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17 Temmuz 1923 yılında Manisa ilinin Kula ilçe-
sinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Gacar Ege 
yöresindeki kasabalarda gezgin tacirlik yapan, 
annesi ise yaşam arkadaşına ev hanımı olmanın 
yanı sıra tarlada, bahçede destek veren Fatma 
GACAR’dı. Üç kardeşin en büyüğü olan Hasan 
GACAR İlköğrenimini Kula’da tamamladı. O 
yıllarda kasabada ortaokul olmadığı gerekçesiyle 
dayısının kunduracı dükkânına “sayacı çırağı” 
olarak verildi. Şekil verebilmek için, dizinde dövdü-
ğü ıslak köselenin bedenine verdiği hasar kalıcı 
olmadan, kendisine çok güvenen öğretmeni tara-
fından elinden tutulup kaymakamın yanına götü-
rüldü! Kaymakamın desteğiyle Devlet Parasız 
Yatılı Ortaokul sınavlarına katılıp Manisa Orta-
okulu’nu kazandı. Bunu, yine parasız yatılı olarak 
kazanılan Balıkesir Lisesi ve burslu olarak kazanı-
lan İstanbul Üniversitesi’nin üç önemli Fakültesi 
(Tıp, Mühendislik ve Hukuk) izledi! Sümerbank 
bursuyla kazandığı Mühendislik Fakültesi'ni hiç 
düşünmedi. Dayısının oğluna öykünerek Hukuk 
Fakültesi'ne burslu öğrenci olarak kayıt oldu. 
Yarıyıl tatili için döndüğü Kula’da Hükümet Tabibi 
olarak çalışan ve daha sonraları Sağlık Bakanı 
olarak görev yapacak olan Dr. Baha AKŞİT’in 
yönlendirmesi sonucu, İstanbul’a dönüşünde Tıp 
Fakültesi’ne geçti. F.K.B. sıralarında, Aksaray 
eşrafından, Askeri Cerrah Ahmet Hamdi TÜZÜN 
BEY’in küçük kızı Ayşe Saliha ile tanıştı. 1949 
yılında tıbbiyeyi bitirip Saliha TÜZÜN ile evlendi. 
1950 yılında Kars/Sarıkamış’ta Topçu Alayı Heki-
mi olarak askerliğini yaparken İstanbul’da eşi, ilk 
çocukları M. Nejat GACAR’ı dünyaya getirdi. 
Askerlik hizmeti sonrası, babasının isteği üzerine 
“Doğduğu Topraklara Borcunu Ödemek” için bir 
yıllığına Kula’da bedelsiz hekimlik yaptı. Bu arada 
ailesine ve kendisine babası tarafından bakıldı. 
Burada kurduğu ecza deposu aracılığıyla ve ilaç 
firmalarının desteğiyle yoksul hastalara ücretsiz 
ilaç sağlayarak sürdürdü bu eylemi. Daha sonra 
zorunlu hizmetlerini ödeme dönemi başladı! 
Zorunlu hizmet için gittiği ilk yer Hizan Merkez 
Sağlık Ocağı oldu. Onu Foça, Kuşadası, Kınık, 
İzmir Merkez ve Bornova Hükümet Tabiplikleri 
izledi. 1955 yılında, kendisi dağ köylerinden birin-
de sorunlu bir doğum olayını gerçekleştirirken, 
daha yaşını doldurmamış olan kızı Fatma Jale 
GACAR’ı ağır bir üst solunum yolu infeksiyonu 
sonucu yitirdi! 1959 yılında küçük oğlu Ümit 
GACAR dünyaya geldi. Bu arada, 1958 yılında 
başladığı Ege Üniversitesi İç Hastalıkları asistan-
lığını, 1962 yılında başarılı bir sınav ve "Serum 

transaminaz aktivitesinin klinik değerlendirmesini" 
irdeleyen bir tez ile tamamladı. 1960 yılında iyice 
sorunlu hale gelen evliliğini sonlandırdı. 1963 
yılında yeniden evlendi ve bu evliliğini tam 41 yıl, 
yaşamı sona erene dek sürdürdü… Bir süre, 
İzmir’in Tilkilik semtinde açtığı muayenehanede 
serbest hekimliği denedi! Hastalarından ücret 
talep edemediği gibi onlara bir de yemek ve mem-
lekete dönmeleri için borç para vermeye başlayın-
ca muayenehanesini kapatıp Ege Üniversitesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ikinci kez ihtisasa 
başladı. Sevgili dostu ve o dönem Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 
Doçent olan Sayın Prof. Dr. Oğuz KAYAALP ve 
çok değerli hocası Sayın Prof. Dr. Şükrü 
KAYMAKÇALAN’ın destekleriyle Farmakoloji Uz-
manlık öğrenciliğini sürdürmek üzere Ankara’ya 
geldi. O günlerin popüler konularından birisi olan 
ve üzerinde yoğun çalışmalar yapılan “Yeni bir 
koroner dilatatörü: Dipyridamole” ile ilgili bir tez 
hazırlayıp 1966 yılında girdiği sınav sonucu 
Farmakoloji Mütehassısı olmaya değer bulundu… 
Aynı yıl, Sağlık Bakanlığı’na başvurup sosyalizas-
yon bölgelerinden birinde İç Hastalıkları Uzmanı 
olarak çalışmayı istedi. Urfa Devlet Hastanesi’ne 
atandı. Ancak buradaki çalışması çok kısa sürdü! 
Söz konusu tarihte Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin kuruluş çalışmaları yapılmaktay-
dı! Prof. Dr. Oğuz KAYAALP’in öneri ve desteğiyle 
bu kente yerleşti. Kısa bir süre İç Hastalıkları Ana-
bilim Dalı’nda uzman olarak çalıştı. Daha sonra 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı’nın kuruculuğunu üstlendi. Santral 
etkili farklı ilaçların, morfin ile etkileşimlerini incele-
yen doçentlik tezi ve gerekli yasal aşamaları geçip 
“Üniversite Doçenti” olmaya hak kazandı. Doçent-
lik tez çalışmalarında gerçek anlamda destek 
gördüğü Prof. Dr. Oğuz KAYAALP’e olan saygı ve 
sevgisini bir ömür boyu tekrarlamaktan hiç kaçın-
madı! KAYAALP’in, ilaç baz maddeleri ile teknik 
ve bilimsel destek sağlamasındaki zerâfeti (kendi 
ifadesi), öğrencileriyle her fırsatta paylaştı. Prof. 
Dr. Şükrü KAYMAKÇALAN’ın izniyle Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayıp Prof. Dr. 
Allaaddin AKÇASU’nun izniyle İstanbul Üniversi-
tesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlanan 
Doçentlik Tezi ve Sınavı sonrası 1972’de Doçent, 
1977’de yine morfinin santral etkilerini irdeleyen 
bir çalışma olan “Profesörlük Takdim Tezi” ile Pro-
fesör Kadrosu'na atandı.  
 

Prof. Dr. Hasan GACAR'ın Anısına 
 

Prof. Dr. Nejat GACAR 
 

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  
Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
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1987 yılında, İç Hastalıkları ihtisası yaptığı dö-
nemde hocası olan Prof Dr. Ömer YİĞİTBAŞI’nın 
isteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nın kuruluşu için İzmir’e 
yerleşti. 1990 yılında emekli olana dek burada 
çalıştı. 
 
Emeklilik sonrası başarısız bir muayenehane 
serüveni daha yaşadıktan sonra gerçek emeklilik 
sürecine girdi. 2000 yılında, küçük oğlu Ümit 
GACAR’ı, eşi ve oğlunu İzmir-Çeşme yolunda 
gerçekleşen bir trafik kazasında yitirdi. Bu olay, 
Hasan Hoca için eve kapanma nedeni ve sonun 
başlangıcı oldu. 2007 yılı 28 Temmuz günü gözle-
rini yaşama kapattı! 
 
Işıklar içinde yatsın… 
 

Yetiştirdiği öğrencilerinden bazılarının anlatısına 
göre Hasan GACAR’ın dünyasında merkezde 
olan “İnsan Sevgisi” idi! Cumhuriyete, sosyal 
hukuk devletine inancı doruklarda olan demokrasi 
tutkunu bir vatandaştı … Çok iyi bir hekim ve çok 
iyi bir eğitmendi...   
 
Adının, böylesine güzel bir eğitim programına veri-
leceğini bilmiş olsaydı mutluluğunun sonsuz ola-
cağına inanıyorum! Huzur içinde yatsın! 
 
Bu nedenle, başta derneğimiz başkanı sevgili dost 
Dr. Mehmet MELLİ olmak üzere Türk Farmakoloji 
Derneği Yönetim Kurulu'na bu denli değer bilir 
oldukları için şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.  
 
Saygılarımla ... 
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Ürotensin II'nin diyabete bağlı aterosklerozda oluşan genetik değişikliklerdeki rolü  
 

Dr. Murat OLUKMAN 
 

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 

 
GİRİŞ 
 
Diyabet Ateroskleroz ve Ürotensin II 
 
Diyabetin artmış kardiyovasküler risklerle 
ilişkili olduğu çok iyi bilinmektedir. Öyle ki 
diyabetli bir kimsenin miyokart infarktüsü 
geçirme riski, diyabetik olmayan ama önce-
sinde miyokart infarktüsü geçirme öyküsü 
olan bir kişi kadar yüksektir (1). Üstelik kar-
diyovasküler hastalıklar (miyokart infarktü-
sü, inme, periferik damar hastalığı) diyabetli 
hastaların yarısından fazlasında ölüm nede-
nidir (2). Bu artmış kardiyovasküler hastalık 
riski yalnızca Tip 2 diyabetik popülasyonla 
sınırlı değildir. Tip 1 diyabetik popülasyonda 
da giderek artan bir oranda en önemli ölüm 
nedeni olmaktadır. Örneğin, 23.000 Tip 1 
diyabetik olgunun ele alındığı bir çalışmada 
kardiyovasküler mortalitenin  artmış olduğu 
tespit edilmiştir (3). Dahası, ortalama yaşın 
20 olduğu tip 1 diyabetik  bir popülasyonda  
elektron ışın tomografisiyle ölçülen koroner 
arter kalsifikasyon oranları erkeklerde % 
15.1 kadınlarda %6.3 bulunmuştur (4). 
Diyabetin olmadığı vakaların ele alındığı bir 
başka çalışmada ise bu oranlar erkekler için 
%8.8, kadınlar için %1.2 olarak tespit edil-
miştir (5). Buna ek olarak, EDIC çalışması-
na göre tip 1 diyabetiklerde  B-Mode ultra-
sonografi ile ölçülen karotit intima-media 
oranında kalınlaşma görülmüştür ki bu da 
kardiyovasküler risk için önemli bir belirteç-
tir (6). Bu popülasyonun daha da yeni takip-
lerinde bu etkilerin eninde sonunda kardiyo-
vasküler olaylarda azalmayı gösterdiğine 
işaret etmekte olduğu görülmüştür (7). Da-
ha önce de değinildiği gibi, hızlanmış atero-
skleroza  benzer bir fenomen tip 2 diyabette 
de gözlenmiştir. Bu popülasyonda artmış 
kardiyovasküler hastalık insidansına karşın, 
bu fenomenin altında yatan temel etken  
henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Doğ-
rusu, bu artmış risk ateroskleroz için tanım-
lanmış diğer risk faktörlerinden hipertansi-
yon, dislipidemi ve obesite açıklandıktan 
sonra bile devam etmektedir (8). Böylece, 
diyabetle ilişkili makrovasküler hastalığın 
altında yatan patojenik yolakları incelemek 
terapötik gelişmedeki yeni hedeflerin belir-
lenmesi açısından zorunlu hale gelmiştir. 
Çünkü bu yoldan diyabetik aterosklerozun 
insidansı ve progresyonu azaltılabilir. 

 
Ülkemizde yapılan ‘’The Turkish Diabetes 
Epidemiology Study (TURDEP)’’ çalışması-
na göre diyabet prevelansı %7.2 ve bozul-
muş glukoz toleransı %6.7 olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca hem bu çalışmadan yola 
çıkarak hem de nüfus sayımına dayanarak 
söylenebilir ki ülkemizde 2.6 milyon diyabet 
hastası bulunmakta ve bunların 0.8 milyonu 
diyabet olduğunun farkında olmamaktadır 
(9). 
 
Ürotensin II, endotelin-1 gibi önemli bir 
vazokonstriktörden daha potent etkisi olan 
somatostatine benzeyen peptit yapıda va-
zoaktif bir maddedir (10). İlginç olarak, aynı 
hayvan modelinde bile, bazı vasküler yatak-
larda vazodilatör etki oluşturabilir. Vasküler 
yanıttaki farklılıklar klinik şartlarda da göz-
lemlenmiş ve bu molekülün vasküler yatak-
larda vazokonstrüktör, vazodilatör ve nötral 
etkilerinin olduğu çeşitli çalışmalarda göste-
rilmiştir (11). Yine ilginç olarak çalışmalar 
hipertansiyon (12) ve kronik kalp yetmezliği 
(13) olan hastalarda vazokonstriktör etki 
göstermiştir. 
 
Ürotensin II adlı peptit ilk kez Gillichtys 
mirabilis adlı bir balıkta tanımlanmıştır ve 
tuzluluk oranı ve sıcaklıktaki değişikliğe ol-
dukça dirençli olma yeteneği ile dikkat çek-
miştir (14). 35 yıldan uzun süredir tanım-
lanmış olmasına karşın, bu peptit henüz ye-
ni klonlanmış ve ancak son birkaç yılda in-
sandaki formu tanımlanabilmiştir. Günü-
müzde ürotensin II'nin etkisini GPR14 ara-
cılığı ile gösterdiği bilinmektedir. Bu resep-
tör daha önceden orphan G-protein eşi 
reseptör olarak bilinmekteydi (15). Üroten-
sin II’nin beyin, omurilik, böbrek ve iskelet 
kasında eksprese olduğu gösterilmiştir (16). 
Kardiyovasküler sistemde ise miyokardi-
yum, atriyum, ventriküller ve vasküler endo-
teliyal düz kas hücrelerinde bulunmaktadır 
(17). İnsan karotit arterlerindeki aterosklero-
tik plakların özellikle intimal bölgesinde 
ürotensin II’nin immün boyanması gösteril-
miştir (18). Ames ve ark. insan ateroskle-
rotik plaklarından, özellikle, lipit yüklü düz 
kas/ makrofajdan zengin bölgelerde olmak 
üzere ürotensin II’nin ekspresyonu olduğu-
nu göstermişlerdir (12). Dahası, Hassan ve 
ark. subendoteliyal inflamasyonu olan 
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endoteliyal hücrelerde, minimal intimal 
kalınlaşması olan hücrelere göre daha fazla 
UII boyanmasının olduğunu bildirmişlerdir 
(19). Gerçekten de, bu nedenle ürotensin 
II’nin aterosklerotik plak gelişimindeki çeşitli  
süreçleri modüle ettiği varsayılmıştır. Üro-
tensinin diğer diyabetik komplikasyonlarda 
da etkilendiği tespit edilmiştir. Araştırmacı-
lar insan diyabetik renal hastalığında üro-
tensin II ve UT (ürotensin reseptör) gen 
ekspresyonunun arttığını, diyabetik nefro-
patili hastalardan alınan renal biyopsilerde 
göstermişlerdir (20). 
 
Apolipoprotein E'den yoksun fareler 
      
İnsanlardaki plak morfolojisine benzer bir 
oluşuma yol açacak diyabetik ateroskleroz-
lu hayvan modeli oluşturmak oldukça 
zordur. Son yıllarda, Baker IDI’n da içinde 
yer aldığı bazı araştırmacılar tarafından 
bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda 
apolipoprotein E’den yoksun (apoE -/-) fare-
ler kullanılmıştır. Bu model ateroskleroz 
çalışmalarında en sık kullanılan deneysel 
modeldir (9). Bir beta hücre toksini olan 
streptozotosin (STZ) ile muameleden sonra 
hiperglisemi, hiperlipidemi ve bunları taki-
ben aterosklerotik plak depolanmasında ar-
tış gözlenir. Baker grubunun yürüttüğü uzun 
süreli çalışmalarda, apoE-/- farelerde oluş-
turulan yirmi haftalık diyabet modellerinde 
anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri 
veya anjiotensin II reseptör antagonistleri ile 
oluşan tedavi etkileri tanımlanmıştır. Bu 
çalışmalarda diyabetin indüklenmesi ile plak 
alanı oluşumu arasında  dört-beş kat artmış 
ilişki tespit edilmiştir. Bu lezyonlar düz kas 
hücreleri ve köpüksü makrofajlardan oluşan 
fibröz bir kapsül ve ekstraselüler matriks 
içindeki kolesterol yarıkları oluşmuş lipitten 
zengin nekrotik bir çekirdekten oluşan asi-
metrik olarak kalınlaşmış bir intima yapı-
sına sahiptir. Bu patoloji Merono ve ark.’nın 
(10) tanımladığı diyabetli hastaların koroner 
lezyonlarına yakın benzerlik göstermekte-
dir. Yakın geçmişte, Baker ve grubunun yi-
ne bu modeli kullanarak büyüme faktörü in-
hibisyonu ve PPAR aktivasyonunun diya-
betle ilişkili atreroskleroz gelişimi üzerine 
etkisini incelemiştir. Gene; bu veriler şunun 
altını çizmiştir: Glikozdan bağımsız olarak, 
renin anjiyotensin sistemi gibi vazoaktif hor-
mon yolakları diyabetle ilişkili ateroskleroz 
gelişiminde önemli yer tutar. Bu çalışmanın 
amacında da belirtildiği gibi UII/UII reseptör 
yolağıda benzer bir role sahiptir. Bu yolağı 
inhibe eden ajanlar şu anda temin edilebilir 
oldukları için bu durum terapötik açıdan da 
önem taşımaktadır. 

Endotel Hücreleri 
 
Ürotensin II’nin endoteliyal hücre geçirgen-
liğini artırarak artmış plazma ekstravazas-
yonuna yol açtığı gösterilmiştir (21). Bu 
durum hücrelerin endoteliyal bariyerden inti-
maya doğru infiltrasyonunu artırarak intima-
da köpük hücre oluşumunu başlatmalarına 
neden olur. Vasküler reaktivite çalışmaları 
UII’nin vazaodilatatör özelliklerinden endo-
tel bağımlı olabileceğini göstermiştir. Çünkü  
dokuları endotelsiz bırakmak  bu molekülün 
vazodilatör etkilerini yok etmiştir. Üstelik bu 
molekülün vazodilatör etkilerini nitrik oksit 
(NO) ve prostaglandin oluşumu üzerinden 
gösterdiği öne sürülmüştür. Çünkü bu etki 
ortama bir NOS inhibitörü eklendiğinde 
kaybolmuştur (22). Gerçekten de, UII’nin 
kardiyak eNOS düzeyinde doza bağımlı bir 
şekilde artışa yol açtığı gösterilmiştir (23). 
UII’nin ayrıca endotelyal hücre proliferasyo-
nunu indüklediği de gösterilmiştir. Sonuç 
olarak, diyabette UII’nin dolaşımda artması 
endotelyal hücrelerden salınımındaki artışa 
bağlı olabilir (24). 
 
YÖNTEMLER 
 
PROTOKOL 1: Hayvan Çalışmaları 
 
Altı haftalık farelere beş gün boyunca 55 
mg/kg/gün dozunda STZ enjekte edilerek 
diyabet oluşturulmuştur. Enjeksiyondan altı 
gün sonra kan şekeri > 15 mmol/l olan fare-
ler diyabetik kabul edilmişlerdir (STZ uygu-
lanan farelerin > 90’ı). Fareler ilaç tedavisi 
verilen ve verilmeyen gruplara göre rando-
mize edilmişlerdir (Tablo 1). Çalışmanın 
sonunda aç bırakılan farelere anestezi 
uygulanmış ve kardiyak delik açılarak öldü-
rülmüşlerdir. Aorta eksize edilmiş ve retro-
grat yöntemle PBS içinde nazikçe perfüze 
edilmiştir. Daha sonra formalinde saklanmış 
ve Sudan IV boyamasıyla plak alanı analizi 
yapılmıştır. Ayrıca takip eden immünohisto-
kimyasal analizler için parafine gömülmüş 
veya RT-PCR ile gen ekspresyonu çalışma-
ları yapmak üzere RNA ekstraksiyonu yapı-
labilmesi için frozen kesitler alınıp -70 °C’de 
saklanmıştır. Çalışmanın henüz başlama-
mış olan ikinci fazında taze aorta halkala-
rında myograf cihazı kullanılarak vazokons-
triktör ve vazodilatatör ilaçların etkisi incele-
necek; ayrıca süperoksit ürünlerinin miktarı 
ELISA ile araştırılacaktır. 
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ÖLÇÜLEN PARAMETRELER 
 
1. Plazma: Glisemik kontrol-glukoz, glikoli-
ze hemoglobin (HPLC), insülin (RIA) ve 
lipitler (toplam kolesterol, HDL-kolesterol ve 
trigliseritler).  
 
2. Kan basıncı: Kuyruk çekme pletismogra-
fisi UII’nin vazoaktif özellikleri olduğu göste-
rildiğine göre, bu parametreyi kan basıncı 
olarak ölçmemiz zorunludur ki bunun plak 
gelişimi üzerine etkileri olabilir. 
 
3. Aterosklerotik plak alanı: En-face yön-
temi ile ölçülmüştür. Eksizyondan sonra, 
diseksiyon mikroskobunun altında aorta 
periferal yağ dokusundan temizlenmiş ve 
sonra Sudan IV'e batırılarak iyice ıslatılmış-
tır. Arkus, torasik ve abdominal segmentleri 
kesilip ayrıştırılmış ve sonra longitüdinal 
olarak kesi ile açılırarak ve asılmıştır. 
 
4. Plak kompleksi ve pro-aterosklerotik 
belirleyicilerin ekspresyonu: İmmünohis-
tokimya yöntemi ile ölçülmüştür. Plak komp-
leksi H & E boyaması ile belirlenmiştir. Plak 
gelişimiyle ilişkili olan anahtar hücresel 
işlemlerden inflamasyon (makrofaj infiltras-
yonu), fibroz, intimal kalınlaşma (α-düz kas 
aktini) ve selüler proliferasyon değerlendiril-
miştir. 
 
Ayrıca ticari olarak elde edilebilen antikor-
larla UII’nin ve reseptörünün ekspresyonu 
incelenmiştir. 
 
5. Gen ekspresyon çalışmaları 
 
Real Time (RT)-PCR: Plak gelişiminde rolü 
olan basamaklarda ve patolojik süreçlerde 
yer alan genlerin değerlendirilebilmesi için 
çeşitli problar kullanılmıştır (Tablo 2). 
 
Buna ek olarak, UII sistemini (pre-pro-
ürotensin ve ürotensin II reseptörü de dahil 
olmak üzere) değerlendirmeye yardımcı 
olacak problar da kullanılmıştır. Donmuş 
dokudan RNA ekstrakte edilmiş ve daha 
önceden tanımlandığı gibi cDNA sentezlen-
miştir. Biriken floresan maddenin eş zaman-
lı ölçülmesine dayanan Taq man kullanarak 
kantitatif RT-PCR uygulanmıştır.  
 
PROTOKOL 2: Hücre Kültürü Çalışmaları 
 
Ürotensin II’nin ateroskleroz sürecinde en-
doteliyal, düz kas hücreleri ve makrofajlar 
gibi çeşitli hücreler üzerine direkt ancak 
farklı etkilerinin gösterildiği öncül çalışmala-
rın ışığı altında insan aortik endoteliyal hüc-

releri (HAEC), insan aortik düz kas hücreleri 
(HASMC) ve insan monosit/makrofajlarının 
(THP-1) da dahil olduğu bazı özgül hücre-
lerle in vitro deneyler yapılmıştır. Bu deney-
lerin temel odağı glukozla ilişkili uyaranların 
ürotensin ve ürotensin II reseptör ekspres-
yonu da dahil olmak üzere ürotensin yolağı-
nı direkt modüle edip etmeyeceğini belirle-
mektir Bu çalışmada öncelikle insan aort 
endotel hücresi kullanılmıştır. Hücreler 
Clonetics (USA) firmasından satın alınmış-
tır. Hücreler öncelikle T75 flasklarda %10 
fötal sığır serumu (FSS) içeren EBM-2 
ortamında büyütülmüşlerdir. Her flaskta 
yaklaşık 2x106 hücre olduktan sonra pasaj-
lanmışlardır. Deney protokolü için gerekli 
hücre sayısına ulaşıldığında hücreler altı 
kuyucuklu plaklara her kuyucukta 2x105 
hücre olacak şekilde bölünmüşlerdir. Hücre-
ler yüksek glukoz grubunda 25 mM D-
glukoz, normal glukoz grubunda 5 mM 
glukoz ve kontrol grubunda 25 mM mannitol 
ile yetmiş iki saat süreyle inkübe edilmişler-
dir. Ürotensin 10-8-10-11 derişim aralığında 
yirmi dört saat süreyle uygulanmıştır. Yük-
sek glukoza başlanıldığında FSS derişimi 
%2’ye düşürülmüştür.  
 
Yetmiş iki saat sonunda hücreler kuyucuk-
lardan toplanmıştır. RNA ekstraksiyonunun 
ardından örnekler complementer DNA'ya 
(cDNA) dönüştürülmüşler ve daha önceden 
hazırlanan probe ve primer'lar ile RT-PCR 
yöntemi uygulanarak gen ekspresyonu için 
kullanılmışlardır. Öncelikle MCP-1, ICAM-1, 
VCAM-1, TGF-beta, TGF-beta1 reseptör, 
TGF-beta2 reseptor ve nükleer faktor Bκ 
(NF-kappa-κB) gen ekspresyonu araştırıl-
mıştır. 
 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz 
 
Kullanılan hayvan sayısı n ile ifade edilmiş-
tir. Sonuçların analizi Student’ın t testi ile 
yapılmıştır. Veriler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. P değeri < 
0.05 olan değerler istatistiksel olarak an-
lamlı kabul edilmiştir.  
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Tablo 1. Deney hayvanı grupları. 
 
Çalışma Grubu (n= 35) Tedavi 0-20 hafta Tedavi 10-20 hafta 
Kontrol (apoE KO) --- --- 
Diyabetik (apoE KO) --- --- 
Kontrol (apoE KO) Ürotensin II antagonisti 30 mg/kg/gün --- 
Diyabetik (apoE KO) Ürotensin II antagonisti 30 mg/kg/gün Ürotensin II antagonisti 30 mg/kg/gün
 
 
Tablo 2. Real-time PCR için kullanılması planlanan probe'lar. 
 
Yöntem Probe 
Adezyon VCAM-1, MCP-1 
Köpük hücre oluşumu CD36, ABCA-1 
Büyüme faktörleri/fibroz PDGF, CTGF 
Düz kas hücre proliferasyonu α-SMA 
Plak stabilitesi MMP-2, MMP-9 
Oksidatif stres P47phox, gp91phox, nox1, nox4, rac-1 
 
 

 
 

BULGULAR 
 
1. Hücre Kültürü Sonuçları 
 
Ürotensin II Tedavisinin Etkileri 
 
Yetmiş iki saat yüksek glukoza (YG) maruz 
bırakılan hücreler bu sürenin son yirmi dört 
saatinde ürotensin II ile inkübe edilmiştir. 
RNA ekstraksiyonunun ardından cDNA 
sentezi gerçekleştirilmiş ve bunlar RT-PCR 
için kullanılmıştır. MCP-1(Monosit kemoat-
raktif protein-1) gen ekspresyonunun tedavi 
uygulanmayan her üç grupta farklı olmadı-
ğı görülmüştür. Oysa ki ürotensin II ile inkü-
be edilen ve yüksek glukoza maruz bırakı-
lan grupta doza bağlı olarak MCP-1 gen 
ekspresyonunun kontrol grubu ile karşılaştı-
rıldığında istatistiksel olarak anlamlı arttığı 
görülmüştür (P < 0.05) (Şekil 1). Daha da 
ilginci normal glukoza (NG) maruz bırakılan 
hücrelerde özellikle de düşük derişimlerde 
ürotensin II tedavisinin MCP-1 gen ekspres-
yonunu azalttığı görülmüştür. Mannitol ekle-
nen gruptaki (M) değişiklikler hem YG gru-
bundan hem de NG grubundan istatistiksel 
olarak farklı bulunmamıştır. Adezyon mole-
küllerinin gen ekspresyonları incelendiğin-
de, hücre içi adezyon molekülü-1 (ICAM-1) 
gen ekspresyonu yüksek glukoz grubunda 
arttığı, mannitol uygulanan grupta değişme-
diği ama daha ilginci normal glukoz uygula-
nan grupta ürotensin II ile tedavi edilmeyen 

grup ile karşılaştırıldığında azaldığı görül-
müştür (Şekil 2). Bir diğer adezyon mole-
külü olan vasküler hücre adezyon molekülü-
1 (VCAM-1) gen ekspresyonu yüksek glu-
koz grubu ve mannitol grubunda değişmez-
ken normal glukoz uygulanan grupta anlam-
lı olarak düşük bulunmuştur (Şekil 3).  
 
Hücre içi sinyal yolaklarının merkezinde rol 
alan ve proinflamatuvar sitokinlerin salıveril-
mesine neden olan NF-κ-B’nin alt birimi p65 
(RelA) gen ekspresyonu RT-PCR ile araştı-
rıldığında yüksek glukoz ortamında üroten-
sin II‘nin p65 gen ekspresyonunu derişime 
bağlı olarak artırdığı buna karşılık normal 
glukoz ortamında ise anlamlı olarak azalttı-
ğı görülmüştür. Mannitol grubu normal glu-
koz grubu ile karşılaştırıldığında farklı 
bulunmamıştır (Şekil 4). Transforme edici 
büyüme faktörü (TGF-β) beta birçok hücre 
tipinde biyolojik etki göstermektedir. TGF-β 
endoteliyal hücrelerin aktivasyonu, inflama-
tuvar hücrelerin ve düz kas hücrelerinin inti-
ma tabakasında toplanmasını inhibe ederek 
ve de hücre matriksi depolanmasını artıra-
rak ateroskleroz progresyonunu artırmakta-
dır. Ayrıca ateroskleroz plaklarının stabilite-
sini sağlamaktadır. Çalışmamamızda TGF-
β’nın yüksek glukoz ortamında ürotensin II 
ile ekspresyonunun arttığı, normal glukoz 
ortamında ise anlamlı olarak azaldığı görül-
müştür (Şekil 5).  
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Şekil 1. Ürotensin II (UT) tedavisinin MCP-1 gen ekspresyonu üzerinde etkisi. Değerler ortalama± 
ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 2. Ürotensin II (UT) tedavisinin ICAM-1 gen ekspresyonu üzerinde etkisi. Değerler ortalama± 
ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 3. Ürotensin II (UT) tedavisinin VCAM-1 gen ekspresyonuüzerindeki etkisi. Değerler ortalama± 
ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 4. Ürotensin II (UT) tedavisinin p65(RelA) gen ekspresyonu üzerindeki etkisi. Değerler ortalama± 
ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 5. Ürotensin II (UT) tedavisinin TGF-β gen ekspresyonu üzerindeki etkisi. Değerler ortalama± 
ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 6. SB-657510’nun MCP-1 gen ekspresyonu üzerindeki etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 7. SB-657510’nun p65(RelA) gen ekspresyonu üzerindeki etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 8. ISB-657510’nun CAM-1 gen ekspresyonu üzerindeki etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 9. SB-657510’nun VCAM-1 gen ekspresyonu üzerindeki etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 10. SB-657510’nun TGF-β beta gen ekspresyonu üzerindeki etkisi. Değerler ortalama± 
ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 11. Beş haftalık diyabetik farelerde SB-657510’nun etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 12. Beş haftalık diyabetik farelerde SB-657510’nun etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
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Şekil 13. Beş haftalık diyabetik farelerde SB-657510’nun etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 6. 
 
 
Ürotensin Antagonisti SB-657510'nun 
Etkisi 
 
Ürotensin reseptör antagonisti SB’nin en 
belirgin etkisi MCP-1 ve p65 gen ekspres-
yonu üzerinde gözlendi. Tüm gruplarda SB 
artan MCP-1 ve p65 düzeylerini inhibe 
etmiştir (Şekil 6, 7). ICAM-1 ekspresyonu 
yüksek glukoz grubunda inhibe edilirken 
diğer gruplarda istatistiksel anlamlılık görül-
memiştir (Şekil 8). Ürotensin II antagoniz-
masının VCAM-1 ekspresyonunda yüksek 
glukoz ortamında ve mannitol grubunda etki 
etmezken normal glukoz ortamında VCAM-
1 ekspresyonunun artmış olduğu saptan-
mıştır (Şekil 9). TGF-β'nın yüksek glukoz 
ortamında ürotensin II ile indüklenen eks-
presyonunun inhibe edildiği gözlenmiştir. 
Yalnız bu etki yüksek dozde SB ile geri 
dönmüştür (Şekil 10). 
 
2. Deney Hayvanı Sonuçları 
 
In vitro çalışmalar halen devam etmekle 
birlikte, şu an için elimizde beş haftalık 
diyabetik hayvanların bazı RT-PCR sonuç-
ları in vitro sonuçlarımızı destekler gibi 
görünmektedir. Şöyle ki; beş haftalık diya-

betin sonucunda ürotensin II antagonisti ile 
tedavinin hem kontrol grubunda hem de 
diyabet grubunda MCP-1 gen ekspresyonu-
nu azalttığı görülmüştür (Şekil 11). Ayrıca 
VCAM-1 ve TGF-beta gen ekspresyonla-
rının SB-657510 ile azaldığı görülmüştür 
(Şekil 12, 13). Deney hayvanları ile ilgili 
çalışmalar halen devam etmekte olup, on 
ve yirmi haftalık diyabet grupları sonuçları-
nın bu yıl içerisinde tamamlanması planlan-
maktadır. 
 
TARTIŞMA 
 
Ürotensin II’nin diyabetik hastalarda plazma 
düzeylerinin arttığı bilinmektedir (25). Hatta 
bu artış plazma açlık glukoz ve Hemo-
globinA1c‘den bağımsız olarak meydana 
gelmektedir. Ayrıca ürotensin II’nin artması 
diyabetik hastalarda direkt hiperglisemiye 
bağlı olarak  meydana gelmemektedir (25). 
Bunun yanında yapılan bazı deneysel çalış-
malarda ise ürotensin II’nin infüzyonu per-
füze rat pankreasında doza bağımlı şekilde 
glukozla indüklenen insülin sekresyonunu 
inhibe etmiştir. Ürotensin II pankreastan 
salgılanan diğer hormonların miktarını 
değiştirmemiştir (26, 27). Diyabetteki ana 
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komplikasyonlar damar bozukluklarıdır ve 
karşımıza çoğunlukla morbitide ve mortalite 
nedeni olarak çıkarlar. Bunun yanında yük-
sek glukoz artan oksidatif stresi indükleye-
rek, inflamatuvar yolları uyararak ateroskle-
rozun oluşumuna ve ilerlemesine katkı yap-
maktadır (28). Yüksek glukozla indüklenen 
inflamatuvar moleküller sitokinler, adezyon 
molekülleri, büyüme faktörleri ve kemokin-
lerden oluşan karmaşık bir topluluktur. 
İnflamatuvar yolları uyaran, düz kas hücre-
lerinin ve monositlerin ateroskleroz plaklar-
da kümelenmesini artıran ana molekül 
MCP-1'dir. Bizim sonuçlarımız yüksek glu-
koz ortamında MCP-1 m-RNA gen ekspres-
yonunun ürotensin II ile arttığını destekler 
görünmektedir.  Dahası normal glukoz orta-
mında MCP-1 düzeyleri ürotensin II tedavisi 
ile azalmaktadır. Aterosklerotik tip 1 diyabe-
tik hastalarda adezyon moleküllerinin düze-
yinin artmış olduğu, yüksek düzeydeki 
VCAM-1 ve ICAM-1’in arteriyel damar 
duvarında lenfositlerin birikmesine ve aktive 
olmasına böylece aterosklerozdaki inflama-
tuvar değişiklikleri etkilediği bilinmektedir 
(29). Hücre kültürü çalışmamızda yüksek 
glukoz ortamında ürotensin II'nin VCAM-1 
ekspresyonuna etki etmediği, ancak ICAM-
1 ekspresyonunu artırdığı görülmüştür. Her 
iki adezyon molekülünün düşük glukoz orta-
mında ürotensin II tedavisi ile mRNA 
ekspresyonunun azaldığı saptanmıştır.  
 
1986 yılında David Baltimore tarafından 
tanımlanan NF-κ-B nükleusta bulunmakta-
dır ve B hücrelerinin κ zincirinin düzenleyici 
kısmına bağlanmaktadır. Aralarında proin-
flamatuvar moleküller, adezyon molekülleri, 
sitokinler, hücre içi sinyal yolakları olmak 
üzere dört yüzden fazla genin transkripsiyo-
nunu düzenlemektedir (30). Hem tip 1 ve tip 
2 diyabet, hem de primer ateroskleroz NF-
κB aktivasyonu ile ilişkili hastalıklardır. Biz 
bu molekülün alt birimi olan p65 (RelA) 
geninin ekspresyonunu çalıştık. Yüksek glu-
koz ortamında ürotensin II bu genin eks-
presyonunu artırırken normal glukoz orta-
mında, tedavi edilmeyen kontrol grubuyla 
karşılaştırıldığında anlamlı şekilde azalmış-
tı. Sağlılklı bireylerle karşılaştırıldığında 
diyabetik kişilerde TGF-β düzeylerinin arttı-
ğı bilinmektedir. Bu artışta muhtemelen pro-
tein kinaz C, glukozamin ve poliol yolakları 
gibi hücre içi sinyal yolaklarının katkısı bu-
lunmaktadır. Dahası TGF-β adezyon mole-
küllerinin ve sitokinlerin aktivitesini etkileye-
rek hem diyabette hem de primer ateroskle-
rozda kilit bir rol oynamaktadır (31). Bizim in 
vitro çalışmamızda ürotensin II yüksek 
glukoz ortamında TGF-β m-RNA ekspres-

yonunu artırmış, normal glukoz ortamında 
ise azaltmıştır. Ürotensin II antogonisti ise 
TGF-β artışını özellikle düşük dozlarda geri 
çevirmiştir.  
 
Özetle şu ana kadar yaptığımız çalışmalar 
bize şunu göstermektedir: Ürotensin II diya-
betik komplikasyonlarda önemli bir rol oyna-
maktadır. Diyabetik aterosklerozun gelişme-
sinde ve ilerlemesinde görevli VCAM-1, 
ICAM-1, MCP-1 ve NF-κB gibi moleküllerin 
ekspresyonunu artırmakta ayrıca TGF-beta 
gibi hücre proliferasyonu, farklılaşması, 
migrasyonu ve gelişimine etki eden bir 
molekülün ekspresyonunu artırarak vaskü-
ler komplikasyonların oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. Şu an için ticari olarak üretil-
meyen, ancak bazı ilaç firmaları tarafından 
deneysel olarak denenen ürotensin resep-
tör antagonistleri diyabetik komplikasyonla-
rın önlenmesinde yeni tedavi seçeneği ola-
bilir gibi gözükmektedir. 
 
Çalışmayı Sınırlandıran Koşullar ve 
Devam Eden Deneyler 
 
Bu projenin in vivo kısmı halen devam 
etmektedir. Nisan 2009 sonunda on haftalık 
diyabet ve tedavi grupları, Haziran 2009 
sonunda yirmi haftalık diyabet ve tedavi 
gruplarından elde edilecek olan aortalardan 
PCR çalışması yapılacaktır. Ayrıca immü-
nohistokimya ve western blott tekniği ile 
hem deney hayvanların aortalarında hem 
de hücre kültüründen elde edilecek örnek-
lerden ürotensin II reseptöründeki değişik-
likler incelenecektir. Bunun için bir firmadan 
her iki yöntem için uygun olan primer 
antikorların üretilmesi beklenmektedir. Ayrı-
ca bazı hücre kültürü deneyleri sürmektedir. 
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GİRİŞ 
 
Prostat kanseri modern toplumda uzayan 
yaşam süresi nedeniyle erkeklerde önemli 
morbidite ve mortalite nedeni olan, patolo-
jisinde yer alan mekanizmaların henüz tam 
olarak aydınlatılamadığı ve bu nedenle 
tedavisi tam olarak başarılamayan bir kan-
ser tipidir. Hastalığın başlangıç döneminde 
tümör büyümesi androjene bağımlı olarak 
ortaya çıkar ve halen kullanılmakta olan 
androjen ablasyon terapisinin temelini oluş-
turur (Huggins and Hodges, 41). Bununla 
birlikte, birçok vakada prostat kanseri and-
rojene bağımsız bir fenotiple geri döner ve 
şu an itibariyle başarılı olan bir tedavisi yok-
tur ve mortalite ile sonuçlanır (Crawford ve 
ark., 99). 
 
Son yıllarda yapılmakta olan çalışmalar ile 
androjen ile regüle olan ve prostata özgül 
genler tanımlanmaya başlanmıştır. Prostat-
spesifik antijen (PSA)/Kallikrein3 (KLK3) kli-
nik tümör markır olarak prostat kanserinin 
saptanması ve gelişiminin izlenmesinde 
rutin olarak kullanılmaktadır (Stephan, 02). 
Androjen ile regüle olan diğer birçok gen de 
prostata özgüldür. KLK2 (Rittenhouse ve 
ark., 98), KLK4 (Stephenson ve ark., 99; 
Nelson ve ark., 99; Yousef ve ark., 99; 
Korkmaz ve ark., 01), NKX3.1 (Bieberich ve 
ark., 96; He ve ark., 97), PCGEM1 
(Srikantan ve ark., 00) ve daha bir çok 
androjen ile olumlu/olumsuz yönde regüle 
olan gen, hücre temelli çoklu analiz yöntem-
leri ile tanımlanmış ve karakterize edilme 
çalışmaları sürmektedir (Korkmaz ve ark., 
00; Xu ve ark., 01; Nelson ve ark., 02). 
 
Prostat kanserinin erken döneminde eks-
prese olan prostat spesifik genleri aradığı-
mız bir projede C-terminalinde altı trans-
membran domain bulunan bir gene rastla-
dık (six transmembrane protein of pros-
tate1, STAMP1) (Korkmaz ve ark., 02) ve 
daha sonraki çalışmalarımızda STAMP2 
(Korkmaz ve ark., 05) ve henüz analiz 
aşamasında olan STAMP3’ü tanımladık. 
Amerika merkezli Ulusal Biyoteknoloji İnfor-
masyon Merkezi/National Center for Bio-
technology Information (NCBI) verileri 
kullanılarak bu genlerin altı transmembran 

domain içeren bir gen ailesine dahil olduk-
ları gösterildi (Korkmaz ve ark., 02;  
Korkmaz ve ark., 05). ATP-bağlayıcı kaset 
(ATP-binding casette: ABC) taşıyıcıları ve 
çoklu ilaç direnç (multidrug resistance, 
MDR) proteinleri gibi altı transmembran 
domain içeren proteinler, çok farklı ve 
önemli fizyolojik yolaklarda kritik rollere 
sahiptirler (Tusnady ve ark., 97). ABC 
taşıyıcılarının Tangier hastalığındaki 
(Ordovas JM., 00) ve MDR proteinlerinin 
çeşitli kanser tedavileri ile etkileşmesi  
(Haass ve ark., 96) gibi örneklerle; altı 
transmembranlı proteinlerin hastalık durum-
larındaki rolleri gösterilmiştir. 
 
Metastatik prostat kanser örneklerinde yük-
sek oranda eksprese olan  STEAP (six 
transmembrane epithelial antigen of 
prostate) (Hubert ve ark., 99) bu C-termina-
linde altı transmembran domain içeren aile-
nin ilk örneği olarak literatüre girdi ve daha 
sonra tanımlanan genler de NCBI tarafın-
dan STEAP olarak adlandırıldılar. Bu ne-
denle STAMP1 ve STAMP2 sırasıyla NCBI 
tarafından STEAP2 ve STEAP4 olarak 
numaralandırılmışlardır. Bu ailenin diğer 
üyeleri olarak adiposit farklılaşmasında rol 
alan bir fare proteini olan TIARP (tumor 
necrosis factor α-induced adipose-related 
protein) (Moldes ve ark., 01); ekspresyonu-
nun artışıyla prostat kanser hücrelerinde 
apoptoza yol açan bir sıçan proteini olan 
pHyde (Steiner ve ark., 00) ve onun insan 
homoloğu olan TSAP6/STEAP3 (Passer ve 
ark., 03) sıralanabilir. Steap3’ün eritroit hüc-
relerinde transferin-bağımlı demir alınımın-
dan sorumlu bir endosomal ferriredüktaz 
olduğu gösterilmiştir (Ohgami ve ark., 05). 
Önemli bir farklılık olarak, STEAP, N-termi-
nalinde kendinden sonra tanımlanan genle-
rin aksine oldukça kısa bir sekansa sahiptir 
ve diğer üyelerde bulunan oksidoredüktaz 
ve dehidrojenaz aktivite için bir gösterge 
olan Rossmann motifini içermez (Eventoff 
ve Rossmann, 75). 
 
Apoptoz yolağında yer alan tümör baskıla-
yıcı bir gen olan p53 molekülünün (Passer 
ve ark., 03; Korkmaz ve ark., yayınlanma-
mış analiz) putatif cevap elementlerinin 
varlığı STAMP/STEAP gen ailesinin promo-
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tör bölgelerinde saptanmıştır. TSAP6, p53 
yolağında apoptoz ve hücre döngüsünün 
düzenlenmesinde rol alır (Passer ve ark., 
03). Bu verilere dayanılarak değişken p53 
ekspresyonu gösteren (mutant p53-LNCaP 
ve mutant p53 DU145) farklı prostat kanser 
hücre hatlarında yapılacak ChIP metodu 
(de Belle ve ark., 00) ile p53 etkileşimi 
doğrulanacak ve apoptotik cevap profili 
araştırılacaktır. Kromatin immünopresipitas-
yonu ile RT-PCR çalışmalarının kombine 
edilerek kullanılması, promotör bölge ba-
ğımlı trankripsiyonda DNA-protein ve koak-
tivatör etkileşimleri kantitatif olarak değer-
lendirilmesine de olanak sağlayacaktır. 
 
STAMP gen ailesi olarak tanımladığımız 
prostata özgül bu genlerin prostat kanseri-
nin ileri fazındaki bazı örneklerde ekspres-
yonununda artış ve STAMP2’nin ektopik 
ekspresyonu ile hücre büyümesi ve koloni 
formasyonunda artış gösterilmiştir (Kork-
maz ve ark., 02, Korkmaz ve ark., 05) 
Fakat, prostat kanser hücrelerindeki apop-
toz aracılıklı yolaklar, moleküler dinamikle-
rin çalışılmamış olması nedeniyle yüksek 
düzeyde benzerlik gösterseler bile N-termi-
nallerinde gösterdikleri farklılıklardan dolayı, 
bu proteinlerin oksidatif stres karşısında 
vereceği cevap profilinin de değişebileceği 
öngörülebilir. 
 
Sunulan çalışma ile prostat dokusunun neo-
plastik dönüşümünde STAMP gen ailesinin 
olası rolünün moleküler biyolojik açıdan 
anlaşılması hedeflenmiştir. Prostata özgü 
yeni transmembran gen ailesi ve etkilediği 
ana hücresel yolaklar karakterize edilecek 
ve terapötik ilaç geliştirmeye olası ilk bilgiler 
sağlanacaktır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Hücre Kültürü 
 
Çalışmada iki adet yüzeye bağımlı (mono-
layer hücre kültürü) prostat kanseri hücre 
hattı kullanıldı.  Hücre hatları, Oslo Biyoloji 
Enstitüsü’nden (Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu) 
temin edildi. Farklı hücre hatlarının nütrient 
ihtiyacı farklı olmakta ve dolayısıyla farklı 
ortamlarda yetiştirilmektedirler. LNCaP (in-
san prostat karsinomu lenf nodu metastazı-
yüzeye bağımlı) RPMI 1640 besiyeri ile, 
DU145 (insan prostat karsinomu beyin me-
tastazı yüzeye bağımlı) DMEM-Hams-F12 
ile büyütülmektedir. LNCaP hücre hattı %10 
FBS, %1 L-glutamin ve %1 penisilin/ strep-
tomisin içeren RPMI 1640 ortamında yetişti-
rilirken, DU145 hücre hattı ise %5 FBS, %1 

L-glutamin ve %1 penisilin/ streptommisin 
içeren DMEM Ham’s F12 ortamda büyütül-
mektedir. 
 
Gen Transferi / Transfeksiyon 
 
Bu amaçla FuGene HD (Roche) kiti kullanıl-
dı. %50-60 yoğunlukta 60×15 mm hücre 
kültür kaplarına pasajlanan hücreler 
(DU145) transfeksiyondan iki saat önce 
serum içermeyen besi ortamına (1.5 ml) 
alındı. FuGENE HD:DNA oranı 3:1 olarak 
belirlendi. Ektopik ekspresyonunun gerçek-
leşmesi için hücreler 37 °C’de %5 CO2’li 
inkübatörde otuz altı saat inkübasyona bıra-
kıldı. 
 
Oksidatif Stres ile Apoptoz İndüksiyonu 
 
Transfeksiyonun ardından madde uygula-
ması yapıldı. Hidrojen peroksit (30 mM) beş 
dakika süreyle uygulandı. Beş dakika H2O2 
uyguladıktan sonra hücreler bir defa PBS 
ile yıkandı ve taze ortam eklenerek yirmi 
dört saat inkübe edildi. Apoptozun pozitif 
kontrolü olarak kabul ettiğimiz forbol miristal 
asetat (phorbol myrstal asetat, PMA) indük-
siyonu ise kırk sekiz saatlik transfeksiyonun 
son yirmi dört saati içerisinde sonuç derişi-
mi 100 nM PMA olacak şekilde ilavesi ve 
devamında yirmi dört saat inkübasyonu 
şeklinde uygulandı. 
 
RNA İzolasyonu 
 
LNCaP ve DU145 hücrelerinden RNA izo-
lasyonu Qiagen RNeasy Mini Kit’inin proto-
kolüne uygun şekilde gerçekleştirildi.  
 
cDNA Sentezi 
 
LNCaP ve DU145 hücrelerinden izole edi-
len RNA’lar, cDNA Synthesis Kit, Roche 
protokolüne uygun şekilde cDNA’ya çevrildi. 
 
Real-Time PCR 
 
DU145 hücrelerine yapılan uygulamalardan 
sonra (STAMP genleri transfeksiyonu ve 
H2O2 ve PMA indüksiyonu) elde edilen 
cDNA’lar kalıp olarak kullanılarak tablo 1 
‘de belirtilen 16 adet genin ekspresyon 
profilleri RT-PCR amplifikasyonu ile analize 
edildi. 
 
Bir reaksiyon için 10 µl hacim kullanıldı. 
Reaksiyon başına 5 µl SYBR-Green Master 
Mix (2X), 20 ng cDNA kalıbı ve 5 pmol 
primer kullanıldı. PCR amplifikasyonu 94 
ºC’de 8′, (95 ºC’de 10′′, 64 ºC’de 10′′, 72 
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ºC’de 10′) kırk döngü termal profili kullanıla-
rak gerçekleştirildi. 
 
Akış Sitometrisi (Flow Cytometer) 
 
HisMax-STAMP1 ve HisMax-STAMP2 
transfeksiyonu sonrası uyguladığımız H2O2 
ve PMA indüksiyonu ile apoptotik hücre 
gruplarının oluşumunu göstermek amacıyla 
FacsAria (BD Biosciences, ABD) cihazı ile 
akış sitometrisi uygulanarak ve analizleri 
FacsDiva 6.0 yazılımı ile yapıldı. 
 
Hücrelere yapılan transfeksiyon ve indüksi-
yon sonrası hücreler toplanıp 1 ml büyüme 
ortamında süspande edildiler. Kompensas-
yon değerleri ayarlandıktan sonra çok renkli 
(beş parametre) analizleri Annexin V- FITC 
işaretleme ile hücre gruplarındaki değişiklik-
leri saptamak üzere gerçekleştirildi. 
 
STAMP Genlerinin Promotör Bölge Ana-
lizlerinin Yapılması 
 
STAMP genlerinin promotörlerinin in silico 
analizi ve hedef gen cevap element bölge-
leri Genomatix internet sitesi kullanılarak 
incelenmiş ve STAMP genlerinin 1.2 kilo-
bazlık promotör bölgeleri taranarak p53 
cevap elementi içeren sekanslar listelen-
miştir. Promotör bölge sekansları temel 
alınarak ilgili primerler dizayn edilmiş ve 
kromatin immünopresipitasyon (ChIP) tekni-
ği için LNCAP hücreleri protokole alınmıştır. 
 
Deney Protokolü 
 
DU145 hücre hattı transfeksiyon için pasaj-
lanarak ve 2X105 hücre/ml olacak şekilde 
ekilmiştir. 
 
Transfeksiyon için HisMax- vektör, HisMax-
STAMP1 ve HisMAX-STAMP2 gen dizileri 
işleme alınmıştır. Bütün gruplarda transfek-
siyon bitiminde hidrojen peroksit veya PMA 
indüksiyonu yapılmıştır. Yirmi dört saatlik 
sürenin sonunda hücre ortamları uzaklaş-
tırılarak hücreler RNA sentezine alınmıştır. 
 
RNA sentezinden sonra cDNA sentezinin 
ardından örnekler apoptoz panelinde yer 
alan primerler ile RT-PCR reaksiyonuna 
alınmıştır. 
 
LNCaP hücrelerinde STAMP1 ve 2 genle-
rinin ekspresyonu mevcuttur ve bu nedenle 
transfeksiyon basamağı atlanmaktadır. 
Hücreler pasajlanarak 5X105 hücre/ml 
olacak şekilde ekilmiştir. Hücreler petrilere 
tutunduktan sonra hidrojen peroksit veya 

PMA indüksiyonu yapılmıştır. Yirmi dört 
saatlik sürenin sonunda hücre ortamları 
uzaklaştırılarak hücreler RNA sentezine 
alınmıştır ve DU145 hücreleri gibi aynı 
apoptoz paneli ile RT-PCR reaksiyonuna 
alınmıştır. 
 
Akış sitometresi deneyi içinse DU145 hüc-
relerinin transfeksiyonları tekrarlanmış ve 
indüksiyonları yapılmıştır. LNCaP hücreleri 
de indüksiyona alınmıştır. İndüksiyon son-
rası hücreler toplanıp 1 ml büyüme ortamın-
da süspande edilmiştir. Hücre süspansiyo-
nundan 300 µl alınarak 300 x g’de beş 
dakika santrifüj edilmiş ve üst faz atılmıştır. 
Hücreler Annexin V/FITC ve de PI içeren 
bağlanma çözeltisi ile on beş dakika inkü-
basyona alındıktan sonra FACSAria sito-
metri cihazına teker teker verilmiştir ve hüc-
relerin FITC oranları canlı, erken apoptoz 
ve apoptoz şeklinde saptanmıştır. 
 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz  
 
RT-PCR deney sonuçları değerlendirilirken 
kontrol gruplarındaki ekspresyon düzeyi 1 
olarak kabul edilmiş ve söz konusu genin 
gruplara göre bağıl değişimi verilmiştir. Akış 
sitometri sonuçları ise uygulanan tek bir 
örnekte sayılan canlı, erken apoptotik ve 
apoptotik hücre yüzdeleri verilerek gösteril-
miştir.  
 
BULGULAR 
 
STAMP Gen Kazanımlarını Takiben 
DU145 Hücreleri ile Alınan Oksidatif 
Stres Cevapları 
 
STAMP gen amplifikasyonlarının alınması 
ile apoptotik ve anti-apoptotik genleri içeren 
apoptoz paneli RT-PCR (LC480, Roche- 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 
Biyomühendislik Bölümü) uygulaması yapıl-
mıştır (Tablo 1). 
 
Yapılan bütün RT-PCR amplifikasyonların-
da GAPDH (Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz) 
referans geni (“housekeeping gene”)  kont-
rol olarak yer almıştır. Bu gen dışında pa-
nelde yer alan on dört adet apoptoz ilişkili 
gen içerisinden cevap değişikliği gösteren 
genlerin transfeksiyon profiline göre göster-
dikleri farklı ekspresyon paternleri sunul-
maktadır.  
 
Deneye alınan gruplar, HisMax-vektör, 
HisMax-STAMP1 ve HisMax-STAMP2 
transfekte hücreler olup her grup kendi için-
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de alt grup olarak kontrol; H2O2ve PMA 
gruplarını içerir.  
 
RT-PCR sonuçları, HisMax-vektör grubuna 
göre HisMax-STAMP1 ve HisMax-STAMP2 
gruplarını kendi içlerinde kıyaslayarak de-
ğerlendirilmiştir.  
 
Apotoz panelinde yer alan primer dizileri 
BCL2 protein ailesi üyelerini ve kaspaz 
ailesi üyelerini içermektedir.  
 
Şekil 1’den 5’e verilen örneklerde vektör 
transfekte DU145 hücrelerinde H2O2 ve 
PMA indüksiyonu sonrası sırasıyla BAD, 
BAK, BNIP, kaspaz 7 ve kaspaz 9 protein 
ekspresyonlarının bağıl değişimi verilmiştir. 
Bu şekillerde görülebileceği gibi hücrelere 
H2O2 verilmesinden sonra oluşan yüksek 
ekspresyon oranları STAMP genlerinin 
transfekte edildiği her iki grupta da azalmış-
tır (Şekil 1-5). 
 
LNCaP Hücreleri ile Alınan Oksidatif 
Stres Cevapları 
  
LNCaP hücrelerinde söz konusu proteinle-
rin ekspresyonları mevcuttur ve H2O2 uygu-
laması ile ekspresyon düzeylerinde değiş-
meler saptanmıştır (Şekil 6).  
 
Benzer şekilde LNCaP hücrelerinde de 
apoptoz paneli RT-PCR ile değerlendiril-
miştir  (Şekil 7). 
 
STAMP1 ve STAMP2’nin H2O2 uygulaması 
ile LNCAP hücrelerinde zıt yönde bir deği-
şiklik göstermeleri, apoptoz paneli cevapla-
rının yorumlanması için başka deneylerin 
tasarlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Apoptoz panelinde aldığımız cevaplar, kom-
binatoryal bir etkileşme ise var olandan 
düşük bir bağıl ekspresyon düzeyinin alındı-
ğını düşündürmektedir.  
 
Akış Sitometrisi  ve Annexin V İşaretle-
me Sonuçları 
 
Apoptozun saptanması ve değerlendirilme-
sinde çok sayıda hücrenin takibini sağlama-
sı açısından akış-sitometri kullanımı Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma labora-
tuvarı (AREL)’de kurulumu gercekleşen 
FacsAria (BD Biosciences, ABD) ile gerçek-
leştirilmiştir.  
 
Bu amaçla HisMax vektör, HisMax-
STAMP1 ve HisMax-STAMP2 transfeksi-
yonları DU145 hücrelerine yapılmıştır, H2O2 
ve PMA indüksiyonu sonrası akış sitomet-

risi Annexin V işaretleme ile uygulanmıştır 
(Şekil 8). 
 
Benzer şekilde LNCAP hücrelerine de H2O2 
ve PMA ve de ilave olarak sentetik 
androjen- R1881 ve R1881+PMA indüksi-
yonu sonrası akış sitometrisi uygulanmıştır 
(Şekil 9). 
 
LNCaP hücrelerinde androjen reseptörünün 
ekspresyonunun olduğu ve STAMP2’nin 
androjen ile indüklenebilen bir gen olduğu 
bilgisini verilmesi bu hücre cevaplarının 
anlaşılması için önemlidir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmada yer alan prostat kanser hücre 
hatları apoptotik gen profili açısından önem-
li farklılıklara sahiptir,  DU145 hücre hattı,  
prostat kanseri beyin metastazı, p53 mutan-
tıdır ve p21 ekspresyonu mevcut değildir. 
LNCaP hücre hattı, prostat kanseri lenf 
nodu metastazı, p53 ve p21mutantıdır. 
 
Bu nedenle apoptoz paneli, tümör baskıla-
yıcı olarak degerlendirilen apoptotik p53 ve 
siklin-bağımlı kinaz inhibitörü 1A p21 eks-
presyonları açısından da değerlendirilme-
lidir.  
 
Kısaca özetlersek, p53; p53 lokusunu içe-
ren kromozom 17p13’de alelik kayıp %50 
oranında ileri prostat kanserinde ve metas-
tazda gerçekleşmektedir. p53, G1/G2 ve 
G2/M geçişlerinin anahtar regülatörünü 
kodlamakta ve DNA onarım genlerinin 
indüksiyonunda önemli bir rol oynamakta-
dır. p53 ya büyümeyi durdurur ve DNA ona-
rımını indüklemekte ya da stresin uzunluğu-
na bağlı olarak apoptozu başlatmaktadır.  
 
p21, diğer adıyla siklin-bağımlı kinaz inhibi-
törü 1A ya da CDKN1A, insan kromozom 
6p21.2 yerleşimi gösteren bir gendir ve 
siklin-CDK2 ve siklin-CDK4 kompleks aktivi-
tesini inhibe eden siklin-bağımlı kinaz inhibi-
törünü kodlar. Hücre döngüsünde S-fazını 
regüle eder. p21 ekspresyonu, tümör baskı-
layıcı p53 tarafından kontrol edilir. 
 
BCL2 protein ailesi hem apoptozu inhibe 
edici hem de aktive edici üyelerden oluş-
maktadır. Kullanılan apoptoz panelimizde 
BCL2 ailesinin her iki gruptan da olan 
üyeleri yer almaktadır.   
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Şekil 1. STAMP1 ve STAMP2 ile transfekte DU145 hücreleri H2O2 ve PMA indüksiyonu sonrası BAD RT-
PCR ekspresyon paneli. 
 

Tablo 1: Apoptoz Panelinde Ekspresyon Profili Analize Edilen Gen Serisi

G3PD, GAPD
Homo sapiens glyceraldehide 3-phosphate

dehydrogenaseGAPDHNM_002046

PS1TP5BP1, beta-actinHomo sapiens actin, betaACTBNM_001101

PIG6/HSPOX2Homo sapiens proline dehydrogenase (oxidase) 1PRODHNM_016335

HDMX/MGC71221
Homo sapiens Mdm2, transformed 3T3 cell

double minute 2MDM2NM_002392

CDKN1A
Homosapiens cyclin-dependent kinase inhibitor

1AP21NM_078467

CYS51STOP/P53 Tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome)TP53 NM_000546 

P73 Tumor protein p73TP73 NM_005427 

PKB/PRKBA 
V-akt murine thymoma viral oncogene homolog 

1AKT1 NM_005163

ABL/C-ABL 
V-abl Abelson murine leukemia viral oncogene

homolog 1ABL1 NM_005157

APAF-3/APAF3 Caspase 9, apoptosis-related cysteine proteaseCASP9 NM_001229 

CMH-1/ICE-LAP3 Caspase 7, apoptosis-related cysteine proteaseCASP7 NM_001227 

CASP-2/ICH-1L Caspase 2, apoptosis-related cysteine proteaseCASP2 NM_032982 

NIP1/TRG-8 
BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 

1BNIP1 NM_001205 

BCL-X/BCL-XL BCL2-like 1BCL2L1 NM_138578 

BAK/BCL2L7 BCL2-antagonist/killer 1BAK1 NM_001188 

BBC2/BCL2L8 BCL2-antagonist of cell deathBAD NM_004322 

GEN ADITANIMSEMBOLGeneBank

G3PD, GAPD
Homo sapiens glyceraldehide 3-phosphate

dehydrogenaseGAPDHNM_002046

PS1TP5BP1, beta-actinHomo sapiens actin, betaACTBNM_001101

PIG6/HSPOX2Homo sapiens proline dehydrogenase (oxidase) 1PRODHNM_016335

HDMX/MGC71221
Homo sapiens Mdm2, transformed 3T3 cell

double minute 2MDM2NM_002392

CDKN1A
Homosapiens cyclin-dependent kinase inhibitor

1AP21NM_078467

CYS51STOP/P53 Tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome)TP53 NM_000546 

P73 Tumor protein p73TP73 NM_005427 

PKB/PRKBA 
V-akt murine thymoma viral oncogene homolog 

1AKT1 NM_005163

ABL/C-ABL 
V-abl Abelson murine leukemia viral oncogene

homolog 1ABL1 NM_005157

APAF-3/APAF3 Caspase 9, apoptosis-related cysteine proteaseCASP9 NM_001229 

CMH-1/ICE-LAP3 Caspase 7, apoptosis-related cysteine proteaseCASP7 NM_001227 

CASP-2/ICH-1L Caspase 2, apoptosis-related cysteine proteaseCASP2 NM_032982 

NIP1/TRG-8 
BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 

1BNIP1 NM_001205 

BCL-X/BCL-XL BCL2-like 1BCL2L1 NM_138578 

BAK/BCL2L7 BCL2-antagonist/killer 1BAK1 NM_001188 

BBC2/BCL2L8 BCL2-antagonist of cell deathBAD NM_004322 

GEN ADITANIMSEMBOLGeneBank
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Şekil 2. STAMP1 ve STAMP2 ile transfekte DU145 hücreleri H2O2 ve PMA indüksiyonu sonrası BAK RT-
PCR ekspresyon paneli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. STAMP1 ve STAMP2 ile transfekte DU145 hücreleri H2O2 ve PMA indüksiyonu sonrası BNIP RT-
PCR ekspresyon paneli. 
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Şekil 4. STAMP1 ve STAMP2 ile transfekte DU145 hücreleri H2O2 ve PMA indüksiyonu sonrası Kaspaz 7 
RT-PCR ekspresyon paneli. 
 
 
 
Şekil 4. STAMP1 ve STAMP2 ile transfekte DU145 hücreleri H2O2 ve PMA indüksiyonu sonrası Kaspaz 7 
RT-PCR ekspresyon paneli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5. STAMP1 ve STAMP2 ile transfekte DU145 hücreleri H2O2 ve PMA indüksiyonu sonrası Kaspaz 9 
RT-PCR ekspresyon paneli. 
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Şekil 6. H2O2 uygulamasının LNCaP hücrelerinde STAMP1 ve STAMP2 ekspresyonu üzerine etkisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7. H2O2 uygulaması sonrası LNCaP hücrelerinde apoptoz paneli RT-PCR sonuçları. 
 

H2O2 uygulamasının
LNCaP hücrelerindeki
STAMP1 ve STAMP2

ekspresyonu üzerine etkileri

STAMP 1 STAMP 2
0

1

2

3

4
Kontrol
H2O2

Ek
sp

re
sy

on
da

ki
 B

ağ
ıl

De
ği
şi

m

Kontrol gruplarındaki ekspresyon düzeyi 1 olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 8. HisMax- vektör, HisMax-STAMP1 ve HisMax-STAMP2 ile transfekte DU145 hücreleri akış 
sitometrisi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 9. Apoptoz indüksiyonu sonrası LNCaP hücreleri akış sitometrisi. 
 
  
Şekillerde sunulan örnekleri kısaca inceler-
sek;  
 
BAD: BCL2 ANTAGONIST OF CELL 
DEATH: 
 
Bcl2’ye bağlanan yeni bir protein olarak 
tanımlanmıştır. Bcl2 aracılıklı hücre ölümü-
nün antagonisti: Bcl2 antagonist of cell 
death: BAD olarak isimlendirilmiştir.  
 
BAK: BCL2 ANTAGONIST KILLER 
 
Yapılan fonksiyonel çalışmalarda BAK’ın 
hücre ölümünü arttırdığı ve BCL2’nin apop-
tozdan koruyucu etkisini tersine çevirdiği 
gösterilmiştir. 
 
BNIP: BCL2/ADENOVIRUS E1B 19-KD 
PROTEIN-INTERACTING PROTEIN  
 
1Adenovirus E1B 19-kD proteini, viral 
enfeksiyonlar ve belirli eksternal uyaranlar 

karşısında oluşan hücre ölümüne karşı 
koruyucu etki gösterir. 
 
Kaspazlar, sitoplazmada inaktif olarak bulu-
nan sistein proteaz ailesi enzimlerdir. Kas-
pazlar, proteinleri yalnızca aspartik asit 
bulunan bölgelerden keser, bu nedenle c-
asp-ases adını almışlardır. Ondan fazla 
kaspaz tanımlanmıştır. Bunların bir kısmı 
başlatıcı (Kaspaz 2-8-9 ve 10) ve bir kısmı 
da (efektör) (Kaspaz 3-6-7) yürütücü, son-
landırıcı kaspazlardır. Kaspazlar, önce DNA 
onarım enziminde hasar oluşturur, daha 
sonra DNA’nın fregmantasyonuna ve ardın-
dan hücre ölümüne neden olur. Kullanılan 
apoptoz panelimizde bu ailenin de çeşitli 
üyeleri yer almaktadır. 
 
Şekillerde sunulan örnekleri Kaspaz 7: 
APOPTOSIS-RELATED CYSTEINE PRO-
TEASE; CASP7 ve Kaspaz 9: CASPASE 9, 
APOPTOSIS-RELATED CYSTEINE PRO-
TEASE; CASP9’dur. 
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Genel olarak çalışma değerlendirildiğinde 
transfeksiyon ile kazandırılmış ekspres-
yonların ve mevcut ekspresyonların yani 
STAMP1 ve STAMP2 proteinlerinin varlığı 
hücrelerin oksidatif strese verdiği cevaplar-
da değişiklikler oluşturmaktadır. 
 
STAMP genlerinin promotör bölgelerinin 
incelenmesi bu noktada önem kazanmakta-
dır, hem proapoptotik hem de anti-apoptotik 
proteinlerin kontrolünün mevcut olabileceği 
saptanmıştır.  
 
Saptanan p53 bağlanma bölgeleri apoptotik 
cevapta yer almalarına neden oluyor olabi-
lir, kullanmakta olduğumuz apoptoz pane-
linde mitokondride aktivite gösteren Bcl2 
ailesinden örnekler yer almaktadır ve proje-
miz mitokondriyi hedef almak üzere gerekli 
ön çalışmaları yapmaktadır.  
 
Destek 
 
Bu çalışma TÜBİTAK r1001 SBAG-3504 ve 
TÜBA-GEBİP 2007 projeleri ile desteklen-miştir.  
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GİRİŞ 
 
Elektromanyetik alanın (EMA) canlı fizyolo-
jisinde çeşitli etkiler oluşturduğu bilinmekte-
dir.  Örneğin kurbağa bacağında (1), tavşan 
kulak arteriyollerinde (2) dilatasyon yaptığı 
ve sıçan serebellumunda sGMP ve nitrik 
oksidi artırdığı gösterilmiştir (3). Teorik 
olarak elektromanyetik alan hücre üzerinde 
değişik etkiler yapabilir (4). Manyetik alanın 
immün sisteme (5), hücre farklılaşmasına 
(6) ve endotel hücrelerinin migrasyonunu 
etkisi gösterilmiştir (7). Elektromanyetik ala-
nın klinikte kemik iyileşmesinin hızlanması 
(8) ve ağrı kesici etki (9) gibi olumlu etkileri 
de ileri sürülmektedir. Farklı damarlar üze-
rinde elektromanyetik alanın damar gevşeti-
ci etkisi çalışılmıştır. Her ne kadar yüksek 
frekanslı manyetik alanın değişik dokularda 
nitrik oksit artışına neden olduğu (3) ve 
damar gevşetici etkisinde de  nitrik oksidin 
(NO) rolünün (10) olabileceği ileri sürülmüş 
olsa da düşük frekanslı EMA’nın damar 
üzerindeki etkileri ve etki mekanizmalarıyla 
ilgili literatür bilgisi çok sınırlıdır. Sıçan me-
zenter arter damar yatağında elektroman-
yetik alanın etkisi ve etki mekanizmaları 
daha önce çalışılmamıştır. EMA’nın sıçan 
mezenter arter damar yatağında çalışılma-
sının avantajlarından biri olasılıkla manyetik 
alanın etkileyeceği doku alanının geniş ol-
ması ve daha iyi sonuçlar elde edilmesine 
neden olabilir. Çalışmada preparat olarak 
damar yatağı kullanılması normal bir organ 
banyosundaki küçük bir dokuya göre çok 
daha geniş rezistan arterler ağı ve sağlam 
ve geniş bir endotel tabakası üzerinde ça-
lışma olanağı sağlamıştır.  
 
Bu çalışmada düşük frekans elektromanye-
tik alanın sıçan mezenter arter yatağı 
üzerinde etkisi ve etkinin mekanizmaları 
araştırılmıştır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Hayvan 
Bakım-Kullanım ve Hayvan Deneyleri Etik 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
 
Deneylerde ağırlıkları 200-300 g arasında 
değişen erkek Wistar sıçanlara üretan 

anestezisi uygulanıp, sıçanların abdominal 
kaviteleri linea alba üzerinden yapılan insiz-
yon ile açıldıktan sonra, mezenter arter ya-
tağına yerleştirilen kanül ile damar yatağı 
heparinize (1000 U/kg, IV) edilip, doku çıka-
rılmıştır. Çıkarılan arter yatağı perfüzyon 
sisteminin banyo kısmına yerleştirilmiştir. 
Mezenter arter yatağındaki kanülden 37 °C’ 
de %5 CO2 ve %95 O2 ile gazlanmış aşa-
ğıdaki içeriğe sahip Krebs çözeltisi (mM: 
Distile su içinde NaCl 118.4, KCl 4.7, 
MgSO4 1.2, KH2PO4 1.2, NaHCO3 25, 
CaCl2 2.5 ve glikoz 11.1) ile peristaltik pom-
pa aracılığı ile damar yatağı sabit hızda (5 
ml/min) perfüze edilip, aynı kanül aracılığı 
ile basınç değişimleri ölçülmüştür. Elektro-
manyetik alan oluşturmak için ticari olarak 
satılan 400 W gücünde balast hazır olarak 
alınıp, manyetik alanın balastan çıkışını 
sağlamak için balastın metal çekirdeği kesi-
lip, ortası ve yanlarında E şeklinde metal 
çekirdeği olan bobin sarımı elde edilmiştir. 
Sarım organ banyosuna yerleştirilen prepa-
ratın üzerine, preparata yaklaşık 4 mm 
uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Sarıma 43 V, 3 A, 50 Hz uygulandığında 
mezenterik arter yatağının bulunduğu uzak-
lık olan 0.4 cm’de 50 Gauss elde edildiği 
görülmüştür (manyetik alanın şiddeti Narda 
Safety Test Solutions ELT-400 cihazı ile B-
Field Sensor 100 cm2 1-400 Khz sensörü 
kullanılarak ölçülmüştür). Deneylere başla-
madan önce doku kırk beş dakika dinlendi-
rilmiştir. Arteryel basınç transdüseri kullanı-
larak ölçülen perfüzyon basınçları ile MP30 
Transducer Data Acquisition System, 
BioPac Ltd. ile dijital veriye çevrilip, değer-
lendirilmiştir.  
 
Deney Protokolü 
 
Fenilefrin (1 µM) içeren Krebs çözeltisi ile 
oluşturulan dokudaki kasılma stabil hale 
gelince asetilkolin (0.01 µg/0.1 ml) dokuya 
yakın bir yerden bolus biçiminde verilerek 
endotel sağlamlığı test edilmiştir.  
 
İlk olarak farklı frekanslı (25, 50 ve 100Hz) 
ve aynı şiddetteki (15 Gauss) manyetik 
alanın damar yatağında kasılma ya da fenil-
efrinle kasılıp platoya ulaşmış dokuda gev-
şeme yanıtı oluşturup oluşturmadığı araştı-
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rılmıştır. Bu amaçla bazal basınçtaki veya 
fenilefrin ile kasılıp platoya ulaşmış prepa-
rata otuz dakika farklı manyetik alanlar uy-
gulanmıştır. Manyetik alanın gevşetici etkisi 
görüldükten sonra teknik olarak en yüksek 
manyetik alanın oluşturulabildiği 50 Hz fre-
kansı (50 Gauss) seçilerek, bu manyetik 
alanın varlığında ve yokluğunda otuz dakika 
sonunda kaydedilen basınçlar arasında 
farklılıklar değerlendirilmiştir. EMA'ya bağlı 
olarak gelişen gevşeme yanıtının mekaniz-
masını bulmak için dokular NOS inhibitörü 
L-NAME (10-4 M) ile yirmi dakika, L-arjinin  
(10-3 M, 10 dakika), siklooksijenaz inhibitörü 
indometazin (10-5 M) ile yirmi dakika, 
spesifik guanilat siklaz inhibitörü ODQ 
(5x10-5 M) ile 20 dakika, KATP kanal blokeri 
glibenklamit (10-5 M) ile 30 dakika, KV kanal 
blokeri 4-AP (5 mM) ile 10 dakika, BKCa 
kanal blokeri karibdotoksin (10-7 M) ile 30 
dakika, SKCa kanal blokeri apamin (10-7 M) 
ile 30 dakika veya EDHF aracılı gevşemeyi 
bloke etmek için karibdotoksin (10-7 M) + 
apamin (10-7 M) ile otuz dakika inkübe edil-
miştir (11). İnkübasyon sonunda fenilefrin 
(10-6 M) ile kasılma yanıtı platoya ulaşan 
dokulara otuz dakika uygulanan EMA oluş-
turduğu gevşeme yanıtları kaydedilmiştir. 
Deneyin devamında, L-NAME (10-4 M) ile 
yirmi dakika inkübe edilip ardından fenilef-
rinle kasılma platoya ulaşınca doku sodyum 
nitroprusit (SNP) (10-8 M) içeren Krebs 
çözeltisi ile manyetik alan varlığında ve yok-
luğunda perfüze edilip basınç değişimleri 
kaydedilmiştir. 
 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz  
 
Perfüzyon basıncı mmHg olarak ölçülmüş-
tür. Elde edilen değerler fenilefrinin oluştur-
duğu perfüzyon basıncındaki artışın yüzde-
si olarak ifade edilmiştir. Veriler ortalama± 
ortalamaların standart hatası olarak veril-
miştir.  İstatistiksel analiz için tek yönlü var-
yans analizi (analysis of variance, ANOVA) 
ve Tukey post-hoc testi veya Student’s t 
testi kullanılmıştır. P değerleri 0.05'ten 
küçük olduğunda gruplar arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu kabul 
edilmiştir. İstatistiksel analiz ve grafikler 
GraphPad Prism 5.0 programı kullanılarak 
yapılmıştır. 
 

BULGULAR 
 
Farklı Frekanslı EMA’ların Perfüze 
Mezenter Arter Damar Yatağı Üzerine 
Etkileri 
 
Şiddetleri aynı (15 Gauss) 25, 50 ve 100 Hz 
frekanslardaki manyetik alanlar 10-6 M fenil-
efrinle kasılıp platoya ulaşmış perfüze me-
zenter arter damar yatağı üzerinde oluştur-
duğu gevşeme yanıtları sırasıyla %7.4±2.1,  
%7.1±2.0  ve  %6.2±3.0 olmuş ve istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmamıştır (Şekil 1). 
Manyetik alanların bazal basınçtaki doku 
üzerinde her hangi bir kasıcı etkisi görülme-
miştir.  
 
Manyetik Alanın Organ Banyosunun 
Sıcaklığına Etkisi 
 
50 Hz, 50 Gauss şiddetindeki manyetik ala-
nın organ banyosuna otuz dakika uygula-
masından sonra ölçülen sıcaklık 36.4±0.4 
°C, EMA yokluğunda 36.5±0.4 °C (n= 15) 
olarak ölçülmüş ve aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (Şekil 2). 
 
50 Hz, 50 Gauss Şiddetindeki Manyetik 
Alanın Perfüze Mezenter Arter Damar 
Yatağı Üzerinde Oluşturduğu Gevşeme 
Yanıtı 
 
EMA otuz dakika uygulandıktan sonra 
%25±6 oranında gevşeme yanıtı oluşturur-
ken, kontrol grubu %5±3 oranında gevşeme 
yanıtı oluşturmuş ve aradaki fark istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmuştur (Şekil 3). 
 
Siklooksijenaz İnhibitörü İndometazinin 
Manyetik Alanın Perfüze Mezenter Arter 
Damar Yatağı Üzerinde Oluşturduğu 
Gevşeme Yanıtına Etkisi 
 
İndometazin (10-5 M) ile yirmi dakika inkü-
basyonun sonunda 10-6 M fenilefrinle kası-
lıp platoya ulaşan mezenter arter damar ya-
tağına uygulanan 50 Hz frekanslı, 50 Gauss 
şiddetinde manyetik alanın oluşturduğu 
gevşeme yanıtı %21.2±6.4 olurken, kontrol 
(50 Hz) grubunda %27.3±5.4 olarak bulun-
muş ve istatistiksel olarak anlamlı bulunma-
mıştır (Şekil 5). 
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Şekil 1. 10-6 M fenilefrinle kasılıp platoya ulaşmış mezenter arter damar yatağına 15 Gauss şiddetinde 25, 
50 ve 100 Hz frekanslı manyetik alanların gevşetici etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların standart hatası 
olarak verilmiştir. n= 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. 50 Hz, 50 Gauss büyüklüğündeki manyetik alan varlığında ve yokluğunda, deney sonunda organ 
banyosundaki sıcaklık değerleri. Değerler ortalama±ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 15. 
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Şekil 3. 10-6 M fenilefrinle kasılıp platoya ulaşmış mezenter arter damar yatağına 50 Hz frekanslı, 50 
Gauss şiddetinde manyetik alanın gevşetici etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların standart hatası olarak 
verilmiştir. n= 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. 10-6 M fenilefrinle kasılıp platoya ulaşmış mezenter arter damar yatağının 50 Hz frekanslı, 50 
Gauss şiddetinde manyetik alanla gevşeme trasesi. 
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Şekil 5. Siklooksijenaz inhibitörü indometazin (10-5 M) ile yirmi dakika inkübasyonun sonunda 10-6 M 
fenilefrinle kasılan ve platoya ulaşmış mezenter arter damar yatağına 50 Hz frekanslı, 50 Gauss şiddetinde 
manyetik alanın gevşetici etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 7. 
 
 
Potasyum Kanal Blokerlerinin Manyetik 
Alanın Perfüze Mezenter Arter Damar 
Yatağı Üzerinde Oluşturduğu Gevşeme 
Yanıtına Etkisi 
 
Glibenklamit (10-5 M), 4-AP (5 mM), karib-
dotoksin (10-7 M) veya apamin (10-7 M) 
inkübasyonun sonunda 10-6 M fenilefrinle 
kasılan ve platoya ulaşan perfüze mezenter 
arter damar yatağına 30 dakika boyunca 
uygulanan 50 Hz frekanslı, 50 Gauss şidde-
tinde manyetik alan sırasıyla %25.2±3.3, 
%28.4±5.3, %26.5±5.3 ve %25.3±5.4 gev-
şeme yanıtı oluştururken, kontrol (50 Hz) 
grubunda %27.2±3.4 oranında gevşeme 
yanıtı oluşmuştur. Grupların kendi araların-
da ve kontrol grubuyla istatistiksel olarak 
karşılaştırılması sonucunda anlamlılık bu-
lunmamıştır (Şekil 6). 
 
Karibdotoksin ve Apaminin Birlikte 
Manyetik Alanın Perfüze Mezenter Arter 
Damar Yatağı Üzerinde Oluşturduğu 
Gevşeme Yanıtına Etkisi 
 
Dokuların BKCa kanal blokeri karibdotoksin 
(10-7 M) ve SKCa kanal blokeri apamin (10-7 

M) kombinasyonu ile otuz dakika süre 
inkübasyonu sonunda 10-6 M fenilefrinle 
kasılan ve platoya ulaşan perfüze mezenter 
arter damar yatağına otuz dakika boyunca 
uygulanan 50 Hz frekanslı, 50 Gauss şidde-
tinde manyetik alan %23.3±5.2 oranında 
gevşeme yanıtı oluştururken, kontrol (50 
Hz) grubunda %27.3±3.2 oranında gevşe-
me yanıtı oluşmuştur. Karibdotoksin + apa-
min grubu ile kontrol (50 Hz) grubunun kar-

şılaştırılması sonucunda istatistiksel olarak 
anlamlılık bulunmamıştır (Şekil 7). 
 
L-NAME, ODQ veya L-Arjininin Perfüze 
Mezenter Arter Damar Yatağı Üzerinde 
Oluşturduğu Gevşeme Yanıtına Etkisi 
 
NOS inhibitörü L-NAME (10-4 M), spesifik 
guanilat siklaz inhibitörü ODQ (5x10-5 M) 
veya L-arjinin (10-4 M) inkübasyonun sonun-
da 10-6 M fenilefrinle kasılan ve platoya 
ulaşan perfüze mezenter arter damar yata-
ğına otuz dakika boyunca uygulanan 50Hz 
frekanslı, 50 Gauss şiddetinde manyetik 
alan sırasıyla %10.2±4.3, %8.5±5.2 ve 
%37.6±6.1 oranında gevşeme yanıtı oluşur-
ken, kontrol (50 Hz) grubunda %26.8±6.4 
oranında gevşeme yanıtı oluştu. L-NAME 
ve ODQ inkübasyonu sonucunda kontrol 
grubuyla karşılaştırıldığında gevşeme yanıt-
ları anlamlı olarak düşerken, L-arjinin inkü-
basyonu sonucunda kontrole göre gevşeme 
yanıtında istatistiksel olarak anlamlı bir artış 
görülmüştür (Şekil 8).  
 
L-NAME ve SNP Varlığında EMA'nın 
Etkisi 
 
NOS inhibitörü L-NAME (10-4 M) ile inkü-
basyonun sonunda 10-6 M fenilefrinle kası-
lan ve platoya ulaşan mezenter arter damar 
yatağına 50 Hz frekanslı, manyetik alanın 
varlığında ve yokluğunda SNP (10-8 M) ile 
gevşeme yanıtları sırasıyla %76.2±8.7 ve 
74.2±6.5 olarak bulunmuş ve istatistiksel 
olarak anlamlılık bulunmamıştır (Şekil 9). 

 



 36

 
Şekil 6. KATP kanal blokeri glibenklamit (10-5 M) ile otuz dakika, KV kanal blokeri 4-AP (5 mM) ile 10 dakika, 
BKCa kanal blokeri karibdotoksin (10-7 M) ile otuz dakika veya SKCa kanal blokeri apamin (10-7 M) ile 30 
dakika inkübasyonun sonunda 10-6 M fenilefrinle kasılan ve platoya ulaşan mezenter arter damar yatağına 
50 Hz frekanslı, 50 Gauss şiddetinde manyetik alanın gevşetici etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların 
standart hatası olarak verilmiştir. n= 7. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Şekil 7. Karibdotoksin (10-7 M) + apamin (10-7 M) ile otuz dakika inkübasyonun sonunda 10-6 M fenilefrinle 
kasılan ve platoya ulaşan mezenter arter damar yatağına 50 Hz frekanslı, 50 Gauss şiddetinde manyetik 
alanın gevşetici etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 7. 
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Şekil 8. NOS inhibitörü L-NAME (10-4 M) ile yirmi dakika, spesifik guanilat siklaz inhibitörü ODQ (5x10-5 M) 
ile 20 dakika veya L-arjinin (10-4 M) ile yirmi dakika inkübasyonun sonunda 10-6 M fenilefrinle kasılan ve 
platoya ulaşan mezenter arter damar yatağına 50 Hz frekanslı, 50 Gauss şiddetinde manyetik alanın 
gevşetici etkisi. Değerler ortalama±ortalamaların standart hatası olarak verilmiştir. n= 7.* P < 0.05 kontrol 
grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 9. NOS inhibitörü L-NAME (10-4 M) ile yirmi dakika inkübasyonun sonunda 10-6 M fenilefrinle kasılan 
ve platoya ulaşan mezenter arter damar yatağına 50 Hz frekanslı, manyetik alanın varlığında ve 
yokluğunda SNP (10-8 M) ile gevşeme yanıtları. Değerler ortalama±ortalamaların standart hatası olarak 
verilmiştir. n= 6. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Elektromanyetik alanın canlılar üzerinde çe-
şitli etkileri olduğu düşülünse de, manyetik 
alanla ilgili bilimsel çalışmalar son otuz yılı 
kapsamaktadır (12, 13). Manyetik alanın 
çeşitli dokular üzerine etkilerinin olduğuna 
ilişkin pek çok yayının varlığı kadar (14-17), 
bunu desteklemeyen yayınlar da bulun-
maktadır (18-21). Manyetik alanın dokular-
da oluşturduğu etkilerden birinin damar 
gevşetici etki olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
çalışma da preparat olarak mezenter arter 
damar yatağı seçilerek manyetik alanın 
olası damar gevşetici etkisinin daha görü-
nür hale gelmiş olma olasılığı yüksektir.  
  
Bu çalışma, EMA’nın istatistiksel olarak an-
lamlı bir gevşeme oluşturduğunu, bu gevşe-
mede manyetik alanın büyüklüğüyle birlikte 
frekansının da önemli bir faktör olduğunu 
göstermiştir. EMA frekansının azaltılması 
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da gev-
şeme yanıtının artışına neden olmuştur. Bu 
çalışmanın manyetik alanın damar gevşetici 
etkisinin veya yol gösterici mekanizmaları-
nın çalışıldığı önceki çalışmalardan farkı 
preparat olarak mezenter arter damar yata-
ğı seçilerek manyetik alanın doku üzerinde-
ki olası etkisinin artırılmış olması ve manye-
tik alan kaynağı olarak daha düşük frekanslı 
sinüzoidal EMA kullanılarak bu etkinin gös-
terilmiş olmasıdır (2, 10). 
 
EMA oluşturduğu gevşetici etkide manyetik 
alanın doku ve dokunun içinde bulunduğu 
çözeltisi ısıtmasının etkili olabileceğinden, 
çalışmamızda deneylerin bitiminde organ 
banyosunun içindeki Krebs çözeltisinin sı-
caklığı ölçülmüştür; olasılıkla perfüzyon sis-
teminin kullanılmış olması nedeniyle Krebs 
çözeltisinin manyetik alana bağlı olarak 
ısınması gözlenmemiş ve EMA'nın gevşetici 
etkisinde sıcaklık artışının (en azından per-
füzyon sistemi için) bir faktör olmadığı so-
nucuna varılmıştır (Şekil 2). Ayrıca çalışma-
mızda indometazin varlığında gevşeme ya-
nıtlarının azalmaması manyetik alana bağlı 
oluşan gevşemenin prostaglandinlerden ba-
ğımsız olduğunu düşündürmektedir. Diğer 
bir olası etki mekanizması olan potasyum 
kanallarından, çeşitli tipte potasyum kanal 
blokerleri (glibenklamit, 4-AP, karibdotoksin 
ve apamin) varlığında gevşeme yanıtının 
değişmemesi nedeniyle, uzaklaşılmıştır. 
Oluşan gevşeme yanıtında endotel tabaka-
sında EDHF’nin rolünü test etmek için ka-
ribdotoksin ve apamin’in birlikte inkübe edil-
miş ve bu ikili blokaj ile EMA’nın oluşturdu-
ğu gevşeme yanıtının kontrole göre değiş-

memesi damar yatağındaki bu gevşetici et-
kide EDHF’nin sorunlu olmadığı sonucuna 
varmamıza neden olmuştur.  
 
EMA’nın oluşturduğu gevşemeden NO yo-
lağının rolünü araştırmak için L-NAME ve 
ODQ inkübasyonunu takiben EMA uygula-
nınca, gevşeme yanıtlarının anlamlı olarak 
düşmesi ve L-arjinin inkübasyonu sonrasın-
da gevşeme yanıtının artması NO-sGMP 
yolağının dokunun gevşemesinde rol oyna-
dığını düşündürmektedir. Bu bulgular 
Yoshikawa ve ark.'nın bulgularına uygundur 
(22). Bu etkiye NO üretiminde artışın mı 
yoksa sGMP üretimindeki artışın mı neden 
olduğunu anlamak için L-NAME ile yapılan 
inhibisyon sonrası fenilefrinle kasılıp plato-
ya ulaşan dokuda, EMA varlığı/yokluğunda, 
SNP’nin gevşetici etkisi değerlendirildiğin-
de, L-NAME ile NO üretimi önlendiği için ve 
SNP’den gelecek NO aynı miktarda olacağı 
için, gevşeme yanıtındaki farklılığın sGMP 
üretimine bağlı olması gerekir. Bulgularıma 
bu açıdan bakıldığında manyetik alan varlı-
ğı ve yokluğunda gevşeme yanıtlarında 
farklılığın olmaması manyetik alana bağlı 
olarak sGMP üretiminde artışın olmadığını 
ve etki yerinin NO üretiminde artışın veya 
yıkımında azalmanın olabileceğini düşün-
dürmektedir. Bu bulgular Morimoto ve ark. 
ve Okada ve ark.'nın bulgularıyla uyumludur 
(3, 10).  
 
Çeşitli çalışmalarda EMA’nın etki yerinin 
damarın endotel tabakası olduğu ileri 
sürülmüştür. Örneğin Tepper ve ark. man-
yetik alanın endotel hücre kültüründe hücre 
proliferasyonuna neden olduğunu ve fibro-
blast büyüme faktörü-2’nin (FGF-2) norma-
lin 5 kat üstüne çıktığını göstermiştir (23). 
Morimoto ve ark. sığır aort endotel hücre, 
insan umblikal damar endotel hücre ve 
insan aort endotel hücre kültürlerinde man-
yetik alanın trombinin neden olduğu endo-
telin-1 üretimini azalttığını, bu azalmadan 
NO üretimindeki artışın sorumlu olabilece-
ğini ileri sürmüşlerdir. (10). Ayrıca Miura ve 
ark. manyetik alanın sıçan serebellumunda 
NO ve sGMP artışına neden olduğunu gös-
termişlerdir (3). Bu literatür bilgileri çalışma-
mızın sonuçlarını desteklemektedir. 
 
Sonuç olarak bu çalışmada, 1) belli büyük-
lükte ve frekanstaki manyetik alanın mezen-
ter arter yatağı üzerinde gevşetici etki yaptı-
ğı, 2) oluşan gevşemede dokunun içinde 
bulunduğu Krebs çözeltisinin sıcaklığının 
değişiminin bir etken olmadığı, 3) her ne ka-
dar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
mezenterik arter yatağında aynı manyetik 



 39

alan şiddetindeki daha düşük frekanslı 
manyetik alanın gevşetici etkisinin daha 
fazla olduğu, 4) manyetik alanın gevşetici 
mekanizmasında endotel kökenli hiperpola-
rizan faktörün (EDHF) değil, NO-sGMP 
yolağının yer aldığı gösterilmiştir. 
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Sıçan hipokampal dilimlerinde "hızlı" vezikül döngüsünün presinaptik salıverilme 
kinetikleri üzerindeki rolü 

 
Dr. Mert ERTUNÇ 

 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 

 
 
GİRİŞ 
 
Santral sinir sistemi ve nöromüsküler kav-
şakta sinaptik aşırım, presinaptik membra-
nın depolarizasyonu ile tetiklenen bir dizi 
olay sonrasında presinaptik yerleşimli vezi-
küllerin nörotransmiter içeriklerini sinaptik 
aralığa salıvermeleri ile gerçekleşmekte-
dir1,2. Yoğun sinaptik aktivitede sinaptik aşı-
rımın devamlılığı için sinaptik terminalde 
bulunan kısıtlı sayıdaki vezikülün nörotrans-
miter içeriklerini sinaptik aralığa salıverme-
leri ve presinaptik terminalde tekrar yükle-
nerek salıverilmeye hazır hale gelmeleri 
“sinaptik vezikül döngüsü”nü tanımlamakta-
dır2. Santral sinapslarda vezikül döngüsün-
de çok sınırlı sayıdaki vezikül popülasyonu-
nun aktif olarak yer aldığı gösterilmiştir3. 
Sinaptik aşırıma aktif olarak katılan vezikül-
ler, presinaptik terminalde yerleşmiş olan 
başlıca iki havuzdan köken almaktadırlar4. 
Bu havuzlardan göreceli olarak daha az 
sayıda vezikül içeren “salıverilmeye hazır 
havuz” (SHH), aktif zonda yerleşmiştir. Nö-
ronal terminallerde yüksek frekanslı uyarılar 
ile gelişen sinaptik aktivitede, ilk saniyeler-
de SHH'den kaynaklanan veziküllerden 
nörotransmiter salıverilmesi, sinaptik aktivi-
teyi idame ettirmektedir. Yüksek hızlı ve 
uzun süreli uyarılarda ise aktivitenin idame-
sinde ikinci bir kaynak olan “rezerv havuz” 
daki (RH) veziküller devreye girmektedir. 
 
Sinaptik veziküller, sinapsın kullanım sıklığı 
ve nöronal ateşleme oranları ile ilişkili ola-
rak presinaptik membran ile füzyon yaparlar 
ve nörotransmiter içeriklerini sinaptik aralı-
ğa boşaltırlar (ekzositoz). Ardından tekrar 
nörotransmiter ile doldurulmak üzere birta-
kım aşamalardan geçerler (endositoz) ve 
sinaptik aktivitenin yoğunluğuna göre tekrar 
nörotransmiter salıverilmesinde rol alırlar. 
Endositoz iki yolla olmaktadır2. Bunlardan 
klasik olarak bilinen, vezikülün presinaptik 
membran ile tamamen birleşmesi ile ger-
çekleşen “klatrin aracılı” yol5, diğeri ise çok 
daha hızlı gelişen “kiss and run” (öp ve kaç) 
yolağıdır6. Birinci yolakta bir vezikülün tek-
rar füzyona uğrayıp eksositozda rol alması 
için yaklaşık olarak 1.5 dakikalık bir süre 
gerektirmektedir. Ancak fizyolojik koşullarda 
gelişen uzun süreli ve yüksek frekanslı uya-

rılarda terminalde vezikül sayısının çok 
sınırlı olduğu göz önünde bulundurulduğun-
da sinaptik kuvvetin devamlılığı için “klatrin 
aracılı” yolağın katkısının sınırlı olduğu 
düşünülebilir. Bununla birlikte her iki havuz-
dan köken alan veziküller endositoz sonra-
sında tekrar kullanılmak üzere nörotransmi-
ter ile tekrar yüklenmekte ve sinaptik aktivi-
tede vezikül döngüsünde rol almaktadırlar. 
Endositoz yolağından bağımsız olarak 
sinaptik veziküllerin presinaptik terminalde 
tekrar nörotransmiter ile yüklenmeleri için 
vezikül içinin asidifiye olması (pH 5.5) 
gerekmektedir. Veziküllerde bulunan vakuo-
ler tip proton pompası (v-ATPaz) bu işlevi 
yerine getirir7. 
 
Makrolit antibiyotikler olan bafilomisin A1 ve 
folimisin (konkanamisin A) selektif olarak 
sinaptik veziküllerin nörotransmiter ile yük-
lenmelerini bloke ederek sinaptik çıkışı 
(output) azaltabilmektedirler8,9. Bu ajanlar, 
etkilerini yeni endositoza uğramış vezikülle-
rin re-asidifikasyonunu sağlayan v-ATPaz'ı 
bloke ederek göstermektedirler10. Vezikülle-
rin nörotransmiter ile yeniden dolma işlemi, 
proton gradiyenti kullanan taşıyıcılar ile 
sağlanmaktadır11. Böylece, vakuoler tip pro-
ton pompasının inhibisyonundan sonra, 
endositoza uğramış veziküller tekrar nöro-
transmiter ile yüklenemez, ve füzyona uğra-
yıp tekrar kullanıldıklarında sinaptik yanıt 
oluşmaz. Bu şekilde, bu proton pompası 
inhibitörlerinin uygulandığı sinapslardan 
kayıt edilen post-sinaptik yanıtlar, sadece 
daha önceden kullanılmamış veziküllerden 
nörotransmiter salıverilmesine bağlı olarak 
gelişmektedir. 
 
Tekrarlayan yüksek frekanslı aksiyon po-
tansiyeli ateşlemeleri ile presinaptik mem-
branın depolarizasyonu, saniyeler içinde 
nöronal terminalde SHH'deki veziküllerin 
tümünün kullanılıp tükenmesine neden olur. 
Post-sinaptik yanıtlar bu nöronal aktiviteye 
bağlı olarak kademeli olarak deprese olur-
lar. Bu durum, kısa süreli sinaptik depresyo-
nun temelini oluşturmaktadır. Uzun süreli 
yüksek frekanslı aktivitede RH'dan katılan 
veziküllerden nörotransmiter salıverilmesi-
nin, sinaptik yanıtların devamlılığını sağladı-
ğı düşünülmektedir. Diğer yandan, SHH' 
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deki veziküllerin tekrar kullanımı, gerek 
sinaptik depresyonun başlangıcındaki hızlı 
fazda gerekse de uzamış nöronal aktivitede 
görülen plato fazında modülatör rol alabilir.  
 
Bu çalışmada, esas olarak elektrofizyolojik 
yöntemler kullanarak sıçan hipokampal di-
limlerinde, CA1 bölgesi eksitatör ve inhibitör 
sinapslarında endositoz hızı ve vezikül dön-
güsünün uyarı frekansı ile ilişkisini ve vezi-
kül tekrar kullanımının kısa süreli nöronal 
plastisite üzerine olası düzenleyici etkisini 
araştırdık. Bu amaçla folimisin ve diğer v-
ATPaz inhibitörleri ile birlikte çeşitli farma-
kolojik ajanlar kullanarak veziküllerin re-
asidifikasyonunu ve nörotransmiter yüklen-
melerini devre dışı bırakarak belirli frekans 
aralıklarındaki uzun süreli uyarılar ile sinap-
tik depresyon hızlarını karşılaştırdık. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Sıçan Hipokampal Dilimlerinin Hazırlan-
ması 
 
Hipokampal dilimler on iki-yirmi bir günlük 
Sprague-Dawley sıçanlarından hazırlandı. 
Nembutal anestezisi (20 mg/kg; Abbott 
Laboratories, Abbott Park, IL) altında sıçan-
lar dekapite edildikten sonra hipokampus 
diseke edildi. Transvers hipokampal dilimler 
(300-400 µM) Vibratom (St Louis, MO) 
kullanılarak oksijenize (%95 O2+%5 CO2) 
edilen, +4 ºC'deki düşük Ca2+ ve yüksek 
Mg2+ içeren artifisiyel beyin omurilik sıvısı 
(aBOS) içinde hazırlandı. Bu dilimler deney-
lerde kullanılmadan önce otuz dakika 34 
ºC'de, ardından da bir saat 24-27 ºC'de 
oksijenize olan aBOS (mM: 124 NaCl, 5 
KCl, 12 NaH2PO4, 26 NaHCO3, 10 Glukoz, 
1 MgCl2, 2 CaCl2) içinde inkübe edildi. 
Elektrofizyoloji deneyleri için hipokampal 
dilimler, bir upright mikroskoba (E600FN; 
Nikon, Tokyo, Japan) yerleştirilmiş olan 
kayıt odacığına transfer edildi ve deney 
boyunca sürekli olarak oksijenize edilen 
aBOS ile perfüze (1-3 ml/dakika) edildi. 
Deneyler oda sıcaklığında yapıldı. Elektro-
fizyoloji deneyleri sırasında CA1 bölgesi 
piramidal nöronları bir su-immersiyon 
objektifi (0.75 NA, 1.7 WD) ve diferansiye 
interferans kontrast optikleri kullanılarak 
upright mikroskop ile görüntülendi. 
 
Hipokampal Dilimlerde Elektrofizyolojik 
Kayıtlar ve İlaç Uygulamaları 
 
Elektrofizyolojik kayıtlar hipokampus CA1 
bölgesi-stratum piramidale'de bulunan pira-
midal nöronlarda “whole-cell patch clamp” 

tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Borosili-
kat kapiller patch pipetleri, pH'si 7.4 ve 
osmolaritesi 290 mOsm olan internal pipet 
çözeltisi (mM: 110 K-glukonat, 20 KCl, 10 
NaCl, 10 HEPES, 0.6 EGTA, 4 Mg-ATP, 
0.3 GTP, 10 QX-314) ile dolduruldu. Pirami-
dal nöronlar bu elektrodlar (3-6 MΩ) kullanı-
larak patch edildi ve membran potansiyeli -
70 mV'ta tutuldu. Post-sinaptik akımlar 2 
kHz'de filtre edildikten sonra, 10 kHz'de 
dijitize (Digidata 1322A; Molecular Devices, 
Foster City, USA) edildi ve Axopatch-200B 
amplifikatör (Molecular Devices) kullanıla-
rak kayıt edildi. Sinyaller Clampex 9.0/ 
Clampfit 9.0 (Molecular Devices) yazılımları 
ile analiz edildi. Piramidal nöronlardan 
uyarılmış post-sinaptik akımları kayıt etmek 
amacıyla Schaffer kollateralleri, çift kanallı 
bir pulse jeneratörü (Grass S88; Grass 
Instruments, Quincy, MA) ve stimulus izo-
lasyon ünitesi (A365; WPI, Sarasota, FL) 
kullanılarak oluşturulan sabit akım pulse'ları 
(200 ms, 10-100 µA) ile, konsentrik bipolar 
tungsten elektrot kullanılarak uyarıldı. İnhi-
bitör post-sinaptik akımların izole olarak ka-
yıt edildiği deneylerde perfüzyon çözeltisi-
ne CNQX (10 µM; Sigma, St. Louis, MO) ve 
AP-5 (50 µM; Sigma) eklendi. Non-NMDA 
eksitatör akımların kaydında ise perfüzyon 
çözeltisine pikrotoksin (50 µM; Sigma) ve 
AP-5 (50 µM) uygulandı. Folimisin, dimetil 
sülfoksidde (DMSO) çözüldü ve deneyler-
den önce -20 ºC'de korunan 80 µM stok 
çözeltisinden perfüzyon çözeltisine eklene-
rek kullanıldı. Deneylerde kullanılan diğer 
ilaçlar (Salisilialamit-A, Tris, HEPES, 
NH4Cl) deneylerden önce aBOS içinde 
çözülerek hipokampal dilimlere uygulandı.  
 
Hücre Kültürü ve Fluoresan Görüntü-
leme 
 
Hipokampal nöronal kültürler bir-üç günlük 
Sprague-Dawley sıçanlarından hazırlandı12. 
Bu kültürlerdeki on dört-yirmi beş günlük 
sinapslarda, hipokampal dilimlerde uygula-
nan elektrofizyoloji deney protokolleri ve 
fluoresan görüntüleme deneyleri gerçekleş-
tirildi. Bu deneylerde kültürler modifiye 
Tyrode çözeltisi ile perfüze edildi (mM: 150 
NaCl, 4 KCl, 2 MgCl2, 10 Glukoz, 10 
HEPES, 2 CaCl2 (pH 7.4, ~310 mOsm). FM 
fluoresan görüntüleme deneylerinde; sinap-
tik butonlar FM 2-10 (400 µM; Invitrogen, 
Eugene, OR) boyası ile inkübe edildikten 
sonra doksan saniye süre ile 47 mM K+ 
içeren Tyrode çözeltisi uygulaması ile dol-
duruldular. Ardından yüksek K+ (90 mM) ve-
ya elektrik alan stimülasyonu (20 mA, 1 ms) 
uygulanarak boşaltılan sinaptik terminaller-
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deki görüntüler soğutulmuş dijital CCD 
kamera (I-Pentamax; Roper Scientific, 
Trenton, NJ) ile 1 Hz ve 40 ms'lik ışık 
darbeleri ile 480±20 nm'de (505 DCLP ve 
535±25 BP) kayıt edildi. 
 
Synaptophluorin Deneyleri 
 
Eksitatör sinapslarda synaptophluorin eks-
prese eden bir-üç günlük spH21 transjenik 
farelerden hipokampal nöronal kültürler ha-
zırlandı13. Bu kültürlerde deneyler fluoresan 
sinyalin detekte edilebildiği yirmi birinci gün-
den sonra gerçekleştirildi. Deneylerde 
modifiye Tyrode çözeltisi kullanıldı (mM: 98 
NaCl, 2.3 KCl, 2 MgCl2, 10 Glukoz, 10 
HEPES, 2 CaCl2 (pH 7.4, ~310 mOsm). 
Folimisin, NH4Cl, Tris ve HEPES'in uygu-
landığı deney protokollerinde ilaçlar kontrol 
Tyrode çözeltisine eklenerek nöronal kültür-
ler perfüze edildikten sonra bazal görüntüler 
kayıt edildi. Ardından elektrik alan stimülas-
yonu (20 mA, 1 ms) uygulanan hipokampal 
terminallerden alınan görüntüler soğutul-
muş dijital CCD kamera (I-Pentamax; 
Roper Scientific, Trenton, NJ) ile 1 Hz ve 40 
ms'lik ışık darbeleri ile 480±20 nm'de (505 
DCLP ve 535±25 BP) kayıt edildi. 
 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz 
 
Verilerin istatistiksel analizi, Student’ın t 
testi ile değerlendirildi. Minyatür postsinap-
tik akımların amplitütlerinin karşılaştırılma-
sında Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. 
Veriler ortalama±ortalamaların standart  ha-
tası olarak ifade edildi. P değerinin 0.05’ten 
küçük olduğu durumlarda iki ortalama ara-
sındaki farkın anlamlı olduğu kabul edildi. 
 
BULGULAR 
 
Hipokampus CA1 bölgesindeki eksitatör 
sinapslarda, v-ATPaz blokeri folimisin 
uygulaması ile uyarı frekansına bağımlı 
olarak sinaptik depresyon hızlandı (Şekil 1). 
Sıçan hipokampal dilimlerinde on dakika 
folimisin (50 nM) perfüzyonundan sonra 0.1 
Hz-30 Hz'lik uyarılarla (200 pulse) piramidal 
nöronlardan post-sinaptik akımlar kayıt 
edildi. Folimisin uygulanmış eksitatör 
sinapslarda düşük frekans protokollerinde 
sinaptik depresyon hızı ilk 100 saniyede 
kontrol sinapslara göre fark göstermedi 
(Şekil 1A, B). Buna karşın yüksek frekanslı 
uyarılarla (10-30 Hz) sinaptik depresyon 
kontrollere göre anlamlı olarak hızlandı 

(Şekil 1C-E). Yüksek frekanslarda her iki 
grup arasındaki fark birinci saniye içinde 
belirginleşti. Bu değer 10 Hz'de 900 ms, 20 
Hz ve 30 Hz'de ise 300 ms olarak bulundu. 
Kontrol ve folimisin gruplarındaki hipokam-
pal dilimlerde 30 Hz'de sinaptik depresyon 
eğrileri 2.6 saniyeden sonra farklılık 
göstermedi. Bu bulgu sinaptik aktivitenin 
başlangıcında döngüye katılan veziküllerin 
tekrar kullanılamadıklarını ve sinaptik 
aşırımın RH'dan gelen yeni veziküller ile 
devam ettirildiğini gösterdi. 
 
Uyarı dizilerinin belli frekanslarda uygulan-
madığı istirahat halindeki hipokampal dilim-
lerde folimisin uygulaması sonrasında tek 
pulse gönderilerek kayıt edilen post-sinaptik 
akımların amplitütleri kontrollerden farklı 
bulunmadı (Şekil 1F). Bu bulgu folimisin 
uygulaması sırasında ve sonrasında sinap-
tik yanıtların stabilitesini ve folimisinin post-
sinaptik reseptörlere etkisinin olmadığını 
gösterdi. 
 
Kontrol ve folimisin uygulanmış hipokampal 
eksitatör sinapslarda düşük (1Hz) ve yük-
sek frekanslı (10 Hz-30 Hz) uyarılarla oluş-
turulan post-sinaptik akımların amplitütleri, 
aksiyon potansiyeli (AP) sayısına göre kar-
şılaştırılarak sinaptik depresyonun frekans 
ilişkisinden ayrı olarak, vezikül kullanımı ile 
ilişkisi incelendi (Şekil 1G, H). Bu sinaps-
larda kısa süreli sinaptik depresyonun kulla-
nıma bağımlı olarak geliştiği bulundu (Şekil 
1G, H). Amplitüt-AP eğrileri karşılaştırıldı-
ğında her iki grupta da 1 Hz'de belirgin dep-
resyon olmadan, 10 Hz-30 Hz'de ilk ateşle-
melerden itibaren sinaptik depresyonun 
hızlandığı, folimisin uygulanan grupta ise 
yüksek frekanslı uyarılar ile gelişen depres-
yon eğrilerinin biribirilerine yakınlığı tespit 
edildi. Bu bulgu hipokampal CA1 bölgesi 
sinapslarında depresyon hızındaki frekansa 
bağlı olarak gelişen artışın, uzun süreli ve 
hızlı sinaptik aktivitede sinaptik vezikül 
döngüsüne katılan veziküllerin yavaş-tekrar 
yüklenmelerinden kaynaklanabileceğini 
göstermektedir. Diğer olasılık da, 10 Hz ve 
üzerindeki frekanslardaki sinaptik depresyo-
nun vezikül tükenmesine bağlı olmadan 
veziküllerin membrana füzyonunu sınırlayıp 
tekrar kullanılmalarını sınırlayan başka bir 
mekanizmanın varlığıdır. Buna örnek olarak 
orta şiddetli frekanslardaki uyarılarda volta-
ja duyarlı Ca2+ kanalların inaktive olması ve 
vezikül füzyonu ve nörotransmiter salıveril-
mesini kontrol etmesi verilebilir14. 
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Şekil 1. Hipokampal CA1 bölgesi eksitatör sinapslarında folimisin uygulamasının uyarılmış sinaptik aktivite 
üzerine etkisi. 
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Bir diğer deney grubunda farmakolojik ola-
rak GABAerjik yanıtları izole ederek CA1 
piramidal nöronlarındaki inhibitör sinaptik 
aşırımın frekans ve vezikül-tekrar kullanımı 
ile olan ilişkisini araştırdık. GABAerjik aşı-
rımda iki grup arasında 1 Hz-200 pulse'lık 
uyarılarla ilk 117 s, 0.1 Hz de ilk 120 s fark 
olmadı (Şekil 2A, B). Eksitatör sinapslara 
benzer şekilde, 10 Hz ve üzerindeki fre-
kanslarda kontrol ve folimisin uygulanmış 
inhibitör sinapslarda ilk 1 s içinde belirgin 
olarak sinaptik depresyon hızlandı; Bu fark 
10 Hz'de 800 ms, 20 ve 30 Hz'de sırasıyla 
200 ms ve 300ms'de anlamlılık gösterdi 
(Şekil 2C-E). Eksitatör sinapslardan farklı 
olarak, folimisin uygulanmış inihbitör 
sinapslarda 30 Hz'de kayıt edilen post-
sinaptik akımların amplitütleri sinaptik dep-
resyonun plato fazında da kontrol sinaps-
lardakilere göre daha düşüktü (Şekil 2E). 
Bu bulgu uzun süreli-yüksek frekanslı 
sinaptik aktivitenin idame ettirilmesinde 
vezikül havuzlarının katkı payının inhibitör 
ve eksitatör sinapslarda farklı olabileceğini 
düşündürmektedir. Folimisin uygulaması 
GABAerjik post-sinaptik yanıtları tek aksi-
yon potansiyeli uygulamaları sonrasında 
anlamlı olarak azaltmadı (Şekil 2F). İnhibi-
tör sinapslarda da sinaptik depresyonun 
kullanıma bağlı olarak geliştiği bulundu 
(Şekil 2G, H) ve 1 Hz üzerindeki frekanslar-
da eksitatör sinapslara benzer şekilde inhi-
bitör sinaptik depresyonun uyarı frekansına 
bağımlı olduğu bulundu. 
 
Hipokampal CA1 bölgesindeki eksitatör ve 
inhibitör sinapslarda veziküllerin nörotrans-
miter yüklenmesinin bloke edilmesi ile vezi-
küllerin “hızlı” tekrar kullanımının blokajı 
sinaptik depresyonu hızlandırmaktadır. Fiz-
yolojik koşullarda ise veziküllerin “hızlı” tek-
rar kullanımı, bu sinapslarda sinaptik dep-
resyon hızını düzenlemekte ve depresyo-
nun başlangıçtaki hızlı fazını yavaşlatmak-
tadır.  
 
Folimisinin voltaja-duyarlı Ca2+ kanallarını 
ve/veya Na+ kanallarını inaktive ederek hızlı 
kanal inaktivasyonu ve hızlı sinaptik dep-
resyona yol açma olasılığını ekarte etmek 
için sinaptik eksitasyonun ve presinaptik 
Ca2+ influx'ının olmadığı ancak nörotrans-
miter salıverilmesinin tetiklendiği koşullarda 
folimisinin etkisini araştırdık. Bunun için, 
nöronal hücre kültürlerinde, hipokampal 
sinapsları folimisin inkübasyonundan sonra 
hipertonik sükroz (500 mOsm) uygulaması 
ile stimüle ettik. Bu uygulama SHH'deki 
veziküllerin Ca2+ influx'ından bağımsız ola-

rak füzyona uğramasına ve bu veziküllerin 
eksositozuna neden olmaktadır15. Tipik ola-
rak bu girişim ile çok hızlı bir peak ve ardın-
dan uzun bir plato fazlı bir post-sinaptik ya-
nıt gelişmektedir. Bu yanıtın başlangıçtaki 
hızlı salıverilme fazı, SHH'deki veziküllerin 
mobilizasyonuna, ikincil olarak görülen uza-
mış plato fazı ise RH'dan transfer olan 
veziküllerden15,16 veya hızlı vezikül döngü-
süne katılan veziküllerden nörotransmiter 
salıverilmesine17 bağlıdır. Bu deneylerde, 
folimisin uygulaması ile salıverilme kinetik-
lerinin başlangıçtaki hızlı fazındaki yanıtın 
amplitüt ve süresinde anlamlı bir değişiklik 
olmadan, ikinci fazın inhibe olduğunu bul-
duk (Şekil 3A). Ayrıca nöronal kültürlerde 
de folimisin uygulaması ile frekans-bağımlı 
sinaptik depresyon hızlarını karşılaştırdık ve 
bu deney modelinde hipokampal dilimler-
den farklı olarak sinaptik vezikül tekrar 
kullanımın sinaptik depresyon hızı üzerinde 
göreceli olarak daha az etki ettiğini tespit 
ettik (Şekil 3B-D). Bu analiz hipokampal kül-
türlerde uzamış ve yüksek frekanslı elektrik-
sel alan stimülasyonu ile oluşturulan nöro-
nal elektriksel aktivite ve post-sinaptik yanıt-
ların değerlendirilerek presinaptik nöro-
transmiter salıverilme kinetiklerinin araştırıl-
masının çok uygun bir yöntem olmadığını 
düşündürmektedir. 
 
Diğer bir deney protokolünde, folimisinin 
etkisini hipokampal nöronal kültürlerde optik 
yöntemlerle tek sinaps düzeyinde inclemeyi 
amaçladık. Bunun için synaptophysin-
pHluorin ile infekte edilen nöronal kültürler-
de fluoresan görüntüleme deneyleri yaptık. 
Synaptophysin-pHluorin, normal şartlar 
altında asidik vezikül lümeni içinde fluore-
san sinyal vermeyen, ancak vezikülün füz-
yona uğraması ile ekstraselüler pH (7.4) de 
fluoresans gösteren GFP kökenli bir pH 
sensörüdür18. Kontrol sinapslarda, önceki 
çalışmalarla uyumlu olarak 20 Hz-2 s süreli 
uyarılar ile fluoresansda hızlı bir artış ve 
ardından kademeli olarak ve daha uzun 
sürede gelişen bir düşüş saptandı19. Folimi-
sinle perfüzyon sonrasında aynı uyarı son-
rasında sinaptik terminallerde başlangıç-
hızlı fazdaki Synaptophysin-pHluorin fluore-
sansı ilk 500 ms'den itibaren kontrollere 
göre anlamlı olarak arttı (Şekil 4A, B). Bu 
bulgu, elektrofizyoloji deneylerimizdeki bul-
gular ile uyumlu olarak, yüksek frekanslı-
tekrarlayan nöronal ateşlemelerde, sinaptik 
veziküllerin ilk 500 ms içinde endositoza 
uğradıklarını ve re-asidifiye olarak nöro-
transmiter yüklendiklerini gösterdi. 
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Şekil 2. Folimisin uygulamasının inhibitör sinapslarda sinaptik depresyon kinetiklerine etkisi. 
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Şekil 3. Hipokampal nöron kültürlerinde folimisin uygulamasının hipertonik sükroz ile uyarılmış salıverilme 
(A) ve sinaptik depresyon (B-D) kinetiklerine etkisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Hipokampal nöron kültürlerinde folimisin uygulamasının synaptophysin-pHluorin döngüsüne etkisi.
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Hipokampus CA1 bölgesi nöronlarında 
nörotransmiter-tekrar yüklenmesinin blokajı-
nın spontan salıverilme kinetiklerine etkisini 
incelemek amacıyla iki farklı deney grubun-
da folimisin varlığında minyatür inhibitör 
(mIPSA) ve eksitatör (mEPSA) post-sinap-
tik akımlar kayıt edildi (Şekil 5). CA1 bölgesi 
sinapslarında folimisin uygulaması ile 
mIPSA ve mEPSA frekansları zaman içinde 
düştü ancak her iki gruptada bu akımların 
amplitütlerinde değişiklik olmadı (Şekil 5C-
H). Önceki çalışmalarda hipokampal si-
napslarda spontan salıverilmenin ayrı bir 
vezikül havuzundan gelen veziküller tarafın-
dan idame ettirildiği gösterilmiştir20. Bu ha-
vuzdaki veziküllerin tekrar yüklenmelerinin 
bloke edilmesi spontan salıverilmenin fre-
kansında zaman içinde düşüşe neden ol-
muştur (Şekil 5C, D). mIPSA ve mEPSA 
frekanslarındaki düşüşün zaman içinde 
değişimini incelediğimizde vezikül tekrar 
kullanımımın inihibitör sinapslarda daha 
erken devreye girdiğini tespit ettik. Ayrıca 
bu veriler folimisin uygulamasının CA1 
bölgesi sinapslarında post-sinaptik reseptör 
dansitesi ve miktarında değişikliğe neden 
olmadığını da göstermektedir. 
 
Başka bir grupta folimisin etkisinin spesifite-
sini test etmek için, yüksek afiniteli bir diğer 
vakuoler proton pompası inhibitörü olan 
salisilialamit-A21 uygulayarak benzer şekil-
de sinaptik depresyon eğrilerini analiz ettik. 
Salisilialamit-A (10 nM) ile inkübe edilmiş 
hipokampal dilimlerde folimisinin oluşturdu-
ğuna benzer şekilde frekansa bağlı olarak 
sinaptik depresyonun hızlandığını bulduk 
(Şekil 6A, B). Eksitatör sinaptik depresyon, 
salisilialamit-A uygulanmış sinapslarda, 1 
Hz-200 pulse uyarılar ile 100 s sonra, 20 
Hz-200 pulse uyarı ile ise ilk 200 ms sonra-
sında kontrollere göre anlamlı olarak hızlan-
dı (Şekil 6B). 
 
Folimisin etkisinin endositoz sonrasında ve-
zikül içi alkalinizasyona bağlı olup olmadığı-
nı test etmek amacı ile sinaptik depresyon 
hızını NH4Cl (5 mM) varlığında araştırdık 
(Şekil 6C-E). Benzer şekilde NH4Cl varlığın-
da yüksek frekanslı stimülasyon ile oluşan 
sinaptik depresyon, ilk 250 ms sonrasında 
kontrollere göre anlamlı olarak hızlandı 
(Şekil 6C, D). Ayrıca, hipokampal dilimlerin 
NH4Cl ve folimisin ile birlikte perfüzyonu 
sonrasında sinaptik depresyonda daha faz-
la hızlanma olmaması bu koşulda folimisin 
etkisinin oluşmadığını gösterdi (Şekil 6E). 
 
Folimisin varlığında kayıt edilen post-sinap-
tik yanıtların uzun süreli yıkama ve düşük 

frekanslı stimülasyon protokollerine rağmen 
geri dönüşümlü olmaması, bu ajanı kullana-
rak sinaptik depresyonun geri dönme 
(recovery) kinetiklerini araştırmamıza ola-
nak vermedi. Bu nedenle, veziküllere yükle-
nebildiği ve asidifikasyonu bloke edebildiği 
bilinen Tris ve HEPES gibi tamponları kulla-
narak geri dönüşümlü bir sistemde sinaptik 
depresyon hızını ve ardından recovery'i 
araştırmayı planladık22. Öncelikle iki ayrı 
deney grubundaki hipokampal dilimlerinin 
sırası ile Tris (15 mM) ve HEPES (15 mM) 
içeren aBOS ile perfüzyonu sonrasında 
sinaptik depresyon eğrilerini elde ettik ve 
folimisin etkisine benzer şekilde bu deney 
gruplarında frekansa bağlı olarak sinaptik 
depresyonun hızlandığını gösterdik (Şekil 
7). Bundan sonra Tris ile oluşan sinaptik 
depresyonun Trisin uzaklaştırılması ile geri 
dönüşümlülüğünü araştırdık. Bunun için, 
kontrol grubundaki ve Tris uygulanmış-eksi-
tatör sinapslarda 20 Hz-200 pulse (depres-
yon) ve 1 Hz-100 pulse (recovery) protokol-
lerini ardışık olarak uygulayarak post-sinap-
tik yanıtları kayıt ettik. Kontrol sinapslarda 
tam recovery ilk saniyede gelişti (Şekil 8A). 
Buna karşın, Trisle perfüze edilen sinaps-
larda, post-sinaptik akımların amplitütleri 
1Hz 100 pulse protokolünün ilk 90 saniye-
sinde anlamlı artış göstermedi. Trisin 10 
dakika yıkanması ile yine recovery gözlen-
mezken peşisıra uygulanan 20 Hz-200 
pulse'lık protokol sonrasında 1 Hz 100 
pulse protokolü ile post-sinaptik yanıtlarda 
artış saptandı (Şekil 8B). Bu deney, Tris ile 
indüklenen sinaptik depresyonun kullanıma 
bağlı olarak geri dönüşümlü olduğunu gös-
termektedir. Recovery (1 Hz-100 pulse) 
protokolü, veziküllerde alıkonulmuş Trisin 
boşalması için gerekli olan hızlı-vezikül tek-
rar kullanımını tetikleyemediği için post-
sinaptik yanıtlarda belirgin düzelme görül-
memiştir. Buna karşılık, 20 Hz-200 pulse'lık 
uyarılar veziküllerin hızlı-tekrar kullanımını 
tetiklemiş ve Tris varlığında oluşan sinaptik 
depresyon geri dönmüştür. Diğer bir deney 
grubunda, Tris varlığında 20 Hz-200 pulse 
protokolü ile sinaptik depresyon sağlandık-
tan sonra 10 dakika boyunca Tris perfüz-
yonuna devam edildi. Takiben, sırasıyla 20 
Hz-200 pulse ve 1 Hz-100 pulse protokolleri 
uygulanarak recovery kinetiklerini inceledi-
ğimizde post-sinaptik yanıtların başlangıç 
değerlerinin ancak %40'ına kadar ulaştığını 
tespit ettik (Şekil 8C). Bu bulgu, hipokampal 
CA1 bölgesi eksitatör sinapslarında RH'dan 
gelen veziküllerin çok yavaş bir şekilde 
SHH'ye katıldıklarını telkin etmektedir. 
Ayrıca, Trisin endositoza uğramış ve sinap-
tik  aktivitede  tekrar  kullanılacak olan vezi- 
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Şekil 5. Folimisin uygulamasının eksitatör ve inhibitör sinapslarda spontan aktivite üzerine etkisi. 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. Hipokampal sinapslarda salisilialamit-A (A, B) ve NH4Cl (C-E) uygulamalarının sinaptik depresyon 
kinetikleri üzerine etkileri. 
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Şekil 7. Hipokampal CA1 bölgesi eksitatör sinapslarında Tris ve HEPES uygulamasının sinaptik depres-
yon üzerine etkileri. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil 8. Hipokampal eksitatör sinapslarda Tris uygulaması ile indüklenen sinaptik depresyonun frekansa-
bağımlı recovery kinetikleri. 
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küllerde dakikalarca alıkonulabildiğini ve 
veziküllerin asidifikasyonunu önleyerek 
nörotransmiter yüklenmelerini uzun süre 
bloke ettiğini göstermektedir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmada hipokampus CA1 bölgesinde, 
esas olarak elektrofizyolojik yöntemler 
kullanarak eksitatör ve inhibitör sinapslarda 
sinaptik vezikül döngüsünün özelliklerini 
araştırdık. Aynı zamanda santral sinaps-
larda hızlı endositoz mekanizmalarının kısa 
süreli sinaptik depresyon kinetikleri üzerine 
etkilerini inceledik. Endositoz hızını ve 
endositozun uyarı frekansı ile ilişkisini belir-
lemek amacıyla sinaptik veziküllerin pH 
gradiyentini çeşitli yöntemler kullanarak 
değiştirerek endositoz sonrasında vezikülle-
rin nörotransmiter ile tekrar yüklenmelerini 
bloke ettik. Esas olarak elektrofizyolojik 
yöntemleri, görüntüleme yöntemlerine tercih 
etmemizin nedeni bu yaklaşımın vezikül 
döngüsü kinetiklerini daha hızlı zaman 
rezolüsyonunda tespit etmeye olanak sağ-
laması ve sinaptik vezikül döngüsü kinetik-
leri ve kısa süreli sinaptik depresyon ile 
görüntüleme yöntemlerine göre daha direkt 
ilişkili olması idi. Bu amaçla bu çalışmada 
kullandığımız farmakolojik ajanlar ve manip-
lasyonlar vezikül füzyonunu engellememiş-
lerdir. Yine bu manevralarla mEPSA ve 
mIPSA'lerin amplitütlerinde değişiklik olma-
ması, uyguladığımız farmakolojik ajanın 
post-sinaptik reseptörlerin dansitesi ve mik-
tarında bir değişiklik yapmadığını göster-
mektedir. Deney protokollerinde kullandığı-
mız folimisin ve diğer farmakolojik ajanlar 
presinaptik yerleşimli veziküllerin sinaptik 
döngüde tekrar kullanımlarını spesifik ola-
rak bu veziküllerin nörotransmiter yüklen-
melerini bloke ederek göstermişlerdir. 
 
Bu çalışmada 10 Hz üzerindeki uyarı 
frekanslarında SHH'deki veziküllerin hızla 
tüketildiğini ve tekrar kullanıldığını, sinaptik 
kavşakta yoğun sinaptik aktivite durumların-
da nörotransmiter idamesinin bu vezikül 
havuzundan sağlandığını tespit ettik. Vezi-
küllerin tekrar dolması bloke edildiğinde 
post-sinaptik yanıtların ilk saniye içinde 
deprese olmaları, yüksek frekanslı uyarılar 
ile oluşan yoğun sinaptik aktivitede RH'dan 
gelen veziküllerin sinaptik aşırıma katkıları-
nın minimal olduğunu düşündürmektedir. 
Ayrıca, Tris ve HEPES gibi pH tamponları 
uygulayarak yaptığımız deneylerde düşük 
frekanslı uyarılarda sinaptik depresyon hızı-
nın yavaşladığını, yüksek frekanslarda ise 

hızlandığını tespit ettik. Bu bulgumuz, vezi-
küllerin tekrar kullanımının uyarı frekansı ile 
ilişkili olduğunu gösterdi. 
 
Bulgularımız, düşük frekanslı-uzun süreli 
uyarılarda, SH'dan gelen veziküllerin RH 
veziküllerinin belirgin katkısı olmadan nöro-
transmiter salıverilmesini uzun süre idame 
ettirebildiğini göstermektedir. Santral si-
napslarda yapılan bir çalışmada füzyon 
pore açıklıklarının uyarı frekansı ile ilişkili 
olarak boyut değiştirebildiğini göstermiştir23. 
Bu pore'lar düşük frekanslı uyarılarda küçük 
moleküllerin vezikül içine geçişine olanak 
vermemektedirler. Yüksek frekanslı uyarılar 
ise vezikül açıklıklarının boyutlarının artışı-
na neden olmakta ve geçişe imkan sağla-
maktadırlar. Çalışmada kullandığımız Tris 
ve HEPES gibi küçük moleküller düşük 
frekanslı uyarılarda vezikül pore'larından 
geçemeyip vezikül içinin alkalinizasyonunu 
sağlayamamış olabilirler. Ancak bu meka-
nizma, folimisin deneylerimizdeki bulguları-
mızı açıklamamaktadır. Diğer bir olası 
mekanizma ise uyguladığımız iki farklı 
frekans rejiminin (düşük; 0.1-1 Hz ve yük-
sek; 10-30 Hz) presinaptik yerleşimli iki 
farklı kümedeki vezikül grubundan salıveril-
meyi tetiklemesi ve bu iki vezikül kümesinin 
döngü kinetiklerinin biribirinden farklılığı-
dır24, bu durumda tek bir kinetik model ile 
uyarı frekansı-sinaptik depresyon ilişkisini 
açıklamak yetersiz kalabilir. 
 
Bu çalışmadaki bulgular, daha önceden 
hipokampal sinapslarda yapılan optik 
deneylerden elde edilen sonuçlar ile para-
leldir. Örneğin, FM 1-43 ile hipokampal 
dilimlerde yapılan bir çalışmada yüksek 
frekanslı uyarılarda SHH'deki veziküllerin 
RH'dekilerle karışmadığı gösterilmiştir25. 
Disosiye hipokampal kültürlerde yapılan 
çalışmalarda da SHH'den köken alan vezi-
küllerin tekrar-kullanım sonrası yine aynı 
havuza katıldıkları gösterilmiştir26. Sıçan 
hipokampal dilimleri CA1 bölgesi eksitatör 
ve inhibitör sinapslarında, folimisin uygula-
ması selektif olarak veziküllerin tekrar dolu-
munun bloke olmasına neden olmaktadır. 
Bu etkisi ile folimisin farklı şiddetteki sinap-
tik aktivite paternlerinde sinaptik vezikül 
döngüsü kinetiklerinin ölçülmesinde bir araç 
olarak kullanılabilir. Ayrıca folimisin uygula-
ması sırasında kaydettiğimiz mEPSA ve 
mIPSA'ların frekans analizi, inhibitör sinaps-
larda sinaptik veziküllerin tekrar kullanımı-
nın, eksitatör sinapslardan daha erken ger-
çekleştiğini göstermiştir. 
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Özetle bu çalışmada santral sinapslarda 
veziküllerin tekrar kullanım kinetikleri ile 
kısa süreli nöronal plastisite arasında sıkı 
bir ilişki olduğunu ve veziküllerin tekrar 
kullanımının sinaptik aşırımın ilk birkaç yüz 
saniyesinden itibaren sinaptik depresyon 
hızını frekansla ilişkili bir şekilde regüle etti-
ğini tespit ettik. Bu sonuç, santral sinaps-
larda veziküllerin tekrar kullanımının, “çoklu 
salıverilme bölgelerinden nörotransmiter 
dağılımı”27 mekanizmasına benzer şekilde, 
yoğun sinaptik aktivitede nörotransmiter 
idamesini sağlamak için etkili ve geçerli bir 
mekanizma olduğunu göstermektedir. Çok-
lu veziküler salıverilme bölgelerinin varlığı 
ve fonksiyonu birçok beyin bölgesindeki 
çeşitli sinapslarda araştırılmış ve etkinliği 
gösterilmiştir28-30. Sinaptik vezikül döngüsü-
nün bu farklı beyin bölgelerindeki sinapslar-
da, bu çalışmada kullandığımız yüksek za-
man rezolüsyonlu elektrofizyolojik yöntem-
ler ve vezikül tekrar kullanımı üzerine spesi-
fitesi gösterilmiş farmakolojik ajanlar kulla-
nılarak araştırılması, döngü kinetiklerinin ve 
kısa süreli nöronal plastisite mekanizmala-
rının daha ayrıntılı olarak açıklanabilmesine 
olanak sağlayacaktır.  
 
Destek  
 
Bu çalışma “National Institute of Mental Health” 
tarafından desteklenmiştir (NIMH Grant 
MH068437). Bu çalışmadan elde edilen bulgular, 
The Journal of Neuroscience dergisinde yayın-
lanmıştır: Ertunc M, Sara Y, Chung C, Atasoy D, 
Virmani T, Kavalali ET, “Fast synaptic vesicle 
reuse slows the rate of synaptic depression in 
the CA1 region of hippocampus.”, Journal of 
Neuroscience, 27(2): 341-54 (2007). 
 
Teşekkür 
 
Bu çalışmanın ve devam eden çalışmaların 
yürütülmesindeki katkılarından dolayı Prof. Dr. 
Ege T. Kavalalı, Doç. Dr. M. Yıldırım Sara, Prof. 
Dr. Kimberly Huber, Dr. Deniz Atasoy ve Prof. 
Dr. Rüştü Onur'a teşekkür ederim.  
 
KAYNAKLAR 
 
1. Katz, B. Quantal mechanism of neural trans-

mitter release. Science 173, 123-6 (1971). 
2. Sudhof, T.C. The synaptic vesicle cycle. 

Annu Rev Neurosci 27, 509-47 (2004). 
3. Zucker, R.S. & Regehr, W.G. Short-term 

synaptic plasticity. Annu Rev Physiol 64, 
355-405 (2002). 

4. Rizzoli, S.O. & Betz, W.J. Synaptic vesicle 
pools. Nat Rev Neurosci 6, 57-69 (2005). 

5. Heuser, J.E. & Reese, T.S. Evidence for 
recycling of synaptic vesicle membrane 
during transmitter release at the frog 
neuromuscular junction. J Cell Biol 57, 315-
44 (1973). 

6. Ceccarelli, B., Hurlbut, W.P. & Mauro, A. 
Turnover of transmitter and synaptic vesicles 
at the frog neuromuscular junction. J Cell 
Biol 57, 499-524 (1973). 

7. Arata, Y. et al. Structure, subunit function 
and regulation of the coated vesicle and 
yeast vacuolar (H(+))-ATPases. Biochim 
Biophys Acta 1555, 71-4 (2002). 

8. Fonnum, F., Fykse, E.M. & Roseth, S. 
Uptake of glutamate into synaptic vesicles. 
Prog Brain Res 116, 87-101 (1998). 

9. Roseth, S., Fykse, E.M. & Fonnum, F. 
Uptake of L-glutamate into rat brain synaptic 
vesicles: effect of inhibitors that bind 
specifically to the glutamate transporter. J 
Neurochem 65, 96-103 (1995). 

10. Moriyama, Y. & Futai, M. H(+)-ATPase, a 
primary pump for accumulation of neuro-
transmitters, is a major constituent of brain 
synaptic vesicles. Biochem Biophys Res 
Commun 173, 443-8 (1990). 

11. Drose, S. & Altendorf, K. Bafilomycins and 
concanamycins as inhibitors of V-ATPases 
and P-ATPases. J Exp Biol 200 ( Pt 1), 1-8 
(1997). 

12. Kavalali, E.T., Klingauf, J. & Tsien, R.W. 
Activity-dependent regulation of synaptic 
clustering in a hippocampal culture system. 
Proc Natl Acad Sci USA 96, 12893-900 
(1999). 

13. Li, Z. et al. Synaptic vesicle recycling studied 
in transgenic mice expressing synap-
topHluorin. Proc Natl Acad Sci USA 102, 
6131-6 (2005). 

14. Xu, J. & Wu, L.G. The decrease in the 
presynaptic calcium current is a major cause 
of short-term depression at a calyx-type 
synapse. Neuron 46, 633-45 (2005). 

15. Rosenmund, C. & Stevens, C.F. Definition of 
the readily releasable pool of vesicles at 
hippocampal synapses. Neuron 16, 1197-
207 (1996). 

16. Moulder, K.L. & Mennerick, S. Reluctant 
vesicles contribute to the total readily 
releasable pool in glutamatergic hippocampal 
neurons. J Neurosci 25, 3842-50 (2005). 

17. Sara, Y., Mozhayeva, M.G., Liu, X. & 
Kavalali, E.T. Fast vesicle recycling supports 
neurotransmission during sustained stimula-
tion at hippocampal synapses. J Neurosci 
22, 1608-17 (2002). 

18. Miesenbock, G., De Angelis, D.A. & 
Rothman, J.E. Visualizing secretion and 
synaptic transmission with pH-sensitive 
green fluorescent proteins. Nature 394, 192-
5 (1998). 

19. Granseth, B., Odermatt, B., Royle, S.J. & 
Lagnado, L. Clathrin-mediated endocytosis is 
the dominant mechanism of vesicle retrieval 
at hippocampal synapses. Neuron 51, 773-
86 (2006). 

20. Sara, Y., Virmani, T., Deak, F., Liu, X. & 
Kavalali, E.T. An isolated pool of vesicles 
recycles at rest and drives spontaneous 
neurotransmission. Neuron 45, 563-73 
(2005). 



 54

21. Xie, X.S. et al. Salicylihalamide A inhibits the 
V0 sector of the V-ATPase through a 
mechanism distinct from bafilomycin A1. J 
Biol Chem 279, 19755-63 (2004). 

22. Gandhi, S.P. & Stevens, C.F. Three modes 
of synaptic vesicular recycling revealed by 
single-vesicle imaging. Nature 423, 607-13 
(2003). 

23. Harata, N.C., Choi, S., Pyle, J.L., Aravanis, 
A.M. & Tsien, R.W. Frequency-Dependent 
Kinetics and Prevalence of Kiss-and-Run 
and Reuse at Hippocampal Synapses 
Studied with Novel Quenching Methods. 
Neuron 49, 243-56 (2006). 

24. Vanden Berghe, P. & Klingauf, J. Synaptic 
vesicles in rat hippocampal boutons recycle 
to different pools in a use-dependent fashion. 
J Physiol 572, 707-20 (2006). 

25. Stanton, P.K., Winterer, J., Zhang, X.L. & 
Muller, W. Imaging LTP of presynaptic 
release of FM1-43 from the rapidly recycling 
vesicle pool of Schaffer collateral-CA1 
synapses in rat hippocampal slices. Eur J 
Neurosci 22, 2451-61 (2005). 

26. Pyle, J.L., Kavalali, E.T., Piedras-Renteria, 
E.S. & Tsien, R.W. Rapid reuse of readily 
releasable pool vesicles at hippocampal 
synapses. Neuron 28, 221-31 (2000). 

27. Telgkamp, P., Padgett, D.E., Ledoux, V.A., 
Woolley, C.S. & Raman, I.M. Maintenance of 
high-frequency transmission at purkinje to 
cerebellar nuclear synapses by spillover from 
boutons with multiple release sites. Neuron 
41, 113-26 (2004). 

28. Christie, J.M. & Jahr, C.E. Multivesicular 
release at Schaffer collateral-CA1 hippocam-
pal synapses. J Neurosci 26, 210-6 (2006). 

29. Wadiche, J.I. & Jahr, C.E. Multivesicular 
release at climbing fiber-Purkinje cell 
synapses. Neuron 32, 301-13 (2001). 

30. Foster, K.A., Crowley, J.J. & Regehr, W.G. 
The influence of multivesicular release and 
postsynaptic receptor saturation on trans-
mission at granule cell to Purkinje cell 
synapses. J Neurosci 25, 11655-65 (2005). 

 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Adı  Soyadı : A. Mert ERTUNÇ 
Doğum Yeri : Ankara 
Doğum Tarihi : 9 Ekim 1973 
Adres  : Hacettepe Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 06100 
Sıhhiye, Ankara 
Telefon   : 0 312 3051086 
Faks   : 0 312 3105312 
E-posta  : ertunc@hacettepe.edu.tr 
 
Eğitim Durumu  
 
Lise; TED Ankara Koleji, Ankara, 1987-1990. 
Lisans; Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Ankara, 1990-1997. 

Uzmanlık; Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1998-
2004. 

 
Akademik Kariyer 
 
Araştırma Görevlisi; Ankara Onkoloji Hastanesi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 
Ankara, 1997-1998. 

Araştırma Görevlisi; Hacettepe Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, 
1998-2004. 

Doktora Sonrası Araştırmacı; The University of 
Texas Southwestern Medical Center at 
Dallas, Center for Basic Neuroscience, 
Dallas, TX, ABD, 2004-2007. 

Öğretim Görevlisi; Hacettepe Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, 
2008- (devam ediyor). 

 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik 
 
1. Türk Farmakoloji Derneği 
2. Amerikan Nörobilim Derneği (Society for 

Neuroscience) 
 
Ödüller 
 
1. Beyin Araştırmaları Derneği (BAD), 2008 Yılı 

Proje Desteği, BAD-Boehringer Ingelheim 
Proje Desteği, 2008. 

2. Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü, 1999. 
3. Türk Farmakoloji Derneği, XV. Ulusal 

Farmako-loji Kongresi, Poster Yarışması 
İkincilik Ödülü, Antalya, 1999. 

 
YAYIN LİSTESİ 
 
I. Araştırma Projeleri  

 
1. “Hipokampal Piramidal Nöron Depolarizasyo-

nu İle İndüklenen Disinhibisyonda Na+/Ca2+ 
“exchanger” larının Rolleri”, Sara Y, Ertunç 
M, Onur R, BAD-Boehringer Ingelheim Proje 
Desteği, 2008. 

2. “Na+/Ca2+ “exchanger” inhibisyonunun 
deneysel epileptogenez üzerine etkileri”, 
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu” Sara 
Y, Ertunç M, Onur R, 2005. 

3. “Yenidoğan ve erişkin sıçan beyinlerinde 
iskemi/hipoksi ile indüklenen sinaptik aşırım 
defektinde ve kalıcı membran hasarında 
klorür iyon taşıyıcısının rolü”, Hacettepe 
Üniversitesi Araştırma Fonu, Sara Y, Ertunç 
M, Onur R, 2004. 

4. “Sıçanda doksorubisin ile oluşan kalp 
yetmezliği modelinde iskelet kası kontraktili-
tesi ve nöromüsküler aşırımda oluşan deği-
şiklikler”, Hacettepe Üniversitesi Araştırma 
Fonu, Onur R, Ertunç M, Yıldırım M, 2002. 

5. “Nöromüsküler İletim ve Kas Kontraktilitesi-
nde Hipoksi Etkisi İle Oluşan Değişiklikler 
Üzerine Pentoksifilinin Etkileri”, Hacettepe 
Üniversitesi Araştırma Fonu, Rıdvanoğlu AY,  
Şimşek Duran F, Ertunç M, Onur R, 2001. 

 



 55

II. Araştırma Makaleleri 
 
Uluslararası Dergilerde Yayınlan Makaleler 
 
1. Atasoy D, Ertunc M, Moulder K, Blackwell J, 

Chung C, Su J, and Kavalali ET, 
"Spontaneous and evoked glutamate release 
activate two populations of NMDA receptors 
with limited overlap", J Neurosci, 28(40): 
10151-66 (2008). 

2. Barbosa AC, Kim MS, Ertunc M, Adachi M, 
Nelson ED, McAnally J, Richardson JA, 
Kavalali ET, Monteggia LM, Bassel-Duby R, 
Olson EN, “MEF2C, a transcription factor 
that facilitates learning and memory by 
negative regulation of synapse numbers and 
function.” Proc Natl Acad Sci USA, 105(27): 
9391-6 (2008).  

3. Wasser CR, Ertunc M, Liu X, Kavalali ET, 
“Cholesterol-dependent balance between 
evoked and spontaneous synaptic vesicle 
recycling.” J Physiol, 579(Pt2):413-29 (2007). 

4. İskit AB, Erkent U, Ertunc M, Guc MO, İlhan 
M, Onur R, “Glibenclamide attenuates the 
antiarrhythmic effect of endotoxin with a 
mechanism not involving KATP channels.”, 
Vasc Pharmacol, 46(2): 129-36 (2007). 

5. Ertunc M, Sara Y, Chung C, Atasoy D, 
Virmani T, Kavalali ET, “Fast synaptic vesicle 
reuse slows the rate of synaptic depression 
in the CA1 region of hippocampus.”, J 
Neurosci, 27(2): 341-54 (2007). 

6. Virmani T, Ertunc M, Sara Y, Mozhayeva M, 
Kavalali ET, “Phorbol esters target the 
activity-dependent recycling pool and spare 
spontaneous vesicle recycling.”, J Neurosci, 
25(47): 10922-9 (2005).  

7. Tanyel FC, Ertunc M, Ekinci S, Yildirim M, 
Onur R, “Anti-androgen induced inhibition of 
testicular descent is associated with a 
decrease in sympathetic tonus.” Eur J 
Pediatr Surg,15(4): 273-8 (2005).  

8. Chen Y, Beffert U, Ertunc M, Tang TS, 
Kavalali ET, Bezprozvanny I, Herz J, “Reelin 
modulates NMDA receptor activity in cortical 
neurons.” J Neurosci, 25(36): 8209-16 
(2005).  

9. Sara Y, Ertunc M, Onur R, “The role of nitric 
oxide on contractile impairment during 
endotoxemia in rat diaphragm muscle.”, Eur 
J Pharmacol, 505(1-3): 177-86 (2004). 

10. Ekinci S, Ertunc M, Ciftci AO, Senocak ME, 
Buyukpamukcu N, Onur R, “Evaluation of 
pelvic contractility in ureteropelvic junction 
obstruction: an experimental study.”,  Eur J 
Pediatr Surg, 14(2): 93-9 (2004).  

11. Tanyel FC, Ertunc M, Ekinci S, Otcu S, 
Yildirim M, Onur R., “Chemical 
sympathectomy by 6-OH dopamine during 
fetal life results in inguinal testis through 
altering cremasteric contractility in rats.”, J 
Pediatr Surg, 38(11): 1628-32 (2003).  

12. Tanyel FC, Ertunc M, Buyukpamukcu N, 
Onur R., “Mechanisms involved in contractile 
differences among cremaster muscles 
according to localization of testis.”,  J Pediatr 
Surg, 36(10): 1551-60 (2001).  

13. Bingol-Kologlu M, Sara Y, Ertunc M, Onur R, 
Buyukpamukcu N, Tanyel FC., “Increased 
intra-abdominal pressure alters the 
contractile properties of rabbit bladder.”, BJU 
Int,  85(3): 336-40 (2000).  

14. Tanyel FC, Sara Y, Ertunc M, Onur R, 
Buyukpamukcu N., “Lack of carbachol 
response indicates the absence of 
cholinergic receptors in sacs associated with 
undescended testis.” J Pediatr Surg, 34(9): 
1339-44 (1999). 

 
III. Bildiriler 
 
Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler 
 
1. Ertunç M, Aksöz E, Onur R, “Doxorubicine-

Induced Congestive Heart Failure Alters 
Skeletal Muscle Contractile Properties in 
Rats, Türk Farmakoloji Derneği XVII. Ulusal 
Farmakoloji Kongresi, Joint  Meeting of  The 
Turkish and Dutch Pharmacological 
Societies, P64, Antalya, 2003. 

2. Ertunç M, Aksöz E, Onur R, Tanyel FC, 
“Effects of Chemical Sympathectomy on 
Testicular Descent and Cremasteric 
Contractility in Rats”, Türk Farmakoloji 
Derneği XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 
Joint  Meeting of  The Turkish and Dutch 
Pharmacological Societies, P63, Antalya, 
2003. 

3. Ertunç M, Aksöz E, Onur R, Tanyel FC, 
”Effects of Antiandrogen Administration on 
Testicular Descent and Cremasteric 
Contractility in Rats”, Türk Farmakoloji 
Derneği XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 
Joint  Meeting of  The Turkish and Dutch 
Pharmacological Societies, P62, Antalya, 
2003. 

4. Ertunç M, Onur R, “Doksorubisin Uygulaması 
ile Oluşan Konjestif Kalp Yetmezliğinde 
Sıçan İskelet Kası Kontraktil Fonksiyonunda 
Oluşan Değişiklikler”, Ulusal Toksikoloji ve 
Klinik Toksikoloji Sempozyumu, P-98, İzmir, 
2003. 

5. Duran FS, Ertunç M, Onur R, “Pentoksifilinin 
Hipokside Nöromüsküler İletim ve Kas 
Kontraktilitesindeki Değişiklikler Üzerine Etki-
leri”, Türk Farmakoloji Derneği XVI. Ulusal 
Farmakoloji Kongresi, PY30, Kuşadası, 
2001. 

6. Ertunç M, Onur R, Tanyel FC, “Testis 
Lokalizasyonuna Göre İnsan Kremaster 
Kasının Kontraktil Özellikleri.”, Türk Farma-
koloji Derneği XVI. Ulusal Farmakoloji Kong-
resi, PY61, Kuşadası, 2001. 

7. Ekinci S, Ertunç M, Çiftçi A, Şenocak ME, 
Büyükpamukçu N, Onur R, “Kronik Üretero-
pelvik Bileşke Obstrüksiyonunda Tavşan 
Renal Pelvis Kontraktil Özelliklerinde Oluşan 
Değişiklikler.” Türk Farmakoloji Derneği XVI. 
Ulusal Farmakoloji Kongresi, PY62, Kuş-
adası, 2001. 

8. Sara Y, Ertunç M, Onur R, “LPS ile 
Oluşturulan iNOS Aktivasyonun Çizgili Kasın 
Elektriksel, Mekanik ve Sinaptik Aktiviteler 
Üzerine Etkileri”. Türk Farmakoloji Derneği 



 56

XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, P04-08, 
Antalya, 1999. 

9. Sara Y, Onur R, Bingol-Koloğlu M, Tanyeli 
FC, “İntraabdominal Basınç Artışının Tavşan 
Mesanesi Kasılması Özelliklerinde Meydana 
Getirdiği Değişiklikler”, Türk Farmakoloji 
Derneği XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 
P10-15, Antalya, 1999. 

10. Sara Y, Ertunç M, Onur R, Tanyeli FC, 
Büyükpamukçu N, “İnmemiş Testis Patoge-
nezinde Prosesus Vaginalisin Rolü: Kontrak-
til ve Farmakolojik Özellikleri”, Türk Farmako-
loji Derneği XV. Ulusal Kongresi, P13-03, 
Antalya, 1999. 

 
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler 
 
1. Ertunc M, Virmani T, Kavalali ET, “Impact of 

fast synaptic vesicle recycling in CA1 region 
of hippocampus.” Gordon Research 
Conferences: Synaptic Transmission, Colby-
Sawyer College, New London, NH, ABD, 
2006. 

2. Atasoy D, Ertunc M, Kavalali ET, 
“Spontaneous and evoked glutamate release 

activate non-overlapping populations of 
NMDA receptors”, Gordon Research 
Conferences: Synaptic Transmission, Colby-
Sawyer College, New London, NH, ABD, 
2006. 

3. Ertunc M, Virmani T, Kavalali ET, “Fast 
synaptic vesicle reuse slows the rate of 
synaptic depression in the CA1 region of 
hippocampus”, Society For Neuroscience 
35th Annual Meeting, Washington DC, ABD, 
2005. 

4. Chen Y, Beffert U, Ertunc M, Tang TS, 
Kavalali ET, Bezprozvanny I, Herz J, “Reelin 
modulates NMDA receptor activity in cortical 
neurons.”, Society For Neuroscience 35th 
Annual Meeting, Washington DC, ABD, 
2005. 

5. Wasser CR, Ertunc M, Liu X, Kavalali ET, 
“Cholesterol-dependent balance between 
evoked and spontaneous synaptic vesicle 
recycling.” Society For Neuroscience 35th 
Annual Meeting, Washington DC, ABD, 
2005. 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 975-7863-17-3 

 


