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ÖNSÖZ
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Derneğinin Elektronik Bülteni, 129. sayısında
birlikteyiz. Bu sayıda bazı faaliyetlerimizle ilgili bildirimlerde
bulunmak istiyorum.
Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve
kongrenin ardından 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu ile 7. Klinik
Farmakoloji Sempozyumu 7–10 Eylül 2015 tarihlerinde Hacettepe
Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara’da düzenlendi. Başta
Kongre Bilimsel Sekreteri Prof. Dr. Pelin Kelicen Uğur olmak
üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Araştırma görevlilerine
sağlanan ücretsiz kayıt imkanı ve Ankara şehrindeki çok uygun
fiyatlı konaklama olanakları sayesinde son zamanların en ekonomik
kongrelerinden birini yaşadık. Kongre anketi sonuçları da internet
sitemizde yayınlanacak. Bültende kongremizin değerlendirme yazısını
bulacaksınız.

Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Kongrede özel oturum olarak yer alan derneğimizin kurucu üyesi
ve ilk yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan’ı anma
panelinde, Hocamızın unutulmaması gerektiğini bir kez daha
anladım. Bu nedenle Prof. Dr. Burhan Kıran Hocamızın, kongre
kapsamındaki konuşmasının içeriğine paralel bir yazıya da bültende
yer vermek istedik. Hocamızın yazısında Cumhuriyet Gazetesi Bilim
Teknoloji ekinde Dr. Aziz Sancar Nobel Ödülüne layık görülmeden
aylar önce hazırlanmış bir Türk bilim insanları H indeksi listesi de yer
alıyor. Bu tablonun kendisi de Burhan Kıran Hocamızın yazısında
öne çıkarttığı pek çok şeyi çok net ortaya koyuyor.
Merhum Hocamız Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp Hocamızın eşi Sn.
Eczacı Türkan Kayaalp tarafından yurt dışında çalışma yapmak üzere
gidecek bir araştırma görevlisine verilmek üzere derneğimize 5000
TL şartlı bağış yapılmıştır. Bu konuda üyelerimize bir duyuru yapılmış
olup başvurular 1 Aralık 2015 gününe kadar kabul edilecektir.
Kongremizi vakitlice yapmanın sayesinde artık önümüzde olan en
önemli görevimize daha fazla vakit ayırabileceğiz. Derneğimizin, 2630 Haziran 2016’da İstanbul’da düzenleyeceği 7. Avrupa Farmakoloji
Kongresi (EPHAR2016) için artık çok fazla çalışmamız gerekiyor.
Bu konudaki gelişmeleri kongre internet sitesi: www.ephar2016.org
adresinden takip edebilirsiniz.
Saygılarımla ve Ekim-Aralık sayısında görüşmek dileğimle.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Nisan - Haziran 2015

Temmuz/Eylül 2015

3

3

23. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ’NİN ARDINDAN

Prof. Dr. Zeliha Kerry,
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD

Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal
Farmakoloji Kongresi ve kongrenin ardından
6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu ile 7.
Klinik Farmakoloji Sempozyumu 7–10 Eylül
2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür
Merkezi, Sıhhiye, Ankara’da düzenlendi.
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Kongreyi düzenleyen Kongre Başkanı Prof. Dr.
Öner Süzer, Kongre Bilimsel Sekreteri Prof.
Dr. Pelin Kelicen Uğur ve tüm emeği geçenlere
teşekkür ederim.
Türk Farmakoloji Derneği’ne otuz yıldan
fazla bir süreden beri üyeyim ancak ilk kez
böyle bir yazı yazmam istendi. Bu yazıyı
yazmamı isteyen Türk Farmakoloji Derneği
Bülteni editör yardımcısı Doç. Dr. Bilgen
Başgut’a da ayrıca teşekkür ederim. Araştırma
görevlilerine sağlanan ücretsiz kayıt imkanı ve
Ankara şehrindeki çok uygun fiyatlı konaklama
olanakları sayesinde son zamanların en
ekonomik kongrelerinden birini yaşadık.
23. Ulusal Farmakoloji Kongresi programında
8 panelde 21 konuşmacı, 4 konferans, 1 Anma
Paneli, 1 İş Toplantısı ve 1 Özel Oturum,
43 sözlü sunum ile 172 poster sunumu yer
aldı. Bunlara ek olarak çalışma gruplarımızın
sempozyumlarında ise 8 konuşmacı daha görev
aldı.
Kongrenin açılışı 7 Eylül 2015 Pazartesi
akşamüstü Ankara’da Erimtan Arkeoloji ve
Sanat Müzesi’nde yapıldı. Program kapsamında,
açılış konferansını Koç Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Prof. Dr. S. Hakan Orer verdi.
Yol arkadaşım, Anabilim Dalımız öğretim üyesi
Doç. Dr. Gülnur Sevin ile uçaktan inip açılışa
yetişebilme umudumuzu son ana dek koruduk.
Bu konuda Ankaralı taksi şoförlerinden önemli
destek aldığımızı söyleyebiliriz. Ancak ne yazık
ki yetişemedik ve Hakan’ın konuşmasını da
dinleyemedik. Konuşmayı dinleyenler bize
farmakoloji Dünyasında çok farklı bir yolculuk
yaşadıklarını aktardılar. Hakan hocamızdan aynı
konuşmayı, başka bir ortamda, onun ifadesiyle,
4

“büyüsü bozulmadan”dinleyebilmeyi arzu ederiz.
Diğer yandan Kongre’nin açılışının 2015 yılının
ilkyarısında Yüksel Erimtan Kültür Sanat Vakfı
tarafından Ankara’nın kültür ve sanat yaşamına
kazandırılan bir müzede yapılmasına öncülük
edilmesini takdirle karşılıyorum. Fotoğraflardan
da anlaşılacağı üzere orada muhteşem bir ortam
vardı. Zaman sorunu nedeniyle Ülkemizin
tarihsel değerlerinin, kültür varlıklarının
tanıtılmasına ve kültür ve sanat bilincinin
gelişmesine katkı vermek amacıyla kurulmuş
olan bu özel Müze’yi dikkatlice gezmeyi bir
sonraki Ankara ziyaretimize bıraktık, yani
müzenin tadı damağımızda kalmış oldu. Ancak
açılış sonrasında Hakkari, Yüksekova, Dağlıca’da
16 askerimizin şehit olduğu haberini alınca bir
anda derin üzüntüye boğulduk.
Kongrenin
bilimsel
programı
izleyen
günlerde Hacettepe Üniversitesi Kültür
Merkezi’nde devam etti. 8 Eylül 2015 Salı
günü ilk konferansı Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Prof. Dr. Ongun Onaran verdi.
Konferans salonunun tamamen dolu olması,
özellikle genç arkadaşlarımızın konuşmaları
izlemeleri kuşkusuz çok sevindiriciydi.
Ongun, her zamanki sakin ve alçakgönüllü
üslubu ile anlattı, biz de dinledik. Teşekkürler
Ongun. Daha sonra erken saatlerde Salon A
Temmuz/Eylül 2015
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ve Salon B’de yer alan panellerde yine yüksek
oranda katılımcı vardı. Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden
konuk konuşmacı Devrim Gözüaçık’ı dikkatle
dinledik. Kendi topluluğumuz dışında, farklı
disiplinlerden bilim insanlarının kongre ve
toplantılarımıza davet edilmelerinin çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Böylece disiplinler
arası etkileşimlerin artması gençlerin (kuşkusuz
bizlerin de) gelişimlerine katkılar sağlayacaktır.
Öğleden önceki diğer konuşmacı İtalya,
University of Naples “Federico II”’den konuk
bilim insanı Dr. Raffaella Sorrentino idi. Dr
Sorrentino’nun sunumu, hemen arkasından
gelen “Vasküler Sistemde Hidrojen Sülfürün
Önemi” başlıklı panel ile tam bir bütünlük
sağladı. Böylece inflamasyon, erektil fonksiyon
ve damar düz kasında hidrojen sülfürün rolü
ile ilişkili önemli bilgiler edindik. Bu panelde
konuşmacı olan Doç. Dr. Günay Yetik Anacak
ve Dr. Sorrentino yakın zamanda kaybettikleri
arkadaşları genç bilim insanı Dr. Ciro Coletta’yı
(26) andılar. Ben de kendisini tanıyan bir insan
olarak, yakalandığı hastalıkla savaşırken bilimsel
çalışmalarını da istekle ve sabırla yürüten, genç
Temmuz/Eylül 2015

yaşta yaşama veda eden Dr. Ciro’yu saygıyla
anıyorum.
Günün özel oturumu Canan Uluoğlu ve Özlem
Çoşkun tarafından sunulan, Sağlık Bakanlığı
ile Türk Farmakoloji Derneği’nin işbirliği ile
yürütülen “Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik
Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi” projesi hakkında
idi. Söz konusu uygulama genel anlamda yararlı
bulundu ancak uygulamaya yönelik zorlukların
da göz ardı edilmemesi gereği vurgulandı. Ben
kişisel olarak Türk Farmakoloji Derneği’nin
bu tür toplumsal projelerde daha yoğun olarak
görevler üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
9 Eylül 2015 Çarşamba günü “Prof. Dr. Şükrü
Kaymakçalan’ı Anma Paneli” çok katılımlı bir
toplantıydı. Mehmet Melli Hocamızın yaptığı
sunum ve Burhan Kıran Hocamızın anılarını
aktarması ile Şükrü Kaymakçalan Hoca tüm
yönüyle tanıtıldı. Hocamızı saygıyla anıyoruz.
Anma panelinde Feyza Arıcıoğlu Hocamız da,
her zamanki gibi çok güzel bir sunum ile, madde
bağımlılığı ve bağımlılığın modülasyonunda
agmatinin rolünü bize anlattı.
“Nörodejeneratif Hasar”, “Temelden Kliniğe
İmmünofarmakoloji” ve “Farmakogenetik
Uygulamalar” başlıklı panellerin hepsi de
içerik açısından yoğun ve zengin idi. Deneysel
Araştırma Etiği paneline katılan arkadaşlarım,
toplantıda, farmakolojide deney hayvanları ile
çalışmanın zorluğunun (ve zorunluluğunun),
etik sorunların öneminin ve hayvan deneylerinde
etik kurulların görevlerinin de tartışıldığını
belirttiler.
Farmakoloji Kongresi’nin en ilgi çekici
panellerinden biri (belki de en önemlisi demek
çok da yanlış olmayacaktır bence) 8 Eylül
2015 Salı günü program kitapçığında “İş
Toplantısı” adıyla ve “Farmakoloji Alanında
TÜBİTAK’a Sunulan Proje Başvuruları Nasıl
Olumlu Sonuçlanır?” başlığı ile gerçekleşen
panel idi. Yoğun bir katılım vardı. Özellikle
genç arkadaşların katılımı önemliydi. Bahar
Tunçtan ayağının tozuyla (TÜBİTAK’ta bir
panelden geliyordu) TÜBİTAK’a yapılan
farmakoloji alanındaki proje başvurularının
sayısı, kabul edilen ve edilmeyen proje
oranları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, Bahar
Tunçtan, A. Tanju Özçelikay ve Ongun
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Onaran TÜBİTAK’a sunulan projelerin kabul
edilebilme ve kabul edil(e)memesine ilişkin
görüşlerini, deneyimlerini bizlerle paylaştılar.
TÜBİTAK’ta Sağlık Bilimleri Araştırma
Grubu’nda görev yapmış arkadaşımız Tuncay
Demiryürek de genel ilkeler ve yaklaşımlar
konusunda bizi bilgilendirdi. Genel anlamda
yapılan tartışmalardan çıkan sonuç farmakoloji
projelerinin, çalışmalarının, sözel ve poster
sunumlarındaki araştırmaların kalitesinin
artırılması
yönünde
çaba
harcamamız
gerekliliğine vurgu yapıyordu. Bu anlamda
hepimizin son derece önemli görev ve
sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.
Kongrenin resmi gala yemeği 9 Eylül 2015
Çarşamba akşamı, Türkiye Barolar Birliği
Litai Konukevinde yapıldı. Aslında İzmir’in
kurtuluşuna denk gelen bugün için pek çok ön
hazırlık yapılmıştı ve çok eğlenceli geçeceği
düşünülüyordu. Ancak şehit haberlerinin
burukluğuyla eğlenmeyi aklımızdan bile
geçirmediğimiz bir akşam oldu.
Resmi programın sonu olan 10 Eylül 2015
Perşembe günü Klinik Farmakoloji ve
Klinik Toksikoloji Çalışma Gruplarımızın
sempozyumları yer aldı. Klinik Farmakoloji
Çalışma Grubu sempozyumunda önce
Türkiye’deki Klinik Farmakoloji Lisansüstü
Eğitimi tartışıldı, sonra da küçük gruplarla bu
eğitimin standartlarının tartışıldığı bir çalıştay
yapıldı. Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu
sempozyumunda ise önce Doç. Dr. Serap
Temmuz/Eylül 2015

Annette Akgür tarafından “İşyeri Madde
Kullanımı ve Testi” başlıklı bir konferans verildi.
Daha sonra da “Teratoloji Bilgi Servisleri”
başlıklı bir panel yer aldı. Her iki sempozyum
da konuyla ilgilenenleri tatmin etti.
Sonuç olarak, Ankara’da, eylül sıcağında,
“bilimsel içeriği yoğun” bir farmakoloji
kongresini geride bıraktık. Bildiğiniz gibi 23.
Ulusal Farmakoloji Kongresi ile ilgili Türk
Farmakoloji Derneği’nin hazırladığı bir anket
var. Bu nedenle bu yazıda bu tür eleştiri ve
önerilere yer vermenin anlamlı olmadığını
düşünüyorum. Anket tamamlandıktan sonra
sonuçları Derneğimizin internet sitesinde
yayınlanacaktır. Bu sonuçlar gelecek kongrelerin
düzenlenmesine önemli ölçüde yönlendirici
olacaktır. Gelecekte daha nitelikli çalışmaların
sunulduğu, tartışıldığı; sosyal yönden de daha
zengin kongrelerde buluşmayı ümit ediyorum.
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Ankara Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü’ndeki

Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan Yıllarına Genel Bir Bakış
Kürsü’ye 1962 yılı
sonbaharında asistan
olarak geldim ve
1974
başlarında
doçent
olarak
ayrıldım.
Şükrü
Bey de sanırım 1 yıl
kadar önce gelmişti.
[Konuşmamda,
Prof.
R.
Şükrü
K ay makç alan’dan,
Şükrü Bey; Prof. Dr.
Kazım Türker’den,
Kazım Bey; Prof. Dr.
İzzet Kantemir’den,
İzzet Bey; Prof. Dr.
Dr. Burhan Kıran
Oğuz Kayaalp’ten,
burhan.kiran@gmail.com
Oğuz
Bey
diye
bahsedeceğim. Daha
resmi hitap tarzlarını bu konuşma için fazla resmi,
bu hitap tarzını ise ölçülü bir samimiyet içinde
buluyorum]. Benimle aynı zamanlarda Kazım
Bey de doçent olarak gelmişti. Kürsü’de İzzet Bey
de vardı.
Oğuz Bey daha önce kürsüye asistan olarak
girmiş ve ihtisasından sonra Ann Arbor’a
(MICH) yüksek lisans için gönderilmiş (Maurice
H. Seevers’in yönetimindeki Michigan Üniv. Tıp
Fak., Farmakoloji Departmanı) ve geri gelmişti.
Bu sıralar Dr. Sabih Kayan asistan olarak geldi. Bir
yıl kadar sonra Iowa City (IOWA) Tıp Fakültesi
Farmakoloji Departmanı’na doktora için Dr. L. A.
WOODS’un yanına gönderildi. Yine Bu sıralar
Dr. İ. Hakkı AYHAN Kürsü’ye asistan olarak
geldi. Bir süre sonra da Dr. İsmail H. ULUS ve Dr.
Cankat TULUNAY asistan olarak işe başladılar.
Kürsüyü Şükrü Bey yönetiyordu. Muntazam
program olarak öğrenci dersleri, pratikleri, her
hafta literatür saati, ve yine her hafta bir seminer
vardı. Şükrü Bey bunlara kesinlikle katılırdı ve
gününde saatinde yapılması hususunda titizlik
gösterirdi. Literatür saatinde o günkü bilimsel
görüşlere katkı sağlayan bir makalenin, (veya
ilişkili birkaç), vukufla takdim edilmesi; istenen,
teşvik gören ve takdir edilen bir husustu. Seminer
Temmuz/Eylül 2015

konusu için de aynı kriterler geçerli idi.
Seminerler ve literatür saati tam bir serbesti
ve tartışma ortamında geçerdi. Söyleyecek bir
şeyi olan söylerdi. Bu tabii ki, bir değerlendirme
oluşmasına olanak da verirdi. Asistan hoca
farketmezdi. Bu toplantılarda arada bazı yabancı
dillerdeki terimlerin Türkçe’de nasıl olmasının
doğru olacağı da tartışılırdı. Örneğin o zamanlar
‘morfin iptilası’ Türkçe’de kullanılırdı. ‘Dependent’
için de ‘müptela’ denirdi. Sanırım ben ‘dependence’
karşılığı olarak ‘bağımlılık’ denmesinin uygun
olacağını söylemiştim. Şükrü Bey buna nasıl
ulaştığımı sorunca, ‘independence’ için yerleşmiş
‘bağımsızlık’ kelimesini kullanıyoruz. O zaman
‘dependence’ için ‘bağımlılık’ dememiz lazım.”
Dedim. Bağımlılık o zaman Türkçe dili müziğine
aykırı geliyordu. Şimdi alıştık sanırım. İki tane
‘lı’ ‘lık’ ard arda biraz tırmalayan bir ses yaratıyor.
Böylece ‘fiziksel bağımlılk’ ‘psikolojik bağımlılık’
terimlerini üretmek doğrusu bağımlılık oluyordu.
Ayrıca Şükrü Bey muhtelif ülkelerin ilaç
ruhsatlandırma kriterleri konusunda oldukça
geniş bilgiye sahipti. Konuşulan konu böyle bir
düzeye gelirse, bilgi verirdi. Biz de bunu öğrenmek
ve tartışmak olanağını bulurduk.
Evidence Based Medicine kavramı 1996’da David
Sackett tarafından tıp camiasına takdim edildi.
[“the conscientious, explicit, and judicious use of
current best evidence in making decisions about
individual patients.” David Sackett, 1996.] Ama
benim hatırladığım kadarı ile bizler 1960’larda
ilaçların etkin olup olmadıkları konusunda
“Pozitif Fayda” kavramını bu anlamda bir
kriter olarak kullanırdık. Bu yalnız bize has bir
değerlendirme kriteri değildi ve biz de sanırım
FDA’den öğrenmiştik.
The definition of EBM comes from Sackett et al,1
who stated that it is the “integration of the best
research evidence with clinical expertise and
patient values to make clinical decisions.” The
notion that clinical judgments should be based on
the best available research is not new. In fact, this
concept can be found in writings as far back as the
mid-19th century.2
Şekil – 1. Kanıta Dayalı Tıp kavramının, Sackett’en
önce de varlığı.
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Otto Loewi’s Experiment

Heart 1 – I I I I I I I I I I I I I
Heart 2 – I I I I I I I I I I I

I I I I_______________
I I I I I I I_______
				

		

VAGUS STIMULUS
Şekil – 2. Otto Loewi’nin Deneyi. İzole kurbağa
kalbi-vagus preparatında, birinci kalbin vagus sinirinin
uyarılması ile, akan besleyici sıvının, ikinci kalbi de
yavaşlatması ve durdurması.

dönem farmakolojisi Sir Henry Dale’ler, Otto
Loewi’lerin (1936 Nobel Ödülü)) ‘vagusstoff ’
[sinir impulsunun kimyasal iletimi ] etkisinde
idi. Bildiğiniz gibi yirminci yüzyılın başlarında
sinirden sinire, sinirden doku hücresine impulsun
geçişinin elektriksel bir olay olduğu genellikle
kabul gören bir anlayış tarzını ifade ediyordu.
Otto Löewi izole kurbağa kalbi-vagus preparatını
hazırlayıp, vagus sinirini elektrikle stimüle edince
kalbin durduğunu, bir süre sonra tekrar çalışmağa
başladığını; ve duran kalpten akan besleyici sıvıyı
durma esnasında bir kaba alıp, başka bir kurbağa
kalbi preparatının besleyici sıvısına eklediğinde,
bu ikinci kalbin de bir süre durduğunu gösterdi.
Öyleyse dedi, vagus sinirini stimüle edince
sinirden bir madde salıveriliyor (Bu salıverme
kelimesi de yukarıda anlattığım toplantılarda
‘release’ karşılığı olarak bulunan ve kabul edilen bir
Türkçe bilimsel karşılıktır. Sanırım benim önerim
idi.) ve beslenme sıvısına karışıyor. Biz bu sıvıyI
ikinci kalbe koyunca o maddeyi vermiş oluyoruz
ve kalp aynen sinir stimüle edilmiş gibi duruyor.
Öyleyse sinirsel iletişim, bazı doğal kimyasal
maddeler aracılığı ile oluyor. Aramızdaki muhtelif
vesilelerle olan konuşmalarda, bu Otto Löewi’nin
Temmuz/Eylül 2015

deneyini andığımızda, istisnasız herkesin, gözü
parlar ve hafifçe nemlenirdi. Bu kadar basit,
ama bu kadar da açık deliller sunan bir deney
bizi heyecanlandırırdı. Düşünün ki, biz bunu
konuştuğumuzda, deney henüz 35-40 yıl önce ilk
defa hayata geçmişti.
Sanırım sadece temel farmakoloji ile çalışan,
yaşayan, akademik bir hayatın yaratıldığı ilk Türk
departmanı idi. Dünya ile beraber olmağa çalışan,
farmakolojinin yerleşmiş olduğu departmanların
yaptıklarından haberdar bulunan, yegane Türk
farmakoloji departmanı da sanırım burasıydı.
Kürsü’ye 20 kadar yabancı dergi geliyordu. Abone
olunmuştu. Belli başlı farmakoloji dergileri, birkaç
tane genel tıp dergisi gelenler arasındaydı. Bunlar
makalelerinden ilanlarına kadar gözden geçirilirdi.
Bilimsel konu olarak, Şükrü Bey’in morfin yapısı,
etkileri, etki mekanizmaları, muhtelif ülkelerdeki
yasal mevzuat ve uygulamaları hakkında derin
bir bilgisi ve literatür arşivi vardı. Kazım Bey
daha çok otakoidler ile ilgiliydi. Yeni bir konuydu
ve nörotransmitterlerden sonra, vücuttaki bazı
dokuların lokal olarak bazı maddeler sentezlemesi,
salıvermesi, etkileri, etki mekanizmaları heyecanla
takip ediliyordu.Ben de bir asistan olarak,adrenerjik
reseptörleri,
noradrenalin’in
depolanması,
salıverilmesini, geri alınmasını, etkilerini, etki
mekanizmasında reseptörlerin rolünü ilgi çekici
bulmuştum. Onun için deneylerde bazan sadece
yukarıda saydığım konulardan biri deneyin yolunu
çizmeğe yeterli olurken, bazan konuları birbirine
karıştırarak deneyler sonuçlanırdı.
Kürsü’de deneysel faaliyetleri başlıca Kazım Bey
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yürütürdü. Sık sık Şükrü Bey’i deneyin başına
davet ederek izahat verirdi. Tabii ben de her zaman
bu çalışmaların bir parçası idim. Bu şekilde bazı
çalışmalar makale haline geldi. İlk makale adrenerjik
reseptörlerle ilgili idi. Kazım Bey Türkçe olarak
yazdı. Şükrü Bey gözden geçirdi. Ben herhalde
yazılma esnasında katkılarda bulundum, şekilleri
hazırladım. Ama bu kısmı anlatmazsam eksik kalır
gibime geliyor. Makalenin yayına hazır olduğuna
karar verilince Şükrü Bey “Bu makaleyi Ankara Tıp
Fakültesi Dergisi’ne gönderelim.” Dedi. Yanında
Kazım Bey vardı, ses çıkarmadı. Ben “Niye Arşiv’e
(Archives Internationales de Pharmacodynamie et
de Thérapie) göndermiyoruz?” Dedim. Şükrü Bey
“Ama bu makaleyi İngilizce’ye çevirmek lazım.”
Dedi. Ben de “Ben yaparım.” Dedim. Şükrü
Bey “Ya reddedilirse.” Dedi. Ben “ Herhalde bu
kararlarını Associate Press’e vermeyecekler. Bize
bir mektup yazacaklar. Biz de icabederse kimseye
söylemeyiz.” Dedim. Böylece makaleyi gönderdik.
Ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum. Ama bir
gün Kürsü’nün kapısından Kazım Bey’in girdiğini,
ve elindeki bir yazıyı sallayarak “Kabul edildi,
kabul edildi.” Diye bağırdığını gördük. Artık bütün
makalelerimizi yurt dışına göndermeğe başladık.
Kazım Bey bunu en çok yapan kimse oldu.
O sıralar yurt dışı dergilerde yayın, biraz çekinilen
bir şeydi. Alaattin Bey’in bazı yayınları vardı. Şükrü
Bey’in Ann Arbor’da iken yaptığı 1-2 yayın vardı.
Ayrıca hematolojide Muzaffer Aksoy’un, Orhan
Ulutin’in birkaç yayını vardı.
Bu şekilde sanırım 1970 ve 80’lerde tıp dalında en
çok dış yayını olan kürsü Anakara Tıp Fakültesi
Farmakoloji Kürsüsü oldu. Bu sanırım YÖK’ün
kuruluşunda yaptırdığı bazı çalışmalarda sayısal
olarak da saptandı. Ama nedense YÖK bunları
yayınlamadı. En azından öncü (leading) bir
departman oldu. Bu dönem, bu kürsü bence Türk
bilim taihinde yıldızın parladığı anlardan birini, en
azından farmakolojide, temsil ediyor. Bu dönemde
ileri ülkelerde bir bilimsel departmanın nasıl olması
gerekiyor ise, onun bir timsali idi.
Bu konuşmayı bugün yapınca,Türk Farmakolojisi’nin
bugünkü görünüşüne temas etmezsem, kendimi
tarihi görevimi yapmamış addederim. Geçen yılın
son aylarında Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknoloji
ekinde, Türk bilim insanlarının H-INDEX’leri
yayınlandı.
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Bu liste 20 ve üzeri index sayısına sahip olanları
ihtiva ediyor. Bu listede 6 farmakoloji mensubu var
Doğrusu farmakolojideki birçok kimseyi tanımasam,
belki hayret etmezdim. Benim tanıdığım birçok, akıllı,
yetenekli, çalışkan öğretim üyesi var.
Bu tablodan büyük üzüntü duydum. Bence bu Türk
üniversitesinin ileri dünyadan kopuşunun bir ifadesidir.
Üniversiteler bilgi üreten yerlerdir. Bunun yanında
“mükemmeliyet merkezi” (Center of Excellence)
haline gelenlere de yer vardır. Başka kimseye yer yoktur.
Varsa, bu bir çöküşün, dejenerasyonun ifadesidir. Hızla
bundan çıkamayan ülkelerde, Dünya’da olan biteni
tam olarak anlamak kapasitesi, yeteneği kaybolur.
Böyle ülkeler “ÇAĞDAŞ” olamazlar. Problemlerine
çareler üretemezler.

Clark Kerr in his book, The Uses of the University,
has famously written: “About eighty-five
institutions in the Western world established by
1520 still exist inrecognizable forms, with similar
functions and unbroken histories, including the
Catholic church, the Parliaments of the Isle of
Man, of Iceland, and of Great Britain, several
Swiss cantons, and seventy universities. Kings
that rule, feudal lords with vassals, and guilds with
monopolies are all gone. These seventy universities,
however, are still in the same locations with
some of the same buildings, with professors and
students doing much the same things, and with
governance carried on in much the same ways.”3
(The Mission of the University by Professor George
Fallis, Department of Economics and Division of
Social Science, York University,Toronto, Canada.
October 2004]
Şekil – 4. Üniversiteler ne işe yarar benzeri bir
başlıkla yayınlanan kitaptan bir paragraf. Metin
kendini yorumsuz olarak betimliyor.

Şayet çağdaş olmak emelinde isek, bunu
kavrayabiliyorsak, Robert S. Langer gibi öğetim
üyelerine gereksinmemiz var. Ülkeleri lider yapan,
üretken yapan bunun gibi kimselerdir.
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Robert S. Langer is the David H. Koch Institute
Professor (there are 11 Institute Professors at MIT;
being an Institute Professor is the highest honor that
can be awarded to a faculty member).
Dr. Langer has written over 1,300 articles.
He also has over 1,080 patents worldwide. Dr.
Langer’s patents have been licensed or sublicensed
to over 300 pharmaceutical, chemical, biotechnology
and medical device companies.
He is the most cited engineer in history (h-index 211).
Şekil – 5. Dr. Langer’in kısa bir takdimi.
Niçin bu duruma geldik? Tam olarak bilmiyorum. Ama
bilgi üretmek, ezber değil, kapasitesini kazandıran
yerler üniversitelerdir. Üniversiteleri demokratik
olmayan, ilk önceliği para olmayan öğretim üyelerine
sahip olmayı geleneklerine yerleştirmemiş olan, bilgi
üretmeyi damarlarına yerleştiremeyen üniversiteler
o ülkeye hizmet ediyor sayılmazlar. Üniversiteleri
çağdaş olmayan ülkeler çağdaş olamazlar.
Buradan çıkmak için ne yapmak gerekiyor? Benim
aklıma gelen birkaç konuyu kısaca takdirlerinize
sunacağım.
1.
Tenure problemi. [In the United States and
Canada, tenure is a contractual right of a teacher or
professor not to have his or her position terminated
without just cause. It is awarded after a probationary
period.].Bugünkü mevcut akademik yükseltme sistemi
memurlaşmayı arttıran bir faktör. Ama üniversitelerin
objektif bir değerlendirme ile başarı durumları tesbit
edilmeden, kaldırmak, bana çok keyfi uygulamalara
sebep olur gibime geliyor
2.
Araştırıcının Laboratuvarı Olması. Bazı
ülkelerde departmanın tüm olanakları departmandaki
herkese açık değildir. Her araştırıcının kendi
laboratuvarı vardır. Kendine laboratuvar kuramayan,
olanın yanında çalışır. Bunu için proje kaynaklarını
arttırmak gerekir.
3.
Uluslararası
Ölçütlerle
Ödüllendirme.
Örneğin H-Index değerine göre öğretim üyesi
kademelerini kazanma, kadro içinde basamaklar
yaratarak, her basamağın maaşını ve laboratuvarına
yapılacak katkıyı tesbit etme. Bu belki olabilir.
Ne yapılacaksa, kırıp dökmeden yapılmasının doğru
olacağına inanıyorum. Bunları sizlerin de düşünmeniz,
tartışmanız için burada zikrettim.
Ne yapılacaksa yukarıda belirttiğim gibi, ÇAĞDAŞ
olmadan bir şey başarılamaz. Çağdaş olamayan
ülkeler, ordular, üniversiteler, tarikatlar, dejenere
olurlar, sonunda çökerler, dünyada olup biten birçok
şeyi kavrayamazlar bile.
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Prof. Dr. Burhan Kıran’ın Gözünden

Günümüz Farmakoloji Camiası

Prof. Dr. Burhan Kıran
7-10 Eylül 2015 tarihlerinde, Ankara, Hacettepe
Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 23.
Ulusal Farmakoloji Kongresinin konuklarından biri
de emekli farmakoloji profesörü Dr. Burhan Kıran’dı.
Dr. Kıran, Türk Farmakoloji Derneği Bülteni
okurları için günümüz farmakoloji çalışmalarını ve
kongreyi değerlendirdi.
Geçmişte Türk Farmakoloji Derneğinde bir dönem
başkanlık yapan Dr. Kıran, 1962’de Ankara Tıp
Fakültesine asistan olarak girdi, 1970’de doçent
oldu ve 1974’te Bursa’da göreve başladı. Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında emekli
oldu. Emeklilik günlerinin internetten literatüre
bakarak, gazete okuyarak ve gezilerle geçtiğini ifade
eden Dr. Kıran, şöyle konuştu: “Bugünlerde dünya
literatürünü yakından takip ediyorum. Genlerin
çözülmesi konusunda farmakolojiyi ilgilendiren
kısımlar da var, bu ilgili alanları yakından
takip ediyorum. Henüz çok yeni bir alan, tüm
hastalıkların genlerle bağlantısı kurulabilmiş değil.
Kardiyovasküler farmakoloji ile ilgili tıbbi literatürü
daha iyi biliyorum. Dünyadaki bilimsel çalışmaların
hangi hızla ilerlediğini, ülkelerin durumlarını
inceliyorum. Tabi gelişmiş ülkeler daha iyi durumda;
ABD başta geliyor. Fakat Çin ve Almanya’dan çok
iyi katılımlar var. Türkiye’ye bakıyorum ve ülkemiz
çok iyi performans göstermiyor. Farmakoloji, tıp
dalları arasında son 20 yılda en iyi elemanları alan
Temmuz/Eylül 2015

yer oldu, en çalışkan öğrencileri, araştırmalarda
önderlik yapan kişileri farmakolojide görebilirsiniz.”
Üniversiteden Ne Bekliyoruz?
Toplumun üniversiteden beklentisinin önemine
değinen Dr. Kıran, “Üniversiteler toplumun
beklentisine göre şekillenir. Bence Türk toplumu
üniversiteden ne beklediğini henüz bilmiyor.
Hükümetler de bunu formüle edemiyor. Batıya
bakıldığında bilim özgürce yapılır. Hocaların kişisel
özgürlükleri ve günlük yaşam pratikleri bilimsel
çalışmalarının önüne geçmez. Çünkü üniversiteler
ülkelerin düşünen beyinleridir, onları öldürürseniz
ülkenin diğer kısımları da gelişemez; polisi,
tarikatları, hükümetleri de çöker, dejenere olur”
dedi.
Hasta Bakmanın Heyecan Veren Yanı Yok
“Ben hiçbir zaman hasta bakmaktan hoşlanan biri
olmadım” diye konuşan Dr. Kıran, şöyle devam etti:
“4 yıl yaşadığım ABD’de doktor olarak da görev
yaptım ve gelen hastalar çoğunlukla diyabet veya
hipertansiyon hastalarıydı. Genel olarak hastaların
ilaçları ve laboratuvar değerlerinin kontrolü
yapılıyordu ve bu anlamda benim için hasta
bakmanın heyecan verici bir tarafı yoktu. En zevk
alarak çalıştığım yer Acil Servis’ti. Doktorlukta,
daha büyük katkı sunan bir alanda çalışmayı istedim.
Fakat bugüne baktığımda bu alanda da çok tatmin
olduğumu söyleyemem, Türkiye’nin şartlarını çok
iyi tahmin edememişiz. Belki bizim kapasitemiz de
eksiktir, onu bilemem, ama ben ahlakî olarak hiçbir
zaman dürüst bir araştırmacı olmaktan sapmadım.
Farmakoloji camiası genel olarak böyledir,
içlerinden çok azı ticari amaçlarla hareket etmiştir.
Ömrümde hiç para için çalışmadım, zamanında
ben ABD’nin ilaç firmalarına gidebilirdim, çok para
alabilirdim ama o zaman da bilimsel çalışmaların
içinde olmazdım ve öte yandan bunu kendime
yediremedim. O zamanın koşullarında ABD’de
kalmam istendi, fakat kabul etmedim. Bizim mezun
olduğumuz dönemde halkın, bizlerin ülke sevgisi
daha fazlaydı, halkımız daha fakirdi ve ülkede
doktor, fizikçi, kimyacı yetişsin diye halk fedakarlık
gösteriyordu. O vakit bu millete ne yapılırdı diye
düşündüğümde, elbette geri dönülür ve hizmet
edilirdi ki ben de öyle yaptım.”
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Farmakoloji, Çok Az Sözü Dinlenen Bir Dal
Dr. Kıran, Türkiye’nin henüz bilimsel kavramlara
alışmadığını ve bu kavramları uygulamaya koyamadığı için
farmakolojinin çok az sözü dinlenen bir dal olduğunu ifade
etti. “İsveç’te mesela hasta teşhisinde farmakologlar da söz
sahibi, hastaya, dosyasına bakıp önerilerde bulunuyorlar.
Büyük vizitlerin normal kadrosundalar. Orada servis
doktorları buna alışmış, kabullenmiş” diye konuşan Dr.
Kıran, Türkiye’nin henüz bu seviyede olmadığını belirtti.
Gençlere iyi ve büyük üniversitelerde eğitim almaları
tavsiyesinde bulunan Dr. Kıran, “Bilimsel araştırmanın ne
olduğunu az çok kavramış bir üniversitede eğitim almaları
son derece önemli. Üniversiteler bilgi üreten yerlerdir, bu
üretimleriyle ülkelerine, klinikte hasta baktıklarından
daha fazla katkıları olur. Gençlerin muhakkak yurtdışıyla
temasları olsun, mümkünse orada biraz zaman geçirsinler,
nerede nasıl hareket edilir, nasıl konuşulur öğrensinler
mutlaka… Orada üniversite kültürü, bilimsel değerler
daha yerleşmiş durumda… Bilimsel katkı çok kolay olan
bir şey değil. Türkiye’nin dış temasları son derece az, oysa
araştırmalar konusunda fikir teatisinde bulunulması lazım.
Avrupa’da yıl içinde çok fazla bir araya gelinir, fikirlerçalışmalar olgunlaştırılır” dedi.
Kongreye Katılım Gayet Güzel
Avrupa’da ve Türkiye’de yapılan kongreleri karşılaştıran
Dr. Kıran şunları kaydetti:
“Avrupa’da yapılan kongrelere alanında çok iyi olanlar
davet edilir, fakat bizde bu imkan pek yok!
Mesela, Avrupa Kongresine Nobel kazanmış bir kişi
geldiği zaman ve ona zor bir soru sorulduğu zaman bu soru,
soran kişinin hanesine artı puan yazar ve makbule geçer;
zayıf bir soru da negatif kazandırır. Fakat Türkiye’de bu
iş bu kadar serbest değildir, bizim burada daha çok hesap
yapılır. Farmakolojinin Türkiye’de tıp dalları arasındaki
en bilimsel kongre olduğunu sanıyorum, takdimler,
katılımcılar bakımından… Her zaman ilgi vardır ve
bu fevkalade önemlidir. Bizim bilimsel iletişimimiz
toplantılarda ve yayınlarda olur, yayınlar nispeten
daha azdır, katkıların en iyi olduğu ortam farmakoloji
kongrelerdir.
Bu seneki kongre de gayet güzel… İnsanların
katılımları çok güzel... Kongreler büyük otellerin kongre
merkezlerinde yapıldığında elbette daha konforlu oluyor,
konaklama ve çalışma ortamı bir arada oluyor, daha iç
içe olunuyor, arkadaşlarınızla gündüz ve gece bir arada
oluyorsunuz. İnsanları görmeniz daha kolay oluyor. Biz
yaşlılar için otele, oradan kongre merkezine gelme-gitme
daha zor oluyor.”
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Vasoconstriction induced by G1, a G-protein-coupled oestrogen
receptor1 (GPER-1) agonist, in the isolated perfused rat kidney
İzole perfüze sıçan böbreğinde G-proteini ile kenetli östrojen reseptör1
(GPER-1) agonisti G1 ile oluşturulan vazokonstriksiyon
Akif Hakan Kurtb, KansuBuyukafsara
a

Tıbbi Farmakoloji AD., Tıp Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin, Türkiye;
Tıbbi Farmakoloji AD., Tıp Fakültesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaras, Türkiye.

b

Eur. J. Pharmacol., 702; 71-78, 2013

Giriş
Erkeklerin aynı yaş grubundaki kadınlara
göre daha fazla kardiyovasküler hastalık
riskine sahip olduğu uzun süredir
bilinmektedir. Ayrıca, menopoz sonrası
dönemde kadınlar, hormon seviyelerindeki
değişiklikten dolayı olası kardiyovasküler
vakalara daha yatkındırlar. Östrojenin
hücre içi Ca2+ seviyesini, vasküler düz
hücre kasılmasını, protein kinaz C ve Rhokinaz sinyali (Reslan ve Khalil, 2012)
regüle ederek, endotel nitrik oksit
üretiminin
arttırarak
(Duckles
ve
Miller,2010) ve vasküler düz kas hücre
çoğalmasını (Pare et al., 2002), vasküler
inflamasyonu (Rodriguez et al., 2002)
inhibe ederek ayrıca kolesterol seviyesini
düzenleyerek (Bourassa et al., 1996;
White, 2002) kardiyovasküler sistem
üzerine koruyucu etkisinin olduğu ileri
sürülmüştür. Sonuç olarak özellikle
östrojen
kadınlarda
kardiyovasküler
sistemin endojen koruyucusu olduğu kabul
edilmektedir.
Östrojen genellikle iki bilinen reseptörü
aracılığıyla
etkisini
gösterir.
Bu
reseptörler, ligand ile aktive edilen
transkripsiyon faktörleri gibi fonksiyon
gören NR3A1 (ERα olarak da bilinir) ve
NR3A2 (ERβ olarak da bilinir)
reseptörleridir. Ancak, östrojen ayrıca nongenomik etkilere de sebep olabilir. Bu
bağlamda,
17β-estradiol’un,
son
zamanlarda keşfedilmiş olan G protein
ilişkili estrojen reseptörü 1 (GPER-1)’e
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bağlanarak östrojenik sinyallere sebep
olduğu bulunmuştur (Filardo et al., 2000;
Revankar et al., 2005). GPER-1’in
ekspresyonu kardiyovasküler sistemin
farklı
kısımlarında
gösterilmiştir
(Broughton et al., 2010; Haas et al., 2007;
Lindsey et al., 2009; Martensson et al.,
2009). Bu östrojenik reseptör, hücre içi
Ca2+ mobilizasyonu ve MAPK aktivasyonu
gibi hızlı non-genomik hücresel etkilere
sebep olur (Prossnitz et al., 2008).
Diğer yandan, testosteron ve östrojen artık
sadece kadınlık veya sadece erkeklik
hormonları olarak kabul edilmemektedir.
Testosteronun erkeklerde primer ve
sekonder seks karakterilerin oluşması ve
sürdürülmesi üzerine bilinen etkilerinin
yanı sıra, östrojenlerin de erkeklerde
reprodüktif gelişme ve işlevler açısından
esansiyel olduğu bildirilmektedir (Hees,
2003). Ayrıca erkeklerin kardiyovasküler
sistemine ekzojen olarak uygulanan
östrojenlerin ne çeşit etkiler yaptığı
yeterince ortaya konmamıştır.
Günümüzde pek çok sistemde GPER-1’in
herhangi bir rolünü anlamak için seçici
farmakolojik bileşik olan G1, en sık
kullanılan agonistir (Bologa et al., 2006;
Nilsson et al., 2011). GPER-1 agonisti
G1'in mezenterik arter (Lindsey et al.,
2011), aorta (Lindsey et al., 2009), insan
internal meme arteriyle birlikte farenin
karotis arteri (Haas et al., 2007) ve domuz
koroner arterinde (Meyer et al., 2010)
vazodilatör etkisi gösterilmiştir. Ancak
15
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izole sıçan böbrek perfüzyonunda G1’in
etkisi henüz araştırılmamıştır. Bundan
dolayı böbrek perfüzyon basıncı üzerine
kadınlık hormonu olan 17β-estradiolün,
selektif GPER1 agonisti G1’in, estrojen
reseptör alfa agonisti PPT’nin, estrojen
reseptör beta agonisti DPN’nin, klasik
estrojen reseptör blokörü ve aynı zamanda
GPER1 agonisti ICI 182780’nin etkisini
araştırdık. Bunu takiben, GPER1 ile
indüklenen hücresel sinyalin detaylarını
araştırmak için p44/42 mitojenle aktive
olan protein kinaz (p44/42 MAPK)
inhibitörü
PD98059,
p-38
MAPK
inhibitörü SB203580, tirozin kinaz
inhibitörü genistein, Rho-kinaz (ROCK)
inhibitörü Y-27632, protein kinaz C (PKC)
inhibitörü GF109203, fosfotidilinositol 3kinaz (PI3K) inhibitörü LY 294002, Junkinaz inhibitörü SP 600125 ve kalsiyum
kanal blokörü nifedipinin G1 ile
oluşturulan vazoaktif cevaplar üzerine
etkileri değerlendirildi.
Ayrıca sıçan
böbrek renal arter, medulla ve korteksinin
GPER1 proteinini eksprese edip etmediği
Western blot yöntemiyle araştırıldı.
2. Materyal ve Metod
2.1. Böbrek İzolasyonu ve Perfüzyonu
Deneylerde Mersin Üniversitesi Deneysel
Araştırma ve Uygulama Merkezinden
sağlanan 12-16 haftalık 200-300 g
ağırlığında Wistar albino türü erkek ve 1216 haftalık 185-215 gr ağırlığında Wistar
albino türü dişi sıçanlar kullanıldı.
Çalışmalara başlamadan önce Mersin
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Deney
Hayvanları Etik kurulundan onay alındı.
Deney hayvanları 12 saat karanlık 12 saat
aydınlık ortamda ve 23 ± 1 °C sabit oda
sıcaklığında sağlanan Mersin Üniversitesi
Deney
Hayvanları
Araştırma
Laboratuarında
barındırıldı.
Sıçanlar
dekapite edilerek süratle abdomen açıldı.
Abdominal aortanın renal artere dallandığı
bölümüne küçük bir kesi yapıldı. 10 ml
heparinize (100 U/mL) ön oksijenlenmiş
ve ısıtılmış Krebs solüsyonu (NaCl 118
mM, KCl 4.8 mM, CaCl2 2.5 mM, MgSO4
1.2 mM, NaHCO3 25 mM, KH2PO4 1.2
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mM, ve glukoz 11mM) ile dolu şırıngaya
bağlı bir polietilen kateter (18 gauge) renal
artere yerleştirildi. Daha önceden renal
arter çevresine yerleştirilmiş olan ip
(Diadora, Turkey) sıkıca bağlanarak
kateterin sabitlenmesi sağlandı. Kateterin
yerleştirilmesinden hemen sonra böbrek
kapsülünün soyulması ve böbreğin
tümüyle izolasyonu sırasında hızlıca
perfüzyon başlatıldı. Böbrek çevresindeki
dokulardan ayrıldıktan sonra hızlı bir
şekilde in-vitro perfüzyon sistemine
yerleştirildi. Böbrek, deney boyunca sabit
akım (8 ml/dakika) sağlayan bir peristaltik
pompa (Peristar, WPI, Berlin, Almanya)
aracılığı ile, ısıtılmış (37oC), gazlandırılmış
(% 95 O2 ve % 5 CO2 gaz karışımı ile)
Krebs solüsyonu ile devamlı perfüze
edildi.
Perfüzyon
basıncındaki
değişiklikler, perfüzyon sistemine bağlı bir
basınç transdusırı (COMMAT, Ankara
Turkey) aracılığı ile devamlı olarak
monitorize edilerek Biopac veri kayıt
sistemine
(Biopac
MP35
systems,
Kaliforniya, ABD) kaydedildi.
2.2 Deneysel Prosedür
1 saat dengelenme dönemini takiben,
perfüzyon sıvısına 5x10-7 M fenilefrin
eklenip perfüzyon basıncı artırıldı.
Fenilefrinin oluşturduğu vazokonstriksiyon
platoya
ulaştıktan
sonra
endotel
fonksiyonunu test etmek amacıyla 0.01 μg
asetilkolin bolus injeksiyonla uygulandı.
Perfüzyon
basıncındaki
değişiklikler,
perfüzyon sistemine bağlı bir basınç
transdusırı aracılığı ile devamlı olarak
monitorize edilerek MP35’e kaydedildi.
Kadınlık hormonu olan 17β-estradiol (10-9
- 10-4 M, n=6), selektif GPER1 agonisti G1
(10-7 - 5x10-6 M, n=9), NR3A1 agonisti
PPT (10-8 - 10-5 M, n=5), NR3A2 agonisti
DPN (10-8 - 10-5 M, n=5), klasik estrojen
reseptör blokörü ve aynı zamanda GPER1
agonisti ICI 182780 (10-8 - 3x10-6 M, n=4)
bazal perfüzyon üzerine kümülatif
uygulandı.
G1'in
oluşturduğu
vazokonstriksiyonun
mekanizmasını
anlamak için GPER-1 antagonisti, G15
(10-6 M, n=5), p-38 MAPK inhibitörü
2
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SB203580 (10-6 M, n=4), p44/42 mitojenle
aktive olan protein kinaz (p44/42 MAPK)
inhibibitörü PD98059 (10-6 M, n=4),
tirozin kinaz inhibitörü genistein (3x10-6
M, n=4), Rho-kinaz (ROCK) inhibitörü Y27632 (5x10-6 M, n=5), protein kinaz C
(PKC) inhibitörü GF109203 (3x10-6 M,
n=4), fosfotidilinositol 3-kinaz (PI3K)
inhibitörü LY 294002 (5x10-6 M, n=4),
Jun-kinaz inhibitörü SP 600125 (5x10-6 M,
n=4), epidermal büyüme faktörü EGFR
blokörü AG-1478 (10-6 M, n=4), ve
kalsiyum kanal blokörü nifedipinin (10-6
M, n=4) böbrek perfüzyon basıncı üzerine
etkisi
araştırıldı.
Endotelyumu
uzaklaştırmak için 50 mg/L saponin
eklendi ve 10 dakika perfüzyon sonrasında
saponini tam uzaklaştırmak için 1 saat
Krebs solüsyonu ile perfüzyona devam
edildi (n=6).
2.3.
GPER1’in
Western-blot
ile
Gösterilmesi
Böbrek renal arteri, medullası ve korteksi
ayrı ayrı izole edildi ve her bir doku üzerine
1 ml homojenizasyon tamponu TrisHCl
(pH 7.4) 50 mM, NaCl 400 mM, EGTA 2
mM, EDTA 1 mM, ditiotreitol (DDT) 1
mM, fenilmetilsülfonil florür (PMSF) 10
M, löpeptin 10 g ml/ml, pepstatin 1
g/ml, benzamidine 1 mM konuldu
homojenizatör yardımı ile homojenize
edildi. Homojenizasyon işleminden sonra
dokular 10.000 rpm’de 10 dk +4 C ’de
santrifüj edildi. Supernatantın 10’ar l’si
Bradford yöntemi ile protein tayini için
kullanıldı. Kalan proteinler ise Westernblot yöntemi için muhafaza edildi. Eşit
miktarlarda protein %10’lik sodyum
dodesil sülfat poliakrilamid jel (SDSPAGE) jele yüklenerek elektroforeze tabi
tutuldu. Jelde büyüklüklerine göre ayrılan
ve
bantlar
oluşturan
proteinler
elektrotransfer tekniği ile nitroselüloz bir
membrana aktarıldı. Membranlar yağsız
süt tozu ve % 2’lik Tween-20 içeren Tris
solüsyonu (TBS-T) ile 1 saat bloklama
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işlemine tabi tutuldu. GPER1 (GPR30 (K19)-R, sc-48524-R Rabbit polyclonal Santa
Cruz) antikoru ile 1:500 dilüsyonda bir
saat muamele edildi. HRP (horseradish
peroxidase) bağlı sekonder antikoru ile
(goat anti-rabbit polyclonal Sıgma-Aldrich
1:1000 dilüsyonda) yine bir saat muamele
edildi. Daha sonra membranlar ECL
(enhanced chemiluminescence) Plus Kit
(Amersham
Biosciences,
Freiburg
Almanya) görüntüleme solüsyonu ile
görüntülendi.
2.4. İlaçlar ve Diğer Kimyasallar
17β-estradiol, PD 98059, SP 600125,
genistein, fenilefrin hidroklorür, asetilkolin
klorür, dimetilsülfoksit (DMSO) Sigma
(St Louis, MO, ABD); PPT, DPN, ICI
182780,
Y-27632,
GF109203X,
SB203580, LY294002 Tocris Cookson
(Bristol, Birleşik Krallık); G1, G-15
Calbiochem (Darmsdat, Almanya); ve
saponin Fluka (Deisenhofen, Almanya);
ECL (Enhanced chemiluminescence) Plus
Kit (Amersham Biosciences, Freiburg
Almanya); GPER1 antikoru ve Sekonder
antikor olarak anti-rabit antikoru Santa
Cruz Biotechnonolgy Inc (CA, ABD)
firmalarından alındı.
2.5. Sonuçların Analizi
Perfüzyon basıncındaki artış mmHg olarak
gösterildi. İstatistiksel analiz GraphPad
Prism programı kullanılarak yapıldı. Deney
gruplarında Veriler, ortalama ± standart
hata olarak ifade edildi. İstatistiksel
değerlendirilme
için
ANOVA
ve
Bonferroni post hoc testi ve gerektiğinde t
testi kullanıldı. P<0.05 olan değerler
anlamlı kabul edildi.
3. Bulgular
3.1.
Böbrekte
GPER-1
Protein
Ekspresyonu
Western blotting ile sıçan böbrek medulla
ve korteks dokusu ile renal arterde GPER1
protein ekspresyonu gösterildi (Şekil 1).
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Şekil 1. Sıçanlarda böbrek medulla ve korteks
dokusu ile renal arterinde GPER1 protein
ekspresyonu Western blot tekniği ile gösterildi.
Böbrek renal arteri, medullası ve korteksi ayrı
ayrı izole edildi Homojenizasyon işleminden
sonra dokular santrifüj edildi. Supernatant
protein tayini (Bradford) ve Western-blot için
kullanıldı. Eşit miktarlarda protein %10’lik
sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jele
yüklenerek elektroforeze tabi tutuldu ve
nitroselüloz
bir
membrana
aktarıldı.
Membranlar yağsız süt tozu 1 saat bloklama
işlemine tabi tutuldu. GPER1 antikoru ile
1:500 dilüsyonda bir saat muamele edildi. HRP
(horseradish peroxidase) bağlı sekonder
antikoru ile (1:1000 dilüsyonda) yine bir saat
muamele edildi. Daha sonra membranlar ECL
Plus Kit
görüntüleme
solüsyonu
ile
görüntülendi.

3.2. Sıçan böbrek Damar Yatağı Perfüzyon
Basıncı Üzerine 17b-Estradiol, G1, PPT,
DPN ve ICI 182780’in Etkisi

Artan konsantrasyonda uygulanan GPER1
agonisti G1, erkek ve dişi sıçanlardan izole
edilen böbreklerin bazal perfüzyon
basıncını konsantrasyona bağımlı bir
şekilde artırdı. Diğer taraftan perfüzyon
basıncı önceden fenilefrin ile artırıldığında
ilginç
olarak
G1,
vazodilatasyon
oluşturmuştur (Şekil 2-4). 17β-estradiol,
erkek izole sıçan böbrek damar yatağı
bazal perfüzyon basıncını konsantrasyon
bağımlı bir şekilde artırdı (Şekil 3 ve 4).
pEC50 değeri erkek sıçanlarda 5.85 ± 0.4,
dişi sıçanlarda 5.14 ± 0.19 idi. 10-4 M 17βestradiol erkek ve dişi sıçanlarda oluşan
maksimum perfüzyon basıncı 46.6 ± 6
mmHg ve 6.7 ± 0.8 mmHg idi (P<0.001)
(Şekil 3 ve 4). GPER1 agonisti ICI
182780’nin, erkek sıçanlardan izole edilen
böbreklerin bazal perfüzyon basıncını
belirgin bir şekilde artırdı (Şekil 3 ve 4).
PPT ve DPN sıçanlardan izole edilen
böbreklerin bazal perfüzyon basıncını
etkilemedi
(Şekil
3).
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Şekil 2. İzole perfüze sıçan böbreğinde G-proteinleri ile kenetli estrojen reseptör agonisti G1’in (10-75x10-6 M) dual etkisini gösteren temsili bir trase. Bazal tonus üzerine uygulanan G1’in
vazokonstriksiyon; buna karşılık, perfüzyon basıncı fenilefrinle önceden artırıldığında ise
vazodilatasyon yaptığına dikkat ediniz. Veriler, ortalama ± standart hata olarak gösterilmiştir (n=9).

Şekil 3. İzole perfüze sıçan böbreğinin bazal perfüzyon basıncı üzerine çeşitli estrojenik bileşiklerin
renovasküler etkileri. GPER-1 reseptörleri aktive eden G1 (n=9), 17-estradiol (n=6) ve ICI 182780’in
(n=4) renal perfüzyon basıncını konsantrasyona bağımlı olarak arttırdığına dikkat ediniz. Buna karşılık,
Ocak - Mart 2015
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Sırasıyla ER ve ER agonistleri PPT (n=5), DPN’nin (n=5) bazal perfüzyon basıncına etkisi yoktu.
Veriler, ortalama ± standart hata olarak gösterilmiştir.

Şekil 4. 17-estradiolün (dişi için n=4, erkek için n=6) ve G1’in (dişi için n=5, erkek için n=9) dişi ve
erkek sıçanlardan elde edilen böbreklerde bazal perfüzyon basıncı üzerindeki diferansiyel etkisi. 17estradiolün Veriler, ortalama ± standart hata olarak gösterilmiştir. İstatistiksel analiz için ANOVA ve
Bonferroni post hoc testi kullanıldı. *: P<0.05, ***: P<0.001.

Şekil 5. G1 ile indüklenen renal perfüzyon basıncı artışı üzerine endotelyumun uzaklaştırılmasının
etkisi. Saponin (50 mg/kg, 10 dk.) başarılı bir endotelyum uzaklaştırılması sağladı. İçteki grafik saponin
uygulamasından önce ve sonra asetilkolinin vazodilatör etkisini göstermektedir. Endotelyumun
uzaklaştırılmasının G1 ile oluşturulan vazokonstriksiyona etki etmediğine dikkat ediniz. Veriler,
ortalama ± standart hata olarak gösterilmiştir. İstatistiksel analiz için ANOVA ve Bonferroni post hoc
testi ile Student t testi kullanıldı.
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Şekil 6. G1’in selektif antagonisti G15 (10-6 M, 45 dk, n=5) ve epidermal büyüme fdaktörü reseptör
kinaz inhibitörü AG-1478’in (10-6 M, 45 dk, n=4) G’e karşı oluşan vazokonstriksiyon üzerine etkileri
G15’in G1-ile indüklenen vazokonstriksiyonu inhibe ettiğine dikkat ediniz. Veriler, ortalama ± standart
hata olarak gösterilmiştir. İstatistiksel analiz için ANOVA ve Bonferroni post hoc testi kullanıldı. **:
P<0.01, ***: P<0.001.

Şekil 7. Çeşitli protein kinaz inhibitörlerinin GPER1 agonisti G1’in vakonstriktör cevapları üzerine
etkileri. Rho-kinaz (ROCK, Y-27632, 5x10-6 M, n=5), p44/42-MAPK (PD98059, 10-6 M, n=4), p38MAPK (SB203580, 10-6 M, n=4) ve tirozin kinaz (genistein, 3x10-6 M, n=4) inhibitörleri G1
perfüzyonundan 45 dk önce uygulandı. Veriler, ortalama ± standart hata olarak gösterilmiştir.
İstatistiksel analiz için ANOVA ve uygun bir post hoc testi kullanıldı. *: P<0.05, ***: P<0.001.
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Şekil 8. Çeşitli protein kinaz inhibitörlerinin ve kalsiyum kanal blokörü nifedipinin GPER1 agonisti
G1’in vakonstriktör cevapları üzerine etkileri. Protein kinaz C (PKC, GF109203X, 3x10-6 M, n=4),
Fosfatidilinozitol-3-kinaz (PI3K, LY294002, 5x10-6 M, n=4), Jun-kinaz (JNK, SP600125, 5x10-6 M,
n=4) inhibötörleri ve Ca2+ kanal blokörü nifedipin (10-6 M, n=4), G1 perfüzyonundan 45 dk önce
uygulandı. Veriler, ortalama ± standart hata olarak gösterilmiştir. İstatistiksel analiz için ANOVA ve
uygun bir post hoc testi kullanıldı. **: P<0.01, ***: P<0.001.
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Şekil 9. G1 ile oluşan böbrek vazokonstriksiyonun olası mekanizmaları. GPER reseptörü muhtemelen
endoplazmik retikulum üzerinde bulunmakta ve G-proteini ile ilişkilidir. G-proteini aracılı sinyal yolu
kalsiyum kanalını, Rho-kinazı, p42/44 MAPK, p38 MAPK, protein kinaz C’i ve tirozin kinazı
içermektedir.

Teşekkür
Bu çalışma Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (BAP-SBE TF AHK
20111-5 DR) .

4. Tartışma
Bu çalışmanın en önemli bulgusu G
proteini ile kenetli estrojen reseptör 1
(GPER1) agonisti olan G1’in (Bologa et
al., 2006; Wang et al., 2008) izole perfüze
sıçan böbrek damar yatağı perfüzyon
basıncını artırmasıdır. G1’in şu ana kadar
vazokonstriktör
olduğu
ilk
kez
gösterilmiştir. Ayrıca ana östrojenik
hormon olan 17β-estradiol ve bir GPER
agonisti olan fakat klasik östrojen reseptör
blokeri olan ICI 182780’da (Bologa et al.,
2006; Filardo et al., 2000) vazokonstriktör
damar daraltıcı olduğu gösterilmiştir. Aynı
zamanda sıçan böbreğinin arter, medulla
ve kortex’indeki GPER-1’in ekpresyonunu
da ortaya koyduk (Hazell et al., 2009).
Ayrıca renal epitelyal hücrelerinin yanı sıra
renal
tubules’te
de
GPER-1’in
ekpresyonunu olduğu ortaya konmuştur
(Sanden et al., 2011).
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Bizim bulgularımıza zıt olarak GPER1
agonisti G1’in mezenterik (Lindsey et al.,
2009), karotid (Broughton et al., 2010),
koroner arter (Meyer et al., 2010) ve (Haas
e tal., 2007) vazodilatör etki yaptığı
gösterilmiştir. Bu yüzden vazodilasyon
beklentisiyle ön G1’in izole perfüze sıçan
böbrek damar yatağı bazal perfüzyon
basıncı üzerine çalışma yaptık. G1’in artan
konsantrasyonuna cevap olarak yüksek
miktarda vazokonstriksiyon gözlenmiştir.
Daha sonra bu vazokonstriksiyonun
karakteristik özelliklerini incelemeye karar
verdik. Fakat daha önceki çalışmalarda
sürekli belirtildiği gibi fenilefrin ile
önceden prefüzyon basıncı artırıldığında,
G1’e vazodilatör yanıtlar elde ettik. G1
vazodilatör olarak birçok yerde rapor
edildiğinden
dolayı,
bu
çalışmada
vazodilasyondan ziyade G1 ile ortaya
çıkan vazokonstriksiyonun karakteristik
özelliklerini incelemeyi tercih ettik.
9
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G1’in vazokonstriktör yanıtları GPER1
spesifik gibi görünmektedir çünkü GPER1
blokörü G15, G1’in meydana getirdiği
vazokonstriktör yanıtları anlamlı olarak
inhibe etti. Bizim çalışmamızda böbrek
perfüzyon yatağındaki endotel tabakasının
saponin ile uzaklaştırılması, G1 ile
oluşturulan
vazokonstriktör
cevapları
değiştirmedi. Bu durum endotelyal
hücrelerde nitrik oksit, EDHF yada
vazodilatör prostaglandinler gibi bir aracıyı
işaret
edebilir.
G1
ile
gelişen
vazokonstriktör
cevapları
vazodilatör
aracılar etkilemez. Fakat bazı çalışmalar G1
indüklenmiş
vazodilasyonun
kısmen
endotelyuma bağımlı olduğunu göstermiştir
(Broughton et al., 2010; Lindsey et al.,
2011).
Klasik östrojen reseptör agonistleri PPT
(NR3A1) ve DPN (NR3A2) (Frasor et al.,
2003), bu çalışmada böbrek damar yatağı
bazal perfüzyon basıncı üzerine herhangi
bir etki yapmamıştır. Bu bulgular, söz
konusu klasik estrojen reseptörlerinin
perfüzyon basıncının kontrolünde rol
oynamadıklarını göstermektedir. Ne PPT
nede DPN, bazal perfüzyon baskısında
herhangi yükseklik gösteremediği ve 17βestradiol östrojen reseptörlerinin üçünü de
uyarabildiğinden dolayı, 17β-estradiol’a
alınan vazokonstriktör yanıt, büyük
olasılıkla GPER-1 gibi klasik östrojen
reseptörlerden
farklı
reseptör(ler)’in
aktivasyonu
aracılığıyla
gerçekleştiği
anlaşılıyor. Lindsey ve arkadaşları,
estradiol ile indüklenen vazodilasyon
görüşümüzle paralel olan mesenteric
arterdeki östrojenik reseptörlerin üçününde
(NR3A1, NR3A2 ve GPER-1) varlığına
rağmen, yeni östrojenik reseptör GPR30
(GPER)
tarafından
yöneltildiğini
önermişlerdir. Östrojen bağımlı etki, klasik
östrojen reseptörlerine sahip olmayan
hücre hatlarında gözlemlenmiştir (Karas et
al., 2001). Üstelik östrojen reseptörü α
(NR3A1) ve β (NR3A2)’nın susturulması
östrojen yanıtlarını engelleyememiştir
(Iafrati et al., 1997; Karas et al., 2001).
Buda gösteriyor ki, NR3A1 ve NR3A2 gibi
klasik östrojen reseptörlerinden başka bazı
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östrojen reseptörleri var olabilir. Bu
yüzden yeni bir östrojen reseptörü GPER-1
(GPR30) tanımlanmıştır (Carmeci et al.,
1997). Estrojen bu reseptör aracılığıyla
transkripsiyon ve protein sentezi olmadan
hızlı non-genomik etkiler oluşturur (Filardo
et al., 2000; Grandien et al., 1997; Tsai et
al., 2001). GPER1’in oluşturduğu etkilere
genellikle enzimatik yollar ve iyon
kanalları aracılık edebilir (Meyer et al.,
2011). Bundan dolayı bu çalışmada biz
kalsiyum kanaları ve protein kinazlar
üzerine
etkili
farmakolojik
ajanlar
kullandık. GPER1’in oluşturduğu etkilere
genellikle enzimatik yollar ve iyon
kanalları aracılık edebilir. Bundan dolayı
bu çalışmada biz kalsiyum kanaları ve
protein kinazlar üzerine etkili farmakolojik
ajanlar kullandık. G1’in oluşurduğu
perfüzyon basıncı artışını Rho-kinaz
inhibitörü (Y-27632), p42/44 MAPK
inhibitörü (PD 98059), p38 MAPK
inhibitörü (SB 203580), protein kinaz C
inhibitörü (GF 109203X) ve tirozin kinaz
inhibitörü (genistein) inhibe etti ancak junkinaz inhibitörü (SP 600125) ve PI3K
inhibitörü (LY 294002), G1’in oluşturduğu
perfüzyon artışını etkilemedi. Bu sonuçlar,
GPER1 sinyal yolağının Rho-kinaz, p42/44
MAPK, p38 MAPK, protein kinaz C,
tirozin kinaz gibi enzimlerle ilişkili
olabileceğini gösterir. G1’in non-genomik
etkilerine enzim ve iyon kanallarının
aracılık ettiğini gösteren çalışmalarla
(Meyer et al., 2009) bizim sonuçlarımız
uyumlu görülmektedir. G1’in oluşturduğu
perfüzyon basıncı artışını kalsiyum kanal
blokörü nifedipinin inhibe ettiğini gözledik.
Nilsson ve ark. yaptığı çalışmada agonist
stimülasyonu sonrası meydana gelen
sitozolik Ca2+ konsantrasyonundaki artışın
GPER
aracılı
meydana
geldiğini
göstermişlerdir (Nilsson et al., 2011).
Sitozolik Ca2+ konsantrasyonudaki artış,
PKC aracılı değil ama epidermal büyüme
faktör reseptörü aktivasyonu aracılığıyla
görülmektedir (Revankar et al., 2005).
Ancak
bizim
çalışmamızda
G1’in
oluşurduğu perfüzyon basıncı artışını
protein kinaz C inhibitörü, GF109203X
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inhibe etti ve bundan dolayı G1’in
oluşturduğu perfüzyon basıncına artışı
protein kinaz C aracılık edebilir.
Estrojenin özellikle nitrik oksit üretiminin
ve salgılanmasının artmasına yol açarak
vazodilatasyona neden olduğu kabul
edilmektedir (Chen et al., 1999; Gorodeski
et al., 1995; Magness et al., 1993; Meyer et
al., 2006). Estrojen, aynı zamanda damar
düz kas hücre proliferasyonu ve
inflamasyonunu inhibe eder (Meyer et al.,
2006) ve kolesterol seviyelerini düşürerek
aterosklerotik lezyonları azaltır (Bourassa
et al., 1996; White et al., 2002). Vacca ve
ark.
yaptıkları
çalışmalarında
akut
intravenöz 17β-estradiol uygulamasının dişi
domuzlarda böbrek, mezenterik, iliyak ve
koroner arter kan akımında artışa neden
olduğu gösterilmiştir (Vacca et al., 1999).
Ayrıca, in vivo çalışmalarda normotansif
ve hipertansif sıçanlarda G1’in akut
intravenöz enjeksiyonunun ortalama arter
basıncını azalttığı gösterilmiştir (Broughton
et al., 2010; Meyer et al., 2010). Sonuç
olarak, GPER aktivasyonu kardiyovasküler
sistemi koruyucu olarak kabul edilmektedir
(Gilliam-Davis et al., 2010). Ancak bu
çalışmamızda 17β-estradiol ve GPER
agonistleri G1 ve ICI 182780, böbrek
perfüzyon basıncını arttırdı. Bu farklı etki
cinsiyet, tür ve deney şartlarının farklılığına
bağlı olabilir. Erkek ve dişi sıçanlar
arasında G1 ve 17β-estradiol yanıtlarında
anlamlı bir fark bulundu. Bu nedenle
cinsiyet
farklılığı,
bu
sonuçları
açıklayabilir. Ayrıca deneysel prosedür
farklılığı başka bir neden olarak kabul
edilebilir. Örneğin, G1 ve 17 β-estradiol
uygulanarak vazodilatasyon gösterilmiş
çalışmaların pek çoğunda dişi hayvanlar
kullanılmıştır (Lindsey et al., 2011). Ayrıca
birçok
çalışmada
asetilkolin
gibi
vazodilatör ajanların etkileri üzerine
genellikle
17β-estradiolün
etkisi
incelenmiştir.
Bizim
çalışmamızda
doğrudan estrojenik ajanların dişi ve erkek
sıçanların böbrek perfüzyon basıncı üzerine
etkileri test edilmiştir. Öte yandan, biz
deneylerde izole renal arter segmenti değil
küçük resistans damarları da içeren
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böbreğin bütün damar yatağını kullandık ve
bundan dolayı elde ettiğimiz sonuçlar farklı
olabilir.
G1’in
oluşturduğu
renal
vazokonstrüksiyonu açıklayabilmek için
daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Örneğin, G1 etkisi altında muhtemel
üretilen ve salgılanan endojen mediatörlerin
bilinmesi
gerekmektedir.
Estrojenik
bileşikler olan 17β-estradiol ve G1’in renal
vazokonstriksiyon yapması estrojenlerin
sodyum retansiyonuna neden olabileceği ile
uyumlu görünmektedir. Lokal reninanjiyotensin sisteminin özellikle de
anjiyotensinin tübüler sodyum ve su
emilimi, böbrek kan akımı ve glomerüler
filtrasyon hızı gibi temel olaylarda etkinliği
görünmektedir (de Gasparo et al., 1994;
Pallone et al., 2003).
Son olarak, epidermal büyüme faktörü
(EGFR) ile GPER1 arasındaki ilişki
araştırıldığında, EGFR blokörü AG-1478
belirgin olarak G1 vazokonstriksiyonunu
inhibe
etmiştir.
Olasılıkla
GPER1
aktivasyonu matriks metaloproteinazları
aktive ederek heparin bağlı EGF’nin (HBEGF) ekstrasellüler boşluğa salıverilmesine
ve dolayısıyla plazma membranındaki EGF
reseptörlerine bağlanmasına neden olur.
EGFR’nin aktivasyonu da ERK kaskadı
üzerinden otokrin / parakrin etkileşmeye
öncülük edebilir (Filardo et al., 2005;
Quinn et al., 2009).
Diğer taraftan, perfüzyon basıncı bir
vazokonstriktör ajanla (fenilefrin) artırılmış
böbreklerde G1’in vazodilatasyon yapması,
damar tonusunun, vazoaktif ajanlara olan
yanıtı değiştirebileceğini göstermektedir.
Terapötik açıdan bakıldığında böyle bir
dual etki oluşturan ajanların özellikle şok
gibi durumlarda faydalı olabileceği
görünmektedir.
Böyle
bir
ajanın
vazokonstriksiyonun
hakim
olduğu
durumda vazodilatasyon, vazodilatasyonun
hakim
olduğu
durumlarda
ise
vazokonstriksiyon yapması, kan basıncı ve
doku perfüzyonunun etkili bir şekilde
sağlanmasına olanak verebilir.
Sonuç olarak G1, 17β-estradiol ve ICI
182780 sıçanlarda böbrek bazal perfüzyon
basıncını
arttırdı.
G1
ile
oluşan
11
25

vazokonstriksiyon GPER1 aktivasyonu
aracılığıyla olmaktadır. Çünkü selektif
GPER1 blokörü G15, G1 ile oluşturulan
perfüzyon basıncındaki artışı inhibe
etmiştir.
G1’in
meydana
getirdiği
vazokonstriksiyon kalsiyum kanalını, Rhokinazı, p42/44 MAPK, p38 MAPK, protein
kinaz C’i ve tirozin kinazı içerirken junkinaz ve PI3K’ı içermeyebilir. Ayrıca, G1
perfüzyon basıncı önceden artırılmış
böbreklerde ise vazodilatasyona neden
olmaktadır.
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