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Kardiyovasküler Hastalıkların 
prevalansı yaşla birlikte artar

American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics-2011
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YaYaşşlanmalanma--KV HastalKV Hastalııklarklar

BatBatıı üülkelerinde yalkelerinde yaşşa baa bağğllıı olarak olarak 
geligelişşen ve mortaliteye neden en ve mortaliteye neden 
olan kronik hastalolan kronik hastalııklarklarıın ban başışında nda 
kardiyovaskkardiyovasküüler hastaller hastalııklar klar 
gelmektedir.gelmektedir.
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Arteriyel TonusArteriyel Tonus
Arteriyel tonus kan Arteriyel tonus kan 
basbasııncncıınnıın n 
ddüüzenlenmesinde zenlenmesinde 
öönemli bir faktnemli bir faktöördrdüür.r.

Endotel ile vaskEndotel ile vasküüler ler 
ddüüz kas etkilez kas etkileşşimi ile imi ile 
ddüüzenlenmektedir.zenlenmektedir.

Tunica IntimaTunica Intima
(Endo(Endotelyal htelyal hüücrelercreler))

Tunica ExternaTunica Externa
((BaBağğ dokusudokusu))

SerosaSerosa
(Epit(Epitelyal helyal hüücrelercreler))

ElastinElastin

Tunica MediaTunica Media
((DDüüz kasz kas))

Fox, Stuart I. Human physiology 4Fox, Stuart I. Human physiology 4thth edition, Brown Publishers.edition, Brown Publishers.
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Endotelyal disfonksiyon

YaYaşşlanmayla birlikte gelilanmayla birlikte gelişşen endotelyal en endotelyal 
disfonksiyonun sonucu olarak endoteledisfonksiyonun sonucu olarak endotele--
babağığımlmlıı gevgevşşemelerin azaldemelerin azaldığıığı ve bu ve bu 
durumun gelecekteki kardiyovaskdurumun gelecekteki kardiyovasküüler ler 
hastalhastalııklarklarıın bir habercisi oldun bir habercisi olduğğu u 
ggöösterilmisterilmişştir.tir.
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Vasküler Reaktivite

Yaşlanmayla birlikte, özellikle rezistans 
damarlardaki gevşeme mekanizmaları
gibi vasküler reaktivitenin bozulduğu 
bilinmektir.
Bu bozukluğun altında yatan 
mekanizma(lar) üzerine yapılan 
çalışmalar devam etmektedir.
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YaYaşşlanmalanma--Sempatik Sinir Sistemi AktivitesiSempatik Sinir Sistemi Aktivitesi
YaYaşşla birlikte kan basla birlikte kan basııncncıı artartışıışı vaskvasküüler ler 
disfonksiyonun yandisfonksiyonun yanııssııra, sempatik sinirra, sempatik sinir
sistemi aktivitesindeki  artsistemi aktivitesindeki  artışış sonucu sonucu 
sekonder olarak ortaya sekonder olarak ortaya ççııkabilir. kabilir. 
YaYaşşla ilgili kardiyovaskla ilgili kardiyovasküüler  hastaller  hastalııklarklarıın n 
anlaanlaşışılmaslmasıı iiççin sempatik sinir sisteminin in sempatik sinir sisteminin 
aktivitesinin aktivitesinin ööllçüçülmesi lmesi öönemlidir. nemlidir. 

8
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Resveratrol

Resveratrol, Resveratrol, üüzzüüm ve km ve kıırmrmıızzıı
şşarap iarap iççinde bulunan polifenol inde bulunan polifenol 
yapyapııllıı dodoğğal bir maddedir. al bir maddedir. 
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RESVERATROL

Platelet
agregasyonunun 

inhibisyonu

Antitrombotik
aktivite

Antihipertansif
etki

ROS düzeyinin 
düşürülmesi

Vazorelaksasyonun 
stimulasyonu

Vasküler duvar
inflamasyonunun 

inhibisyonu

LDL 
peroksidasyonunun 

inhibisyonu

Antiaging
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Amaç I

Kronik resveratrol uygulanmasının,
Akut resveratrol inkübasyonunun genç
ve yaşlı sıçanlarda endotel-bağımlı
mesenterik arter (MA) gevşeme 
yanıtları üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi,
Resveratrol-aracılı gevşeme yanıtlarının 
saptanması planlandı.
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Amaç II

Kronik uygulanan resveratrolKronik uygulanan resveratrolüün n 
adrenal medullada yaadrenal medullada yaşşa baa bağğllıı olarak sentezinde olarak sentezinde 
artartışış gergerççekleekleşşen en tirozin hidroksilaz (TH), tirozin hidroksilaz (TH), 
dopa beta hidroksilaz (Ddopa beta hidroksilaz (DββH) H) gibi gibi 
katekolaminlerin ve adrenal medulladan katekolaminlerin ve adrenal medulladan 
birlikte salbirlikte salıınan nan nnööropeptid Y (NPY) ropeptid Y (NPY) ddüüzeyleri,zeyleri,
Aortadaki NO salAortadaki NO salıımmıından sorumlu ndan sorumlu eNOSeNOS
ddüüzeyleri,zeyleri,
Santral KV dSantral KV düüzenlemelerden sorumlu tutulan zenlemelerden sorumlu tutulan 
hipotalamustaki hipotalamustaki NADPH oksidaz  NADPH oksidaz  aktivitesi  aktivitesi  
üüzerindeki etkilerinin arazerindeki etkilerinin araşşttıırrıılmaslmasıı amaamaççlandlandıı..
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GEREGEREÇÇ ve Yve YÖÖNTEMNTEM

Deneylerde, yaDeneylerde, yaşşlanma lanma ççalalışışmalarmalarıında en nda en 
ssıık kullank kullanıılan hayvan modeli olmaslan hayvan modeli olmasıından ndan 
ööttüürrüü
6 ayl6 aylıık (Genk (Gençç) ve ) ve 
24 ayl24 aylıık (Yak (Yaşşllıı) Fisher 344x Brown ) Fisher 344x Brown 
Norway (F344XBN)  erkek sNorway (F344XBN)  erkek sııççanlar anlar 
(Harlan Laboratuvar(Harlan Laboratuvarıı, Indianapolis, IN, , Indianapolis, IN, 
USA) kullanUSA) kullanııldldıı..
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Gruplar

SSııççanlar 4 gruba ayranlar 4 gruba ayrııldldıı: : 
GenGençç--Kontrol (GKKontrol (GK-- 6 ay) (n=8), 6 ay) (n=8), 
GenGençç--Resveratrol (GRResveratrol (GR--6 ay) (n=8), 6 ay) (n=8), 
YaYaşşllıı--Kontrol (YKKontrol (YK--24 ay) (n=8)24 ay) (n=8)
YaYaşşllıı--Resveratrol (YRResveratrol (YR--24 ay) (n=8). 24 ay) (n=8). 
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Resveratrol UygulamasResveratrol Uygulamasıı

TTüüm gruplardaki sm gruplardaki sııççan aan ağığırlrlııklarklarıı her gher güün n 
kaydedildi. Deneyin ilk gkaydedildi. Deneyin ilk güünnüü ve son gve son güünnüü iiççin in 
olan aolan ağığırlrlııklar tablo haline getirildi (Tablo 1) .klar tablo haline getirildi (Tablo 1) .
Resveratol (15 mg/kg) Resveratol (15 mg/kg) GR ve YR gruplarGR ve YR gruplarıına na 
14 g14 güün sn süüreyle ireyle iççme sularme sularıına katna katıılarak oral larak oral 
yoldan uygulandyoldan uygulandıı..
Resveratrol ve kontrol gruplarResveratrol ve kontrol gruplarıındaki sndaki sııççanlar anlar 
tek tek kafeslere konularak gtek tek kafeslere konularak güünlnlüük ik iççtikleri tikleri 
resveratrol resveratrol çöçözeltisi veya su  hacmi kaydedildi zeltisi veya su  hacmi kaydedildi 
(Tablo 2).(Tablo 2).

15
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MA İzolasyonu

14 günlük resveratrol uygulamasının 
ardından sıçanlar izofluran anestezisi 
altında karın bölgeleri açılıp, soğuk 
serum fizyolojik ile  perfüze 
edilmelerinin ardından mezenterik 
arterleri (MA) izole edilerek Krebs-
Ringer bikarbonat çözeltisi içeren petri 
kutularına alındı.
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Diğer dokuların izolasyonu

Ayrıca adrenal bez, aorta ve hipotalamus 
izole edilip sıvı azotta donduruldu, 
gerekli ölçümler yapılana kadar -80 
derecede saklandı. 
Homojenizasyondan önce adrenal bez 
dekapsüle edilerek medulla ve korteks 
ayrılıp, deneylerde adrenal medulla 
kullanıldı.
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MA Kanülasyonu 

Diseksiyon mikroskobu altında 
MA’in üçüncü dalı çevre dokulardan 
temizlenip, mezenter ağından izole 
edildi.
İzole edilen MA dalından myograf 
sisteminin doku tutucuları arasına 
girecek uzunlukta preparatlar 
hazırlandı. 
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Vasküler Çalışma 1

Hazırlanan 
preparatlar cam 
pipetlerden oluşan 
doku tutuculara 
10 numara sütur ile 
bağlanarak 
yerleştirildi.

20

Vasküler Çalışma 2

MA preparatlarMA preparatlarıı organ banyosuna organ banyosuna 
yerleyerleşştirildikten sonra, video tirildikten sonra, video ççap ap 
analizi yapan ve kaydetme analizi yapan ve kaydetme öözellizelliğği i 
bulunan bir bilgisayarla birlikte bulunan bir bilgisayarla birlikte ççalalışışan an 
inverted inverted ışıışık mikroskobunun altk mikroskobunun altıına na 
yerleyerleşştirildi.tirildi.
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Vasküler Çalışma 3

Myograf sisteminde sürekli olarak 
oksijenlenmiş 37 oC’deki Krebs-Ringer 
Bikarbonat çözeltisinin sirküle olması
sağlandı. 
Damar lumeninin Krebs bikarbonat 
çözeltisi ile tamamen dolması sonucu   
80 mmHG sabit basınç sağlanarak 30 
dakika dengelenme için beklendi.

22

Vasküler Çalışma 4
Dengeleme süresinin ardından 
konsantrasyon-yanıt eğrileri 
alındı.
Gevşeme yanıtlarının 
alınmasından önce arterlerin 
başlangıç çaplarının yaklaşık 
olarak %70 kadar konstrikte 
olmalarını sağlamak amacıyla 
10-6 M fenilefrin uygulandı.
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Vasküler yanıtların ölçümü

Prekonstrakte edilen MA’lerin 
ResveratrolResveratrol (10(10--88--1010--44 M) ve M) ve 
AsetilkolinAsetilkolin (10(10--99--1010--5 5 M) kM) küümmüülatif latif 
konsantrasyonkonsantrasyon--yanyanııt et eğğrileri elde edildi.rileri elde edildi.
GK ve YK gruplarGK ve YK gruplarıında asetilkolin yannda asetilkolin yanııtlartlarıı
20 20 µµM M resveratrol resveratrol ileile preinkpreinküübasyonunbasyonun
ardardıından tekrarlandndan tekrarlandıı. . 
Asetilkolin yanAsetilkolin yanııtlartlarıınnıın ardn ardıından 10ndan 10--5 5 M M 
SNPSNP yanyanııtlartlarıı alalıındndıı..
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WesternWestern--Blot Analizi IBlot Analizi I

Adrenal medulla homojenize edildikten Adrenal medulla homojenize edildikten 
sonra, homojenatlarda sonra, homojenatlarda 

Tirozin hidroksilaz (TH)Tirozin hidroksilaz (TH)
Dopa beta hidroksilaz (DBH)Dopa beta hidroksilaz (DBH)

Protein dProtein düüzeyleri zeyleri ööllçüçüldldüü..

24
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WesternWestern--Blot Analizi IIBlot Analizi II

Doku homojenatlarDoku homojenatlarıında Bradford ynda Bradford yööntemiyle ntemiyle 
protein miktar tayini yapprotein miktar tayini yapııldldııktan sonra ktan sonra 
herbir herbir öörnekte ernekte eşşit miktarda protein it miktarda protein 
%12.5%12.5’’luk SDSluk SDS--PAGE PAGE jele yjele yüüklenerek, klenerek, 
elektroforezle (elektroforezle (100 mA, 1 sa100 mA, 1 sa) jelde ayr) jelde ayrıılan lan 
proteinler proteinler nitroselnitroselüülozloz membrana transfer membrana transfer 
edildi. edildi. 
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WesternWestern--Blot Analizi IIIBlot Analizi III

Membranlar, %5Membranlar, %5’’lik yalik yağğssıız sz süüttozu ile ttozu ile 
bloke edildikten sonra +4 Cbloke edildikten sonra +4 C’’de de AntiAnti--TH TH 
ve ve AntiAnti--DBHDBH, antikorlar ile 1 gece , antikorlar ile 1 gece 
inkinküübe edildi. be edildi. 
DeDeğğerlendirme blotlarerlendirme blotlarıın optik n optik 
dansiteleri dansiteleri ööllçüçülerek yaplerek yapııldldıı..
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Reverse-Transkriptaz PCR Analizi I

Adrenal NPY ve aorta eNOS mRNA 
düzeyleri RT-PCR tekniği kullanılarak 
belirlendi. 
Analiz için QuantumRNA 18s Internal 
Standart Kiti kullanıldı (Ambion, Austin, 
Texas).
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Reverse-Transkriptaz PCR Analizi II

PCR çoklu primer setleri kullanılarak 
gerçekleştirildi. 
Optimum 18s primer/kompetimer oranı
1:9 olarak belirlendi.
Elde edilen PCR ürünleri %5’lik TBE jele 
yüklendi ve elektroforezle ayrıldı.
SybrGreen ile jeller boyanıp, 

görüntülenerek blotların optik 
dansiteleri ölçüldü.



29

NADPH Oksidaz aktivitesi ölçümü

Hipotalamus homojenatlarında 
lusigeninle stimüle edilmiş
kemiluminesansla ölçüldü. 
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İstatistik
Vasküler çalışmada gevşeme yanıtları, 
fenilefrin yanıtının yüzdesi olarak ifade edildi.
TH, DBH, NPY, eNOS ve NADPH oksidaz 
aktivitesi için veriler, GK grubunun yüzdesi 
olarak ifade edildi.
Veriler ortalama±ortalama standart hata 
olarak verildi. 
Gruplar ANOVA post-hoc Tukey testiyle 
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.
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BULGULARBULGULAR
Tablo 1 Sıçan Ağırlıkları

Başlangıç
Ağırlığı (gram)

Bitiş
Ağırlığı (gram)

GK 356,0±3,19 362,4 ±3,07

YK 545,55 ±1,60 554,5±1,04

GR 359,2 ±9,4 361,67 ±3,94

YR 546,13±1,16 552,13±1,99

32

Tablo 2 Günlük Ortalama Su 
Tüketimi (ml/gün)

GR 60.27 ±2.6

YR 89.79 ±2.77
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Resveratrol Gevşeme Yanıtı
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Resveratrol konsantrasyonResveratrol konsantrasyon--yanyanııt et eğğrisinin GK grubuyla krisinin GK grubuyla kııyaslandyaslandığıığında YK nda YK 
grubunda anlamlgrubunda anlamlıı olarak saolarak sağğa kayda kaydığıığı saptandsaptandıı (*p<0.05, GK grubuna g(*p<0.05, GK grubuna gööre re 
anlamlanlamlıı olarak farklolarak farklıı).).
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Endotel Kaynaklı Asetilkolin 
Aracılı Gevşeme

Asetilkolin gevAsetilkolin gevşşeme yaneme yanııtlartlarıınnıın GK grubuna kn GK grubuna kııyasla YK grubunda anlamlyasla YK grubunda anlamlıı
olarak azaldolarak azaldığıığı bulundu.Kronik resveratrol uygulamasbulundu.Kronik resveratrol uygulamasııyla azalan asetilkolin yla azalan asetilkolin 
yanyanııttıı GK grubuna geri dGK grubuna geri dööndndüü. (*. (*p<0.05, p<0.05, GK grubuna gGK grubuna gööre anlamlre anlamlıı olarak farklolarak farklıı))
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20 dk inkübasyon+Endotel kaynaklı
Asetilkolin aracılı gevşeme yanıtı

Resveratrol inkübasyonu ile YK grubunda azalan asetilkolin yanıtları
GK grubuna geri döndü.(*p<0.05, GK grubuna göre anlamlı olarak farklı).
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 YR-inkübasyon

36

THTH

36

0
0

50

100

150

#*

Ad
re

na
l T

H 
pr

ot
ei

n
(%

 G
en

ç 
Ko

nt
ro

l)

Genç                  Yaşlı

 Kontrol
 Resveratrol

TH protein dTH protein düüzeyleri YK grubunda GK grubuna kzeyleri YK grubunda GK grubuna kııyasla anlamlyasla anlamlıı olarak yolarak yüüksek ksek 
bulundu.  Resveratrol uygulamasbulundu.  Resveratrol uygulamasıınnıın YR grubunda yan YR grubunda yaşşa baa bağğllıı olarak olarak 
artan enzim dartan enzim düüzeylerini GK grubunun dezeylerini GK grubunun değğerlerine geri derlerine geri dööndndüürdrdüüğğüü tespit tespit 
edildi. (*p<0.05, GK grubuna gedildi. (*p<0.05, GK grubuna gööre; #p<0.05, YK grubuna gre; #p<0.05, YK grubuna gööre anlamlre anlamlıı
olarak farklolarak farklıı).).

TH 60 kDa
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DDββHH
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DDββHH protein dprotein düüzeyleri YK grubunda GK grubuna kzeyleri YK grubunda GK grubuna kııyasla anlamlyasla anlamlıı olarak olarak 
yyüüksek bulundu (p<0.05).  Resveratrol uygulamasksek bulundu (p<0.05).  Resveratrol uygulamasıınnıın YR grubunda yan YR grubunda yaşşa baa bağğllıı
olarak artan enzim dolarak artan enzim düüzeylerini GK grubunun dezeylerini GK grubunun değğerlerine geri derlerine geri dööndndüürdrdüüğğüü
tespit edildi. (*p<0.05, GK grubuna gtespit edildi. (*p<0.05, GK grubuna gööre; #p<0.05, YK grubuna gre; #p<0.05, YK grubuna gööre anlamlre anlamlıı
olarak farklolarak farklıı).).

DBH 75 kDa
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NPYNPY

38

NPY protein dNPY protein düüzeyleri YK grubunda GK grubuna kzeyleri YK grubunda GK grubuna kııyasla anlamlyasla anlamlıı olarak olarak 
yyüüksek bulundu (p<0.05).  Resveratrol uygulamasksek bulundu (p<0.05).  Resveratrol uygulamasıınnıın  YR grubunda yan  YR grubunda yaşşa baa bağğllıı
olarak artan enzim dolarak artan enzim düüzeylerini GK grubunun dezeylerini GK grubunun değğerlerine geri derlerine geri dööndndüürdrdüüğğüü
tespit edildi. (*p<0.05, GK grubuna gtespit edildi. (*p<0.05, GK grubuna gööre; #p<0.05, YK grubuna gre; #p<0.05, YK grubuna gööre anlamlre anlamlıı
olarak farklolarak farklıı).).
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eNOS
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Aortada eNOS düzeyleri arasında istatistiksel bir fark 
saptanmadı.

eNOS 353 Bp
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NADPH Oksidaz
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Hipotalamik NADPH oksidaz aktivitesi YK grubunda GK grubuna göre 
istatistiksel olarak artarken, YR grubunda bu değer GK grubuna geri döndü. 
(*p<0.05, GK grubuna g(*p<0.05, GK grubuna gööre; #p<0.05, YK grubuna gre; #p<0.05, YK grubuna gööre anlamlre anlamlıı
olarak farklolarak farklıı).).
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SONUSONUÇÇLAR ILAR I

Elde ettiElde ettiğğimiz sonuimiz sonuççlar resveratrol lar resveratrol 
uygulamasuygulamasıınnıın MAn MA’’ lerde yalerde yaşşa baa bağğllıı
olarak gerolarak gerççekleekleşşen endoteleen endotele--babağığımlmlıı
vazodilatasyondaki fonksiyon vazodilatasyondaki fonksiyon 
bozuklubozukluğğunu geri unu geri ççevirebildievirebildiğğini ini 
ggööstermektedir. stermektedir. 

41
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SONUSONUÇÇLAR IILAR II

YaYaşşlanmayla birlikte adrenolmedullada lanmayla birlikte adrenolmedullada 
dedeğğiişşen katekolamin biyosentezinin en katekolamin biyosentezinin 
resvetarol uygulamasresvetarol uygulamasıı ile geri dile geri döönmesi; nmesi; 
ResveratrolResveratrolüün yan yaşşlanmayla birlikte artan lanmayla birlikte artan 
sempatik sinir sistemi aktivitesini sempatik sinir sistemi aktivitesini 
azaltazaltııccıı etkisinin resveratroletkisinin resveratrolüün n 
kardiyovaskkardiyovasküüler etkilerine katkler etkilerine katkııda da 
bulunacabulunacağığınnıı ddüüşşüündndüürmektedir.rmektedir.
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SONUSONUÇÇLAR IIILAR III
Aortada ölçülen eNOS düzeylerinde değişim 
saptanmaması, resveratrolün MA yanıtlarında 
yol açtığı vasküler yanıtlardaki düzelmeden 
NO üretiminin sorumlu tutulamayacağını,
Hipotalamustaki NADPH oksidaz aktivitesinde 
yaşlanmayla birlikte saptanan artışın, 
resveratrol uygulaması ile genç kontrol 
grubuna geri dönmesinin resveratrolün santral 
kardiyovasküler düzenleyici etkilerinin de 
olabileceğini desteklemektedir.
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ÖZET

ResveratrolResveratrolüün yan yaşşlanmayla gelilanmayla gelişşen en 
kardiyovaskkardiyovasküüler hastaller hastalııklarklarıın tedavisinde n tedavisinde 
potansiyel bir role sahip olabilecepotansiyel bir role sahip olabileceğği i 
ddüüşşüünnüülmektedir.lmektedir.
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Öneriler
Çalışmanın devamında izole edilen 
hipotalamus doku örneklerinde KV 
düzenlemelerde santral olarak önemli 
rolü olan AT1-R düzeylerinin,
Hipotalamus ve aortada oksidatif stres 
hakkında bilgi edinmek için SOD ve 
katalaz düzeylerinin,
Aortada AT1-R düzeylerinin saptanması
planlanmaktadır.
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