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1937 yılında Menemen (İzmir)’in Helvacı Köyü'nde 
doğan Prof. Dr. Firuz BAYSAL ilk ve orta okulu 
bitirdikten sonra İzmir Karşıyaka Lisesi'nden 1955-
1956 döneminde mezun olarak, aynı yıl Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiştir. 1961 yılında 
Tıp Fakültesi'ni bitiren Prof. Dr. Firuz BAYSAL 
aynı Fakülte'de, Farmakoloji Kürsüsü'nden 1965 
yılında uzmanlığını almıştır. 
 
1961-1968 yıllarında Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsü'nde Uzman olarak çalışan Firuz BAY-
SAL, 1966 yılında Türk Farmakoloji Derneği'nin 
kurulmasında kurucu üye olarak görev almıştır. 
Daha sonra Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde Farma-
koloji Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başla-
mıştır. 
 
15.11.1971’de “Farmakoloji Dalında Üniversite 
Doçenti” ünvanını kazanan Firuz BAYSAL, 1974-
1975 yıllarında 1 yıl süre ile London Hospital 
Medical Collage Fizyoloji Bölümü'nde çalışmış 
olup, 31.03.1976 tarihinde Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü'nde Doçent 
olarak görevine başlayarak kısa bir sürede araştır-
ma laboratuvarını kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. 
Manisa’ya gittiği 1997 yılına kadar aynı yerde 
görevine devam etmiştir. 
 
Hocam Prof. Dr. Firuz BAYSAL, 
 
İki ayrılık yaşadım sizinle. Biri Çukurova'dan 
Manisa'ya gittiğiniz 1997, diğeri ise vefat ettiğiniz 
2007 yılı. İki ayrılıktan hangisinde daha fazla üzül-
düm, eksikliğinizi hissettim diye kendime sordu-
ğumda, sanki bizleri burada bırakıp gittiğiniz birin-
ci ayrılışınız demek geliyor içimden. Karşılıklı yo-
ğun duygularla ayrıldık birbirimizden. Siz gittikten 
sonra artık sitemliydim, belki de darılmıştım gittiniz 
diye. Telefonlaşmadık bir süre. Sizden sonra, yıl-
larca her gün saat 12' de yemeğe çağıran sesinizi 
yitirmiş olmama rağmen, aynı saatte yeniden 
duyar gibiydim. Bağımlılık ötesi bir şey olsa gerek. 
 
Ya ikinci ayrılık... Hiç beklemediğim bir zamanda 
ölümsüzleştirmiş olduğum insanın ölümlü olduğu-
nun haberini almamın ruhumda yarattıkları. 
Çukurova Farmakoloji'nin kuruluşunda emeği olan 
hocamı yitirmenin getirdiği, etkisi çok uzun süre-
cek ve yaşamı yeniden sorgulamama neden 
olacak bir psikolojik duruma düşen ben, her şeyi 
yeniden gözden geçirmeye başladım. 
 

Tıp Fakültesi'nin henüz kuruluş yılları. Hocam 
Firuz BAYSAL, Diyarbakır Farmakoloji'yi kurduk-
tan sonra işte bu yıllarda (1976) Çukurova Farma-
koloji'yi kurmak için Adana'ya gelir. Büyük gayret-
ler ile bağışlar toplayarak, arabasının arkasında 
demir parçaları ve çimento taşıyarak Bölüm'deki 
az sayıdaki diğer arkadaşları ile birlikte ilk labora-
tuvarı kurar. 1978 yılında ise Kürsü şimdiki yerimiz 
olan Balcalı Kampüsü'ne taşınır. 
 
1979 yılında, 22 yaşında Fakülte'yi henüz bitirmiş 
bir eczacı olarak Adli Tıp Kurumu Toksikoloji 
Bölümü'ne başvurduğumda tanımıştım kendilerini. 
Mavi gözlerinden çok etkilenmiştim. 
 
Türkçe'ye çevirmem için verdiği 20-30 sayfalık bir 
toksikoloji metnini aynı gün bitiremediğimden dola-
yı bu işin olamayacağı üzüntüsü içine düşmüştüm. 
Oysa hocam onu ileriye dönük çalışmam için 
vermişti. Ancak askere gitmeyi, erteleyemediğim 
için ayrılmak zorunda kaldığımda çok üzüldüğümü 
gören hocam eğer istersem dönüşte Farmakoloji 
Kürsüsü'ne asistan olarak girebileceğimi söyledi-
ğinde dünyalar benim olmuştu. Firuz BAYSAL 
hocamla 20 yıldan fazla birlikte çalışmış olmamın 
getirdiği yapısal değişiklikleri şu gün bile derinden 
yaşamaktayım. Hocamı bilim adamı Firuz BAY-
SAL ve yaşamdaki birey Firuz BAYSAL olarak 
anlatmak mümkün. Bilim adamı olan kimliğinden; 
bilimsel çalışmanın ne olduğunu, bilimsel ahlakı, 
etiği, sabrı, dürüstlüğü öğrendim. Günümüzde tek-
nolojinin getirdiği kolaylıkları çalışmalarda suisti-
mal ederek oluşturulan sözde yayınları gördükçe, 
hocamın bana kazandırdıklarının kıymetini daha 
iyi anlamaktayım. Emin olmadığımız bir bulguyu 
defalarca tekrarlatır, önce vicdanımızın rahat 
olmasını sağlatır sonra kağıda döktürürdü. 
 
Elbette insanın yapısını bilim adamı ve toplumdaki 
birey diye birbirinden ayırmak pek anlamlı değildir. 
Bununla birlikte aynı yapıyı ve dürüstlüğü sosyal 
yaşamında da göstermiştir. Laboratuvarcı olması-
nın getirdiği kuşkucu yapısı, yaşamın kesitlerini 
gören gözleri, gerçeklere katlanamamayı getirmiş 
ve yalnızlığı seçmek zorunda kalmıştır. Aslında 
istese sıradan insan olmayı tercih eder, günümüz-
de örneğini çok sık gördüğümüz populist politika-
ları izleyerek asosyal değil de sözüm ona sosyal 
insan sınıfına girerdi. O, bunları istemedi. Kendisi-
ni gerçek anlamda sevenleri objektif olarak ayırt 
etti ve gereken değeri verdi. 

Prof. Dr. Firuz BAYSAL'ın Anısına 
 

Prof. Dr. Ergin ŞİNGİRİK 
 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Farmakoloji Anabilim Dalı, Adana 
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Uzun dönem tek asistan olmama rağmen çantası-
nı taşıttırmayan, özel işlerini yaptırmayan biriydi. 
Bu kadar sevmeme rağmen çok fazla da çekindi-
ğim bir yapısı vardı. Yanında aldığım nefesin sıklı-
ğına ve şiddetine bile dikkat etmişimdir. Tabulaş-
mıştı gözümde adeta. Ancak tabulaştırdığım 
hocamın da insan olduğunu, hocası Alaaddin 
AKÇASU'nun Kürsü'ye geldiğindeki heyecanlı, 
ürkek ve hazır ol duruşundaki halinden anladım. 
 
Asistanlık yıllarımda bir gün tavşanda kan basıncı 
çalışıyoruz. Hayvan anestezi altında ve işlem 
tahtasına bağlı, öğlen oldu. Hocam bize yemeğe 
gidin, deneyi ben izlerim dedi. Israrları sonucunda 
gittik. Yaklaşık 1 saat sonra döndüğümüzde hocayı 
koridorda sararmış bir yüz ile birlikte panik halinde 
ben bir şey yapmadım çocuklar diye suçlu suçlu 
söylenir vaziyette bulduk. Meğer biz yokken tavşan 
uyanmış ve işlem tahtası ile birlikte tezgahtan 
aşağıya atlamış. 
 
Yine tek asistan olduğum sıralarda hoca Langen-
dorff çalışmamı istedi. Kendisi de yardımcı olacak-
tı. Deneye başladığımızda yanında olduğunda 
ben titriyorum, bir yandan da tavşanın kalbini 

sisteme bağlamaya çalışıyorum. Hocam da yar-
dım ediyor, o sırada ip ıslandı. Heyecandan bağ-
layamıyorum. Hocam bağlasana oğlum diyor ve 
bu arada ben kalbi olduğu gibi tezgaha düşürüyo-
rum. 
 
Mektuplaşmaya çok değer veren, duygusal bir 
yüreğe sahipti. Sevgili kardeşim diye başlardı 
mektupları. Konya'da çalıştığım 2 yıl boyunca çok 
sık yazar ve cevabını da hemen isterdi. Geciktiği 
an darılırdı. Bayramda evini ziyaret ettiğimizde 
kızıma bayram harçlığı verecek kadar da örf ve 
adetlerine bağlıydı. Son yıllarda belki de yalnızlı-
ğını paylaşmak için White adlı bir köpek edindi. 
Onu nasıl sevdiğini ve önemsediğini defalarca 
gördüm. Samimiyetsizliği, riyakarlığı, sadakatsiz-
liği belki de White'de gideriyordu. 
 
Kendi yaşam felsefesine uymayan davranışlara 
muhalif olan bu insan, zaman zaman anlaşılama-
mış olmaktan dolayı sitemlerde bulunmuş ve 
sonuçta yalnızlığı seçmiştir. Bu yalnızlığını onun 
yaşamı sessiz sedasız terk etmesinde de görmüş 
olduk. Eksikliğim nefes aldığım sürece hissedece-
ğim sevgili hocam ışıklar içinde yatsın. 
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Endojen β-endorfin kökenli dipeptit glisil-glutaminin nikotinin oluşturduğu  
koşullanmış yer tercihi ve yoksunluk üzerine etkisi 

 
Dr. Gökhan GÖKTALAY 

 
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Bursa 
 
GİRİŞ 
 
β-Endorfin başlangıçta büyük bir protein 
olan proopiyomelanokortin (proopiomelano-
cortin, [POMC])'nin bir parçası olarak 
adrenokortikotropik hormon (adronocortico-
tropic hormone, [ACTH]), α-melanosit uyarı-
cı hormon (α-melanocyte-stimulating hor-
mone, [α-MSH]) ve pek çok diğer peptit ile 
beraber sentezlenmektedir (1) (Resim 1). 
Bütün POMC nöronları aynı peptitleri salı-
vermezken, ilginç bir biçimde bazı nöronlar 
β-endorfinin kendisi yerine ya da, ek olarak, 
opiyoit olmayan β-endorfin türevlerini salı-
vermektedirler (2). 31 amino asitli β-endor-
fin1-31 karboksi terminalinin yakınından 
endoproteolitik yıkım ile opiyoit olmayan 
türevlerine dönüştürülmektedir. Bu modifi-
kasyon sırasında β-endorfin ilk önce 31 
amino asitten 27 amino asitli β-endorfin1-27’ 
e dönüşmektedir. β-endorfin1-27, ilginç bir 
biçimde opiyoit reseptörler üzerine agonist 
olarak etkisiz iken, tam tersi potent opiyoit 
reseptör antagonisti olarak β-endorfin’in 
oluşturduğu analjeziyi engellemektedir (3-
5). β-endorfinin bir opiyoit reseptör antago-
nistine dönüşme nedeni tam olarak anlaşı-
lamamak ile beraber, bir “biyokimyasal 
değiştirici” olarak rol oynayabileceği düşü-
nülmektedir.  
 
Glisil-glutamin (Gly-L-Gln; Gly-Gln), β-en-
dorfin1-31’in β-endorfin1-27’ye dönüşümü sıra-
sında oluşan bir dipeptitdir. Bu molekülün 
biyolojik olarak etkin olduğu bilinmek ile 
beraber, farmakolojisi hakkındaki bilgileri-
miz bugün için sınırlıdır (6). İlk olarak Parish 
ve ark. glisil-glutaminin beyin sapındaki 
sekretuvar veziküllerde bulunduğunu ve 
buradaki nöronların “ateşlenme sıklıklarını” 
inhibe ettiğini göstermiştir. Bu buluş glisil-
glutaminin farmakolojik özelliklerini araştır-
maya değer kılmıştır. Glisil-glutamin, β-
endorfinin oluşturduğu bazı davranışsal ve 
immünolojik etkileri opiyoit reseptörlerden 
bağımsız bir biçimde antagonize etmektedir 
(7-12). Ayrıca, glisil-glutamin ön tedavisi 
morfin ve β-endorfinin neden olduğu kan 
basıncı düşüklüğünü engellemektedir (13, 
14). Glisil-glutaminin bu etkisinin derişime 
bağlı olduğu bulunmuş ve kendisinin hidro-

liz ürünleri olan glisin ve glutaminin bu etki-
ye neden olmadığı, eşit molar derişimde 
glisin ve glutamin verildiğinde aynı etki elde 
edilememesi ile kanıtlanmıştır. Glisil-gluta-
min, normal hayvanlarda kardiyovasküler 
ve solunumsal işlevleri değiştirmezken, 
morfin kullanımı sırasında önemli bir yan 
etki olarak karşımıza çıkan solunum dep-
resyonunu engellemektedir (13,14). Glisil-
glutaminin söz konusu etkileri başlangıçta 
β-endorfin1-27 ya da diğer opiyoit reseptör 
antagonistlerinin etkilerine benzer gibi 
gözükse de, bir diğer önemli çalışma glisil-
glutaminin, onlardan farklı olarak, morfinin 
oluşturduğu analjezik etkiyi bloke etmediğini 
göstermiştir. Yani, glisil-glutamin morfinin 
ciddi sayılan yan etkilerini bloke ederken 
analjezik etkisini engellememektedir (15).   
 
Nikotin bağımlılığı ile opiyaterjik sistem ara-
sındaki bağlantı opiyoit reseptör antagonisti 
nalokson vd. opiyaterjik antagonistlerin ni-
kotin alma arzusu, yoksunluğu ve yeniden 
başlama dürtüsünü engellemesi ile gösteril-
miştir. Ayrıca klinik öncesi yapılan hayvan 
çalışmaları, naloksonun nikotinin oluşturdu-
ğu yer tercihi kazanımı ve açığa çıkma fe-
nomenini engellediğini göstermiştir. Bunun-
la beraber klinik çalışmalardan tam olarak 
sağlıklı sonuçlar elde edilememiştir (16-19).  
 
Çalışmalarımızın amacı, glisil-glutaminin 
farmakolojik etkilerini detaylandırmak ve et-
ki mekanizmasına götürecek ipuçlarını ara-
mak olmuştur. Bu bağlamda yukarıda sayı-
lan etkilere ek olarak glisil-glutaminin morfi-
nin bağımlılık ile ilgili parametrelerini engel-
leyebilir mi sorusu akla gelmiş ve yaptığı-
mız önceki çalışmada glisil-glutaminin mor-
finin koşullanmış yer tercihi, tolerans, yok-
sunluk sendromu üzerine önemli engelleyici 
etkisi olduğu belirlenmiştir (20).  Çalışmanın 
bu bölümünde ise glisil-glutaminin özellikle 
bağımlılık ile ilişkili etkisinin morfinden baş-
ka bağımlılık yapan ilaç ya da maddeler 
üzerinde de geçerli olup olmadığı sorusu-
nun yanıtını aramak üzere,  nikotinin oluş-
turduğu koşullanmış yer tercihi ve yoksun-
luk belirtilerinin glisil-glutamin tarafından 
değiştirilip değiştirilmediği test edilmiştir. 
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Resim 1. β-Endorfin1-31’den glisil-glutamin (Gly-Gln) oluşumunun şekilsel gösterimi.  
 
  
GEREÇ VE YÖNTEM  
 
Kullanılan Hayvanlar ve Cerrahi 
 
Erkek Sprague-Dawley türü sıçanlar (250–
300 g; Charles River Laboratuvarları, Wil-
mington, MA) üçerli gruplar halinde, 12 
saatlik aydınlık karanlık döngüsünde, ısı ve 
nem kontrollü odalarda barındırılmışlardır. 
Her sıçan halotan (% 1.5-4) ile uyutulmuş 
ve intraserebroventriküler (i.s.v.) injeksiyon 
için lateral serebral ventriküle kılavuz kanül 
yerleştirilmiştir (bregmaya göre; 1.3 mm 
lateral, 0.9 mm posteriyor, 4.0 mm derinlik). 
Cerrahi işlem bitiminde sıçanlar 1 hafta 
boyunca cerrahi yaralarının iyileşmesi için 
kafeslerinde serbest yem ve su alımı sağla-
narak bekletilmiştir. İ.s.v. injeksiyon için, 28 
G’lik bir paslanmaz çelik injeksiyon kanülü 
polietilen tüp yardımıyla 10 µl’lik Hamilton 
injektöre bağlanmıştır. Çalışmada kullanılan 
peptitler % 0.9’luk tuzlu su içerisinde çözün-
müş ve 5 µl olarak, 1 dakika içerisinde 
injekte edilmiştir.  
 
Koşullanmış Yer Tercihi     
 
Aparat 
 
Koşullanmış yer tercihi kutusu üç odacıktan 
oluşan bir aparat ile gerçekleştirilmiştir (20). 
Koşullanmanın gerçekleştiği iki odacık aynı 

boyutta (30x30x35 cm) olmak ile beraber, 
görsel ve dokunma duyusu açısından farklı-
dır. Odacıklardan birisi beyaza boyanmış ve 
zemin talaş ile kaplanmış ve diğer odacık 
ise siyah ve beyaz şeritler ile boyanmış ve 
zemine talaş konmamıştır. İki odacığı birbi-
rine bağlayan bağlantı odacığı ise griye bo-
yanmıştır. Tedavi almamış sıçanlar koşul-
lanmış yer tercihi aparatını araştırmak üze-
re serbest bırakıldıklarında, her iki odacıkta 
birbirine yakın zaman geçirmişler ve her-
hangi bir tercih göstermemişlerdir. 
 
Deneysel Prosedürler 
 
Koşullanmış yer tercihi prosedürü alıştırma, 
koşullanma ve test olmak üzere üç basa-
makta gerçekleştirilmiştir. Alıştırma fazında, 
hayvanlar üç gün boyunca test odasına 
getirilerek laboratuvar koşullarına alıştırıl-
mıştır. Son gün hayvanlar koşullanmış yer 
tercihi aparatının ortasına yerleştirilerek 
aradaki kapaklar kaldırılmıştır.  On beş da-
kika boyunca aparatı serbest bir biçimde 
dolaşan sıçanların odacıklarda geçirdikleri 
süreler kamera aracılığı ile kayıt edilmiştir. 
Koşullanma dönemi ise günde iki kere 
(08:00 ve 15:00) olacak biçimde 4 gün bo-
yunca gerçekleştirilmiştir. Koşullanma sı-
çanlara deri altı nikotin tartarat (0.6 mg/kg) 
veya tuzlu su injeksiyonu yapılarak ve oda-
cıklarda 30 dakika boyunca kalmaları sağla-
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narak gerçekleştirilmiştir. Sıçanlar son ko-
şullanma döneminden yaklaşık 24 saat son-
ra test edilmiştir. Bunun için sıçanlar orta 
(nötral) bölgeye yerleştirildikten sonra ka-
paklar açılarak sıçanların serbest bir biçim-
de iki odacık arasında 15 dakika boyunca 
dolaşması sağlanmıştır. Her bir odacık içe-
risinde geçirilen süreler saniye cinsinden ta-
rafsız bir gözlemci tarafından hesaplanmış-
tır. Sonuçlar, sıçanların test sırasında oda-
cıklarda geçirdikleri sürelerin birbirinden 
çıkarılması ile hesaplanmıştır.  
 
Yer Tercihi Kazanımı (Acquisition) 
 
Glisil-glutaminin nikotinin oluşturduğu koşul-
lanmış yer tercihi kazanımı üzerine etkisini 
test etmek için, glisil-glutamin (100 nmol) ya 
da tuzlu su (5 µl) i.s.v. olarak koşullanma 
dönemi öncesi nikotinden iki dakika önce 
verilmiş ve sıçanlar koşullanma odacıkları-
na yerleştirilmiştir. Dört gün boyunca koşul-
lanan sıçanlar beşinci gün orta odacığa ko-
nularak serbest bir biçimde iki koşullanma 
odacığı içerisinde dolaşmaları sağlanmıştır. 
Odacıklar içerisinde geçirdikleri zaman ka-
yıt edilip tarafsız gözlemci tarafından he-
saplanmıştır.  
 
Yer Tercihinin Açığa Çıkması 
(Expression)  
 
Glisil-glutaminin ve ilişkili peptitlerin koşul-
lanmış yer tercihinin açığa çıkması üzerine 
olan etkisini incelemek için, sıçanlar 4 gün 
boyunca nikotin veya tuzlu ile koşullandırıl-
mıştır. Test günü sıçanlar testten 5 dakika 
önce farklı dozlarda glisil-glutamin (3, 30 ve 
100 nmol; i.s.v.), glisil-D-glutamin (100 
nmol; i.s.v.) ya da tuzlu su alıp teste tabi 
tutulmuşlardır. Sıçanların odacıklar içerisin-
de geçirdikleri zaman kayıt edilip tarafsız 
gözlemci tarafından hesaplanmıştır.  
 
Siklo Glisil-Glutamin (Siklo[GlyGln])   
 
Glisil-glutamin kan beyin engelini geçeme-
diğinden ve gastrointestinal sistemde par-
çalandığından santral yoldan verilmek zo-
rundadır. Ancak glisil-glutaminin siklik formu 
olan siklo(GlyGln) kan beyin engelini geçe-
bilmektedir. Bu açıdan çalışmanın bu kıs-
mında siklo(GlyGln)’in etkisini test etmek 
için gerek i.s.v. yol ile gerekse intraperitone-
al (i.p.) yoldan uygulanıp nikotinin oluştur-
duğu koşullanmış yer tercihi üzerine etkisi 
araştırılmıştır. Sıçanlar 4 gün boyunca niko-
tin ile koşullandırıldıktan sonra 5. gün siklo-
(GlyGln) (100 nmol; i.s.v. veya 25 mg/kg; 

i.p.) ya da tuzlu su injeksiyonundan sonra 
teste tabi tutulmuşlardır. Sıçanların odacık-
lar içerisinde geçirdikleri zaman kayıt edilip 
tarafsız gözlemci tarafından hesaplanmıştır. 
 
Koşullanmış yer sakınması 
 
Nikotin 
 
Koşullanmış yer sakınması nikotin bağımlısı 
sıçanlara nikotinik reseptör antagonisti me-
kamilamin injeksiyonu yapılarak gerçekleşti-
rilmiştir. Nikotin bağımlılığı deri altına akış 
hızı 1 µl/saat olan Alzet ozmotik pompaların 
yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Pompa-
lardan 7 gün boyunca günde 9 mg/kg ola-
cak biçimde nikotin salıverilmiştir. Kontrol 
hayvanlar için içerisinde tuzlu su içeren oz-
motik pompalar kullanılmıştır.  
 
Yedinci gün sıçanlar 08:00 ve 15:00’te baş-
layan koşullanma oturumuna alınmışlardır. 
Sabah oturumunda sıçanlara deri altı tuzlu 
su injekte edilip 60 dakika boyunca iki ko-
şullanma odasından birinde koşullandırıl-
mışlardır. Öğleden sonraki oturumda ise sı-
çanlara nikotinik reseptör antagonisti meka-
milamin (1 mg/kg) subkütan (s.k.) yol ile 
injekte edildikten sonra, sabahki oturumdan 
farklı olarak, diğer odacıklarda 60 dakika 
boyunca koşullandırılmışlardır. Glisil-gluta-
minin mekamilamin ile oluşturulmuş yer sa-
kınması üzerine olan etkisini test etmek için 
yukarıdaki protokole ek olarak sıçanlar me-
kamilaminden 2 dakika önce glisil-glutamin 
(100 nmol; i.s.v.) ön tedavisi almışlardır. 
Kontrol sıçanlar sabah ve öğlen oturumla-
rında yalnızca tuzlu su (1 ml/kg; sk) almış-
lardır. Koşullanmayı izleyen günde ise sı-
çanlar test edilmiştir.  
 
U50,488 (Opiyoit Kappa Reseptör Ago-
nisti) 
 
Glisil-glutaminin nikotin dışındaki sakınma 
oluşturan bir başka ilaca da etkisi olup 
olmadığını saptamak için sıçanlar üç gün 
boyunca U50,488 ile koşullandırılmışlardır. 
Glisil-glutaminin etkisini test etmek için 
sıçanlara U50,488’den 2 dakika önce Glisil-
glutamin (100 nmol; i.s.v.) injekte edilerek 
30 dakika boyunca koşullandırılmışlardır. 
Dördüncü gün sıçanlar serbestçe dolaşmak 
üzere koşullanmış yer tercihi aparatına 
bırakılıp 15 dakika boyunca kamera ile kayıt 
altına alınmışlardır. Sıçanların odacıklar 
içerisinde geçirdikleri zaman kayıt edilip 
tarafsız gözlemci tarafından hesaplanmıştır.

 



 6

Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz 
 
Bu çalışmadaki bulgular ortalama±standart 
hata olarak verilmiştir. İstatistiksel analiz 
olarak varyans analizi (analysis of variance, 
[ANOVA]) kullanılmış gerekli durumlarda 
post-hoc test olarak Newman-Keuls kulla-
nılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Student’s t 
testi kullanılmıştır. 0.05'ten küçük p değerle-
ri istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul 
edilmiştir.  
 
BULGULAR 
 
Koşullanmış Yer Tercihi 
 
A. Kazanım 
 
Nikotin (0.6 mg/kg; s.k.) ile 4 gün koşullan-
dırılan sıçanlar, koşullanmış yer tercihi tes-
tinde nikotin ile koşullandıkları odacıkta an-
lamlı olarak daha uzun zaman geçirmişler-
dir (Şekil 1). Yalnızca tuzlu su ile koşullan-
dırılmış sıçanlar odacıklar arasında herhan-
gi bir tercih göstermemişlerdir (Şekil 1). Bu 
veri daha önce gösterilmiş uygun dozda ni-
kotin kullanımı ile yer tercihi oluşturulması 
sonuçları ile paralellik göstermektedir (21-
25).  
 
Glisil-glutamin ön tedavisi (100 nmol, i.s.v.) 
nikotinin oluşturduğu koşullanmış yer tercihi 
kazanımını anlamlı olarak engellemiştir (p < 
0.01) (Şekil 1). Kontrol grubu olarak glisil-
glutamin ve arkasından nikotin yerine tuzlu 
su alan hayvanlar yalnızca tuzlu su almış 
kontrol hayvanlar gibi herhangi bir tercih ya 
da sakınma göstermemişlerdir.   
 
B. Açığa Çıkma  
 
Glisil-glutaminin nikotin ile oluşturulan yer 
tercihinin açığa çıkması fenomeni üzerine 
olan etkisinin incelenmesi için, sıçanlar 4 
gün boyunca nikotin (0.6 mg/kg; s.k.) ile ko-
şullandırılmıştır. Sıçanlar test günü testten 
5 dakika önce glisil-glutamin (3-100 nmol; 
i.s.v.)  ya da tuzlu su (5 µl; i.s.v.) almışlar-
dır. Glisil-glutamin derişime bağlı bir biçim-
de nikotinin oluşturduğu koşullanmış yer 
tercihinin açığa çıkma fenomenini engelle-
miştir (Şekil 2). Glisil-glutaminin etkisinin 
stereospesifik olup olmadığını araştırmak 
için Gly-D-Gln (100 nmol, i.s.v.) yukarıda 
belirtildiği gibi testten 5 dakika önce uygu-
lanmıştır. Gly-D-Gln nikotinin oluşturduğu 
yer tercihi açığa çıkma fenomenini engelle-
memiştir (Tablo 1). Bu bulgu glisil-glutami-
nin etkisinin stereospesifik olduğunu göster-

mektedir. Gerek glisil-glutamin gerekse Gly-
D-Gln tuzlu su ile koşullandırılmış kontrol 
sıçanlarda herhangi bir etkiye neden olma-
mıştır.  
 
Siklo(Gly-Gln) 
 
Siklo(Gly-Gln) (100 nmol; i.s.v. ve 25 mg/ 
kg; i.p.) nikotinin oluşturduğu koşullanmış 
yer tercihinin açığa çıkması fenomenini 
anlamlı bir biçimde engellemiştir (Şekil 3). 
Siklo(Gly-Gln) ile oluşan engelleme yanıtı 
eşit-molar derişimde uygulanan glisil-gluta-
min yanıtı ile aynı düzeyde olduğu görül-
müştür (Şekil 2 ve 3). İ.p. yoldan uygulanan 
siklo(GlyGln) de anlamlı olarak nikotinin 
oluşturduğu koşullanmış yer tercihini engel-
lemiştir. Siklo(GlyGln) yalnız başına verildi-
ğinde herhangi bir tercih ya da sakınma 
oluşturmamıştır. Bu bulgular siklo(GlyGln)’ 
in koşullanmış yer tercihini gerek santral 
gerekse periferik yoldan engellediğini gös-
termektedir.  
 
Koşullanmış Yer Sakınması 
 
Koşullanmış yer sakınması, nikotin bağımlı-
lığı oluşturulmuş sıçanlarda glisil-glutaminin 
yoksunluk üzerine etkisinin olup olmadığını 
test etmek için kullanılmıştır. Daha önce 
gösterildiği gibi (26,27), nikotin bağımlı hay-
vanlar mekamilamin (1 mg/kg; s.k.) ile ko-
şullandırıldıklarında mekamilamin ile eşleş-
tirilmiş odacıkta tuzlu su aldıkları odacığa 
göre çok daha az zaman geçirmişlerdir, 
özet olarak sakınma davranışı oluşturmuş-
lardır (Şekil 4). Nikotin yerine 7 gün boyun-
ca tuzlu su alan kontrol sıçanlarında ise 
mekamilamin uygulaması herhangi bir terci-
he ya da sakınmaya yol açmamıştır.  
 
 
 

Tablo1. Glisil-D-glutamin (Gly-D-Gln)'nin nikoti-
nin oluşturduğu yer tercihi açığa çıkışı üzerine 
etkisi.  
 
Tedavi   Zaman (s) 
Tuzlu su + Tuzlu su  9 ± 16 
Nikotin + Tuzlu su  217 ± 42a 
Tuzlu su + Gly-Gln 7 ± 17 
Nikotin + Gly-Gln 18 ± 38 
Tuzlu su + Gly-D-Gln  6 ± 36 
Nikotin + Gly-D-Gln 207 ± 25a 

 
Veriler nikotin ile eşleştirilmiş odada geçirilen 
zamandan tuzlu su ile eşleştirilmiş odada 
geçirilen zamanın çıkartılması ile elde edilmiş ve 
Student’s t testi ile analiz edilmiştir. a P < 0.01 
tuzlu su verilmiş kontrol hayvanlardan farkı 
göstermektedir. 
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Şekil 1. Nikotinin oluşturduğu koşullanmış yer tercihi kazanımı üzerine glisil-glutamin (Gly-Gln)’nin etkisi.  
Sıçanlar nikotin (0.6 mg/kg; s.k.) veya tuzlu sudan (1 ml/kg; s.k.) 2 dakika önce Gly-Gln (100 nmol; i.s.v.) 
veya tuzlu su (5 µl) ile koşullandırılmıştır. Kolonlar yer tercihi testi sırasında sıçanların iki odacık arasında 
geçirdiği zaman farkını göstermektedir. Veriler varyans analizinin ardından post-hoc Newman-Keuls testi 
ile analiz edilmiştir. ** P < 0.01 kontrol grubundan farkı göstermektedir. 
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Şekil 2. Nikotinin oluşturduğu koşullanmış yer tercihinin açığa çıkmasına glisil-glutamin (Gly-Gln)’nin etkisi. 
Sıçanlar nikotin (0.6 mg/kg; s.k.) koşullandırılmış ve testten 5 dakika önce Gly-Gln (3-100 nmol; i.s.v.) 
ya.da tuzlu su (5 µl) almışlardır. Kolonlar yer tercihi testi sırasında sıçanların iki odacık arasında geçirdiği 
zaman farkını göstermektedir. Veriler varyans analizinin ardından post-hoc Newman-Keuls testi ile analiz 
edilmiştir * P < 0.05, ** P < 0.01 nikotin+ tuzlu su grubundan farkı göstermektedir.  
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Şekil 3. Nikotinin oluşturduğu koşullanmış yer tercihinin açığa çıkmasına siklo glisil-glutamin 
(siklo(GlyGln)’nin etkisi. Sıçanlar nikotin (0.6 mg/kg; s.k.) yada tuzlu su (1 ml/kg) ile koşullandırılmış ve 
veriliş yoluna göre testten 5 dakika ya da 30 dakika önce siklo(GlyGln) (100 nmol; i.s.v. veya 25 mg/kg; 
i.p.) ya da tuzlu su (5 µl; i.s.v.) almışlardır. Kolonlar yer tercihi testi sırasında sıçanların iki odacık arasında 
geçirdiği zaman farkını göstermektedir. Veriler varyans analizinin ardından post-hoc Newman-Keuls 
testiyle analiz edilmiştir. *** P < 0.001 tuzlu su+ tuzlu su grubundan farkı göstermektedir.  
 

 
 
Şekil 4. Nikotin bağımlı hayvanlarda mekamilaminin oluşturduğu yer sakınmasına glisil-glutamin (Gly-
Gln)’nin etkisi. Mekamilamin 1 mg/kg s.k., Gly-Gln 100 nmol i.s.v. olarak uygulanmıştır. Veriler mekamil-
amin ile eşleştirilmiş odada geçirilen zamandan tuzlu su ile eşleştirilmiş odada geçirilen zamanın çıkartıl-
ması ile elde edilmiş ve Student’s t testi ile analiz edilmiştir. ** P < 0.01 tuzlu su verilmiş kontrol hayvan-
lardan farkı göstermektedir. 
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Glisil-glutaminin nikotin bağımlısı hayvan-
larda mekamilaminin indüklediği yer sakın-
ması üzerine etkili olup olmadığının test 
edilmesi için, sıçanlara mekamilamin teda-
visinden önce glisil-glutamin (100 nmol; 
i.s.v.) injekte edilmiştir. Glisil-glutamin ön 
tedavisi mekamilaminin indüklediği koşul-
lanmış yer sakınmasını tümü ile engellemiş-
tir (Şekil 4). Nikotin bağımlısı hayvanlar 
mekamilamin yerine tuzlu su ile koşullandı-
rıldığında, Gly-Gln ön tedavisi herhangi bir 
etki göstermemiştir.  
 
Daha sonra glisil-glutaminin sakınma davra-
nışı üzerine olan yanıtının nikotin açısından 
seçici olup olmadığını test etmek için, hay-
vanlar sakınma davranışı oluşturan bir baş-
ka madde ile koşullandırılmışlardır. Bunun 
için bir kappa opiyoit agonist olan U50,488 
ile koşullanmış yer sakınması oluşturulmuş-
tur.  Tablo  2’de görüldüğü üzere üç gün bo-
yunca U50,488 (1 mg/kg; s.k.) ile koşullan-
dırılmış hayvanlarda belirgin bir sakınma 
yanıtı oluşurken glisil-glutamin ön tedavisi 
bu yanıtı etkilememiştir. Beraber olarak 
değerlendirildiğinde bu veriler glisil-glutami-
nin mekamilamin ile indüklenmiş nikotin 
yoksunluğunu engellerken, U50,488’in oluş-
turduğu yer sakınmasını engellemediğini 
göstermektedir.   
 
Tablo 2. U50,488’in indüklediği yer sakınması 
üzerine glisil-glutamin (Gly-Gln)’nin etkisi. 
 
Tedavi   Tercih (s) 
Tuzlu su + Tuzlu su 22 ± 34 
Gly-Gln + Tuzlu su 12 ± 32 
Tuzlu su + U50,488 -98 ± 43 
Gly-Gln + U50,488 -107 ± 53 

 
Veriler U50,488 ile eşleştirilmiş odada geçirilen 
zamandan tuzlu su ile eşleştirilmiş odada geçiril-
en zamanın çıkarılması ile elde edilmiştir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmadan elde edilen ana bulgu glisil-
glutaminin nikotinin ödüllendirme ya da dür-
tüsel etkisini gösteren bir yöntem olan ko-
şullanmış yer tercihi kazanımı ve açığa çık-
ma fenomenini engellediğini göstermekte-
dir. Ayrıca glisil-glutamin nikotin yoksunlu-
ğunun negatif güdülenmesinin veya duygu-
sal görüntüsünün bir ölçüm şekli olan koşul-
lanmış yer sakınmasını da başarılı bir bi-
çimde engellemiştir. Bu veriler daha önce 
yapmış olduğumuz çalışmalara ek kanıtlar 
sağlamış ve glisil-glutaminin etkisinin morfin 
ve opiyoitler ile sınırlı olmadığını göstermiş-
tir. 
 

Glisil-glutamin, kendi başına herhangi bir 
görünür etkiye neden olmamıştır. Özellikle 
kronik olarak veya akut olarak koşullanmış 
yer tercihi testinden hemen önce verilmesi 
herhangi bir yer tercihine ya da yer sakın-
masına neden olmamıştır. Bu veri glisil-
glutamin tarafından oluşturulan yer tercihini 
engelleme yeteneğinin koşullanmış yer sa-
kınması oluşturmadan ve bağımsız olarak 
meydana geldiğini göstermektedir. Ayrıca, 
glisil-glutaminin nikotine bağımlı hayvanlar-
da yer sakınması oluşturmaması nikotin 
yoksunluğu oluşturmadığını da göstermek-
tedir. Bu sonuçlar glisil-glutamini, kendi ba-
şına verildiğinde yer sakınması oluşturabi-
len veya nikotin bağımlısı hayvanlarda yok-
sunluk sendromu meydana getiren nalok-
son ve diğer opiyoit antagonistlerden farklı 
kılmaktadır (16,28,29).  
 
Buna karşın glisil-glutaminin nikotinin oluş-
turduğu yer tercihini engelleyebilmesi hafı-
za, özgül olmayan duysal ya da motor 
davranışsal mekanizmalar oluşturabileceği 
gerçeği ile ilişkilendirilebilir. Daha önce yap-
tığımız bir çalışmada, glisil-glutaminin doğal 
ödüllendirmelerden biri olan yemek yeme 
davranışı ile oluşturulmuş koşullanmış yer 
tercihinin kazanımı üzerine herhangi bir etki 
oluşturmaması glisil-glutaminin hafıza, duy-
sal veya motor davranışsal mekanizmalar 
ile bir bağlantısının olmadığına işaret et-
mektedir (20). Ayrıca önceki çalışmamız 
glisil-glutaminin morfinin oluşturduğu yer 
tercihini engelleyebilme yeteneğinin “duru-
ma bağımlı öğrenme’’ olayından bağımsız 
olduğunu göstermektedir (20). Bu çalışma-
da ayrıca siklik glisil-glutamin analoğu siklo-
(GlyGln) test edilmiş ve i.s.v. ya da i.p. 
siklo(GlyGln) verilmesinin nikotinin oluştur-
duğu koşullanmış yer tercihi yanıtını engel-
lediği bulunmuştur. Bu sonuç daha önce 
siklo(GlyGln) ile yapılmış olan i.s.v. ve intra-
arteriyel siklo(GlyGln) uygulamasının morfi-
nin indüklediği hipotansiyon ve solunumsal 
depresyonu engellemesi sonuçlarını des-
teklemiş ve diğer bulgular ile beraber siklo-
(GlyGln)’in kan beyin bariyerini geçebildiğini 
göstermiştir. Glisil-glutamin analoğu siklik 
glisil-glutamin, doğrusal formu gibi etkili 
olmuştur.  
 
Nikotin bağımlısı hayvanlara nikotin resep-
tör antagonisti verilmesi fiziksel yoksunluk 
belirtilerine ve sakınma yanıtını belirten 
davranışsal yanıtlara neden olmaktadır. 
Nikotin insanlarda da hafif sayılabilecek 
fiziksel  yoksunluk  belirtileri  oluşturmak  ile  
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beraber genellikle disforik ruh hali ve nikotin 
özlemi oluşturmaktadır ki bu da nikotine 
yeniden başlamadaki en önemli faktörler-
den birisidir (30). Bu yüzden, biz de bu 
çalışmada koşullanmış yer sakınması testi-
ni nikotin yoksunluğunun disforik paramet-
resini yansıtması nedeni ile kullandık. Çalış-
mamızda glisil-glutamin ön tedavisi nikotin 
ile oluşturulan koşullanmış yer sakınmasını 
tümü ile engellerken U50,488 ile oluşturulan 
yer sakınmasına etki göstermemiştir. Bu so-
nuç ile beraber glisil-glutamin nikotin ile olu-
şan ödüllendirme yanıtını engeller iken 
nikotin yoksunluğunun davranışsal olarak 
açığa çıkmasını da engellemektedir.   
 
Bu çalışmaya öncülük eden çalışmalardan 
birisi de glisil-glutaminin alkol tüketimini 
azaltıyor olmasıdır (31,32). Opiyoit nöronla-
rın alkolün ödüllendirici ve cesaretlendirici 
etkisinde önemli rol aldığı düşünülmektedir. 
Ayrıca opiyoit reseptör antagonistleri bu 
etkileri azaltabilme yeteneğine sahiptir (33, 
34). Sözü edilen çalışmalarda i.s.v. ya da 
nucleus accumbense doğrudan yapılan 

glisil-glutamin injeksiyonlarının 24 saatin 
üzerinde alkol alımını % 50 oranında azalt-
tığı gösterilmiştir (31,32). Tekrarlamak gere-
kir ise, glisil-glutamin opiyoitler dışında da 
bağımlılık oluşturan pek çok ilacın ödüllen-
dirme etkisini engelleyebilmektedir.  
 
Bu çalışmalar glisil-glutaminin endojen ola-
rak POMC nöronları tarafından sentezlen-
mesinin keşfi ile başlamıştır. Daha sonra 
yapılan çalışmalar glisil-glutaminin nikotin, 
morfin ve alkolün ödüllendirme ve/veya yok-
sunluğunu engellediğini göstermiş ancak et-
ki mekanizması tam olarak aydınlatılama-
mıştır. Radyoligant bağlanma çalışmaları ve 
NovaScreen analizi (NIMH/NovaScreen 
Drug Discovery and Development Program) 
ile opiyoit, gama-amino bütirik asit, gluta-
mat, glisin veya diğer geniş reseptör grupla-
rı ile glisil-glutamin arasında bir bağlantı ku-
rulamamıştır. Belki de bir hipotez olarak, di-
ğer nöropeptitlerde olduğu gibi glisil-gluta-
min kendine ait reseptöre bağlanmaktadır 
(Resim 2).  

 

 
 

 
Resim 2. Glisil-glutamin (Gly-Gln)’nin kendisine ait hipotezsel reseptörün simgesel gösterimi. 
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Sonuç olarak, glisil-glutamin oluşturduğu et-
kilerden dolayı ilginç ve yararlı kullanıma 
neden olacak bir potansiyel farmakolojik gö-
rüntüye sahiptir. Özellikle morfin ve alkol 
bağımlılık parametreleri üzerine olan olumlu 
etkisinin yanında bu çalışma ile nikotin açı-
sından olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Gli-
sil-glutamin küçük olması ve analoglarının 
da aynı etkiyi göstermesi nedeni ile gele-
cekte klinik kullanım potansiyeline sahip 
olacaktır.  
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Telmisartanın sıçanlarda diabetes mellitus'a bağlı gelişen karaciğer hasarı üzerine 
koruyucu etkisi ve bu etkinin TGF-β ile muhtemel ilişkisi: Stereolojik, elektron 

mikroskobisi ve immünohistokimyasal çalışma 
 

Dr. Zekai HALICI 
 

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum 
 

ÖZET  
 
Diabetes mellitus (DM) Dünya'daki en yay-
gın kronik hastalıklardan biridir. Kronik ka-
raciğer hastalığı ve DM aynı bireyde aynı 
anda ortaya çıkabilir ve karaciğer DM has-
taları sıklıkla fark edilemeyen hasara maruz 
kalır. Renin-anjiotensin sistemi (RAS)'nin 
hepatik fibroziste rolü bulunmaktadır. 
Transforme edici büyüme faktörü-β (trans-
forming growth factor-β, [TGF-β])’lar hücre 
proliferasyonu, farklılaşması ve fibroziste 
rolü olan düzenleyici moleküllerdir. Bundan 
dolayı, anjiotensin (A-II)'nin AT2 tipi reseptör 
antagonistleri karaciğer hastalığı ile beraber 
görülen DM’de kaçınılmaz ilaçlar haline ge-
lebilir. RAS’nin fizyolojik olarak etkili bir ürü-
nü olan A-II, aynı zamanda mezenşimal 
hücrelerin, kardiyak fibroblastların ve hepa-
tik stellate hücreleri (HSH)'nin proliferasyo-
nunu artırarak, TGF-β ekspresyonunu 
indükleyerek hücre dışı matriks proteinleri-
nin sentezini artırır. Çalışmamız, diyabetik 
kontrol grubu ile telmisartan verilmiş olan 
diyabetik sıçanlarda hepatositlerin sayısal 
yoğunluğunun anlamlı bir farklılık gösterdi-
ğini ortaya koymuştur. Telmisartan verilen 
diyabetik sıçanların histolojik kesitleri, diya-
betik olmayan sağlıklı grubun görüntüleri ile 
benzer bulunmuştur. Telmisartan ile tedavi 
edilmiş diyabetik sıçanların karaciğer kesit-
lerinde TGF-β için yapılan immünohistokim-
yasal boyamada hepatositlerin sitoplazma-
larında veya çekirdeklerinde immünoreakti-
vite gözlenmemiştir, ancak az miktardaki 
interstisyel hücre sitoplazmasında ve kara-
ciğer sinüzoitlerinde zayıf bir reaktivite göz-
lenmiştir. Diyabetik kontrol grubu ise TGF-
β’ya karşı güçlü bir immünoreaktiviteye 
sahiptir. 

 
Özet olarak, karaciğer DM süresince çok 
sayıda morfolojik ve fonksiyonel değişiklik 
göstermektir. Bu nedenle diyabet hepatik 
fibrozis için major risk faktörü olarak kabul 
edilmektedir. Bu çalışma telmisartanın 
TGF-β1 down-regülasyonunun eşlik ettiği 
HSH etkinleşmesini baskılayarak, tip I diya-
bet ile indüklenen karaciğer hasarını azalta-
bileceğini göstermiştir.  

 
GİRİŞ 
 
Birçok klinik çalışma; aralarında anjiotensi-
nin AT1 tipi reseptör blokeri (ARB) ilaçların 
da yer aldığı birkaç antihipertansif ilaç sını-
fını kullanıp kan basıncını düşürmenin hi-
pertansiyon komplikasyonlarını azaltacağını 
kanıtlamaktadır (1). Diğer antihipertansif 
ilaçlardan ayrı olarak ARB'ler diyabetli has-
talarda nefropati, koroner damar hastalığı 
ve inmeleri azaltmada yararlıdır. Diyabete 
bağlı olan veya olmayan böbrek hastalıkla-
rında, hastalığın ilerlemesinin durması veya 
gerilemesi üzerine olumlu birçok etkisi gös-
terilmiş olup, bu hastalıklarla yapılan klinik 
çalışmalar ışığında ARB'ler ilk tercih ilaç 
haline gelmiştir. Kalp yetmezliği, böbrek 
yetmezliği ve daha önemlisi diyabetin eşlik 
ettiği hipertansiyonlu hastalarda artık ARB 
kullanılması zorunlu bir indikasyon haline 
gelmiştir. Ancak klinik olarak yararlı oldukla-
rı fark edilse bile, bütün ARB’lerin aynı ya-
rarlı etkiye sahip olmadıklarına -özellikle 
kronik kullanımda- ilişkin kanıtlar da güçlen-
mektedir (2). 
 
Yaygın biçimdede reçetelenen bir ARB olan 
telmisartanın, peroksizom proliferatörünce 
etkinleştirilen reseptör-γ (peroxisome proli-
ferator-activated receptor-γ, [PPAR-γ])’yı et-
kinleştirerek antidiyabetik etkisinin de bu-
lunduğu gösterilmiştir (3). 
 
Yapılan çalışmalarda telmisartan ile PPAR-
γ ligandı piyoglitazon arasında yapısal bir 
benzerlik bulunduğu gözlenmiştir. Bu göz-
lemlerin birlikte değerlendirilmesinden hare-
ket ile yapılan bir çalışmada, fizyolojik deri-
şimlerde, diğer ARB’lerin değil, yalnızca tel-
misartanın önemli ölçüde PPAR-γ etkinleş-
mesine neden olduğu gösterilmiştir (3). Ay-
rıca telmisartan in vitro koşullarda adiposit 
farklılaşmasını, lipit ve karbonhidrat meta-
bolizmasında rol oynayan genlerin seçici bir 
biçimde düzenlenmesini de içeren, PPAR-γ 
etkinliğinin özelliği olan birkaç yanıt ortaya 
çıkarmaktadır (3). 
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DM Dünya'daki en yaygın kronik hastalıklar-
dan biridir. Ya pankreas hücrelerinde yeter-
siz insülin salgılanması ya da insüline karşı 
oluşan direnç sonucu hiperglisemi oluşması 
ve karbonhidrat, yağ ve protein metaboliz-
masında değişikliklerle karakterize metabo-
lik bir hastalıktır (4). Kronik karaciğer hasta-
lığı ve DM aynı bireyde aynı anda ortaya 
çıkabilir ve karaciğer DM hastalarında sık-
lıkla fark edilemeyen bir hasara maruz kalır. 
DM hastalarındaki mortalite oranının büyük 
bir kısmı diyabet ile ilişkili komplikasyonlar-
dan çok (mikro ve/veya makrovasküler 
komplikasyonlar) alkolik olmayan yağlı ka-
raciğer hastalığı, alkolik olmayan steatohe-
patit ve siroza bağlı olarak artan hepatose-
lüler risk sonucu görülmektedir. Kronik ka-
raciğer hasarı genellikle sessiz gelişir ve 
giderek kötüleşen insülin direnci olan hasta-
larda diyabet, hipertansiyon, vasküler has-
talıklar gibi metabolik sendrom belirtileri or-
taya çıkmadan teşhis edilemeyebilir (5). 
İnsülin direncinin yaygın olarak görüldüğü 
klinik bir durum olan arteriyel hipertansiyo-
nun da tip 2 DM ve metabolik sendrom ile 
ilişkisi olduğu bilinmektedir (6). Siroz gibi 
kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda 
RAS'nin etkinleştiği bildirilmiştir (7,8).  
 
Yokohama ve ark. (9), RAS’nin hepatik fib-
roziste rolü olduğunu ve losartan tedavisinin 
hepatik fibrozisin kan parametrelerini ve 
aminotransferaz düzeylerini anlamlı olarak 
azalttığını göstermiştir. İnsan ve hayvanlar 
üzerinde yapılan in vitro çalışmalar RAS ile 
insülin direncinin patojenezi arasında olası 
bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Böyle-
ce, belki de AT2 reseptör antagonistleri 
karaciğer hastalığının eşlik ettiği diyabette 
tercih edilen ilaçlar haline gelecektir. Örne-
ğin, son yıllardaki çalışmalar A-II’nin insülin 
sinyal yolları, doku kan akımı, oksidatif 
stres, sempatik etkinlik ve adipogjenezi etki-
leyerek glukoz metabolizmasını bozabilece-
ğini öne sürmektedir (10-14). RAS’nin fizyo-
lojik olarak etkin bir ürünü olan ve aynı za-
manda vazokonstrüktör bir madde olan A-II 
birçok fizyolojik etkiye sahiptir. Bu etkiler-
den özellikle vasküler hormon salgılanması 
ve doku büyümesi, buna bağlı mezenşimal 
hücre, kardiyak fibroblast ve HSH prolife-
rasyonunun uyarılması ve TGF-β) ekspres-
yonunun in vivo ve in vitro indüksiyonu 
sonucu hücre dışı matriks proteinlerinin 
sentezinde artış sayılabilir (15-18). TGF-
β’lar hücre proliferasyonu, farklılaşması, 
migrasyonu ve hayatta kalmasında çeşitli 
etkileri olan düzenleyici moleküllerdir ve 
karsinogenez gelişmesi, fibrozis, yara iyileş-
mesi ve immün yanıtlar gibi birçok biyolojik 

süreçte rol alırlar (19). TGF-β’nın hepatosit-
lerde sentezlenmediği ancak yeterli miktar-
da depolandığı bilinmektedir (19). 
 
A-II’nin diyabetik sıçan karaciğerinde olu-
şan fibrozisin bir mediyatörü olduğu düşün-
cesi, AT2 reseptör antagonisti olan telmi-
sartanın hepatik fibrozisi önlemekte etkili 
olup olamayacağı sorusunu akla getirmek-
tedir. 
 
Bu çalışmanın amacı; alloksan ile diyabet 
oluşturulmuş olan sıçanların karaciğerleri 
üzerine AT2 reseptör blokeri olan telmisar-
tanın etkilerini ışık mikroskobu, stereoloji ve 
elektron mikroskobu düzeyinde incelemek-
tir. Aynı zamanda TGF-β’nın diyabete bağlı 
karaciğer hasar gelişimindeki rolünü ve 
hepatik dağılımını immünohistokimyasal 
yöntemler ile belirlemek ve bu etki üzerine 
telmisartanın olası koruyucu rolünü açığa 
çıkarmaktır.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Deney Hayvanları 
 
Deneylerde Atatürk Üniversitesi Tıbbi ve 
Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi' 
nden temin edilen 15 adet Albino Wistar 
sıçan (200-210 g) kullanılmıştır. Sıçanlara 
standart pellet yemi ve musluk suyu veril-
miştir. Sıçanlar laboratuvarda standart oda 
sıcaklığı ve 12 saat aydınlık/12 saat karan-
lık ortamda barındırılmıştır. Tüm deneyler 
“Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu (AÜHADYEK)” onayı ile 
yapılmıştır.  
 
Deney Grupları 
 
Sıçanlar üç gruba ayrılmıştır:  
 
Grup 1: Diyabetik olmayan sağlıklı grup (n= 
5) 
Grup 2: Diyabetik kontrol grubu (n= 5) 
Grup 3: Diyabetik telmisartan grubu (telmi-
sartan verilen diyabetik sıçanlar) (n= 5). 
 
Alloksan ile İndüklenen Diyabet 
 
Albino sıçanlarda 150 mg/kg tek doz allok-
san monohidrat çözeltisi intraperitoneal 
(i.p.) yoldan uygulanarak diyabet oluşturul-
muştur (20,21). Bu amaç ile taze hazırlanan 
alloksanın % 0.9 NaCl çözeltisi buzda bek-
letilmiş ve hemen bir gece aç bırakılan sı-
çanlara i.p. injekte edilmiştir. Diyabet oluş-
turulmayan sıçan grubuna ise aynı miktarda 
% 0.9 NaCl çözeltisi sıçanlara i.p. injekte 
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edilmiştir. Alloksan uygulamasına bağlı ola-
rak pankreastan yoğun insülin salgılanmak-
tadır. Bundan dolayı öldürücü hipoglisemi 
gelişmesi olasılığı vardır. Bunu önlemek için 
sıçanlara alloksan uygulamasından 4-6 sa-
at sonra 5 ml kadar % 20’lik glukoz çözeltisi 
i.p. uygulanmıştır. Sonrasında sıçanlara 
hipoglisemiyi önlemek amacı ile 24 saat 
süre ile % 5 glukoz çözeltisi (içme suyuna 
katılarak) verilmiştir. 72 saat sonra kuyruk 
veninden alınan kan örnekleri Accu-Check 
Active kan glukoz monitörü ile değerlendiri-
lerek sıçanların açlık kan şekeri ölçülmüştür 
(22-24). 3. günün sonunda serum glukoz 
düzeyleri 200 mg/dl’nin üzerinde olan sı-
çanlar diyabetik olarak kabul edilip deneye 
alınmıştır.  
 
İlaç Uygulaması 

 
Her grupta 5 sıçan ile çalışılmıştır. Çalışma-
mızda 30 gün boyunca diyabetik kontrol 
grubuna ve diyabetik olmayan sağlıklı gru-
ba günde 1 ml % 0.9’lik NaCl çözeltisi 
verilmiştir. Üçüncü gruba ise 30 gün boyun-
ca oral yoldan telmisartan (10 mg/kg/gün) 1 
ml % 0.9’lik NaCl çözeltisinde çözülerek 
(Micardis 80 mg tablet, Boehringer Ingel-
heim İlaç Tic., İstanbul) uygulanmıştır (25, 
26). Deney süresince hayvanlar ayrı plastik 
kafeslerde barındırılmıştır. Otuz birinci gün-
de tüm hayvanlar yüksek doz genel aneste-
zik (tiyopental sodyum, 50 mg/kg) ile öldü-
rülmüştür. Karaciğerleri çıkartılarak stereo-
lojik ve histopatolojik inceleme için % 10’luk 
formaldehit çözeltisinde saklanmıştır.  
 
Histolojik Çalışmalar  
 
Işık Mikroskobu 
 
Karaciğerlerin % 10’luk formaldehit çözelti-
sinde fikse edilmesi, derecelendirilmiş alkol 
serileri ile susuzlaştırılması ve parafine gö-
mülmesinin ardından örnekler Leica 
RM2125RT mikrotomu (Leica Microsys-
tems, Wetzlar, Germany) kullanılarak kesil-
miştir. Çalışmamızda iki farklı kalınlıkta ke-
sitler elde edilmiştir. Bunlardan, 5 µm olan-
lar histopatolojik ve immünohistokimyasal 
değerlendirme,  40 µm olanlar ise stereolo-
jik değerlendirme için kullanılmıştır. Elde 
edilen tüm kesitler hematoksilin-eozin (H-E) 
ile boyanarak gerekli değerlendirmeler ya-
pılmıştır. 
 
Elektron Mikroskobu 
 
Karaciğer örnekleri elektron mikroskobu ile 
incelenmesi için öncelikle 0.1 M’lık fosfat 

tamponunda hazırlanan  % 3’lük glutaralde-
hit çözeltisinde fikse edildikten sonra, fik-
sasyon sonrası işlem için  % 1’lik fosfat 
tampon çözeltisinde hazırlanan ozmiyum 
tetroksit ile muamele edilmiştir. Fiksasyon 
sonrası işlemin ardından derecelendirilmiş 
alkol serilerinden geçirilerek doku suyundan 
arındırılmıştır. Diğer rutin işlemlerin ardın-
dan, dokular Araldite CY 212 (Agar, Cam-
bridge, UK) içine gömülmüştür. Sözü edilen 
dokulardan bir ultramikrotom (Nova LKB 
Bromma, Sweden) kullanılarak, hücre altı 
düzeyde incelenmek için, 70–80 nm kalınlı-
ğında kesitler alınmıştır.  Son olarak alınan 
kesitler üranil sitrat ve kurşun sitrat ile bo-
yanmış ve JEOL JEM-1200 elektron mik-
roskobunda 80kV hızlandırıcı voltaj altında 
incelenmiştir. 
 
Stereolojik İncelemeler 
 
Stereoloji için Dokuların Örneklenmesi 
 
İlgili dokuların stereoloji prensipleri gereği 
uygun biçimde örneklenebilinmesi için ön-
celik ile bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Yaptığımız değerlendirmede, sahip olduğu-
muz dokudan 40 µm’luk 8-10 kesit elde 
edildiği tespit edildikten sonra, sözü edilen 
bu sayının (8-10 kesit)  her hangi bir örnek-
leme yapılmaksızın tümünün değerlendiril-
mesinin uygun olacağına yapılan hesapla-
malar sonucunda karar verilmiştir. 
 
Optik Disektör Yardımı ile İlgilenilen Sayı 
Parametresinin Belirlenmesi 
 
Elde edilen kalın kesitlerdeki hepatosit sayı-
sı, optik disektör sayım yöntemi (27-29) kul-
lanılarak, tam donanımlı bir sistem aracılığı 
ile değerlendirilmiştir. Sözü edilen bu sis-
tem; bir ışık mikroskobu (Leica DM4000), 
mikroskoba monte edilmiş CCD dijital ka-
mera (Optronics MicroFire), sistem ile 
bağlantılı bir bilgisayar, bilgisayar kontrollü 
bir mikroskop tablası (X, Y ve Z eksenlerin-
de hareket edebilen) (BioPrecision MAC 
5000 Controller System) ve son olarak tüm 
sistemi kumanda edebilen bir yazılımdan 
(StereoInvestigator 6.0) oluşmaktadır. 
 
Stereoloji Uygulamasının Mikroskop 
Düzeyindeki İşlemleri 
 
Yaptığımız çalışmanın tüm örnekleme iş-
lemlerine ait mikroskop düzeyindeki sonuç-
ları Tablo 1’de gösterilmiştir. Yapılan ölçüm 
ve değerlendirmelerin tümünde, esas olarak 
dikkat ettiğimiz iki parametre bulunmak-
taydı. Bunlardan  ilki stereoloji  literatüründe  
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Tablo 1. Diyabetik olmayan sağlıklı grubun stereolojik analizi için kullanılan bir örnekleme yöntemi. 
 

Non-diyabetik sağlıklı Grup (Grup 1 - Hayvan 1) 
Mikroskoptaki X ve Y düzlemindeki örnekleme 
adım sayısı 

31 

Tarafsız sayım çerçevesi alanı (XY) (µm²) 4900 (70 µm x 70 µm) 
Sayım yüksekliği (Z) (µm) 16 
Sayım Hacmi (XYZ) (µm³) 78400 (70 µm x 70 µm x 16 µm) 
 Mikroskoptaki X ve Y düzlemindeki örnekleme 
adım alanı (XY) (µm²) 

3062500 (1750 µm x 1750 µm) 

Ortalama Kesit kalınlığı (µm) 28 
Kesit atlama oranı 1/1 
Disektör partiküllerinin sayısı 721 
Hepatositlerin sayısal yoğunlığunun elde 
edildiği formül 

The Number of  Dissector  Particles / Counting 
Frame Area x Disector Height x Number of 
Sampling Sites 

Hepatositlerin sayısal yoğunluk değeri 721/ 4900 µm² x 16 µm x 31= 0,0002967 N/µm³) 
  
“coefficient of error (CE)” olarak adlandırı-
lan ve çalışmanın örnekleme stratejisinin 
uygun olup olmadığını gösteren “hata kat-
sayısı” kavramı olup, bu kavramın stereolo-
jik çalışmalarda % 5 ve/veya altında olması 
öngörülmektedir (30,31). Daha açık bir ifa-
de ile, matematik ve istatistiksel bir veri 
tabanı kullanılarak elde edilen hata katsayı-
sı (30,31) değeri, bize ilgili çalışmada yapı-
lan örneklemenin bilimsel olup olmadığını 
göstermektedir. Yaptığımız çalışmada hata 
katsayısı değeri 0.05 olarak ayarlanmıştır 
(hata katsayısı ayrıntıları: variance due to 
noise: 911, variance of systematic random 
sampling: 659.33, m= 1, total variance: 
1570.33, m= 1, coefficient of error, 
Gundersen: 0.04, m= 1). 
 
Hepatosit  Hacimlerinin Hesaplanması 
 
Hepatosit hacimleri hesaplanırken, ilgili pa-
rametrenin sayılarını hesaplamak için elde 
edilen kesitler ve hesaplamalar gerçekleşti-
rilirken uygulanan mikroskobik örnekleme 
evrelerinin aynısı uygulanmıştır. 
 
Çalışmanın bu evresi ile ilgili anımsatılması 
gereken en önemli husus, sözü edilen ha-
cim parametresinin elde edilmesi sırasında 
bir takım sınırlamalarımızın olduğudur. Ste-
reoloji literatüründe küçük objelerin hacim-
lerinin hesaplanması esnasında, özellikle 
kesitlerin elde edilmesi basamağında, uyul-
ması önerilen bir takım gerekliliklere (32-
34), bizim çalışmada tam olarak uyulma-
mıştır. Hacim hesaplamaları için gerekli 
olan kesit alma biçimi ya dikey (Vertical 
Uniform Random Section) veya izotropik 
(Izotropic Uniform Random Section) (32-34) 
olması gerekirken, yaptığımız çalışmada 

kesitler koronal planda elde edilerek gerekli 
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Bizi koro-
nal planda kesit almaya iten iki nedenden 
birisi, diğer kesitlerin alınmasının oldukça 
zor olması yanında, halen literatürde bu 
zorluğa girip girmemek ile ilgili olarak tartış-
maların devam ediyor olmasıdır (35). 
 
İmmunohistokimya / TGF-β1 
 
Çalışmamızda immunohistokimyasal işlem-
lerde streptavidin-biyotin boyama yöntemi 
(Vector Laboratories, Burlingame, CA) 
kullanılmıştır.  
 
Bu işlem dizisinde; 
 
- Antijenlerin açığa çıkarılması için 10-

mmol/l sitrat tamponu (pH 6.0) ile 10 
dakika, 

- Phosphate-buffered saline (PBS) ile 15 
dakika, 

- Avidin/Biotin Block (Avidin/biotin blocking, 
Invitrogen, Turkey) ile 10 dakika, 

- PBS ile 15 dakika, 
- Primary antibody (TGF-β RI (V-22), Anti-

body, Santa Cruz Biotechnology, Santa 
Cruz, CA) at 1:200 dilution in primary 
Antibody Dilution Buffer (primary antibody 
diluent, GeneTex, USA) ile 1 saat oda 
sıcaklığında, 

- PBS ile 5 dakika, 
- Secondary biotinylated anti-rabbit anti-

body (Vector Laboratories) ile 30 dakika 
oda sıcaklığında, 

- Renk reaksiyonu için, diaminobenzidine 
detection kit (Vector Laboratories), 

- Zıt boyama için hematoksilin kullanılmış-
tır.
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Sonuç olarak kesitler rutin işlemlerin ardın-
dan ışık mikroskobik inceleme için hazır 
duruma getirilerek incelenmiştir (36,37). 
 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz 
 
Hepatositlerin sayısal yoğunluk (Nv) ve ha-
cim değerleriyle ilişkili elde edilen tüm veri-
ler, independent samples T test (SPSS- 
Windows version 13.0) yardımı ile değer-
lendirilmiştir. 0.05'ten küçük p değerleri ista-
tistksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  
 
BULGULAR 
 
Stereolojik Bulgular 
 
Hepatositlerin Sayısal Yoğunluğu 
 
Tüm gruplardaki hepatositlerin sayısal yo-
ğunluğu Tablo 2 ve Şekil 1’de verilmiştir. Bu 
veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğin-
de, diyabetik kontrol grubu ile (grup 2) tel-
misartan alan diyabetik sıçanlar arasında 
anlamlı bir fark görülmüştür (p < 0.05). 
 
Hepatositlerin Geometrik Hacmi 
 
Tüm gruplardaki hepatositlerin geometrik 
hacmi Tablo 3 ve Şekil 2’de verilmiştir. 
Hepatositlerin geometrik hacmi açısından 
gruplar arasında anlamlı bir fark görülme-
miştir (p > 0.05).  
 
Hepatosit Çekirdeklerinin Geometrik 
Hacmi 
 
Tüm gruplardaki hepatosit çekirdeklerinin 
geometrik hacmi Tablo 4 ve Şekil 3’te gös-
terilmiştir. Hepatosit çekirdeklerinin geomet-
rik hacmi açısından gruplar arasında an-
lamlı bir fark görülmemiştir (p > 0.05).  
 
Histopatolojik Sonuçlar 
 
Geleneksel Işık Mikroskobu Değerlendir-
mesi 
 
Işık mikroskobu ile yapılan geleneksel his-
topatolojik değerlendirme için tüm kesitler 
rutin histopatolojik incelemeler için H-E ile 
boyanmıştır. Diyabetik olmayan sağlıklı 
grupta (grup 1) "santral ven klasik lobül" 
olarak adlandırılan yapının ortasında nor-
mal olarak değerlendirilmiştir. Hepatosit 
kordonları santral venden lobülün periferine 
doğru ışınsal olarak uzanmaktaydı. Hepato-
sit kordonları "sinüzoit" adı verilen kapilerler 
aracılığı ile birbirlerinden ayrı seyretmektey-

di (Şekil 4A-E). Klasik lobüllerin periferinde 
yerleşik olan portal alanlar, karaciğer paren-
kimasından "sınırlayıcı zon" adı verilen ya-
pılar ile ayrılmıştı (Şekil 4A). Mikroskobik 
büyük büyütmelerde "Kupffer hücresi" adı 
verilen makrofajlar sinüzoit duvarlarında 
açık biçimde görülmekteydi (Şekil 4D,E). 
 
Diyabetik kontrol grubunda (grup 2) hem 
hücre plakları hem de damarların çevresin-
de anlamlı mononükleer hücre infiltrasyonu 
gözlendi (Şekil 5B). Bazı hepatositler kont-
rol grubuna göre daha asidofilikti (Şekil 4); 
özellikle portal alanda asidofilik hücrelerde 
sitoplazmada büzülme ile daha koyu ve kü-
çük çekirdek gözlendi (Şekil 5C,D,E). Bun-
lara ek olarak diyabetik kontrol grubundan 
(grup 2) alınan kesitlerde birçok nekrotik 
odak bulundu (Şekil 5E). Telmisartan veri-
len diyabetik sıçanlardan (grup 3) elde edi-
len histolojik görüntüler (Şekil 6), diyabetik 
olmayan sağlıklı grubunkiler ile (Şekil 4) 
benzerdi. 
 
İmmünohistokimyasal ve Elektron Mik-
roskobu ile Yapılan Değerlendirmeler 
 
Telmisartan verilen diyabetik sıçanların ka-
raciğer kesitlerinde TGF-β için yapılan im-
münohistokimyasal boyamadan sonra his-
tolojik olarak değerlendirildiğinde, hepatosit-
lerin ne sitoplazmasında ne de çekirdeğin-
de immünoreaktivite gözlenmedi (Şekil 7A-
D), ancak çok az miktardaki interstisyel 
hücre sitoplazmasında ve karaciğer sinüzoi-
dal hücrelerinde zayıf bir reaktivite belirlendi 
(Şekil 7A-D). Diyabetik kontrol grubunda 
yalnızca karaciğer bağ dokusunda değil, 
aynı zamanda hepatositlerin sitoplazmasın-
da da TGF-β karşı güçlü bir immünoreakti-
vite gözlendi (Şekil 8A, B). Ayrıca Kuppfer 
hücrelerinin çoğunda yoğun bir immünore-
aktivite vardı (Şekil 8B). 
 
Diyabetik olmayan sağlıklı grubun (grup 1) 
ve telmisartan ile tedavi edilen diyabetik sı-
çanların (grup 3) elektron mikroskobu ile 
yapılan incelemelerinde (Şekil 7E) karaci-
ğer kesitlerinin yapıları normaldi. Diyabetik 
kontrol grubunda daha fazla yağ damlacığı 
ve serbest ribozomlar, genişlemiş düz en-
doplazmik retikulum, birçok sitoplazma içi 
vakuol ve düzensiz membranları olan ge-
nişlemiş mitokondriler gözlendi (Şekil 8C). 
Bu grupta aynı zamanda hepatositlerin si-
nüzoidal tarafında düzleşmiş mikroviluslar, 
düzensiz hatları olan hepatositler, geniş ve 
yoğun çekirdekleri ile artmış lizozomlar ve 
sitoplazmik vakuolleri olan etkinleştirilmiş 
Kupffer hücreleri gözlendi (Şekil 8C).   
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Tablo 2. Tüm gruplardaki hepatositlerin sayısal yoğunluğu. 
 

Gruplar Hepatositlerin 
sayısal yoğunluğu (N/µm³) Standart Sapma Standart Hata  Katsayısı 

Grup 1 (n= 5) 0,000240993 a 0,00004 0,00002 
Grup 2 (n= 5) 0,000271573 0,00002 0,00001 
Grup 3 (n= 5) 0,000225880 a 0,00003 0,00002 

 
a Diyabetik kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı farklı (p < 0.05). 

 
 

Tablo 3. Tüm gruplardaki hepatositlerin geometrik hacmi. 
 

Gruplar Geometrik hacim (µm³) Standart Sapma Standart Hata Katsayısı 

Grup 1 (n= 5) 3794,276 301,33 134,76 
Grup 2 (n= 5) 3934,42 700,15 313,11 
Grup 3 (n= 5) 4129,342 409,93 183,33 

 
 

Tablo 4. Tüm gruplardaki hepatosit çekirdeklerinin geometrik hacmi. 
 

Gruplar Hepatosit çekirdeklerinin 
geometrik hacmi (µm³) Standart Sapma Standart Hata 

katsayısı 

Grup 1 (n= 5) 263,2666 17,019 7,611 
Grup 2 (n= 5) 292,1984 41,061 18,363 
Grup 3 (n= 5) 285,3416 87,088 38,947 

 
 

 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmada alloksan ile diyabet oluşturul-
muş sıçanlarda selektif bir AT2 reseptör blo-
keri olan telmisartanın karaciğer üzerine 
olan etkileri 3 ayrı yöntem ile değerlendiril-
miştir. Hepatositlerin sayısı değerlendirile-
rek, sıçanlarda hepatosit sayısının telmisar-
tan tedavisine ve DM’ye bağlı olarak deği-
şip değişmediği belirlenmiştir. Aynı zaman-
da diyabetik sıçan karaciğerinde telmisartan 
verilmesi ve verilmemesi durumunda, TGF-
β1 üretimini ve üretildiği zamanlarda hepa-
tositlerdeki lokalizasyonu belirlenmiştir.  
 
Dolaşımdaki RAS vazokonstriktör ve sod-
yum tutucu etkilerinden dolayı hemodinamik 
düzenlemede yaşamsal rol oynayan hormo-
nal bir sistem olarak bilinmektedir (38,39). 
Bu sistem fizyolojik olarak etkin olan bir 
peptidi yani A-II’yi üretir ki bu madde etki-
lerini hedef organlardaki tip I ve tip II resep-
törlerine bağlanarak gösterir (40). Etkin olan 

A-II AT1 reseptörlerinin hücre içi kalsiyum 
hemostazının, hücre kasılmasının, prolife-
rasyonunun düzenlenmesinde ve proinfla-
matuvar sitokinler ile profibrojenik etkinlikle-
rin indüksiyonunda önemli rolleri olduğu 
düşünülmektedir (39,41). Bundan dolayı, 
RAS’ı reseptörleri bloke ederek inhibe 
etmenin kardiyovasküler, renal ve hormonal 
hastalıklar ile metabolik sendromun tedavi-
sinde yararlı bir yol sağlayacağı düşünül-
mektedir (42-45). Son yıllarda bazı çalış-
malar karotit cisim, epididimis ve pankreas 
gibi çeşitli organ veya dokuların fizyolojik ve 
patofizyolojik koşullarını düzenlemek için 
RAS bileşenleri salgıladığını göstermiştir  
(46-50). RAS ile yapılan deneysel çalışma-
larda, intrahepatik basıncı artırmasından 
dolayı karaciğer sirozunun patojenezinde 
major rol oynayabileceği ve aynı zamanda 
A-II reseptör blokerlerinin A-II’nin etkilerini 
ortadan kaldırabilmesi nedeni ile karaciğer 
sirozunda kullanılabileceği iddia edilmekte-
dir (7,39,51). 
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Şekil 1. Tüm gruplardaki hepatositlerin sayısal yoğunluğu. Değerler ortalama± 
standart hata olarak verilmiştir. 
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Şekil 2.  Tüm gruplardaki hepatositlerin geometrik hacmi. Değerler ortalama± 
standart hata olarak verilmiştir. 
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Şekil 3. Tüm gruplardaki hepatosit çekirdeklerinin geometrik hacmi. Değerler 
ortalama±standart hata olarak verilmiştir. 
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Şekil 4. Diyabetik olmayan sağlıklı grubun ışık mikroskobu görüntüsü (Grup 1). 
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Şekil 5. Diyabetik kontrol grubundan elde edilen kesitler (Grup 2). 
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Şekil 6. Telmisartan verilen diyabetik sıçanlardan elde edilen mikroskop görüntüleri (Grup 3). 
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Şekil 7. Telmisartan verilen diyabetik sıçanlarda transforme edici büyüme faktörü-β (transforming 
growth factor-β, [TGF-β]) için yapılan immünohistokimyasal boyamadan elde edilen sonuçlar ve aynı 
grubun elektron mikroskop görüntüsü (E). 
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Şekil 8. Diyabetik kontrol grubundaki sıçanlarda transforme edici büyüme faktörü-β 
(transforming growth factor-β, [TGF-β]) için yapılan immünohistokimyasal boyamadan elde 
edilen sonuçlar (A ve B) ve aynı grubun elektron mikroskop görüntüsü (C). 

 
Stereolojik sonuçlarımız, telmisartan uygu-
lamasının sıçan karaciğerinde hepatositle-
rin sayısal yoğunluğunda diyabetik kontrol 
grubuna göre, anlamlı değişiklikler oluştur-
duğunu göstermiştir. Aynı zamanda diyabe-
tik kontrol grubu ile diyabetik olmayan sağ-
lıklı grup arasında da anlamlı bir farklılık 
gözlenmiştir. Diyabetik kontrol grubunda 
hepatositlerin sayısal yoğunluğunda diyabe-
tik olmayan sağlıklı gruba göre % 12’lik bir 
artış bulunmuştur. Sonuç olarak, biz diya-
betik kontrol grubu ile telmisartan verilen 
diyabetik sıçanlar arasında anlamlı bir fark-
lılık olduğunu gösterdik.  
 
Tip II diyabet gibi insüline direnç olan du-
rumlarda, hepatositlerin sayısında artış ol-
duğu ileri sürülmektedir. Bu duruma "hepa-
tik hiperplazi" denir ve büyük bir olasılık ile 
enerji dengesizliğini düzenleyebilmek için 
ortaya çıkar (52).  
 

Biz artmış olan hücre sayısının yalnızca tro-
fik faktörde azalmaya değil ki bu apoptozise 
neden olur, aynı zamanda oksidanların bü-
yük bir kaynağı olan mitokondri sayısında 
da artışa neden olduğunu düşünmekteyiz. 
Zaten, diyabetin mitokondriyal oksidatif 
stresi arttırdığı birçok makalede gösterilmiş-
tir (53). Bu değişikliklerden literatürde bah-
sedilen hangi mekanizma sorumlu olursa 
olsun, tip I diyabet ile ilgili yapılan birçok ça-
lışmanın proliferasyon, apoptozis ve deje-
nerasyon gibi bulguları bizim diyabetik kont-
rol grubumuzun stereolojik ve histopatolojik 
bulguları ile örtüşmektedir. Bizim diğer ste-
reolojik bulgumuz, hepatositlerin hücre göv-
de hacmini gösteren geometrik hacim ile 
ilgili bulgulardır. Ne diyabetik kontrol grubu 
ile diyabetik olmayan sağlıklı grup arasında, 
ne diyabetik olmayan sağlıklı grup ile telmi-
sartan alan diyabetik grup arasında ne de 
diyabetik grupla telmisartan verilen diyabe-
tik grup arasında fark bulunmamıştır.  
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Bulgularımızı yeniden gözden geçirdiğimiz-
de alloksan ile diyabet oluşturulmuş sıçan-
larda (tip I DM) hepatositlerin sayısal yo-
ğunluğu diyabetik olmayan sağlıklı gruba ve 
kısmen telmisartan verilen diyabetik gruba 
göre artış göstermiştir (p < 0.05). Tip I diya-
betin hepatositlerin hem sayısında (p < 
0.05) hem de hacminde (p > 0.05), artışa 
neden olmasına karşın telmisartan hepato-
sitlerin sayısını artırmak yerine hepatosit 
hacminde hafif bir artma eğilimi göstermiştir 
(p > 0.05). Hepatositler metabolik, ekzokrin 
ve endokrin işlevlerde en hayati yapılardan 
biridir. Bu fonksiyonlardan herhangi birinde-
ki bozukluk, lipit metabolizmasının veya glu-
koz hemostazının düzenlenmesi gibi du-
rumlarda ciddi eksikliklere yol açabilir (48, 
49). 
 
Bu noktada sorulması gereken sorular orta-
ya çıkmaktadır: Karaciğerde bu işlevler için 
gerekli şeyler nelerdir ve bu gereklilikler 
sağlanamazsa ne olur? Örneğin; insülin 
direnci belli derişimde verilen insülinin, bek-
lenen biyolojik yanıtı oluşturamamasıdır 
(48). İnsülinin beklenen etkileri esas olarak 
insülin reseptörleri veya insülin benzeri bü-
yüme faktörü 1 reseptörleri üzerinden orta-
ya çıkar, bu reseptörlere bağlanmak tirozin 
kinazda sinyal oluşturur ve çeşitli hedef 
hücrelerden efektör olanlarını etkinleştirir, 
glukoz metabolizmasını düzenler vd. yanıt-
lara ev sahipliği yapar (50). Tabi ki insülin 
yokluğunda bu etkileri oluşturamaz (48). 
İnsülin yokluğu metabolizmada, insülin sin-
yal yolunun bozulması sonucu yağ asitleri-
nin aşırı depolanması ve mitokondriyal 
beta-oksidasyonun inhibisyonu (51,52) ve 
de post-prandiyal glukoz üretiminin artması 
ile hepatik glukoz metabolizmasının değiş-
mesi gibi istenmeyen durumlara neden ola-
bilir (53). 
 
Hepatositlerde insülin direnci veya yokluğu 
yüzünden glukoz hemostazı ve lipit metabo-
lizması bozulduğu zaman, bu durum oksi-
dan madde üretiminde artışa neden olur ve 
bu artışın hücre işlevsizliğine neden olan 
birçok belirgin yan etkisi vardır (54). Diya-
bete bağlı gelişen mitokondriyal oksidatif 
stres bilinmekte olup (55), belirlemiş oldu-
ğumuz hepatositlerin sayı ve hacim değişik-
liklerinden sorumlu faktörlerden birisi de 
oksidatif stres olabilir. Telmisartan gibi bir-
çok AT-II reseptör blokerlerinin antioksidan 
etkileri bulunmuş olup, telmisartanın diya-
betik hepatositler üzerine olan yararlı etkile-
rinin bir kısmının da antioksidan özelliğin-
den kaynaklanıyor olabileceğini düşünmek-
teyiz (56).  

Açıkladığımız tüm bulgularımızı bütün ola-
rak incelediğimizde, telmisartanın diyabetik 
sıçan karaciğeri üzerine olan olumlu etkileri-
ni A-II reseptörlerini bloke ederek veya 
antioksidan etkisiyle açıklamaya çalıştık. 
Ancak, ihmal edilmemesi gereken bir başka 
nokta ise, telmisartanın önemli ölçüde 
PPAR-γ aktivasyonuna neden olduğudur. 
PPAR-γ’nın konumuz ile ilgili özelliklerini kı-
saca özetlemek gerekirse, insülin duyarlılı-
ğı ve HDL düzeyini artırması yanında, yağ 
asidi ve trigliserit düzeyleri, inflamasyon, 
oksidatif stres, hücre proliferasyonu ve mig-
rasyonunu azaltması sayılabilir (57). Diya-
betik sıçan karaciğerlerindeki hücresel dü-
zeydeki stereolojik bulgularımızın telmisar-
tan tarafından düzeltilmiş olması, diyabete 
bağlı gelişen yağ asidi metabolizması bo-
zukluğunun kısmen de olsa PPAR-γ tarafın-
dan düzeltilmesi olabilir. Aynı zamanda, an-
tioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri de 
bu yararlı etkilere katkı sağlamış olabilir. 
 
Bu çalışmada, histopatolojik bulgularımızın 
çoğunluğu stereolojik sonuçlarla da doğru-
lanmıştır. Diyabetik olmayan sağlıklı grup 
ile telmisartan verilen diyabetik grubun ışık 
ve elektron mikroskobu ile elde edilen histo-
patolojik değerlendirmeleri normaldi ancak, 
diyabetik kontrol grubunda hücresel dejene-
rasyon olduğunu gösteren anormallikler bu-
lunmaktaydı. Bunlar boyanmamış sitoplaz-
ması olan hepatositler, hipertrofik hücreler, 
santral venlerin kenarlarında düzensiz görü-
nümler, birçok apoptotik hücre çekirdeği, 
sitoplazmada oldukça fazla sayıda büyük 
vakuoller ve portal alanda yoğun inflamas-
yon hücreleriydi.  Değişik yöntemler ile elde 
ettiğimiz bu sonuçlar, bulgularımızı büyük 
oranda doğrulamaktadır. Diyabetik olmayan 
sağlıklı grup ile telmisartan alan diyabetik 
sıçanlarda yapısal görünümler benzer ol-
masına rağmen, diyabetik kontrol grubunda 
genişlemiş düz endoplazmik retikulum, 
sitoplazma içinde vakuoller ve hepatositler-
de şişmiş mitokondri gibi hücre hasarına 
işaret eden birçok patolojik değişiklik göz-
lenmiştir.  
 
Bu çalışmada en ilginç bulgumuz, TGF-β1’ 
in karaciğer parenkiması denilen hepatosit-
lerde ve diğer yapılar olan stromada üretil-
memesine karşın, diyabetik sıçan karaciğer 
dokularında belirlememizdir. Çalışmamızda 
ne telmisartan verilen diyabetik grupta ne 
de diyabetik olmayan sağlıklı grupta hepa-
tositlerin sitoplazma veya çekirdeğinde 
immünoreaktivite gözlenmezken, diyabetik 
kontrol grubunda hepatositlerin ve HSH'nin 
bir bileşeni olarak kabul edilen Kuppfer 
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hücrelerinin sitoplazma veya çekirdeklerin-
de immünoreaktivite gözlenmiştir (58,59). 
Karaciğerdeki temel fibrojenik hücre türü 
olan HSC’lerin rolü antifibrotik tedavide 
geçerli bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır 
(60). Literatürde, HSC’lerin diğer bileşenleri 
olarak parenkimal olmayan yapılar olan kar-
aciğer yıldızsı hücreleri ve endotel hücreleri 
bildirilmektedir (58). Günümüzde kolajen, 
glikoproteinler ve proteoglikanlar içeren 
hücre dışı matriksin karaciğerde birikmesi-
nin hepatik fibroziste rolü olabileceği göste-
rilmiştir. Otoimmün saldırı, hepatit B virüsü 
(HBV) veya hepatit C virüsü (HCV)  infeksi-
yonları, ilaç intoksikasyonu, kolestazis, me-
tabolik hastalık vb. gibi herhangi bir nedene 
bağlı gelişen karaciğer hasarı sonrasında 
hücre dışı matriksin en belirgin üreticisi 
HSH hücreleridir, özellikle de Kuppfer hüc-
releridir (58,61-64). Etkinleşmiş insan stella-
te hücreleri A-II reseptörleri (AT1 alt tipini) 
bulundurur ve A-I reseptörlerine A-II’nin 
bağlanması bu hücrelerin kontraksiyonunu 
ve proliferasyonunu indükler (18). Hepatik 
steatoz oluşturulmuş bir hayvan modelinde, 
A-II’nin endotelin-1 aracılığı ile oksidatif 
stresi uyardığı gösterilmiştir. Böylece, hepa-
tositlerde lipit peroksidasyonu indüklenir 
(65). Bu in vitro bulgular A-II’nin karaciğer 
hasarının oluşmasında ve şiddetlenmesin-
de rolü olduğunu göstermektedir. Fibrozis 
oluşumunda TGF-β1’in en önemli role sahip 
olduğu düşünülmektedir. A-II, TGF-β1’in 
üretimini artırır ve daha sonra bu hücre dışı 
matriks üretimini stimüle eder, hücre-
matriks adezyon moleküllerini up-regüle 
eder, degradasyonu inhibe eder ve makro-
fajlar ile fibroblastların kemotaksisini indük-
ler (66). 
 
Özet olarak, diyabet hastalığı süresince 
karaciğerde çok sayıda morfolojik ve işlev-
sel değişiklik oluşmaktadır. Diyabet hepatik 
fibrozis için major risk faktörlerinden olarak 
kabul edildiği için biz telmisartanın Tip I DM 
ile indüklenen hepatik hasarı azaltabileceği-
ni gösterdik. Klinik olarak kullanılabilir doz-
larda telmisartan etkinleşmiş olan HSH’leri 
baskılayarak ve TGF-β1’i down-regüle ede-
rek lezyon gelişimini ve karaciğer fibrojene-
zini güçlü bir biçimde inhibe eder. Telmisar-
tan klinik uygulamada ciddi yan tesirler gös-
termeksizin yaygın olarak kullanıldığı için, 
diyabetin eşlik ettiği hipertansiyonda antifib-
rozis terapisinde etkili yeni bir strateji sağla-
yabilir. A-II reseptör blokeri olan telmisar-
tan, kan basıncını düşürmeyen dozlarda bi-
le diyabetli veya diyabetsiz hipertansif has-
talarda patolojik bozukluklara maruz kalabi-

lecek önemli bir organ olan karaciğer hasa-
rını iyileştirebileceğini düşünmekteyiz. 
 
Devam Eden Çalışmalar 

 
Stereolojik yöntemler ile aynı deney serisin-
de Kuppfer hücre sayımı devam etmektedir. 
Bu çalışmadaki amacımız, diyabete bağlı 
karaciğer hasarında inflamasyonun rolünü 
Kuppfer hücreleri ile TGF-β artışı arasındaki 
paralelliği göstererek açığa çıkarmaktır. Bi-
lindiği gibi birçok dokuda makrofaj sayısının 
artması TGF-β ekspresyonunu artırmakta-
dır. TGF-β artışı da makrofaj sayısını artır-
maktadır. Ayrıca bu ilişkide A-II reseptör-
lerinin rolünün olup olmadığı ortaya koyul-
maya çalışılacaktır. 
 
Aynı deney serisindeki sıçan karaciğerlerin-
de nükleer faktörκ-B (nuclear factorκ-B, 
[NF-κB]), siklooksijenaz II (cyclooxygenase-
2, [COX-2]) ve prstaglandin E2 (PGE2) 
varlığı immünohistokimyasal yöntemler ile 
araştırılacaktır. Çalışmamızın bu basama-
ğında, diyabete bağlı karaciğer hasarının 
inflamasyon ile olan ilişkisini ve bu ilişkide 
TGF-β, NF-kB, COX-2 ve PGE2’nin birbirleri 
ile olan ilişkisini ortaya çıkarmaya, ayrıca bu 
ilişkide A-II reseptörlerinin rolünün olup ol-
madığı ortaya koyulmaya çalışılacaktır.  
 
Aynı çalışmadaki tüm deney gruplarımızda-
ki sıçanların kan A-II düzeylerine bakılacak-
tır.  

 
Gelecekte Yapılması Düşünülen Çalış-
malar 
 
Diyabet oluşturulmuş sıçan karaciğerlerinde 
telmisartan ve enalapril alan diyabetik sıçan 
karaciğer dokularındaki A-II reseptörleri, 
TGF-β, NF-kB ve COX-2 protein miktarla-
rının Western Blotting yöntemi ile gösteril-
mesi için çalışmalar yapılacaktır.  
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GİRİŞ 
 
Hücre ölüm mekanizmaları, embriyonik geli-
şimin düzenlenmesi, doku homeostazı ve 
antineoplastik kemoterapi gibi fizyolojik ve 
farmakolojik olaylarda büyük önem taşı-
maktadır. Söz konusu bu süreçlerde ifade 
edilen ölüm şekli programlanmış hücre ölü-
müdür ve programlanmış hücre ölümü de-
nildiğinde genellike apoptozdan bahsedil-
mektedir. Özellikle apoptotik etkili antineo-
plastik kemoterapötikler apoptotik etki me-
kanizmaları üzerine etkilerine ve etki meka-
nizmalarına ilişkin çok sayıda bilimsel ma-
kale bulunmaktadır. Üzerinde en çok araş-
tırma yapılan, biyolojik ve farmakolojik açı-
dan en önemli ölüm mekanizması olan 
apoptoz hücrelerin uzantılarını kaybetmesi, 
hücresel hacim azalması (piknozis), kroma-
tin kondensasyonu ve nüklear fragmentas-
yon (karyorheksis), hücre membranında to-
murcuklanma ile karekterizedir (Kroemer ve 
ark., 2005). Bu basamakların tümü yargı 
basamağını ifade eder ve bu sürecin sonu-
na kadar hücre membran bütünlüğü korun-
mak ile birlikte, apoptozun son basamağı 
olan infaz basamağında, hücreler apoptotik 
cisimcikler olarak bilinen küçük parçacıklara 
ayrılarak ölmektedir. Kalsiyuma bağımlı sis-
tein proteazlar olan kaspazların etkinleşme-
si apoptotik hücre ölümünde önem taşımak-
tadır (Wang ve El-Deiry, 2004). Apoptoz, 
mekanizması çok sayıda ve çeşitte modüla-
tör tarafından düzenlenir. Bunlar arasında 
bazı iyonlar (kalsiyum), moleküller (sera-
mit), genler (c-myc), proteinler (p53) ve hat-
ta organeller (mitokondri) bulunmaktadır. 
Apoptotik süreç boyunca hücre içine sürekli 
kalsiyum girişi gerçekleşir. Buna karşın hüc-
reye kalsiyum girişi apoptozun gerçekleş-
mesi için her zaman gerekli değildir. Hücre 
kültürü çalışmaları çeşitli uyarılara karşı 
apoptotik yanıtı p53’ün indüklediğini ve bcl-
2’nin baskıladığını açıkça göstermektedir 
(Pan ve ark., 1997; Korsmeyer ve Zinkel, 
2001). 
 
Apoptoz, yıllarca, programlanmış hücre ölü-
mü denildiğinde temel mekanizma olarak 
kabul edilmekteydi, ancak yapılan çalışma-
larda, apoptoz dışında antiapoptotik ölüm 
biçimleri olarak bilinen nekroz, otofaji, kas-
pazlardan bağımsız ölüm, mitotik hücre 

ölümü ya da mitotik yıkım olarak tanımla-
nan hücre ölümlerinden de son yıllarda sık-
ça bahsedilmektedir (Ricci ve Zong, 2006).  
Mitotik hücre ölüm şeklinin özellikle sitotok-
sik olarak bilinen ve klinikte bu etkilerinde 
dolayı antineoplastik olarak kullanılan ilaçlar 
tarafından meydana geldiği gözlenmektedir. 
Apoptotik etkili ilaçların uygulanmasında 
önemli bir sorun olarak hücrelerin apoptotik 
etkiye karşı direnç kazanmalarıdır. Bunun 
ile birlikte p53 tümör baskılayıcı proteinin 
etkinleşmesine bağlı olan apoptoza ek ola-
rak, hücreler başka mekanizmaları kullana-
rak da DNA hasarlarını önleyebilmektedir. 
Mitotik hücre ölümü, bu mekanizmalardan 
birinin sonucu olarak normal olmayan mitoz 
ile oluşmaktadır. Henüz mitotik hücre ölüm 
mekanizmaları üzerine kabul edilmiş bir ça-
lışma yoktur. Çeşitli sitotoksik ilaçlar hücre-
leri normal olmayan mitoza yönlendirebil-
mekte ve mitozdan çıkışlarına engel olarak 
büyümelerini durdurabilmekte ve hücreleri 
ölüme götürebilmektedir. Mitotik hücre ölüm 
mekanizmalarının anlaşılmasının yeni anti-
neoplastik ilaçların geliştirilmesinde önemli 
bilgiler sağlayabileceği düşünülmektedir 
(Mansilla ve ark., 2006).  
 
Yaptığımız çalışmada, çıkış noktamız, aspi-
rinin A549 küçük hücre dışı insan adeno-
karsinoma hücreleri üzerine etkilerini araştı-
rırken aldığımız yanıtların apoptotik ölüm 
mekanizmaları ile benzer olmadığının anla-
şılmasıdır (Korkmaz ve Öztürk, 2003; Kork-
maz ve Öztürk, 2004). Bu metinde de 
anlatılacak olan bu bulgular ile hücrelerde 
apoptotik ölüm mekanizması dışında farklı 
bir ölüm şekli olabileceği düşüncesi ile 
mekanizmanın anlaşılması üzerine metinde 
anlattığımız çalışmaların yapılması planla-
mıştır. Yapılan çalışmanın ilk bölümünde, 
kullanılan A549 hücre dizisi, siklooksijenaz-
2’nin (cyclooxygenase-2, [COX-2]) aşırı 
ekspresyonu olan bir hücre türüdür. Bilindiği 
gibi, COX-2 inhibitörü olan steroit yapıda 
olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (nonsteroi-
dal antiinflammatory drugs, [NSAIDs]) ve 
özellikle de indometasin ve aspirinin COX-
2’nin aşırı ekspresyonu olan kolon kanser-
leri başta olmak üzere, çeşitli kanser türle-
rinde koruyucu etkilerinin olduğu bulunmuş-
tur (Karp, 2007; Kokawa ve ark., 2001). Ko-
lon kanserleri olduğu kadar, akciğer, meme,  
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prostat kanserlerinde de COX-2’nin aşırı 
miktarda eksprese olduğu bildirilmiştir. Ayrı-
ca aspirinin COX-2’yi asetilleyerek geri dö-
nüşümsüz olarak inhibe ettiği belirtilmekte-
dir (Hinz ve Brune, 2002). Arakidonik asit 
metabolizmasında ikozanoitlerin sentezin-
de kullanılan başlıca iki yol fosfolipaz A2 
(phospholipase A2, [PLA2]) ve fosfolipaz C 
(phospholipase C, [PLC]) yollarıdır ve her 
iki yolun düzenlenmesinde kalsiyumu uyarı-
cı olarak görev yapar (Kayaalp, 2002). 
Apoptotik etkide de hücre içi kalsiyumun 
önemli olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda mitotik hücre ölümünde de kalsiyu-
mun önemli rolü olabileceği düşünülebilir. 
Bu düşüncelerin yanı sıra, homeopatik te-
davilerde hastalara kanser tedavisinde uy-
gulanan homeopatik ilaçlara ek olarak kalsi-
yum fosfat uygulandığı da bilinmektedir. 
Kalsiyum fosfat (Calcarea phosphorica, 
Ca3(PO4)2), homeopatik ilaç olarak yaygın 
bir biçimde kullanılmasına karşın kanser 
üzerine etkilerine ilişkin fazla bilimsel yayın 
bulunmamaktadır (Rajkumar ve ark., 2006). 
Ancak Prasanta Banerji Homeopatik Araş-
tırma Vakfı’nda (PBHRF) yürütülmekte olan 
klinik çalışmalarda hastaya beyin tümörleri-
ni tedavi etmek amacı ile verilen homeopa-
tik Ruta ekstresi yanında kullanılan 
kalsiyum fosfat sonucu elde edilen manye-
tik rezonans (MR) sonuçlarında beyin tü-
mörü olan hastaların 6 yıldan fazla yaşadığı 
ve gliyoblastoma multiforme (GBM)’li hasta-
larda tümör kitlesinin kalsifiye olduğu ve 6 
ayda bir yapılan izleme sonucunda büyüme 
olmadığı gözlenmiştir. Bu konuda yaptıkları 
iki bilimsel çalışma ile de bu yöntemin so-
nuçları bilimsel olarak gösterilmiştir (Banerji 
ve Banerji, 2001; Pathak ve ark., 2003). 
Yaptığımız bir başka çalışmada aspirinin 
C6 gliyoblastoma multiforme hücrelerinde 
nitrik oksit üretimine bağlı olarak antiprolife-
ratif etki göstermiştir (Korkmaz ve Öztürk, 
2002). Bu verilerden yola çıkarak, homeo-
patik kasiyum fosfatın C6 hücreleri üzerine 
apoptotik etki gösteren, ayrıca aspirin çalış-
ması temel alınarak elde edilen bulgular ışı-
ğında ikinci basamak olarak beyin tümörle-
rinde etkili olduğu bilinen kersetin (3,3’,4’5, 
7-pentahidroksiflavon) ve epigallokateşin 
gallat (epigallocatechin gallate, [EGCG])’nin 
kalsiyum fosfat ile kombinasyonlarının C6 
gliyoma hücrelerinde hücre ölüm mekaniz-
maları üzerine etkisinin araştırılmasına ka-
rar verilmiştir. Mitotik hücre ölüm mekaniz-
masında hücre içi kalsiyumun önemli bir rol 
oynayacağı düşünüldüğünden, çalışmada 
hücre içi kalsiyum depolarının kalsiyum 

salıverilmesinin de değerlendirmesi gereke-
cektir. Hücre içinde en önemli kalsiyum kay-
nağı endoplazmik retikulum ve bazen 
mitokondridir (Onaran, 2000). Özellikle ara-
kidonik asit metabolizmasında PLC yolunda 
önemli bir hücre içi haberci olan inozitoltri-
fosfat (inositol triphosphate, [IP3])’e bağlı 
sinyal ileti sistemlerinin bir basamağı da en-
doplazmik retikulumdaki kalsiyum esas ola-
rak etkili olduğu sitozole aktarılır (Targos ve 
ark, 2006). Kalsiyum endoplazmik retikulum 
(ER) üzerinde bulunan kalsiyum kanalları 
aracılığı ile sitozole geçer. Hücre membra-
nı, ER ve mitokondri üzerinde bulunan Ca+2 
-ATPaz (kalsiyum pompası) ise kalsiyumu 
sitozolden hücre dışı ortama, ER ve mito-
kondri içine çekmeye çalışır (Karp, 2008). 
Arakidonik asit metabolizmasından sentez 
edilen ikozanoitlerin sentezinde rol oynayan 
PLA2 ve PLC yolları ile ilişkili olmasından 
dolayı depolardan gelebilecek olan kalsiyu-
mun engellenmesi de gerekmektedir, bu 
neden ile de çalışmada depolardan kalsiyu-
mun sitozole geçişine engel olmak için tap-
sigargin kullanılmıştır. Tapsigargin, Thapsia 
garganica’dan elde edilen ve hücre içi kalsi-
yumun taşınmasında rolü olan ATPazların 
özgül inhibitörü olan bir tetrasiklik seskiter-
pen laktondur. Tapsigargin (sarcoendoplas-
mic reticulum Ca2+-ATPases, [SERCA]) 
olarak bilinen sarko/endoplazmik retikulum 
Ca2+-ATPaz enzimlerinin özgül inhibitörü 
olup bu enzimlere sıkıca bağlanır. Tapsigar-
gin, ER'den sitoplazmaya kalsiyum pompa-
layan sistemi bloke ederek IP3'e bağımlı ça-
lışan ER kalsiyum kanallarını ve plazma 
membranı kalsiyum kanallarını açarak sito-
zole kalsiyum girişini artıran tümör tetikleyici 
bir maddedir (Delpino ve Castelli, 2002) 
(Şekil 1).  
 
Aspirin çalışmamızdan elde ettiğimiz veri-
lerden yola çıkarak planladığımız C6 hücre-
leri ile yaptığımız çalışmamızda, özgül ol-
mayan COX inhibitörü aspirin yerine, siklo-
oksijenaz-1 (cyclooxygenase-1, [COX-1]) 
özgül inhibitörü ve daha önce de A549 
çalışmalarımızda kullandığımız, çiğ yenebi-
lir hemen hemen bütün meyve ve sebzeler-
de bulunan kersetin ve COX-2 özgül inhi-
bitörü olarak da yeşil çayda en etkin polife-
nolik bileşik olarak kabul edilen EGCG kul-
lanılmıştır. Her iki test maddemizin kalsiyum 
fosfat ve tapsigargin kombinasyonları ile el-
de edilen sonuçların hücre ölüm meka-
nizmaları üzerine etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır.
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Şekil 1.  Hücre içi kalsiyum sinyalizasyonu. 
(http://www.um.es/grupo-cirrosis/death%20cell%20and%20calcium.gif)

 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Hücrelerin Tripsinlenmesi 
 
C6 hücreleri, deneyler için yeterli sayıya 
eriştiklerinde tripsinlenerek toplanmıştır. 
Tripsin 100 ml için, 10 ml 10X Puck’s 
Saline A (PSA) tampon çözeltisi, 0.5 ml 
% 7.5 sodyum bikarbonat çözeltisi, 10 ml 
10X Tripsin-EDTA çözeltisi ve 79.5 ml 
steril distile su ile steril şartlarda karıştırı-
larak hazırlanmıştır (Korkmaz ve ark., 
2000).    
 
Hücrelerin Testler için Hazırlanması 
 
Hem A549 hem de C6 çalışmaları için, 
Neubauer lamı ile sayılan hücreler, ml’de 
50.000 hücre olacak biçimde hazırlan-
mıştır. 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)-2,5-dife-
niltetrazoliyum bromit (3-(4,5-dimethyl-
thiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bro-
mide, [MTT]), neutral red (NR) ve sülforo-
damin-B (SRB) testleri için 96 kuyucuklu 
plaklara 0.1 ml hücre süspansiyonu 
(5.000 hücre) ekilmiştir. Hücreler yapış-

maları için 24 saat bekletilmiştir. Süre 
sonunda hücrelerin üzerlerindeki besi 
yerleri plaklar ters çevrilerek uzaklaştırıl-
mıştır. Üzerlerine test maddelerinin iste-
nen derişimlerini içeren taze besi yerleri 
eklenmiştir. 
 
A549 çalışmaları için aspirinin 1.6, 8, 40, 
200 ve 1000 µM, kersetinin 1, 10, 25, 50 
ve 100 µM derişimleri kullanılmıştır. 
 
C6 çalışmaları için kersetinin 1, 10, 25, 
50 ve 100 µM ve EGCG'nin 0.1, 1, 10, 25 
ve 50 µM derişimleri hazırlanmıştır. Daha 
önce yapın çalışmalarda önerilen biçim-
de dimetilsülfoksit (DMSO)’nun besi yeri 
içindeki final derişimi % 0.1’i geçmeyecek 
biçimde maddeler 1 ml içine 1 µl DMSO’ 
da uygulanmıştır. Final derişimlerin ker-
setin için 1, 10, 25, 50 ve 100 µM ve 
EGCG için 0.1, 1, 10, 25 ve 50 µM olma-
sı sağlanmıştır. Kalsiyum fosfat, final de-
rişimi 25 µM olarak suda, tapsigargin 1 
µM olarak DMSO içinde çözülerek hazır-
lanmıştır.
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Test maddelerini içeren besi yerleri, 96 
kuyucuklu plaklardaki hücrelerin üzerine 
eklenerek, karbondioksit inkübatöründe 
inkübasyona bırakılmıştır. 24., 48., 72. ve 
96. saatler sonunda hücrelere testler 
uygulanmıştır. 
 
MTT Ölçümü 
 
MTT 5 mg/ml olacak biçimde fosfat tam-
ponu (phosphate-buffered saline, [PBS]) 
içinde çözülerek stok çözelti hazırlanmış-
tır. Çalışma çözeltisi, stok çözeltiden 1 
kısım stok çözelti ve 9 kısım besi yeri 
karıştırılarak taze hazırlanmıştır (0.5 mg/ 
ml MTT) (bir plak için 10 ml). 96 kuyu-
cuklu plaktaki hücreler üzerine, her bir 
kuyucuğa 100 µl MTT çalışma çözeltisi 
eklenerek karbondioksit inkübatöründe 3-
4 saat inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre 
sonunda plaklar alınmış, besi yerleri 
uzaklaştırılmış ve 0.1 ml DMSO eklen-
miştir. Plaklardaki hücrelerin optik dansi-
teleri plak okuma aygıtında (microplate 
reader) 540 nm dalga boyunda okutul-
muştur (Mosmann, 1983; Denizot ve 
Lang, 1986; Holst-Hansen ve Brünner, 
1998; Tedone ve ark., 1996; Alley ve 
ark., 1988; Horakova ve ark., 2001; Reile 
ve ark., 1990). 
 
NR Uptake Sitotoksisite Ölçümü 
 
Test maddeleri ile gerekli süre bekletilen 
hücreler alınmış, besi yerleri uzaklaştırıl-
mış, hücreler 37o C’ye getirilmiş ve PBS 
ile yıkanmıştır. NR’ın % 0.4’lük stok çö-
zeltisi 1:100 oranında besi yeri ile karıştı-
rılarak çalışma çözeltisi hazırlanmış ve 
her bir kuyucuğa 0.1 ml eklenerek 37o 

C‘de 3-4 saat inkübe edilmiştir. Bu süre 
sonunda boya çözeltisi uzaklaştırılarak 
taze hazırlanmış formaldehit-kalsiyum 
klorür fiksatif/yıkama çözeltisinden (10 ml 
% 10 kalsiyum klorür, 1.3 ml formaldehit,  
89 ml distile su) 100’er ml eklenerek 
yıkanmış, çözelti dökülmüş, plaklar ters 
çevrilerek kurutma kağıdı üzerinde bir 
gün bekletilerek kurutulmuş, asetik asit-
etanol (1 ml glasiyel asetik asit, 99 ml % 
50 etanol) çözeltisi her bir kuyucuğa 0.1 
ml eklenerek 30 dakika oda ısısında bek-
letilmiş ve çalkalayıcıda çalkalanarak bo-
ya homojen hale getirilmiştir. Plaklardaki 
hücrelerin optik dansiteleri plak okuma 
aygıtında 540 nm dalga boyunda okutul-

muştur (Horakova, 2001; Shen, 1998; 
Xie, 1999).  
 
Kristal Moru (Cristal Violet) Proliferas-
yon Ölçümü 
 
Hücreler 96 kuyucuklu plaklara yukarıda 
anlatıldığı gibi ekilmiş ve gereken süre test 
maddeleri ile muamele edildikten sonra, 
hücreler inkübatörden alınmış ve üzerlerin-
deki besi yerleri uzaklaştırılmıştır. Hücrele-
rin üzerine % 25 metanolde çözünmüş 0.5 
kristal moru çözeltisi eklenmiş ve 10 dakika 
bekletilmiştir. Boya uzaklaştırıldıktan sonra 
plaklar daldırma yöntemi ile 4-5 kez distile 
su ile yıkanmıştır. Yaklaşık bir gün kuruma-
sı için kurutma kağıdı üzerine ters çevrile-
rek bekletilen plaklar, bu süre sonunda alın-
mış, üzerlerine 0.1 ml okuma çözeltisi ek-
lenmiş ve 5 dakika çalkalandıktan sonra op-
tik dansiteleri plak okuma aygıtında 540 nm 
dalga boyunda okunmuştur. Bu test 6 kez 
yinelenmiştir (Yamamoto, 2000, Xie, 1999, 
Thompson, 1993, Shaik, 2001, Leung, 
2000, Takahashi, 1994, Ducommun, 2001). 
 
SRB Ölçümü 
 
Hücreler % 50 trikloroasetik asit çözeltisin-
de 1 saat, 4° C’de fiske edilmiş ve oda ısı-
sında 30 dakika % 0.4’lük SRB çözeltisi ile 
boyanmıştır. Fazla boyaları uzaklaştırmak 
için % 1 asetik asit çözeltisi ile plaklar dört 
kez yıkanmış ve hava ile kurutulmaya bıra-
kılmıştır. 10 UM hazırlanan TRIS baz çözel-
tisinde çözündürülen SRB, 540 nm dalga 
boyunda okutulmuştur (Skehan ve ark., 
1990).  
 
Akridin Turuncusu (Acridine Orange) ile 
Floresan DNA ve RNA  Boyaması 
 
Lameller üzerine ekilen hücreler test mad-
deleri ile 24 saat muamele edildikten sonra, 
2 kez 2 dakika PBS ile yıkanmıştır. 5 dakika 
% 70 etanol ile fikse edilen hücreler 5 kez 
distile su ile yıkanmıştır. 2 dakika PBS’de 
bekletildikten sonra, oda ısısında 15 dakika 
akridin turncusu çalışma çözeltisi ile boyan-
mıştır. Boya kurutma kağıdının üzerine la-
mellerin dik tutulması ile uzaklaştırılmış ve 
4 kez PBS ile yıkanmıştır. Lameller bir dam-
la PBS damlatılmış lamların üzerlerine ka-
patılmış, çevreleri şeffaf tırnak cilası ile sa-
bitlenerek floresan mikroskobunda incelen-
miş ve fotoğrafları çekilmiştir (Celis, 1998; 
Kasten, 1981).  
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Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz 
 
Testler 4 kez uygulanmış (n= 4), optik dan-
site olarak elde edilen değerler, kontrole gö-
re % değerlere dönüştürüldükten sonra 
Statistic Program for Social and Science 
(SPSS) yazılım programında, tek yönlü var-
yans analizi (one-way analysis of variance, 
[ANOVA]) testi ve post-hoc olarak da 
gruplararası farklılıkları değerlendirmek için 
Tukey testi uygulanmıştır. 0.05'ten küçük p 
değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. Kontrol % 100 olduğu için grafik-
lerde kontrol değerleri görülmemektedir. 
Grafikler, ortalama değer ± standart hata 
alınarak çizilmiştir. 
 
BULGULAR 
 
A549 hücrelerinde Aspirin ve Kersetinin 
Etkileri  
 
Aspirin uygulanan hücrelerin MTT ölçümü 
ile değerlendirilmeleri sonucunda 1.6 µM 
derişimde aspirinin ilk gün metabolizmayı 
dramatik bir biçimde azalttığı ve ikinci gün-
den itibaren bu etkinin ortadan kalktığı ve 
diğer derişimlerde izlenen profil ile aynı pro-
file döndüğü, bu derişimin üzerindeki deri-
şimlerde etkinin ikinci günde maksimum 
düzeye ulaştığı ve değişmeden devam ettiği 
gözlenmiştir (Şekil 2). Aspirin uygulanan 
hücrelerin NR yöntemi ile değerlendirilmesi 
sonucunda ikinci günde özellikle 1.6 ve 8 
µM derişimlerde lizozomal enzim etkinliğin-
de azalma, dördüncü günde ise artış olmuş-
tur (Şekil 4). Aspirin uygulanan hücrelerin 
kristal moru yöntemi ile değerlendirilmesi 
sonucunda 1.6 ve 8 µM derişimlerde ilk gün 
DNA miktarında dramatik bir azalma, üçün-
cü gün DNA miktarında artış gözlenmiş, 
dördüncü gün azalma meydana gelmiştir 
(Şekil 6). A549 hücrelerinin akridin turuncu-
su ile boyanması sonucunda elde edilen 
görüntülerde, tüm derişimlerde derişime 
bağlı, prometafazik hücre çekirdeği görün-
tüleri elde edilmiştir. Bu hücrelerle beraber 
parçalı çekirdek ve DNA fragmentasyonu 
da gözlenmektedir (Resim 2 ve 3). 
 
Kersetin uygulanan hücrelerle yapılan MTT 
ölçüm sonuçlarında, A549 hücrelerinde 
maksimum sonucun üçüncü gün elde edildi-
ği ve üçüncü günden itibaren sitotoksik etki-
nin azaldığı görülmektedir (Şekil 3). Kerseti-
nin NR testi uygulanması ile elde edilen 
sonuçlarında, A549 hücrelerinde ikinci gün 
1 µM, üçüncü gün 10 µM derişimlerde lizo-

zomal enzim miktarının DMSO’ya ve kont-
role göre arttığı, diğer derişimlerin ise ikinci 
günden itibaren azaldığı görülmüştür (Şekil 
5). Kersetin uygulanmış hücrelerde yapılan 
kristal moru testi sonucunda, A549 hücre-
lerinde, ilk iki derişimde DNA miktarı artmış, 
ancak ikinci günden başlayarak anlamlı de-
recede azalmıştır (Şekil 7). Akridin turuncu-
su ile floresan boyama sonucunda kersetin 
uygulanan A549 hücrelerinde 1 ve 10 µM 
derişimlerde kontrol ile benzerlik gösterir-
ken, 50 µM ve üstü derişimlerde çekirdeğin 
kenarlarının bozulduğu ve hücrenin biçimini 
kaybettiği gözlenmiştir (Resim 4 ve 5 ). 
 
C6 Hücrelerinde Kersetin ve EGCG'nin 
Etkileri 
 
C6 hücrelerinin kontrol grubunda, hücrelerin 
protein sentezlerinin, çekirdeklerinin normal 
durumda olduğu ve hücre biçimlerinin düz-
gün ve hücrelerin sağlıklı olduğu görülmek-
tedir (Resim 6). Kalsiyum fosfat uygulanan 
hücrelerde ise kontrole göre protein sente-
zinin arttığı gözlenmektedir (Resim 7). 
 
Kersetinin MTT Bulguları 
 
Kersetinin C6 hücreleri üzerine tek başına 
uygulanması ile mitokondriyal etkinlikte de-
rişime ve zamana bağlı bir azalma gözlen-
miştir. Etki 4. günde de devam etmektedir. 
Mitokondriyal etkinlikte, kontrole göre, en 
düşük derişim olan 1 µM ile 4. gün sonunda 
% 54.3675, 100 µM ile de % 16.5175 olan 
değerler elde edilmiştir (Şekil 8a). 
 
Kersetinin kalsiyum fosfat ile kombinasyonu 
ile 1 µM derişimde 4. gün elde edilen değer 
%  44.3825, 100 µM derişim ile elde edilen 
değer ise % 6.7275’tir (Şekil 8b). Kalsiyum 
fosfatın tek başına uygulanması ile elde 
edilen değer ise kontrole eşdeğerdir. Kerse-
tinin, kalsiyum fosfat ile kombine olarak uy-
gulanması ile kersetinin etkisi artmıştır. Bir 
başka deyiş ile, kalsiyum fosfat kersetinin 
etkisini potansiyalize etmiştir (Şekil 8b). 
 
Kersetinin tapsigargin ile kombinasyonların-
da 2. gün tapsigarginin mitokondriyal etkin-
lik üzerine etkisi, kersetin tarafından derişi-
me bağlı olarak önlenmiştir, ancak 3. ve 4. 
günlerde, tüm kersetin derişimlerinin tapsi-
gargin ile kombinasyonları, mitokondriyal 
etkinlikte tapsigarginin tek başına verilmesi 
ile aynı oranda (% 17) azalmaya neden 
olmuştur (Şekil 8c). 
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Kersetinin NR Bulguları 
 
Kersetinin, C6 hücreleri üzerine tek başına 
uygulanması ile, lizozomal enzimlerde deri-
şime ve zamana bağlı bir azalma gözlen-
miştir. Ancak bu etki, 3. gün sonunda en 
yüksek derişim olan 100 µM ile ancak % 
61.165 gibi bir değere düşmüştür, 4. gün 
ise mitokondriyal etkinlikte gözlenen azalma 
gözlenmemiş ve değerler 3. güne benzer 
biçimde kalmıştır (Şekil 9a). 
 
Kersetinin kalsiyum fosfat ile kombinasyonu 
ile 100 µM derişimde uygulandığı hücreler-
de, lizozomal enzimler 3. gün % 34.4675‘e 
düşmüştür (Şekil 9b). Kalsiyum fosfatın tek 
başına uygulanması ile elde edilen değerler 
kontrole eşdeğer bulunmuştur. 
 
Kersetinin tapsigargin ile kombinasyonların-
da 1. gün tapsigarginin lizozomal enzimler 
üzerine etkisi, kersetin tarafından derişime 
bağlı olarak önlenmiştir, ancak 2. günde % 
17 ve tapsigargine eşdeğer, 4. günde ise 
kersetinin tapsigargin ile kombinasyonların-
da, kersetin tapsigarginin etkisini potansiya-
lize etmiştir ve lizozomal enzim etkinliği % 
3’e düşmüştür (Şekil 9c). 
 
Kersetinin SRB Bulguları 
 
Kersetinin, C6 hücreleri üzerine tek başına 
uygulanması ile 1 µM derişimde 2. gün, çö-
zücü kontrolü olarak uygulanan DMSO gru-
buna göre, total protein miktarında artma 
olmuştur. Ancak 10 µM ve üzeri derişimler-
de gözlenen etki derişime ve zamana bağlı 
olarak azalma biçimindedir ve 4. gün so-
nunda en yüksek derişimi ile total protein 
miktarı % 9.8275’e düşmüştür (Şekil 10a).  
 
Kersetinin kalsiyum fosfat ile kombinasyon 
sonuçlarında 3. güne kadar derişim ve za-
mana bağlı etki elde edilmiştir. Ancak 4. 
günde, 25 µM ve üzeri derişimler ile elde 
edilen değerler 3. güne göre azalma biçi-
mindeyken, 1 ve 10 µM derişimlerde elde 
edilen değerler kontrole ve kalsiyum fosfa-
tın tek başına uygulanması ile elde edilen 
değerler ile eşdeğer bulunmuştur (Şekil 
10b). 
 
Kersetinin tapsigargin ile kombinasyonların-
da, NR sonuçları ile benzer bir grafik elde 
edilmiştir. Kersetin 1. gün tapsigarginin etki-
sini az bir oranda derişime bağlı olarak 
azaltırken, 2. günden itibaren tapsigarginin 
tek başına uygulanması ile elde edilen de-
ğerlere eşdeğer sonuçlar elde edilmiş, orta-
lama olarak total protein miktarı 2. gün % 

15, 3. ve 4. gün % 5’e düşmüştür (Şekil 
10c). 
 
Kersetinin Akridin Turuncusu Bulguları 
 
1 µM derişiminden itibaren kersetin uygu-
lanması ile, kontrolde sitoplazmada kırmızı 
renk ile gözlenen protein sentezi gözlene-
memekte ve hücreler uzantılarını kaybetmiş 
görünmektedir. Artan derişim ile birlikte 
hücreler sitoplazmalarını kaybetmekte ve 
hücre yüzeyinde tomurcuklanma (blebbing) 
oluştuğu ve artan derişim ile birlikte hücre 
sayılarında azalma olduğu görülmüştür 
(Resim 9 ve 10). 
 
Kersetinin kalsiyum fosfat ile kombinasyon-
larında, sitoplazmada kırmızı renk ile gözle-
nen protein sentezinin arttığı, ancak artan 
derişim ile birlikte, çekirdeklerin de daha 
parlak göründüğü ve dendiritik hücre görün-
tüsü taşıyan hücrelerin oranının artması ile 
birlikte, hücre sayısının azaldığı gözlenmiş-
tir. Mitoza giren hücreler ve prometafazik 
görüntüler elde edilmiştir. Buna karşın, pro-
liferasyon beklenirken zamana bağlı olarak 
hücre sayısında azalma olduğu görülmüştür 
(Resim 11 ve 12).  
 
Kersetin tapsigargin kombinasyonlarında 
ise hücre çekirdeğinin membranında düzen-
sizleşme ve parlaklık olduğu görülmüştür. 
Özellikle 25 ve 50 µM derişimde uygulanan 
kersetin, hücre çekirdeğindeki parlaklığın 
artmasını belirgin olarak etkilemiştir. Kerse-
tinin 100 µM derişiminin tapsigargin ile kom-
binasyonunda ise hücrelerin tamamen öldü-
ğü gözlenmiştir (Resim 13). 
 
EGCG’nin MTT Bulguları 
 
C6 hücreleri üzerine uygulanan EGCG, 
mitokondriyal etkinlikte derişime ve zamana 
bağlı olarak azalmaya neden olmuştur. 
EGCG için çözücü olarak kullanılan etanol 
mitokondriyal etkinlikte artışa neden olmuş-
tur ve EGCG bu artışı da antagonize ede-
rek mitokondriyal etkinliği kontrole göre 4. 
gün sonunda en yüksek derişim ile % 
9.4475’e düşürmüştür (Şekil 11a). 
 
EGCG’nin kalsiyum fosfat ile kombinasyon-
larında, EGCG’nin tek başına verilmesinde 
elde edilen değerlere yakın, ancak EGCG’ 
nin kalsiyum fosfat ile kombinasyonlarında, 
EGCG’nin tek başına uygulanması ile elde 
edilen değerlerde hafifçe daha düşük ancak 
istatiksel açıdan anlamlı değerler elde edil-
miştir (Şekil 11b). 
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EGCG’nin tapsigargin ile kombinasyonların-
da, ilk gün tapsigarginin etkisini azaltarak 
mitokondriyal etkiyi arttırmış, ancak 3. ve 4. 
günlerde tapsigarginin etkisini potansiyalize 
etmiştir (Şekil 11c). 
 
EGCG'nin NR Bulguları 
 
EGCG’nin düşük derişimleri, lizozomal en-
zim etkinliği üzerine önemli bir etki göster-
mezken, 50 ve 100 µM derişimlerinde deri-
şime ve zamana bağlı etkiler elde edilmiştir 
((Şekil 12a). 
 
EGCG’nin kalsiyum fosfat ile kombinasyon-
larında, ilk gün lizozomal enzimlerde artışa 
neden olmuştur. 2. gün grafiğinde etki deri-
şime bağlı gözlenirken, 3. ve 4. günlerde, 
düşük derişimlerde lizozomal enzimlerde 
artış, yüksek derşimlerde ise azalma göz-
lenmiştir (Şekil 12b). 
 
EGCG’nin tapsigargin ile kombinasyonların-
da ilk gün, EGCG, tapsigarginin etkisini 
hafifçe artırmakla birlikte diğer günlerde, 
EGCG’nin tüm derişimlerinin tapsigargin ile 
kombinasyonları, tapsigarginin tek başına 
verilmesi ile elde edilen değerler ile benzer 
değerler göstererek, lizozomal enzimleri, 4. 
gün sonunda yaklaşık % 12’ye düşürmüştür 
(Şekil 12c). 
 
EGCG'nin SRB Bulguları 
 
EGCG C6 hücreleri üzerine tek başına 
uygulandığında, total protein miktarı üzerine 
derişime ve zamana bağlı etkiler göstermiş-
tir ve 4. gün sonunda 100 µM ile % 4.1675 
gibi çok küçük bir değere ulaşılmıştır (Şekil 
13a). 
 
EGCG’nin kalsiyum fosfat ile kombinasyon-
larında, 0.1 mM derişimde total protein mik-
tarında, kontrole ve kalsiyum fosfata göre 
hafifçe bir artma gözlenmiştir, ancak 3. ve 
4. günlerde derişime bağlı etkiler gözlen-
miştir (Şekil 13b). 
 
EGCG’nin tapsigargin ile kombinasyonların-
da ilk gün, EGCG, tapsigarginin total prote-

in miktarı üzerine gösterdiği etkiyi antagoni-
ze ederek, total protein miktarında artmaya 
neden olmuştur. 2. gün EGCG’nin tapsigar-
gin ile tüm kombinasyonları tapsigarginin 
tek başına verilmesi ile elde edilen değer ile 
aynı sonuçlar verirken, 3. ve 4. günde 
EGCG, tapsigarginin etkisini hafifçe artır-
mıştır (Şekil 13c). 
 
EGCG'nin Akridin Turuncusu Bulguları 
 
EGCG uygulanan C6 hücrelerinde, 0.1 ve 1 
µM derişimlerde uygulandığı hücrelerin 
görüntülerinde, hücrelerde tomurcuklanma 
açıkça izlenmektedir. 50 ve 100 µM EGCG 
uygulanan hücrelerde ise çekirdekte DNA 
parlak görülmekte ve 100 µM derişimde 
hücrelerin parçalanmakta olduğu görülmüş-
tür. Derişimin artması ile hücre sitoplazma-
sındada büzülme meydana gelmiştir (Resim 
14 ve 15). 
 
EGCG’nin kalsiyum fosfat ile uygulanması 
ile EGCG’nin tek başına verilmesine benzer 
görüntüler elde edilmesine karşın, sitoplaz-
mada kırmızı renk açıkça görülmektedir. Bu 
da protein sentezinin devam ettiğini göster-
mektedir (Resim 16 ve 17). 
 
Tapsgargin uygulanan hücrelerde, hücrele-
rin yalnızca kontrole göre uzantılarını kay-
bettiği görülmek ile birlikte, EGCG ile tapsi-
gargin kombinasyonlarında 0.1 µM derişim-
de hücre sitoplazması ağsı şekilde görül-
mekte, ancak EGCG’nin tek başına verildi-
ğinde görülen tomurcuklanma görülmemek-
tedir. Artan derişimlerde, hücre sitoplazma-
sının küçüldüğü, ancak hücre uzantılarının 
korunduğu gözlenmiştir. EGCG’nin 1 ve 10 
µM derişiminin tapsigargin ile kombinasyon 
görüntüsünde, DNA parçacıklarının çekirde-
ğin membranına yakın bölgelerde çerçeve 
biçimini aldığı görülmüştür. 25 ve 50 µM de-
rişimde EGCG ve 1 µM tapsigargin uygula-
nan hücrelerde ise çekirdekte, parlaklık ile 
birlikte bulanıklık izlenmiş, çekirdeklerin gö-
rüntüsü net olarak görülmemiştir (Resim 18 
ve 19). 
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Aspirin'in A549 Hücrelerindeki MTT Sonuçları

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4

Zaman (Gün)

M
ito

ko
nd

riy
al

 A
kt

iv
ite

 (%
)

DMSO
ASA 1,6 microM
ASA 8 microM
ASA 40 microM
ASA 200 microM
ASA 1000 microM

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

**

*
**

**

+

A549

 
 

Şekil 2. A549 hücrelerinde aspirinin 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltet-
razoliyum bromit (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bro-
mide, [MTT]) ölçüm sonuçları. (*) Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı 
(p < 0.005). 
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Şekil 3. A549 hücrelerinde kersetinin 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difenil-
tetrazoliyum bromit (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 
bromide, [MTT]) ölçüm sonuçları. (*) Kontrol ve derişimlere göre anlamlı 
farklı (p < 0.005). 
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Aspirinin A549 Hücrelerinde NR Sonuçları

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4

Zaman (Gün)

Li
zo

zo
m

al
 A

kt
iv

ite
 (%

)

DMSO
ASA 1,6 microM
ASA 8 microM
ASA 40 microM
ASA 200 microM
ASA 1000 microM

*

*

*

*

*
*

*
**

*

*

*
*

*

+

 
 

Şekil 4. A549 hücrelerinde aspirinin neutral red (NR) ölçüm sonuçları. (*) 
Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı (p < 0.005). 
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Şekil 5. A549 hücrelerinde kersetinin neutral red (NR) ölçüm sonuçları. (*) 
Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı (p < 0.005). 
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Aspirinin A549 Hücrelerinde CV Ölçüm Sonuçları
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Şekil 6. A549 hücrelerinde aspirinin kristal moru (cristal violet, [CV]) ölçüm 
sonuçları. (*) Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı (p < 0.005). 
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Şekil 7. A549 hücrelerinde kersetinin kristal moru (cristal violet, [CV]) 
ölçüm sonuçları. (*) Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı (p < 0.005). 
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a. Kersetinin MTT Sonuçları
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b. Kersetinin CP ile Kombinasyonlarının MTT Sonuçları
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c. Kersetinin TG ile Kombinasyonlarının MTT Sonuçları
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Şekil 8. Kersetinin C6 hücreleri üzerine etkilerinin 3-(4,5-
dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoliyum bromit (3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, [MTT]) 
sonuçları. a-Kersetin, b- kersetinin kalsiyum fosfat ile kombi-
nasyonu ve c- kersetinin tapsigargin ile kombinasyonu. (*) 
Kontrole göre anlamlı farklı (p < 0.005). 
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a. Kersetinin NR Sonuçları
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b. Kersetinin CP ile Kombinasyonlarının NR Sonuçları
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c. Kersetinin TG ile Kombinasyonlarının NR Sonuçları
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Şekil 9. Kersetinin C6 hücreleri üzerine etkilerinin neutral 
red (NR) sonuçları. a- Kersetin, b- kersetinin kalsiyum 
fosfat ile kombinasyonu ve c- kersetinin tapsigargin ile 
kombinasyonu. (*) Kontrol ve derişimlere göre anlamlı 
farklı (p < 0.005). 
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a. Kersetinin SRB Sonuçları
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b. Kersetinin CP kombinasyonlarının SRB Sonuçları
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c. Kersetinin TG ile Kombinasyonlarının NR Sonuçları
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Şekil 10. Kersetinin C6 hücreleri üzerine etkilerinin sülforo-
damin-B (SRB) sonuçları. a- Kersetin, b- kersetinin kalsiyum 
fosfat ile kombinasyonu ve c- kersetinin tapsigargin ile 
kombinasyonu. (*) Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı 
(p < 0.005). 
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a. EGCG'ın MTT Sonuçları
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b. EGCG'ın CP ile Kombinasyonlarının MTT Sonuçları
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c. EGCG'ın TG ile Kombinasyonlarının MTT Sonuçları
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Şekil 11. Epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, 
[EGCG])'nin C6 hücreleri üzerine etkilerinin 3-(4,5-dimetilti-
yazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoliyum bromit (3-(4,5-dimethylthi-
azol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, [MTT]) sonuçları. 
a- EPCG, b- EPCG'nin kalsiyum fosfat ile kombinasyonu ve 
c- EPCG'nin tapsigargin ile kombinasyonu. (*) Kontrol ve 
derişimlere göre anlamlı farklı (p < 0.005). 
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a. EGCG'ın NR Sonuçları
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b. EGCG'ın CP ile Kombinasyonlarının NR Sonuçları
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c. EGCG'ın TG Kombinasyonlarının NR Sonuçları
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Şekil 12. Epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, 
[EGCG])'nin C6 hücreleri üzerine etkilerinin neutral red (NR) 
sonuçları. a- EPCG, b- EPCG'nin kalsiyum fosfat ile kombi-
nasyonu ve c- EPCG'nin tapsigargin ile kombinasyonu. (*) 
Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı (p < 0.005). 
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a. EGCG'ın SRB Sonuçları
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b. EGCG'ın CP ile Kombinasyonlarının Sonuçları
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c. EGCG'ın TG ile Kombinasyonlarının SRB Sonuçları
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Şekil 13. Epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, 
[EGCG])'nin C6 hücreleri üzerine etkilerinin sülforodamin-
B (SRB) sonuçları. a- EPCG, b- EPCG'nin kalsiyum fosfat 
ile kombinasyonu ve c- EPCG'nin tapsigargin ile kombi-
nasyonu. (*) Kontrol ve derişimlere göre anlamlı farklı (p < 
0.005). 
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Resim 1. A549 hücrelerinin kontrol grubunun akridin turuncusu ile boyaması sonucunda elde 
edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir. 

 
 

 
 
Resim 2. A549 hücrelerinin 1.6 µM aspirin uygulanan grubun akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermek-
tedir. Ok ile işaret edilen bölge prometafazik çekirdektir. 
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Resim 3. A549 hücrelerinin 40 µM aspirin uygulanan grubun akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermek-
tedir. Ok ile işaret edilen bölge prometafazik çekirdektir. 

 
 

 
 
Resim 4. A549 hücrelerinin 10 µM kersetin uygulanan grubun akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermek-
tedir. Ok ile işaret edilen mikronükleustur. 
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Resim 5. A549 hücrelerinin 250 µM kersetin uygulanan grubun akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermek-
tedir. Ok ile işaret edilen mikronükleustur. 

 
 

 
 

Resim 6. C6 hücrelerinin kontrol grubunun akridin turuncusu ile boyaması sonucunda elde 
edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir. 
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Resim 7. Kalsiyum fosfat uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı 
göstermektedir. 

 
 

 
 

Resim 8. Tapsigargin uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı 
göstermektedir. 
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Resim 9. 10 µM kersetin uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı 
göstermektedir. Oklar hücre membranındaki tomurcuklanmayı göstermektedir. 

 
 

 
 
Resim 10. 50 µM kersetin uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması 
sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı 
göstermektedir. Oklar hücre membranındaki tomurcuklanmayı göstermektedir. 
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Resim 11. 10 µM kersetin ve 25 µM kalsiyum fosfat uygulanan C6 hücrelerinin akridin 
turuncusu ile boyaması sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil 
bölgeler DNA’yı göstermektedir. Oklar prometafazik hücre çekirdeğini işaret etmektedir. 

 
 

 
 

Resim 12. 100 µM kersetin ve 25 µM kalsiyum fosfat uygulanan C6 hücrelerinin akridin 
turuncusu ile boyaması sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil 
bölgeler DNA’yı göstermektedir.  
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Resim 13. 10 µM kersetin ve 1 µM tapsigargin uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncu-
su ile boyaması sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil 
bölgeler DNA’yı göstermektedir. 

 
 

 
 

Resim 14. 1 µM epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, [EGCG]) uygulanan C6 
hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı 
noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir. Hücrelerin yüzeyinde apoptoz 
belirtisi olarak tomurcuklanma görülmektedir. 
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Resim 15. 100 µM epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, [EGCG]) uygulanan C6 
hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması sonucunda elde edilen görüntüler. Kırmızı 
noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir. Oklar apoptotik cisimcikleri 
göstermektedir. 

 
 

 
 

Resim 16. 1 µM epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, [EGCG]) ve 25 µM 
kalsiyum  fosfat uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması sonucunda elde 
edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir.  
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Resim 17. 100 µM epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, [EGCG]) ve 25 µM 
kalsiyum fosfat uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması sonucunda elde 
edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir. Oklar 
apoptotik cisimcikleri göstermektedir. 

 
 

 
 

Resim 18. 1 µM epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, [EGCG]) ve 1 µM tapsi-
gargin uygulanan C6 hücrelerinin akridin turuncusu ile boyaması sonucunda elde edilen 
görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir. 
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Resim 19. 100 µM Epigallokateşin gallat (epigallocatechin gallate, [EGCG]) ve 25 µM 
kalsiyum fosfat uygulanan C6 hücrelerinin akridin turncusu ile boyaması sonucunda elde 
edilen görüntüler. Kırmızı noktalar RNA, sarı-yeşil bölgeler DNA’yı göstermektedir.  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Aspirin uygulanan A549 hücrelerinde, ilk 
günde MTT ve kristal moru sonuçlarında 
gözlenen metabolizma ve DNA miktarındaki 
dramatik azalmanın, ikinci günde görülme-
mesi ve üçüncü günde DNA miktarının art-
ması, ilk gün gözlenen etkilerin nedeninin 
farklı olabileceğini düşündürmektedir. Bu et-
kilerin düşük derişimde aspirin uygulanan 
hücre gruplarında gözlenmesi olayın aspiri-
nin düşük dozda kullanıldığında antiplatelet 
özelliği ile bir bağlantısı olabileceğini düşün-
dürmektedir. Kullandığımız MTT ve kristal 
moru boyalarının her ikisinin de yaşamsal 
boya olması nedeni ile, boyanın hücreler 
tarafından absorbe edilmediği düşünülebilir. 
Yani aspirinin etkisi ile hücre membranının 
geçirgenliğinde stabilizasyon olabilir. Aspiri-
nin hücre membranını stabilize ettiğine yö-
nelik gözlemlerimiz düşük derişimde aspirin 
ile yüksek etki elde etmemiz, bize düşük 
dozda aspirinin kullanıldığı antiagregan 
dozları düşündürmüş ve trombositler ile ya-
pılan bir çalışmada aspirinin trombosit 
membranını stabilize ettiğine ilişkin veriler  
elde edilmiştir, bu da bizim bu konudaki 
düşüncemizi desteklemektedir (Hasan ve 
ark., 1995). Aspirinin etkisinin kalsiyuma 
bağımlı olduğu düşüncemiz bir yayın ile 
desteklenmektedir (Weiss ve ark, 2001). 

Hücrelerin prometafazda durmasının mitotik 
hücre ölümü nedeni ile olması da yine çe-
şitli çalışmalarla desteklenmektedir (Gao ve 
Scott, 2002, Swamynathan ve ark., 2002, 
Yu ve ark., 2002). Bu verilere göre düşük 
derişimde aspirin uygulana gruplarda elde 
edilen sonuçların direkt mitotik hücre ölümü 
ile ilişkili olduğu ve 4. günde lizozomal en-
zim miktarının artmasının da hücrelerin lizo-
zomal enzimler tarafından sindirildiğini gös-
termektedir. 
 
Kersetinin tek başına uygulanması ile hüc-
relerde ve çeşitli kanser hücreleri üzerine 
gözlenen apoptotik etkileri (Kim ve Lee, 
2006; Brisdelli ve ark., 2006; Granado 
Serrano ve ark., 2006) yaptığımız çalışma-
da A549 ve C6 hücrelerinde de gözlenmiş-
tir. Yapılan çalışmalarda da kersetinin 
U138MG gliyoma hücreleri için antiprolifera-
tif olduğu gösterilmiştir (Braganhol ve ark., 
2006). Akridin turuncusu sonuçlarımızda 
kersetinin C6 hücreleri üzerine apoptotik 
etkileri, hücrelerin uzantılarını kaybetmeleri, 
tomurcuklanma ve büzülme olarak açıkça 
görülmektedir. MTT ve SRB sonuçlarında 
da kersetinin etkisinin derişim ve zamana 
bağlı olduğu ve C6 gliyoblastoma multifor-
me hücreleri üzerine sitotoksik etkili olduğu 
gösterilmiştir.
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Kersetinin, kalsiyum fosfat ile kombinasyon-
larında, MTT, NR ve SRB sonuçlarında kal-
siyum fosfatın kersetinin etkisini potansiyali-
ze ettiği gözlenmiştir Ancak akridin turuncu-
su sonuçlarından elde ettiğimiz görüntüler-
de, kersetinin kalsiyum fosfat ile kombinas-
yonlarında hücre sayılarının artan derişim 
ile birlikte azaldığı ancak apoptoz de gözle-
nen tomurcuklanma ve büzülme gibi belirti-
ler olmadığı ve sitoplazmada protein sen-
tezinin sürdüğü gözlenmiştir Bu hücrelerde 
kalsifikasyon olarak yorumlanmaktadır. Bir 
derlemede kalsifikasyon mekanizmaları ile 
apoptotik mekanizmaların aynı olduğu ve 
yeni terapötik stratejiler için hücrelerde mi-
neralizasyonun önemli olduğu ve romatiz-
mal hastalıklar ve kanser tedavisinde kulla-
nılabileceği vurgulanmıştır (Kirsch, 2006). 
Çalışmamıza benzer biçimde yapılan bir 
başka çalışmada, 2-kloro-adenozinin, astro-
sitoma hücre siklusunu fosforilasyon ile 
etkinleştirerek ve G2/M fazında durdurarak 
apoptotik etkili olduğunu göstermiştir (Ceruti 
ve ark., 2000). Ancak, akridin turuncusu so-
nuçlarından elde edilen görüntülerde meka-
nizmanın apoptoz olmadığı, kersetin ve 
kalsiyum fosfat kombinasyonunun hücreleri 
farklı bir biçimde ölüme götürdüğü belirlen-
miştir. Görüntülerde prometafazik görüntü-
lerin elde edilmesi bu ölüm şeklinin mitotik 
hücre ölümü olduğunu düşündürmektedir 
(Gao ve Scott, 2002). Ayrıca, kersetinin 
kalsiyum fosfat ile kombinasyonlarında, ge-
notoksisitenin bir göstergesi olan mikronük-
leuslar da gözlenmiştir. 
 
Kersetinin tapsigargin ile kombinasyonların-
da, ilk gün kersetin tapsigarginin sitotoksik 
etkisini azaltmıştır; ilk gün gözlenen bu etki-
den kersetinin antioksidan mekanizmalar 
üzerine olan antioksidan etkileri sorumlu 
olabilir (Chen, 1990). Ancak 2. günden son-
ra kersetinin tapsigargin ile kombinasyonları 
tapsigarginin tek başına uygulanması ile 
elde edilen değerlere yakın değerler elde 
edilmiştir. Kersetinin tapsigargin ile kombi-
nasyonlarının görüntülerinde hücre çekir-
deklerinin daha parlak göründüğü (DNA 
fragmentasyonu ve kromatin kondensasyo-
nu?) gözlenmiştir. Ancak görüntülerin, ker-
setinin tek başına uygulanması ile meydana 
gelen apoptotik görüntülerden farklı olarak 
apoptotik olmadığı da gözlenmiştir. Özellik-
le 50 µM kersetin ile tapsigargin kombinas-
yonunun görüntülerinde hücre çekirdeğinde 
parlaklıktan kromatin kondensasyonu ve 
DNA fragmentasyonu olduğu sonucuna va-
rılmıştır. Görüntülerin apoptotik olmaması 
ile de endoplazmik retikulumdan sitoplaz-
maya kalsiyum çıkışına bağlı olarak gösteri-

len kaspazlara bağımlı olmayan hücre ölü-
münü düşündürmektedir (Broker ve ark., 
2005).  
 
EGCG’nin tek başına uygulanması ile mito-
kondriyal etkinlik ve total protein miktarında 
derişime ve zamana bağlı azalmalar göz-
lenmiştir. Ancak lizozomal enzim miktarında 
1, 10 ve 25 µM derişimlerde kontrole göre 
hafifçe artış gözlenmiştir. Lizozomal enzim-
lerde gözlenen bu artıştan EGCG’nin anti-
oksidan mekanizmalar üzerine gösterdiği 
etki sorumlu olabilir (Nagle ve ark., 2006). 
Akridin turuncusu görüntülerinde EGCG’nin 
C6 hücreleri üzerine apoptotik etkileri göz-
lenmektedir. Düşük derişimlerde tomurcuk-
lanma ve büzülme gözlenirken, ara derişim-
lerde kormatin kondensasyonuna bağlı ola-
rak çekirdekte parlaklık artmıştır ve yüksek 
derişimlerde, apoptozun son basamağında 
hücre fragmentasyonu gözlenmektedir. 
EGCG’nin daha önce yapılan çalışmalarda, 
çeşitli kanser türleri üzerine apoptotik etkiler 
gösterdiği bildirilmiştir (Na ve Surh, 2006). 
 
EGCG’nin kalsiyum fosfat ile kombinasyon-
larının MTT, NR ve SRB testleri ile derişime 
ve zamana bağlı sonuçlar elde edilmiştir. 
Akridin turuncusu görüntülerinde EGCG’nin 
kalsiyum fosfat ile kombinasyonlarında, 
EGCG’nin tek başına uygulanması ile görü-
len apoptotik görüntülerin benzerleri elde 
edilmiştir. Bundan dolayı, dışarıdan kalsi-
yum fosfat verilmesinin EGCG’nin etki me-
kanizmasının kersetinde olduğu gibi değiş-
tirmediği gözlenmiştir. Bu neden ile, EGCG’ 
nin apoptotik etkilerinin güçlü olduğu ve kal-
siyum fosfat ile değişmediği sonucuna varıl-
mıştır. 
 
EGCG’nin tapsigargin ile kombinasyonların-
da, mitokondriyal etkinlik ve total protein 
sentezi üzerine tapsigarginin etkisini ilk 
günde azalttığı, lizozomal enzimler üzerine 
tapsigarginin azaltıcı etkisini güçlendirdiği 
gözlenmiştir. EGCG’nin tapsigargin ile kom-
binasyonlarında kersetinin tapsigargin ile 
kombinasyonlarına benzer görüntüler elde 
edildiğinden, yine endoplazmik retikulum-
dan sitoplazmaya kalsiyum çıkışına bağlı 
olarak gösterilen kaspazlara bağımlı olma-
yan hücre ölümünü düşündürmektedir 
(Broker ve ark., 2005). 
 
Sonuç olarak, kersetinin kalsiyum fosfat ya 
da tapsigargin ile kombinasyonları C6 hüc-
relerinin ölüm şeklini değiştirmekte ve dışa-
rıdan verilen kalsiyum fosfat protein fosfori-
lasyonunu sağlarken, kalsiyum kalsifikasyo-
nu uyarmaktadır ve bu ortamda bulunan 
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kersetin, hücreleri mitotik hücre ölümüne 
götürmektedir. COX-1'e özgül olan kerseti-
nin kalsiyum fosfat ile kombinasyonunun 
hücreyi mitotik hücre ölümüne götürmesi ve 
EGCG’nin bu etkiyi göstermemesi, mitotik 
hücre ölümünün COX-1 ile tetiklendiğini 
göstermektedir. Yine çalışmada kullanılan 
tapsigarginin endoplazmik retikulum üzerin-
de IP3’e bağımlı çalışan kalsiyum kanalları-
nı çalıştırmasından dolayı, mitotik hücre 
ölümünün, IP3 aracılığı ile olmadığı sonucu-
na varılabilir. Ancak tapsigargin ile birlikte 
EGCG ya da kersetin uygulanan hücrelerin 
çekirdeklerinde meydana gelen değişimin 
nedeninin kaspazlardan bağımsız hücre 
ölümü olabileceği düşünülebilir. 
 
Bu çalışma sonucunda, farklı biyolojik ola-
rak etkin kimyasal maddeler ile hücreleri 
farklı ölüm biçimlerine yönlendirmenin 
mümkün olabileceği, COX-1 inhibitörü olan 
ilaçlar ile homeopatik tedavide kullanılan 
kalsiyum fosfatın kombinasyonlarının mito-
tik hücre ölümüne yol açabileceği ve bu me-
kanizma ile belki de, mitoza daha yatkın 
olan kanserli hücrelerde apoptotik etkiden 
daha selektif ve daha efektif bir tedaviye 
ulaşılabileceği düşünülmektedir. Ancak, 
mitotik hücre ölüm mekanizmasını açıkla-
maya yönelik bu ilk çalışmalar henüz baş-
langıç olduğu için bu konuda daha çok ilaç 
ile mekanizmaya yönelik çalışmalar yapmak 
gerekmektedir. 
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Kan basıncının düzenlenmesinde damar 
endoteliyumu çok önemli bir role sahiptir. 
Endotelyum bu rolünü kendi hücrelerinden 
vazodilatör prostanoitler1, nitrik oksit (NO)2, 

3 ve endotel kaynaklı hiperpolarizan faktör 
(endothelium-derived relaxing factor, 
[EDHF])4-6 gibi bazı gevşetici maddeleri salı-
vererek yerine getirir. NO'nun yalnızca koli-
nomimetikler, histamin, P maddesi veya 
bradikinin gibi kimyasal uyaranlar ile hücre 
içi kalsiyum artışına bağlı olarak değil, aynı 
zamanda, basınç (pressure, transmural 
force) veya akım (shear stress)  gibi damar 
duvarında oluşturulan mekanik etkiler ile 
sentezlenip salıverildiği3 ve bu sentezin 
hücre içi kalsiyum artışından bağımsız ola-
rak, ancak tirozin kinaz üzerinden gerçek-
leştiği gösterilmiştir7. Damar NO endotel 
hücrelerinde, L-arjininden NO sentaz (NOS) 
aracılığı ile sentezlenerek düz kasa  difüze 
olur ve orada çözünebilir guanilil siklaz en-
zimini etkinleştirerek siklik guanozin mono-
fosfat (guanosine monophosphate, [GMP]) 
düzeylerinin artmasına ve sonuçta damar 
düz kasının gevşemesine  neden olur3. NO 
sentezi, L-arjinin analogları olan Nω-nitro-L-
arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) ve Nω-
nitro-L-arjinin metil ester (Nω-nitro-L-argini-
ne methyl ester, [L-NAME]) gibi NOS inhibi-
törleri tarafından önlenir. Bunun ile birlikte, 
direnç damarlarında, salıverilmesi bradiki-
nin veya asetilkolin ile uyarılan NO'nun 
NOS inhibitörlerine dirençli bir bileşeninin 
olduğu ve etkilerinin yalnızca NO temizleyi-
cileri (scavengers) ile uzaklaştırıldığını gös-
teren bazı çalışmalar vardır8-10. Ancak, 
bizim araştırmalarımıza göre, perfüzyon ba-
sıncındaki artışlara veya shear stress gibi 
hemodinamik değişikliklere karşı bir yanıt 
olarak salıverilen NO'nun böyle bir bileşeni-
nin olup olmadığını gösteren bir çalışma 
yoktur. 
 
Bu bilgilerin ışığı altında, izole perfüze sı-
çan mezenterik damar yatağında yapılan bu 
çalışmada, L-NA ve L-NAME gibi NO sen-
tez inhibitörlerinin varlığında, fenilefrin (FE) 
ile oluşturulan kasılmalara bağlı olarak orta-
ya çıkan basınç artışları üzerine bir  NO 
temizleyicisi olan hidroksokobalamin (HK)'in 
11,12 etkileri kaydedilerek bu gevşetici faktö-
rün NOS inhibisyonuna duyarlı ve duyarsız 
bileşenleri araştırılmıştır.  

GEREÇ ve YÖNTEM  
 
Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Tıbbi 
Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TIBDAM) Yerel Etik Kurulu tarafın-
dan onaylanmıştır. 
 
Deneylerde ağırlıkları 200-300 g arasında 
değişen erkek Wistar sıçanlar halotan anes-
tezisi altında kanatılarak öldürüldükten son-
ra, abdominal bölge bir kesi ile açılmış ve 
süperiyor mezenterik arter hızla kanüle edi-
lerek damar yatağı Krebs çözeltisi (mM: 
NaCl, 119; KCl, 4.6; CaCl2, 1.5; MgCl2, 1.2; 
NaHCO3, 15; NaHPO4, 1.2 ve glukoz, 11) 
ile yıkanarak içindeki kan uzaklaştırılmıştır. 
Daha sonra, mezenterik damar yatağı, 
bağırsaklardan özenle izole edilmiş ve bü-
tün olarak, sıcaklığı 37o C'de sabit tutulan 
bir organ  banyosuna alınarak, bir ucu % 95 
O2/% 5 CO2 karışımı ile sürekli olarak gaz-
landırılan Krebs çözeltisi ile dolu rezervuar 
içinde olan tygon tüpe, diğer ucu ise bir 
arteriyel kanüle (Portex, iç çap 0.58 mm) 
bağlanmış ve peristaltik pompa aracılığı ile 
damar yatağı perfüze edilmiştir. Perfüzyon 
hızı 6 ml/dakika olacak biçimde sabit tutul-
muştur. Her deneyin başında perfüzyon hızı 
kalibre edilmiştir. Perfüzyon sıvısının sıcak-
lığı, 37o C'de ısıtıcı sirkülatör (HETOFRIG 
AT 110) ile ısıtılmış çift bölmeli bir spiralden 
geçirilerek sabit tutulmuştur. Perfüzyon ba-
sıncı, tüpün spiralden sonraki, dokuya yakın 
bir noktasından bağlanmış bir transdusır 
(Keller PRC 21K-10) aracılığı ile poligrafa 
(Gemini 7070) sürekli kaydedilmiştir. Arteri-
yel kanül, sistemin damar yatağı ile bağlan-
tılı son kısmını oluşturmuştur. Bu kısmın ön 
bölgesine arteriyel injeksiyonlar için kısa bir 
kauçuk boru eklenmiş ve doku 60 dakika 
süre ile dengelenme periyoduna bırakılarak 
perfüzyon basıncının kararlı duruma gelme-
si beklenmiştir. Bu koşullar (sabit akım ve 
sabit basınç) altında dokuya verilen herhan-
gi bir ilaca bağlı oluşan perfüzyon basıncın-
daki değişiklikler, damar direncindeki değiş-
melerin bir ölçüsü olarak kabul edilmiştir. 
Her deneyin başlangıcında, dokuya bağlan-
madan önce, damar direncinden ayırmak 
amacı ile kanül basıncı ölçülmüştür.  
 
60 dakika inkübasyondan sonra, dokuların 
kasılabilirliğini değerlendirmek ve FE kasıl-
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malarını normalize etmek için, damar yatağı 
100 mM KCl içeren Krebs çözeltisi ile per-
füze edilerek basınç artışları oluşturulmuş, 
kasılmaya bağlı basınç artışları maksimuma 
ulaştığında da doku yeniden normal çözelti 
ile perfüze edilerek basıncın eski haline 
dönmesi sağlanmıştır. Her preparatta, de-
neylere başlamadan önce,  asetilkolin (0.01 
µg/0.1 ml) dokuya yakın bir yerden bolus 
biçiminde verilerek endotel işlevi test edil-
miştir. Siklooksijenaz inhibitörü olan indo-
metasin (1 µM) tüm çözeltilerde önceden 
bulundurulmuştur.  
 
Endoteliyumun Uzaklaştırılması  
 
Endoteliyum hasarı oluşturmak amacı ile, 
önceden yapılan çalışmalara benzer bir 
yöntem ile13,14, bir deterjan olan saponin 
perfüzyon sıvısına 50 mg/l derişimde ekle-
nerek basınç izlendiğinde, perfüzyon basın-
cının arttığı görülmüştür. Basınç artışının 
başlamasından 5 dakika sonra doku yeni-
den normal Krebs çözeltisine alınarak, yak-
laşık 1 saat süre ile basıncın bazal düzeyle-
re dönmesi beklenmiştir. Bu sürenin sonun-
da doku perfüzyon sıvısına yeniden FE ve-
rilerek basınç artışı sağlandıktan sonra, en-
doteliyuma bağımlı gevşeme oluşturan ase-
tilkolin uygulandığında gevşeme yanıtlarının 
ortadan kalktığı görülmüştür. Gevşeme ya-
nıtı veren dokular değerlendirilmemiştir. 
 
Deney Protokolü 
 
Deneylerde önce, FE (10-8-10-5 M derişim 
aralığında) perfüzyon sıvısına kümülatif bi-
çimde eklenerek kontrol basınç artışları el-
de edilmiştir. Sonra, bu uygulama L-NA ve 
L-NA+HK içeren ortamlarda tekrarlanmış, 
bu gruplardan elde edilen değerler birbirleri 
ile karşılaştırılarak basınç değişimlerinde 
anlamlı farklılıkların ortaya çıktığı FE derişi-
mi belirlenmiştir. İkinci bir deney dizisinde, 
doku perfüzyon basıncını arttırmak için, 
önceki deney dizisinde belirlenmiş olan FE 
(1-2 µM) derişimi kullanılmıştır. Bu derişim 
aralığının, aynı zamanda, KCl kasılmasının 
% 10-20'sine karşılık gelen submaksimal 
kasılma oluşturan FE derişimi olduğu görül-

müştür. Bu dizide yer alan deneylerde, da-
mar yatağının basıncı FE ile (1-2 µM)  arttı-
rıldıktan sonra perfüzyon ortamına NOS 
inhibitörleri L-NA (100 µM) veya L-NAME 
(300 µM) eklenmiştir. Bu inhibitörlerin varlı-
ğında oluşan ek basınç artışları kararlı du-
ruma geldikten sonra, HK (100 µM) uygu-
lanmış ve basınç kaydedilmiştir. Bu protokol 
1) kalmodulin inhibitörü olan kalmidazoli-
yum (0.5 µM), 2) seçici olmayan kinaz inhi-
bitörü olan staurosporin (5 nM), 3) tirozin 
kinaz inhibitörü olan erbstatin A (30 µM)  
varlığında ve 4) endoteliyum yokluğunda yi-
nelenerek NOS inhibitörlerinin varlığında 
HK ile ortaya çıkan ek basınç artışlarının 
kaynağı araştırılmıştır.                       
 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz 
 
Kullanılan vazoaktif maddelerin perfüzyon 
basıncında yaptığı değişiklikler mmHg ola-
rak ölçülmüştür. Elde edilen değerler KCl' 
nin neden olduğu perfüzyon basıncındaki 
artışın yüzdesi olarak ifade edilmiştir. İsta-
tistiksel analiz için tek yönlü varyans analizi 
(analysis of variance, [ANOVA]) ve Bon-
ferroni post-hoc testi kullanılmıştır.  
 
BULGULAR 
 
FE Kasılmaları ve L-NA Varlığında FE ile 
Oluşturulan Basınç Artışları Üzerine 
HK'nin Etkisi    
 
Dokuların FE (10-8-10-5 M) içeren Krebs çö-
zeltisi ile perfüzyonu  derişime bağlı basınç 
artışlarına neden olmuştur. L-NA (100 µM) 
bu yanıtları anlamlı bir biçimde artırmıştır. 
L-NA varlığında, ortama HK (100 µM) ek-
lenmesi, FE yanıtlarının daha güçlü bir bi-
çimde ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
FE kontrol, L-NA ve L-NA+HK varlığında 
elde edilen yanıtlara ilişkin EC50 değerleri-
nin birbirlerine göre istatistiksel olarak farklı 
oldukları görülmüştür (Şekil 1, Tablo 1). 

 
Tablo 1.  Fenilefrin (FE) kontrol, Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) ve L-NA+ 
hidroksokobalamin (HK) varlığında elde edilen yanıtlara ilişkin  pEC50 değerleri. 

 
 
 
 
 
 

pEC50: -Log(EC50). * Kontrol ve + L-NA gruplarından istatistiksel olarak anlamlı farklı (p < 
0.001).

pEC50 değerleri  
Kontrol L-NA L-NA+HK 

FE 4.834± 0.04516 (n=5) 5.540± 0.06083* (n= 5) 6.074±0.04666*+ (n= 5) 
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FE ile Oluşturulan Submaksimal Basınç 
Artışları Üzerine L-NA ve L-NA+HK'nin 
Etkisi 
 
Bu grupta ortalama bazal perfüzyon basıncı 
18.3±2.7 mmHg olarak ölçülmüştür. Doku-
ların KCl ile perfüzyonu, basıncın (bazalın 
üzerinde) 85.7±5.2 mmHg'ye artmasına ne-
den olmuştur. KCl'nin uzaklaştırılmasından 
sonra, dokunun FE ile perfüzyonu basıncı 
KCl kasılmasının % 21.3±2.6’sı kadar artır-
mıştır. Bu koşullarda perfüzyon sıvısına L-
NA (100 µM) verildiğinde basınç artışı % 
83.9±6.4, HK (100 µM) verildiğinde ise  % 
119.1±11.62’a ulaşmıştır (Şekil 2 ve 3).  
 
FE ile Oluşturulan Submaksimal Basınç 
Artışları Üzerine L-NAME ve L-NAME+ 
HK'nin Etkisi 
 
Bazal perfüzyon basıncı 15.9±1.9 mmHg 
olarak ölçülmüştür. Dokunun KCl ile perfüz-
yonu, basıncı (bazalın üzerinde) 77.0±7.6 
mmHg artırmıştır. FE perfüzyonu, basınçta, 
KCl kasılmasının % 15.4±0.9 kadarlık bir 
artış oluşturmuştur. Bu koşullarda perfüz-
yon sıvısına L-NAME (300 µM) verildiğinde 
basınç artışı % 60.2±5.2, HK (100 µM) veril-
diğinde % 101.5±16.0’a ulaşmıştır (Şekil 4).  
 
Endoteliyum Yokluğunda FE ile Oluştu-
rulan Submaksimal Basınç Artışları 
Üzerine L-NA ve L-NA+HK'nin Etkisi 
 
Bu grupta ortalama bazal perfüzyon basıncı 
18.8±2.4 mmHg olarak ölçülmüştür. KCl 
perfüzyonu, basıncı 79.4±5.5 mmHg artır-
mıştır. FE verilmesi, basınçta, KCl kasılma-
sının % 27.5±4.8’i kadar bir artışa neden ol-
muştur. Bu koşullarda ne L-NA (100 µM) ne 
de L-NA varlığında HK (100 µM) eklenmesi 
basınçta anlamlı bir değişiklik oluşturma-
mıştır (Şekil 5).  
 
Kalsiyum-Kalmodulin İnibisyonu Varlı-
ğında FE ile Oluşturulan Basınç Artışları 
Üzerine L-NA ve L-NA+HK'nin Etkisi 
 
Ortalama bazal perfüzyon basıncı 16.4±1.6 
mmHg olarak ölçülmüştür. Dokunun KCl ile 

perfüzyonu basıncın, bazalın üzerinde,  
82.1±7.5 mmHg artmasına neden olmuştur. 
KCl uzaklaştırıldıktan sonra, perfüzyon sıvı-
sına kalmidazoliyum (0.5 µM) eklenmiştir. 
Bu maddenin varlığında FE perfüzyonu, ba-
sınçta, KCl kasılmasının % 19.1±2.4’ü ka-
dar bir artışa neden olmuştur. Bu koşullarda 
perfüzyon sıvısına L-NA (100 µM) verildi-
ğinde basınç artışı % 103.4±8.8, L-NA varlı-
ğında HK (100 µM) eklendiğinde % 138.8± 
8.6’a ulaşmıştır (Şekil 6).  
 
Seçici Olmayan Kinaz İnhibitörü Stauro-
sporin Varlığında FE ile Oluşturulan 
Basınç Artışları Üzerine HK'nin Etkisi 
 
Bu grupta, damar yatağının ortalama bazal 
perfüzyon basıncı 17±0.3 mmHg olarak öl-
çülmüştür. KCl perfüzyonu basıncın (baza-
lın üzerinde) ortalama 87.7±8.3 mmHg art-
masına neden olmuştur. KCl uzaklaştırıldık-
tan sonra, perfüzyon sıvısına staurosporin 
(5 nM) eklenmiştir. Bu maddenin varlığında 
FE, perfüzyon basıncında KCl kasılmasının 
% 22.6±4.2’ı oluşturan bir artışa neden ol-
muştur. Staurosporin varlığında FE ile oluş-
turulan basınç üzerinde ne L-NA (100 µM) 
ne de L-NA+HK (100 µM) anlamlı bir deği-
şiklik oluşturmamıştır (Şekil 7).  
 
Tirozin Kinaz İnhibitörü Erbstatin A 
Varlığında FE ile Oluşturulan Basınç 
Artışları Üzerine L-NA ve L-NA+HK'nin 
Etkisi 
 
Bu grupta dokunun ortalama bazal perfüz-
yon basıncı 21.6±2.3 mmHg olarak ölçül-
müştür. KCl ile perfüzyonu basıncın (baza-
lın üzerinde) 92.1±8.9 mmHg artmasına ne-
den olmuştur. KCl uzaklaştırıldıktan sonra, 
perfüzyon sıvısına erbstatin A (30 nM) ek-
lenmiştir. Bu maddenin varlığında FE, per-
füzyon basıncında KCl kasılmasının % 
20.2±4.9’ı oluşturan bir artışa neden olmuş-
tur. Erbstatin A varlığında FE ile oluşturulan 
basınç üzerinde ne L-NA (100 µM) ne de L-
NA varlığında HK (100 µM) anlamlı bir deği-
şiklik oluşturmamıştır (Şekil 8).  
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Şekil 1. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, kontrol, Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) 
ve L-NA+hidroksokobalamin (HK) (100 µM) varlığında fenilefrin (10-8-10-5 M) ile oluşturulan basınç artışları. 
Değerler KCl (100 mM) içeren Krebs çözeltisi ile perfüzyon sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade 
edilmiştir. n= 5. * Kontrol ve + L-NA gruplarından istatistiksel olarak anlamlı farklı (p < 0.05). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 2. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, fenilefrin ile (2 µM) oluşturulan submaksimal basınç 
artışları üzerine Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) (100 µM) ve L-NA+hidroksokobalamin (HK) 
(100 µM) ile oluşturulan basınç artışlarını gösteren temsili bir trase. 
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Şekil 3. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, fenilefrin ile (1-2 µM) oluşturulan submaksimal basınç 
artışları üzerine Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) (100 µM) ve L-NA+hidroksokobalamin (HK) 
(100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren Krebs çözeltisi ile perfüzyon sonucu oluşan basıncın %’si 
olarak ifade edilmiştir. n= 8. * Kontrol ve + L-NA gruplarından istatistiksel olarak anlamlı farklı (p < 0.05). 
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Şekil 4. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, fenilefrin ile (1-2 µM) oluşturulan submaksimal basınç 
artışları üzerine Nω-nitro-L-arjinin metil ester (Nω-nitro-L-arginine methyl ester, [L-NAME]) (300 µM) ve L-
NAME+hidroksokobalamin (HK) (100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren Krebs çözeltisi ile 
perfüzyon sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade edilmiştir. n= 5. * Kontrol ve + L-NAME gruplarından 
istatistiksel olarak anlamlı farklı (p < 0.05). 
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Şekil 5. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, endoteliyum yokluğunda fenilefrin ile (1-2 µM) 
oluşturulan submaksimal basınç artışları üzerine Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) (100 µM) ve 
L-NA+hidrokosokobalamin (HK) (100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren Krebs çözeltisi ile 
perfüzyon sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade edilmiştir. n= 5.  
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Şekil 6. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, kalmidazoliyum (0.5 µM) varlığında fenilefrin ile 
oluşturulan submaksimal basınç artışları üzerine Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) (100 µM)  
ve L-NA+hidroksokobalamin (HC) (100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren Krebs çözeltisi ile 
perfüzyon sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade edilmiştir. n= 5. * Kontrol ve + L-NA gruplarından 
istatistiksel olarak anlamlı farklı (p < 0.05). 
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Şekil 7. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, staurosporin (5 nM) varlığında fenilefrin ile oluşturulan 
submaksimal basınç artışları üzerine Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) (100 µM) ve L-
NA+hidroksokobalamin ([HC) (100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren Krebs çözeltisi ile perfüzyon 
sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade edilmiştir. n= 4.  
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Şekil 8. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, erbstatin A (30 µM) varlığında fenilefrin ile oluşturulan 
submaksimal basınç artışları üzerine Nω-nitro-L-arjinin (Nω-nitro-L-arginine, [L-NA]) (100 µM) ve L-
NA+hidroksokobalamin (HK) (100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren Krebs çözeltisi ile perfüzyon 
sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade edilmiştir. n= 4.  
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar, 1) 
izole perfüze mezenterik damar yatağında 
vazokonstriksiyona bağlı olarak artan ba-
sınç ile indüklenen NO'nun NOS inhibisyo-
nuna duyarlı ve duyarsız bileşenlerinin var-
lığını, 2) duyarsız bileşenin hücre içi kalsi-
yum artışlarından bağımsız, ancak protein 
kinaz etkinliğine bağımlı olduğunu ve 3) bu 
bileşenin, damar yatağının kasılma ve buna 
bağlı basınç artışlarının modülasyonunda 
önemli bir role sahip olabileceğini göster-
mektedir.  
 
Direnç damarlarında yalnızca asetilkolin ve 
bradikinin gibi kimyasal maddeler ile değil, 
aynı zamanda basınç veya shear stres gibi 
mekanik uyaranlar ile endoteliyuma bağımlı 
vazodilatasyon oluşturulduğu ve NOS inhi-
bisyonu varlığında veya endotel yokluğunda 
vazodilatasyonun azaldığı veya vazokons-
triktör maddelere karşı verilen kasılma yanı-
tının güçlendiği çeşitli çalışmalarda gösteril-
miştir15-17. Bu çalışmada FE ile submaksi-
mal bir basınç artışı oluşturulmuştur. L-NA 
veya L-NAME perfüzyonu ile NOS inhibis-
yonu damar yatağının perfüzyon basıncın-
da belirgin bir artışa neden olmuştur. Bu 
bulgu önceki çalışmaları desteklemektedir. 
 
Bu tip damarlarda, endoteliyal faktörler ile il-
gili yapılan araştırmalarda, eğer gerekli ise,  
NO sentezini önlemek amacı ile NOS inhibi-
törleri kullanılmaktadır15-17. Ancak, yapılan 
bazı çalışmalarda 100 µM gibi yüksek deri-
şimlerde L-NA veya L-NAME gibi NOS inhi-
bitörleri varlığında NO üretimi ve etkinliği 
tamamen önlenemediği gibi, bu inhibitörle-
rin derişimlerinin artırılmasına karşın NOS 
inhibisyonu açısından ek bir etki oluşmadı-
ğı, rezidüel NO'nun ancak bir NO temizleyi-
cisi olan oksihemoglobin tarafından uzak-
laştırıldığı bildirilmiştir8,9,18. Son olarak, yapı-
lan bir çalışmada NOS inhibitörleri varlığın-
da, NO temizleyicilerine duyarlı asetilkolin 
gevşemeleri kaydedilmiş ve bunun EDHF 
yanıtlarına katkıda bulunabileceği ileri sürül-
müştür10. Bu bulgular, NOS inhibitörlerinin 
NO sentezinin önlenmesinde yüksek deri-
şimlerde bile yetersiz kaldığını göstermek-
tedir. Bunun ile birlikte, mekanik etkenler ile 
uyarılan NO sentez ve salıverilmesinin farklı 
hücre içi işlemleri içermesine karşın, NOS 
inhibitörlerine verdiği yanıtlar bu açıdan 
yeterince incelenmemiştir. Bu amaç ile, ça-
lışmamızda, L-NA veya L-NAME varlığında 
oluşturulan basınç üzerine bir NO temizleyi-
cisi olan HK uygulanmış ve perfüzyon ba-
sıncında ek artışlar elde edilmiştir. Bu bul-

gu, mekanik etkenler ile sentez ve salıveril-
mesi uyarılan NO'nun bu inhibitörler ile 
oluşturulan NOS inhibisyonuna karşı di-
rençli bir bileşeninin varlığına işaret etmek-
tedir. HK'nin NO'ya kimyasal olarak bağla-
narak onu etkisizleştirdiği bilinmektedir11,12.  
Ancak, NOS inhibisyonuna karşın, bu mad-
de ile elde edilen kasılma yanıtı, onun özgül 
olmayan bir etkisinden kaynaklanabileceğini 
düşündürmüştür. Bunu anlamak amacı ile, 
damar yatağının endotel tabakası saponin 
perfüzyonu ile uzaklaştırıldıktan sonra, sıra-
sı ile L-NA ve L-NA+HK uygulandığında, 
basınçta anlamlı bir değişiklik oluşmadığı 
görülmüştür. Bu bulgu, NOS inhibitörleri 
varlığında, HK'nin etkisinin endoteliyal NO 
üzerinden olması olasılığını güçlendirmek-
tedir. Endoteliyal NOS kalsiyum-kalmoduli-
ne bağımlı bir enzimdir. Endoteliyumun kim-
yasal maddeler ile uyarılması, hücre içi kal-
siyum düzeyinin artmasına bağlı olarak 
NOS'u etkinleştirir, sonuçta NO sentezle-
nir7. Çalışmamızda, kalmodulin inhibitörü 
kalmidazoliyum varlığında, L-NA ve HK ile 
oluşan ek basınç artışları etkilenmemiştir. 
Bu gözlem, NOS inhibisyonuna dirençli ya-
nıtın hücre içi kalsiyum artışlarına bağlı ol-
madığını göstermektedir. Ancak, bu yanıtlar 
seçici olmayan kinaz inhibitörü staurosporin 
veya tirozin kinaz inhibitörü erbstatin A var-
lığında ortadan kalkmıştır. Bu bulgular NOS 
inhibitörlerine dirençli, ancak HK'ye duyarlı 
rezidüel NO yanıtlarının protein kinazlar, 
olasılıkla tirozin kinaz, üzerinden olabilece-
ğini göstermektedir. 
 
Sonuç olarak, elde ettiğimiz veriler, izole 
perfüze sıçan mezenterik damar yatağında 
vazokonstriksiyon ile indüklenen NO oluşu-
munun L-NA ve L-NAME gibi NOS inhibitör-
lerine duyarsız bir bileşeninin varlığını ve 
bunun etkinliğinin protein kinazları içerdiğini 
düşündürmektedir. 
 
Bu çalışmada elde edilen verilerin bazıları 24-27 
Ekim 2007 tarihlerinde Trabzon'da yapılan Türk 
Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji 
Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.   
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GİRİŞ 
 
L-Arjinin kardiyovasküler sistemde önemli 
fizyolojik rollere sahip bir molekül olan nitrik 
oksit (NO)'nun prekürsörüdür. Şekil 1’de 
gösterildiği üzere, hücre içine katyonik ami-
no asit taşınma (cationic amino acid trans-
porter, [CAT]) sistemi ile giren (Mann ve 
ark., 2003) L-arjinin, hücre membranındaki 
yapısal NO sentaz (yNOS), sitozolik indük-
lenebilir NOS (iNOS) (Stuehr ve ark., 1991, 
Knowles ve Moncada, 1994) ve birçok do-
kuda bulunan yapısal mitokondriyal NOS 
(mtNOS) (Elfering ve ark., 2002) aracılığı ile 
L-sitrülin ve NO’ya oksitlenmektedir. Bu 
reaksiyonda ara ürün olarak Nw-hidroksi-L-
arjinin (NOHA) oluşmaktadır. L-Arjinin ayrı-
ca, sitozolik arjinaz I ve mitokondriyal arji-
naz II aracılığı ile üre ve ornitine de dönüş-
türülmektedir (Şekil 1). Arjinazların Km de-
ğerleri NOS’un değerlerinden 100 kat daha 
fazla olmasına karşın iki enzim L-arjinin için 
yarışabilmektedir. Bu durum arjinazların 
maksimal hızlarının (Vmaks) NOS’ye göre 
1000 kat daha fazla olması ile açıklanmak-
tadır (Wu ve Morris, 1998). Vasküler sis-
temde, NOS ve arjinazlar arasındaki kom-
petisyonu inceleyen çalışmalar çoğunlukla 
inflamatuvar sitokinlerin indüklemesi sonu-
cunda oluşan iNOS’nin yüksek miktarlarda 
NO üretimine neden olduğu durumlarda 
gerçekleştirilmiştir (Buga ve ark., 1996; 
Suschek ve ark., 2003). Belirtilen koşullarda 
iNOS tarafından üretilen yüksek miktarlar-
daki NOHA arjinaz etkinliğini de inhibe et-
mektedir (Şekil 1) (Buga ve ark., 1996). Bu-
na göre, NOS için ara ürün olan NOHA aynı 
zamanda endojen bir arjinaz inhibitörüdür.  
 
Hücre içi L-arjinin miktarları endoteliyal 
NOS (eNOS)’yi doyurabilecek derişimlerin-
den oldukça yüksektir ancak buna karşın, 
hücre dışı L-arjinin uygulanması eNOS’nin 
etkinliğini artırabilmektedir. Bu durum “L-
arjinin paradoksu” olarak tanımlanmaktadır 
(Hardy ve May, 2002; Gornik ve ark., 2004, 
Boger, 2007). eNOS’nin ve CAT-1’in kaveo-
lada (hücre membranındaki invajinizasyon-
lar) birlikte yerleşmiş olmaları nedeni ile 
eNOS’ye doğrudan substrat sağlanmasının 
L-arjinin paradoksunu açıklayabileceği öne 
sürülmüştür (McDonald ve ark., 1997). 
Ancak, hücre dışı L-arjinin olmadığı 

durumlarda da NO sentezinin yapılabilmesi 
(Schussler ve ark., 1996; David-Dufilho ve 
ark., 2003) ya da çeşitli arjinaz inhibitör-
lerinin endotele bağımlı gevşetici etkilerinin 
olması (Berkowitz ve ark., 2003) kaveola 
dışında da hücre içi L-arjinin havuzlarının 
olduğunu düşündürmüştür. Bu verileri doğ-
rulayacak bir başka çalışmada, eNOS’nin 
kullanımı için hücrede iki farklı L-arjinin 
havuzunun olduğu gösterilmiş ve bunlardan 
birinin hücre dışı amino asitler ile serbestçe 
değiştirilebilir özellikte olduğu, diğerinin ise 
değiştirilebilir olmadığı kanıtlanmıştır 
(Simon ve ark., 2003).  
 
L-Arjinin paradoksu kardiyovasküler hasta-
lıklarda, özellikle endojen NOS inhibitörü 
olan asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzey-
lerinin artması ile ilişkilendirilmektedir 
(Bode-Boger ve ark., 2007). Öte yandan, 
vasküler sistemde arjinazların rollerinin 
daha da iyi tanınmaya başlanması L-arjinin 
paradoksunun bu patolojilerdeki öneminin 
açıklanmasına yönelik yeni yaklaşımları 
kazandırmıştır (Boger, 2007; Durante ve 
ark., 2007). Bu neden ile yapılan çalışma-
larda gerek diyabette (Kampfer ve ark., 
2003) gerekse hipertansiyonda (Xu ve ark., 
2004; Demougeot ve ark., 2007) artmış 
olan arjinaz etkinliğinin eNOS tarafından 
sentezlenen NO miktarlarını azalttığı bildiril-
miştir. Ayrıca preeklampside, arjinaz II eks-
presyonun artmasının L-arjinin miktarlarını 
azalttığı da gözlenmiştir (Noris ve ark., 
2004). 
 
Kardiyovasküler hastalıklarda azalan NO 
düzeylerini artırmak eNOS’a substrat sağ-
lanması ile mümkün olabilmektedir. Son yıl-
lara kadar yapılan çalışmalarda, bu artışı 
sağlayacak hücre dışı L-arjinin üzerinde 
durulurken, günümüzdeki yeni çalışmalarda 
arjinaz inhibisyonunun da önem kazanmaya 
başladığı görülmektedir. (Berkowitz ve ark., 
2003; Durante ve ark., 2007). 
 
Bu bilgiler doğrultusunda, çalışmamızın ilk 
bölümünde fizyolojik koşullarda eNOS’nin 
etkinleşmesinde hücre dışı L-arjinin taşın-
masının ve arjinaz etkinliğinin rollerinin be-
lirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın ikinci 
bolümde ise, aterosklerozun gelişiminde 
önemli  rol  oynayan  okside düşük dansiteli  
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Şekil 1. Hücrede L-arjinin taşınması, arjinazlar ve nitrik oksit (NO) sentezi arasındaki ilişkiler. L-Arjinin 
hücre içine katyonik amino asit taşınma (cationic amino acid transporter, [CAT]) sistemi ile taşınmaktadır. 
L-Arjinin hücre membranındaki yapısal NO sentaz (yNOS), sitozolik indüklenebilir NOS (iNOS) ve birçok 
dokuda, yapısal mitokondriyal NOS (mtNOS) aracılığı ile L-sitrüline ve NO’ya oksitlenmektedir. Bu reaksi-
yonda ara ürün olarak Nw-hidroksi-L-arjinin (NOHA) oluşmaktadır. L-Arjinin ayrıca sitozolik arjinaz I ve 
mitokondriyal arjinaz II aracılığı ile üre ve ornitine dönüştürülmektedir. Arjinazların her iki izoformu da 
NOHA ve Nor-NOHA tarafından inhibe edilmektedir.  
 
 

 
 

 
Şekil 2. Nor-NOHA’nın arjinaz aktivitesi üzerine derişime bağlı etkisi. Hücreler Nor-NOHA’nın çeşitli 
derişimleri inkübe edildikten sonra arjinaz etkinliği [3H]-üre miktarlarının hesaplanması ile belirlenmiştir. 
Sonuçlar kontrol arjinaz etkinliği değerinin (Nor-NOHA ile inkübe edilmeyen) yüzdesi alınarak hesaplan-
mıştır. n= 5-6. * p<0.05 ve  **  p<0.01 kontrol değerleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 
farklı. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006). 
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lipoprotein (DDL)’nin major lipit bileşenlerin-
den olan lizofosfatidilkolin (LFK) ve 7-keto-
kolesterolün belirtilen mekanizmalar üzerin-
deki etkilerinin incelenmesi planlanmıştır.  
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Hücre Kültürü 
 
İnsan umbilikal kordon veninden endotel 
hücreleri (human umblical vein endothelial 
cells, [HUVECs]) daha önce tarif edildiği 
gibi izole edilmiştir (Lantoine ve ark., 1998). 
Endotel hücrelerinin, 2.4 mM glutamin ve 
620 µM L-arjinin içeren ve fetal sığır serum 
katkılı hücre ortamı (% 40 RPMI 1640 ve  % 
40 Medium 199) içerisinde kültürleri yapı-
larak  çoğalmaları sağlanmıştır (Lantoine ve 
ark., 1998). Daha sonra tripsinizasyon işle-
mi uygulanarak hücrelerin kültür ortamında 
yeterli sayıya ulaşmaları (konfluent) beklen-
miştir. Deneyler için, hücreler 5 mM glukoz, 
0.5 mM MgCl2 ve 1 mM CaCl2 içeren fosfat  
tamponu ile (PBS-MgCa) 2 kez yıkanarak 
bu tampon içerisinde inkübe edilmişlerdir.  
 
mRNA Düzeylerinin Belirlenmesi 
 
Arjinazların mRNA düzeylerinin belirlenmesi 
için öncelikle hücrelerin total RNA’ları 
TRIzol® reaktifi kullanılarak izole edilmiş ve 
total RNA’dan ters transkriptaz polimeraz 
zincir reaksiyonu (reverse transcriptase 
polymerase chain reaction, [RT-PCR]) tek-
niği ile komplementer DNA (complementary 
DNA, [cDNA]) elde edilmiştir. Daha sonra 
arjinaz I (6 µl) ve arjinaz II (3 µl) cDNA 
örnekleri uygun primerler (Rouzaut ve ark., 
1999) ile amplifiye edilmiştir. Örneklere 
denatürasyon uygulanmasını takiben belirli 
sürelerde ve temparatürlerde primer bağ-
lanması ve zincir uzaması basamaklarını 
oluşturacak biçimde arjinaz I için 40 döngü-
den ve arjinaz II için 35 döngüden oluşan 
PCR tepkimeleri uygulanmıştır. Sonrasında 
ise her bir örnekten poliakrilamit jelde elek-
troforez yapılmıştır ve etidyum bromit ile 
boyanarak densitometrik analiz gerçekleş-
tirilmiştir.  
 
NO Ölçümü 
 
Hücre yüzeyinde NO salıverilmesi porfirinik 
NO'ya selektif mikroelektrotlar ile elektro-
kimyasal yöntemle daha önce tarif edildiği 
gibi ölçülmüştür (Lantoine ve ark., 1995). 
NO sensörü deneye başlamadan önce hüc-
reye NO’nun standart çözeltileri eklenerek 
ayarlanmıştır (Lantoine ve ark., 1995). 37° 
C’de 5 dakika PBS-MgCa çözeltisinde L-

arjinin ile inkübe edilen veya edilmeyen 
hücrelerin stimülasyondan önce bazal de-
ğerleri kaydedilmiştir. HUVEC’in 30 dakika 
Nor-NOHA veya L-lizin veya 7-ketokoleste-
rol veya LFK ile inkübasyonu NO kalibras-
yon eğrilerinin profillerini değiştirmemiştir. 
NO salıverilmesi, trombinin neden olduğu 
oksidasyon akımının maksimumu olarak 
ifade edilmiştir.  
 
Arjinaz Etkinliği 
 
Canlı hücrelerde arjinaz etkinliği [3H]L-
arjininden [3H]-üre oluşumu ile ölçülmüştür. 
Yöntemimiz başka bir  çalışmada tanımla-
nan protokolde bazı değişiklikler oluştura-
rak belirlenmiştir (Buga ve ark., 1996). Nor-
NOHA’nın derişime bağlı etkilerini incele-
mek için 6 kuyucuklu hücre kültürü plakla-
rındaki hücreler Nor-NOHA’nın çeşitli deri-
şimleri ile ya da LFK’nin etkisini incelemek 
için LFK ile 30 dak 37º C’de 600 µM işaret-
lenmemiş L-arjinin ve 0.5 µCi/ ml [3H]-L-
arjinin içeren PBS-MgCa çözeltisinde inkü-
be edilmiştir. L-Arjininin derişime bağlı etki-
lerini incelemek için, Nor-NOHA ile 30 daki-
ka inkübe edilen veya edilmeyen (kontrol) 
hücreler yıkama işleminden sonra 20 daki-
ka 37º C’de işaretlenmemiş L-arjininin çeşit-
li derişimlerini ve 0.5 µCi/ml [3H]-L-arjinin 
içeren PBS-MgCa çözeltisindeki inkübasyo-
nun ardından 10 dakika boyunca 2 U/ml 
trombin ile uyarılmıştır. Tüm protokoller için, 
reaksiyon 500 µM üre, 2 mM EDTA, 500 
mM asetik asit, pH 4.5 içeren buz soğuklu-
ğundaki çözeltinin eklenmesi ile durduru-
larak, plaklar -20° C’de dondurulmuştur. 
Daha sonra hücrelerin plaklardan kazınma-
sının ardından sonike edilerek hazırlanan 
homojenatlar durdurma çözeltisi ile önce-
den dengelenmiş Dowex 50WX8-400 kat-
yonik reçineye (H+ formu) uygulanmıştır. 
Hücre homojenatları reçine ile yavaşça 
karıştırıldıktan sonra 4° C’de, 100xg devirde 
5 dakika süre ile santrifüj edilmiştir. Son 
olarak sintilasyon çözeltisinde elde edilen 
süpernatanlara eklenmesi ile [3H]-üre mik-
tarları belirlenmiştir.  
 
NOS Etkinliği 
 
Canlı hücrelerde NOS etkinliği [3H]L-arji-
ninden [3H]L-sitrülin oluşumu ile ölçülmüş-
tür. Yöntemimiz başka bir çalışmada tanım-
lanan protokolde bazı değişiklikler oluştura-
rak belirlenmiştir (Lamas ve ark., 1991). 
Nor-NOHA’nın derişime bağlı etkilerini ince-
lemek için 6 kuyucuklu hücre kültürü plak-
larındaki hücreler Nor-NOHA’nın çeşitli deri-
şimleri  ile  ya da LFK’nin etkisini incelemek  
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için LFK ile 30 dakika 37º C’de 600 µM 
işaretlenmemiş L-arjinin ve 1 µCi/ml [3H]-L-
arjinin içeren PBS-MgCa çözeltisinde inkü-
be edilmiş ve sonrasında 10 dakika boyun-
ca 2 U/ml trombin ile uyarılmaya bırakıl-
mıştır. Hücre dışı L-arjininin etkisini incele-
mek için, kontrol grubu dışındaki diğer hüc-
reler Nor-NOHA ile önceden inkübasyonun 
ardından yıkanarak 20 dakika 37º C’de 100 
µM işaretlenmemiş L-arjinin ve 0.5 µCi/ml 
[3H]-L-arjinin içeren PBS-MgCa çözeltisinde 
inkübe edilmiş ve sonrasında 2 U/ml trom-
bin ile 10 dakika boyunca uyarılmıştır. Tüm 
protokoller için, reaksiyon 2 mM L-sitrülin, 5 
mM EDTA, 50 mM Na asetat, pH 7.4 içeren 
buz soğukluğundaki çözeltinin eklenmesi ile 
durdurularak, plaklar -20° C’de dondurul-
muştur. Hücrelerin plaklardan kazınmasının 
ardından sonike edilerek hazırlanan homo-
jenatların durdurma NOS çözeltisi ile önce-
den dengelenmiş Dowex 50WX8-400 kat-
yonik reçineye (Na+ formu) uygulanması ile 
L-sitrülin ayrışması yapılmıştır. Hücre ho-
mojenatları reçine ile yavaşça karıştırıldık-
tan sonra 4° C’de 100xg devirde 5 dakika 
süre ile santrifüj edilmiştir. Son olarak sinti-
lasyon çözeltisinin de elde edilen süperna-
tantlara eklenmesi ile [3H]-L-sitrülin miktar-
ları belirlenmiştir. 
 
L-Arjinin Taşınması 
 
12 kuyucuklu hücre kültürü plaklarındaki 
kontrol grubu hariç diğer hücreler Nor-
NOHA veya LFK veya 7-ketokolesterol ile 
30 dakika inkübe edilmiştir. Yıkama işlemi-
ninin ardından hücrelerin 20 dakika 37º C’ 
de işaretlenmemiş L-arjininin çeşitli 
derişimlerini ve 0.5 µCi/ml [3H]-L-arjinin içe-
ren PBS-MgCa çözeltisinde inkübasyonu 
sonrasında bazı hücreler 10 dakika boyun-
ca 2 U/ml trombin ile uyarılmıştır. Sonra-
sında tüm işlemler buz soğukluğundaki 2 
mM L-sitrülin, 5 mM EDTA, 50 mM Na ase-
tat, pH 7.4 içeren çözeltisi ile durdurulmuş 
ve dondurulduktan sonra hücrelerin plaklar-
dan kazınması ve sonike edilmesi ile hazır-
lanan homojenatlarda yukarıda tarif edildiği 
gibi [3H]-L-arjinin miktarları ölçülmüştür. 
 
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz 
 
Veriler ortalama±standart hata olarak ifade 
edilmiştir. Çoklu karşılaştırmalar ve derişi-
me bağlı etkiler tek yönlü (one-way analysis 
of variance, [ANOVA)) ve sonrasında 
Fisher testi ile analiz edilmiştir. Farklı de-
neysel koşullar altında gerçekleştirilen deri-
şime karşı yanıt eğrileri ise iki yönlü 

ANOVA ile karşılaştırılmıştır. NO sentezinin 
ve L-arjinin taşınmasının Km ve Vmaks gibi 
kinetik parametreler ise doğrusal regresyon 
analizi ile hesaplanmıştır. 
 
BULGULAR 
 
I. BÖLÜM  
 
Arjinaz Etkinliği ve Nor-NOHA   
 
Nor-NOHA derişime bağlı olarak arjinaz et-
kinliğini inhibe etmiştir (p= 0.02). Maksimum 
etkisini 20 µM’dan itibaren  göstermiştir (Şe-
kil 2). 
 
Arjinaz Ekspresyonu 
 
HUVEC’te arjinaz II mRNA’sı yapısal olarak 
eksprese olmaktadır (Şekil 3, alttaki blot). 
Ancak arjinaz I’e ait amplifiye PCR ürünle-
rinin bazı izlerinin tespiti için 2 kat daha faz-
la miktarda transkriptaz örneklerine ve daha 
fazla amplifikasyon döngülerine ihtiyaç du-
yulmuştur (Şekil 3, üstteki blot). Ayrıca bu 
sonuçlar her bir izoforma özgü antikorlar 
kullanılarak immünoblotting yöntemi ile de 
doğrulanmıştır. HUVEC’te arjinaz I eser 
miktarda tespit edilirken, arjinaz II anlamlı 
miktarlarda bulunmuştur.   
 
eNOS Etkinliği ve Nor-NOHA 
 
Nor-NOHA trombin ile uyarılmış hücrelerde, 
L-sitrülin oluşumunu artırmıştır (p=  0.038). 
Ancak derişime bağlı etkisi yalnız düşük 
derişimlerde gözlenmiştir. Buna göre, 5 µM’ 
da % 10, 10-20 µM’da % 35 artış oluşturur-
ken, 50-100 µM arasında kontrol grubuna 
göre farklılık göstermemiştir (Şekil 4A). 
 
Nor-NOHA derişime bağlı olarak trombin ile 
uyarılmış NO salıverilmesini de artırmış (p= 
0.02) ve maksimum etkilerini 20-100 µM 
derişimleri arasında göstermiştir (Şekil 4B). 
Hücre yüzeyinde NO salıverilmesi eNOS 
etkinliğinin bir göstergesi olarak ele alındı-
ğında, Nor-NOHA’nın bu etkisi L-sitrülin olu-
şumu üzerindeki etkisinden farklılık göster-
mektedir.  
 
Hücre Dışı L-Arjinin ve NO  
 
Hücre dışı L-arjinin derişime bağlı olarak 
trombin ile uyarılmış NO salıverilmesini 
artırmıştır. Km değeri 6 µM olarak hesaplan-
mış ve maksimum etkisini 50 µM’dan 
itibaren göstermiştir (p= 0.008) (Şekil 5). 
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Şekil 3. İnsan arjinaz I ve II mRNA’larının ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (reverse 
transcriptase polymerase chain reaction, [RT-PCR]) ile analizi. Ters transkriptaz arjinaz I (6 µl) 
örnekleri 40 döngü amplifiye edilirken arjinaz II (3 µl) 35 döngü amplifikasyona uğramıştır. Amplifiye PCR 
ürünleri 381- ve 643-bp bantlarında arjinaz I ve II için sırasıyla belirlenmiştir. Veriler 4 farklı hücre 
kültürlerinden elde edilmiştir. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006). 

 
 
L-Arjinin Taşınması ve Arjinaz Etkinliği 
 
Hem kontrol hem de Nor-NOHA ile inkübe edilmiş 
hücrelerde hücre dışı L-arjinin taşınması derişime 
bağlı olarak artmıştır. 10-100 µM derişimleri ara-
sında trombin ile uyarılmış hücrelerde (siyah hal-
kalar) [3H]-L-arjinin miktarı bazala göre daha fazla-
dır (beyaz halkalar, kontrol için p= 0.03 ve Nor-
NOHA için p= 0.008) (Şekil 6). Lineweaver-Burk 
grafiğinden hesaplanan kinetik parametreler bazal 
kontrol (Km= 134±35 µM ve Vmaks= 1,84±0,23 
nmol/mgprotein/dakika) ve Nor-NOHA ile inkübe 
edilmiş hücrelerde (Km=172±20 µM ve Vmaks= 
1,75±0,08 nmol/mgprotein/dak) farklılık gösterme-
mektedir. Trombin ile uyarılma Km değerlerini hem 
kontrol (91±22 µM) hem de Nor-NOHA ile inkübe 
edilmiş hücrelerde (102±14 µM) azaltırken, Vmaks 
değerlerinde her iki grup için de bir değişiklik 
oluşturmamıştır. Kontrol hücrelerde hücre dışı L-
arjinin taşınması 100 µM’a kadar derişime bağlı 
olarak trombinin uyardığı arjinaz etkinliğini artır-
mıştır; ancak, 100 µM’dan sonra arjinaz etkinliği 
belli bir doygunluğa ulaşarak belli bir değerde kal-
mıştır (Şekil 7). Hücre dışı L-arjinin taşınması deri-
şime bağlı olarak Nor-NOHA’nın arjinaz üzerinde-
ki inhibisyonunu azaltmıştır (p= 0.005). Üre oluşu-
mundaki azalma 100 µM’da halen anlamlı (p= 
0.005) bulunurken, 200 µM’da inhibisyon tama-
men ortadan kalkmıştır (Şekil 8) 
 
Öte yandan, 20 µM Nor-NOHA’nın ve 100 µM  L-
arjinin  trombin  ile uyarılan eNOS  etkinliği üzerin- 
 

deki etkilerinin kümülatif olmadığı belirlenmiştir 
(Şekil 9). 
 
NO Sentezi, L-Arjinin Havuzları ve Arjinazlar 
 
L-Arjinin endotel hücresine girmek için L-lizin ile 
yarışmaktadır (Hardy ve May, 2002; Simon ve 
ark., 2003). Hücrelerin yüksek derişimde (1 mM) 
L-lizin ile inkübe edilmesinin sağladığı hücre dışı 
amino asitler ile serbestçe değiştirilebilir hücre içi 
L-arjinin havuzunun boşaltılması sonucunda, 
trombinin uyardığı NO salıverilmesi kontrol hücre-
lerde % 45, hücre dışında 100 µM L-arjinin varlı-
ğında ise % 53 oranında azalmıştır. Böylece hüc-
re dışı L-arjininin NO salıverilmesi üzerindeki etki-
si ortadan kalkmıştır. Hücreler L-lizin ve Nor-
NOHA ile birlikte inkübe edildiğinde, arjinaz inhibi-
törünün etkinleştirici etkisi korunmuş ve NO salı-
verilmesi yalnızca % 28 azalmıştır (Şekil 10).  
 
II. BÖLÜM 
 
Çalışmamızın bu bölümünde okside DDL’ nin 
major lipit bileşenlerinden olan LFK ve 7-keto-
kolesterolün L-arjinin metabolizması üzerine olan 
etkileri incelenmiştir. 
 
LFK, 7-ketokolesterol, L-Arjinin Taşınması ve 
Arjinazlar  
 
Hücrelerin 20 µM LFK ile inkübasyonu sonucu 
trombin ile uyarılmış L-arjinin taşınması  kontrol  
grubuna göre farklılık göstermezken, 150 µM
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Şekil 4. Nor-NOHA’nın endoteliyal nitrik oksit (NO) sentaz (eNOS) etkinliği ve NO salıverilmesi üzerine 
derişime bağlı etkileri. Hücreler Nor-NOHA’nın çeşitli derişimleri ile inkübe edildikten sonra A, eNOS 
etkinliği 2 U/ml trombinin uyardığı [3H]-L-sitrülin oluşumu üzerinden değerlendirilmiştir. n= 4. B, 2 U/ml 
trombin ile uyarı sonunda NO ölçümü yapılmıştır. n= 5-9. * p < 0.05 ve ** p < 0.01 kontrol değerleri ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklı. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006). 
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Şekil 5. Hücre dışı L-arjininin nitrik oksit (NO) salıverilmesi üzerine derişime bağlı etkileri. Hücrelerin L-
arjininin çeşitli derişimleri ile inkübasyonundan sonra 2 U/ml trombinin uyardığı NO ölçümü yapılmıştır. n= 
5-9. * p < 0.05, ** p < 0.01 ve *** p < 0.001 kontrol değerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı farklı. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006). 
 
 

 
Şekil 6. Nor-NOHA’nın L-arjinin taşınması üzerine olan etkileri. 20 µM Nor-NOHA ile inkübe edilen veya 
edilmeyen (kontrol) hücreler L-arjininin çeşitli derişimleri ile inkübe edilmiştir. L-Arjinin taşınması 2 U/ml 
trombin ile uyarılan (•) veya uyarılmayan (bazal, ο) hücrelerde değerlendirilmiştir. n= 4-5. *** p < 0.001 
işaretlenmemiş L-arjinin bulunmadığı değerler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklı. 
(Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006). 
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Şekil 7. Hücre dışı L-arjininin arjinaz etkinliğine olan derişime bağlı etkileri. Hücreler L-arjininin çeşitli 
derişimleri ile inkübe edildikten sonra 2 U/ml trombin ile uyarılan arjinaz etkinliği [3H]-üre miktarlarının 
hesaplanması ile belirlenmiştir. n= 6-8. * p < 0.05 ve *** p < 0.001 işaretlenmemiş L-arjinin bulunmadığı 
değerler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklı. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 
2006). 
 
 

 
Şekil 8. Hücre dışı L-arjininin arjinaz etkinliğinin Nor-NOHA’ya bağlı inhibisyonu üzerine olan derişime 
bağlı etkileri. Hücrelerin 20 µM Nor-NOHA ve L-arjininin çeşitli derişimleri ile inkübasyonundan sonra 2 
U/ml trombinin uyardığı arjinaz etkinliği [3H]-üre miktarlarının hesaplanması ile belirlenmiştir. n=6-8. * p < 
0.05, **  p < 0.01 ve *** p < 0.001 işaretlenmemiş L-arjinin bulunmadığı değerler ile karşılaştırıldığında 
statistiksel olarak anlamlı farklı. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006). 
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Şekil 9. Hücre dışı L-arjinin ve Nor-NOHA’nın birlikte inkübasyonunun nitrik oksit (NO) salıverilmesi ve 
endoteliyal NO sentaz (eNOS) etkinliği üzerine olan etkileri. 100 µM L-arjinin ile inkübasyondan önce bazı 
hücreler 20 µM Nor-NOHA ile önceden inkübe edilmiştir. A, 2 U/ml trombin ile uyarı sonunda NO ölçümü 
yapılmıştır. B, eNOS etkinliği 2 U/ml trombinin uyardığı [3H]-L-sitrülin oluşumu üzerinden değerlendiril-
miştir. n=6-8. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006) 

 
 

 
Şekil 10. L-Lizinin trombinin uyardığı nitrik oksit (NO) salıverilmesi üzerine olan etkileri. Hücrelere 1 mM L-
lizin ve/veya 20 µM Nor-NOHA ile inkübasyon uygulanmıştır. 100 µM L-arjinin varlığında veya eksikliğinde 
2 U/ml trombin ile stimülasyon sonunda NO ölçümü yapılmıştır. n=6. **  p < 0.01 kontrol, + p < 0.05 ve ++ 
p < 0.01 aynı deneysel koşullardaki L-lizinin bulunmadığı değerler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı farklı. (Topal ve ark., JPET 318: 1368-1374, 2006). 
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Şekil 11. Lizofosfatidilkolin (LFK) ve 7-ketokolesterolün L-arjinin taşınması, arjinaz  ve endoteliyal nitrik 
oksit (NO) sentaz (eNOS) etkinliği üzerine olan etkileri. A, kontrol grubu dışındaki hücreler 20 µM LFK 
veya 150 µM 7-ketokolesterol ile inkübe edilmiştir ve 2 U/ml trombinin uyardığı L-arjinin taşınması 
değerlendirilmiştir. B, 20 µM LPC ile inkübasyon sonunda trombinin uyardığı arjinaz etkinliği [3H]-üre 
miktarlarının hesaplanması ile belirlenmiştir. C, eNOS etkinliği trombinin uyardığı [3H]-L-sitrülin oluşumu 
üzerinden değerlendirilmiştir. Bazı hücreler LFK ile birlikte 20 µM Nor-NOHA ile de inkübe edilmişlerdir. 
n=4-5. *p < 0.05 kontrol değerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklı.  
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7-ketokolesterol ile inkübasyon L-arjinin taşınma-
sını yaklaşık % 40 azaltmıştır (p < 0.05) (Şekil 
11A). Bunun ardından, LFK trombin ile uyarılmış 
arjinaz etkinliğini % 50 artırırken (p= 0.03) (Şekil 
11B), eNOS etkinliğini de % 45 azaltmıştır (p < 
0.05). Hücrelerin LFK ve Nor-NOHA ile birlikte 
inkübasyonu ise azalmış olan eNOS’nin etkinliğini 
artırmıştır (Şekil 11C). 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmanın sonuçları, ilk defa eNOS’nin ve 
mitokondriyal arjinaz II’nin hücre içi özel bir L-
arjinin havuzundan substrat almak için yarıştıkla-
rını göstermiştir. Bulgularımız eNOS’nin kullanımı 
için hücre içi amino asitler ile değiştirilemeyen 
hücre içi L-arjinin havuzunda mitokondriyal arjinaz 
inhibisyonu sonucunda L-arjinin birikimi sağlandı-
ğını göstermekte ve endoteliyal NO sentezinde 
mitokondrinin de bir rolü olabileceğini düşündür-
mektedir.  
 
Bulgularımız, HUVEC’te iki farklı L-arjinin havuzu-
nun olduğunu doğrulamıştır. Hücre dışı substratın 
özgül bir kompartman aracılığı ile eNOS’a ulaş-
tırılmasının, hücre içi L-arjinin miktarlarının eNOS’ 
yi doygunluğa ulaştırabilecek düzeyde olmasına 
karşın, NO sentezini artırdığı bilinmektedir (Hardy 
ve May, 2002). Bu çalışmada ise, hücre dışı L-
arjinin trombinin uyardığı NO salıverilmesini derişi-
me bağlı olarak artırmıştır. Hesaplanan Km değer-
leri daha önceki çalışmalarda bildirilen değerler ile 
benzerlik göstermektedir (Stuehr ve ark., 1991; 
Hardy ve May, 2002). Endotel hücreleri L-lizin 
tarafından L-arjininden boşaltıldığında halen hücre 
içerisinde kalan L-arjinin bulunması, hücre dışı 
amino asitler ile değiştirilemeyen hücre içi L-arjinin 
havuzunun varlığını desteklemektedir (Closs ve 
ark., 2000). Ayrıca, çalışmamızda bu koşullar 
altında hücrede arta kalan NO salıverilmesi ve 
Nor-NOHA’nın uyardığı NO sentezi gözlemlenmiş-
tir. Nor-NOHA,  NOS'un  etkinleştirilmesini  yalnız 
5-20 µM derişimleri arasında gerçekleştirmiştir. Bu 
veriler makrofajlarda elde edilen IC50 değerleri ile 
benzerlik göstermektedir (Tenu ve ark., 1999). 
Ancak, daha yüksek derişimlerinde Nor-NOHA’nın 
NO oluşumunu NOS’den bağımsız bir mekanizma 
ile sağladığını gösteren, çalışmamıza benzer 
araştırmalar da bulunmaktadır (Vetrovsky ve ark., 
2002; Beranova ve ark., 2005). Bul-gularımızdaki 
20 µM Nor-NOHA’ya bağlı eNOS etkinliğindeki 
artış hücre dışı amino asitler ile değiştirilemeyen 
hücre içi havuzdaki L-arjinin düzeylerindeki yük-
selmeden kaynaklanabilir. Ayrıca, trombinin uyar-
dığı NOS üzerindeki L-arjinin ve Nor-NOHA’nın 
kümülatif olmayan etkileri maksimal NO sentez-
lenmesi için hücre içindeki iki farklı L-arjinin havu-
zunun arasında bir denge mekanizması olduğunu 
düşündürmektedir. 
 
İnsan endotel hücresinde yapılan başka bir çalış-
mada, hücre dışı L-lizin ile değiştirilemeyen havu-
zun L-arjininin L-sitrülinden dönüşümünden bes-

lendiği bildirilmiştir (Simon ve ark., 2003). Bizim  
bulgularımız da HUVEC’te benzer L-arjinin havu-
zunun eNOS’nin yanı sıra arjinazlar tarafından da 
kullanıldığını desteklemektedir.   
 
Öte yandan, bu çalışmada, arjinaz etkinliğinin ve 
Nor-NOHA’nın inhibisyon gücünün L-arjinin taşın-
masına bağlı olduğu da belirlenmiştir. Ayrıca, arji-
naz etkinliğinin de arjinaz II’nin hem mRNA’larının 
hem de proteinin anlamlı yapısal ekspresyonu ile 
ilişkili olduğu gözlenlenmiştir. Bu bulgu, mito-
kondrinin hücre içi L-arjinin kompartizasyonuna 
katılımını desteklemektedir. HUVEC’te ve insan 
pulmoner arterinde daha önce gerçekleştirilen 
çalışmalarda da arjinaz II’nin ekspresyonu ile ilgili 
benzer sonuçlar elde edilmiştir (Bachetti ve ark., 
2004; Xu ve ark., 2004). Çalışmamızda sitozolik 
arjinaz I’in çok az eksprese olduğunun gözlenmesi 
ise endoteliyal NO sentezinde mitokondrinin rolü-
nü bir kez daha öne çıkartmaktadır.   
 
HUVEC’te L-arjinin taşınması için hesapladığımız 
Km değeri CAT-1 için bulunan sınırlar içerisindedir 
(Mann ve ark., 2003). Ancak, bu değer NOS’nin L-
arjinin için olan Km değerinden 20 kat fazladır 
(Hardy ve May, 2002). Bu bulgu CAT-1 aracılığı 
ile gerçekleşen L-arjinin taşınmasının maksimal 
NOS etkinliği için limit oluşturmadığını düşündür-
mektedir. CAT-1’in eNOS ile doğrudan etkileşimi-
ne karşın, NO salıverilmesinin sığır endotel hücre-
lerine CAT-1’in sağladığı  L-arjinin taşınmasından 
bağımsız olduğu da gözlemlenmiştir (Li ve ark., 
2005). Buna karşın, farklı in vivo ve in vitro çalış-
malarda normal NO sentezi için CAT-1 tarafından 
gerçekleştirilen L-arjinin taşınmasının da gerekli 
olduğu gösterilmektedir (Zani ve Bohlen, 2005; 
Boger, 2007).   
 
Çalışmamızda buraya kadar elde edilen bulguları-
mız, endoteliyal NO sentezinin hücre dışı L-arjinin 
taşınmasına ve mitokondriyal arjinaz II’ye bağlı 
olduğunu ve bu etkilerini de hücre içi iki farklı L-
arjinin havuzunun düzenlenmesi nedeni ile oluş-
turduklarını göstermektedir. Buna göre, hücre dışı 
amino asitler ile serbestçe değiştirilebilir havuzla-
rın kalveola, değiştirilemeyenlerin ise mitokondri 
olduğunu önermekteyiz. 
 
Çalışmamızın son bölümünde okside DDL’nin 
major lipit bileşenlerinden biri olan 7-ketokoleste-
rol trombinin uyardığı L-arjinin taşınmasını azalt-
tığı belirlenmiştir. Diğer lipit bileşen LFK ise arji-
naz etkinliğini indüklemiş ve böylece eNOS etkinli-
ğini azaltmıştır. Ancak, L-arjinin taşınmasını etkile-
memiştir.  
 
Daha önce yapılan çalışmalarda, 7-ketokolestero-
lün etkinleştirilmiş NO salıverilmesini azalttığı ve 
hücre dışı L-arjininin ise azalan NO düzeylerine 
etkisiz olduğu gösterilmiştir (Deckert ve ark., 
1998; Millanvoye Van-Brussel ve ark., 2004). 
Çalışmamızda 7-ketokolesterolün L-arjinin taşın-
masında oluşturduğu azalma bu verileri doğrula-
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maktadır. Öte yandan, LFK’nin de trombinin uyar-
dığı NO salıverilmesini azalttığı bilinmektedir 
(Millanvoye Van-Brussel ve ark., 2004). Bu veri-
lere paralel olarak, çalışmamızda LFK trombinin 
uyardığı eNOS etkinliğini de azaltmıştır. Aynı 
zamanda, arjinaz etkinliğini artırırken, bu etkinliğin 
inhibisyonu LFK’nin eNOS etkinliği üzerindeki 
etkisini önleyebilmiştir.   
 
Sonuç olarak çalışmamızda, NO salıverilmesinde 
azalma oluşturdukları bilinen aterojenik lipitlerin 
farklı mekanizmalar aracılığı ile eNOS’un kullana-
bileceği L-arjinin düzeylerini düşürdükleri gösteril-
miştir.  
 
Bulgularımız, aterosklerozun gelişiminde önemli 
bir rolü olan ve azalan NO salıverilmesi ile de ka-
rakterize edilen endotel işlevsizliğinin önlenmesin-
de, hücre dışı L-arjininin yanı sıra arjinaz inhibitör-
lerinin de yeni bir alternatif olarak etkili  olabilece-
ğini düşündürmektedir. 
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