kinakinazz C….CPIC….CPI--1717
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Karbakol ile indüklenen Ca++ sensitizasyonu

Durlu-Kandilci & Brading., BJP, 148, 376 (2006)

Kobay mesanesi Sıçan mesanesi 

TEŞEKKÜRTEŞEKKÜR

OxfordOxford Üniversitesi     Üniversitesi     

Farmakoloji DepartmanıFarmakoloji Departmanı

İngiltereİngiltere

Profesör Profesör AlisonAlison F. F. BradingBrading
Profesör Profesör AntonyAntony GalioneGalione
MrsMrs TracyannTracyann DooreDoore
MrMr CliveClive GarnhamGarnham

COMMAT Ltd.COMMAT Ltd.

Mehmet Ali YıldızMehmet Ali Yıldız

Hacettepe ÜniversitesiHacettepe Üniversitesi

Eczacılık FakültesiEczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim DalıFarmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İnci ŞahinProf. Dr. İnci Şahin-- ErdemliErdemli


