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Sıçan mezenterik damar 
yatağında vazokonstriksiyon ile 

indüklenen nitrik oksit 
oluşumunun NOS inhibisyonuna
duyarlı ve duyarsız bileşenleri
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• Giriş (tarihçe ve çalışmanın amacı)
• Gereç ve yöntem
• Bulgular ve tartışma 
• Sonuç
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• GİRİŞ

Kan basıncının düzenlenmesinde damar 

endoteliyumu çok önemli bir role sahiptir. 
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• vazodilatör prostanoitler

• nitrik oksit (NO) ve

• endotel kaynaklı hiperpolarizan faktör, 

(EDHF)

Endotelyal NO

kolinomimetikler,

histamin,

P maddesi

veya bradikinin

(gibi kimyasal uyaranlar ile hücre içi 

kalsiyum artışına bağımlı)
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Ayrıca,

basınç (pressure, transmural force), 

akım (shear stress)  

(gibi damar duvarında oluşturulan mekanik 

etkiler ile sentezlenip salıverilme).

L-Arginin
GUANİLAT
SİKLAZNO

GTP

sGMP
Ca+2 bağımlı

NOS

Endotel Hücresi Hedef Hücre
(Damar düz kası, trombosit vb.)

Hiperpolarizasyon
ve

GEVŞEME

NO SENTEZİ



5

İzole perfüze Tavşan karotis
arterinde asetilkolin ve fenilarsin
oksid (PAO) gevşemesi üzerine 
kalsiyumsuz ortam ve L-NNA etkisi
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A-Kalmidazolyum (yokluğunda (beyaz 
sütun) ve varlığında (10 µM, çiz. 
Sütun) fenilarsin oksid (10 µM, PAO) 
ve asetilkolin (ACh) yanıtları 
(Preparat: tavşan karotis arteri)

B-Tirozin kinaz inhibitörleri
erbstatin A (30 µM, siyah sütun) 
veya Genistein 100 µM (çiz. Sütun) 
varlığında PAO (10 µM  yanıtları  

NOS İNHİBİSYONU
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NO sentezi, L-arjinin analogları olan;

Nω-nitro-L-arjinin (L-NA),

Nω-nitro-L-arjinin metil ester ( L-NAME),

Nω-monometil-L-arjinin ( L-NMMA)

Nω -iminoetil-L-ornitin (L-NIO)

gibi NOS inhibitörleri tarafından önlenir.

NOS inhibitörleri varlığında NO yanıtları
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Domuz koroner arterlerinde bradikinin
gevşemeleri üzerine L-NAME (100 µM),
Hidroksokobalamin (200 µM) ve ODQ
(10 µM) etkisi  
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Domuz koroner arterinde 0.1 µM 
bradikinin ile oluşturulan NO salınımı
İndo:     7 µM
L-NNA: 300 µM
HbO:     20 µM
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Seçilmiş MA, 2001, doktora tez çalışması

İzole perfüze mezenterik damar 
yatağında 
(a) Asetilkolin ve sodyum 
nitroprussid (SNP) 
ile oluşturulan gevşemeler üzerine 
(b) L-NA (100 µM) ve 
(c) hidroksokobalamin (100 µM, HC)
etkisi 
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S. Chauhan et al. / Cardiovascular Research
57 (2003) 207–216

İndo: 5 µM
L-NAME: 300 µM
ODQ: 1 µM
OxyHb: 20 µM
C-PTIO: 300 µM
Preparat: mezenterik damar
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• NOS inhibitörlerine duyarsız NO etkisi

• mekanik etkenlerle uyarılan NO sentezi 

farklı hücresel işlemleri içerir (Fleming
I ve arkadaşları, 1998).
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Mekanik etkenlerle uyarılan NO 

sentezinin NOS inhibitörlerine yanıtı?

Bu nedenle,

izole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında 

yapılan bu çalışmada, L-NA ve L-NAME gibi NO 

sentez inhibitörlerinin varlığında, fenilefrin (FE) 

ile oluşturulan kasılmalara bağlı basınç artışları 

oluşturulduktan sonra,



14

bu artışlar üzerine bir  NO yakalayıcısı olan 

hidroksokobalamin (HK)'in etkileri kaydedilerek 

bu gevşetici faktörün NOS inhibisyonuna duyarlı 

ve duyarsız bileşenleri araştırılmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM
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Deneylerde ağırlıkları 200-300 g arasında 

değişen erkek Wistar sıçanlar halotan

anestezisi altında kanatılarak 

öldürüldükten sonra,

abdominal bölge bir kesi ile açılmış ve 

süperiyor mezenterik arter hızla kanüle

edilerek damar yatağı Krebs çözeltisi ile 

yıkanarak içindeki kan uzaklaştırılmıştır

Daha sonra, mezenterik damar yatağı, 

barsaklardan özenle izole edilmiş ve bütün 

olarak, sıcaklığı 37o C 'de sabit tutulan bir 

organ  banyosuna alınarak, %95O2 ve %5 

CO2 karışımı ile sürekli olarak 

gazlandırılan Krebs çözeltisi ile damar 

yatağı perfüze edilmiştir
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Perfüzyon hızı 6 ml/dakika,

Perfüzyon sıvısının sıcaklığı, 37o C‘ de 

sabit tutulmuştur. 

Perfüzyon basıncı, dokuya yakın bir 

noktasından bağlanmış bir transdusır

(Keller PRC 21K-10) aracılığı ile poligrafa

(Gemini 7070) sürekli kaydedilmiştir 
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Doku 60 dakika süre ile dengelenme 

periyoduna bırakılarak perfüzyon

basıncının kararlı duruma gelmesi 

beklenmiştir. 

Bu koşullar (sabit akım ve sabit basınç) altında 

dokuya verilen herhangi bir ilaca bağlı 

perfüzyon basıncındaki oluşan değişiklikler, 

damar direncindeki değişmelerin bir ölçüsü 

olarak kabul edilmiştir.



18

60 dakika inkübasyondan sonra, damar yatağı 

100 mM KCl içeren Krebs çözeltisi ile perfüze

edilerek basınç artışları oluşturuldu

Her preparatta, deneylere başlamadan önce,  

asetilkolin (0.01 µg/0.1 ml) dokuya yakın bir 

yerden bolus biçiminde verilerek endotel

işlevi test edilmiştir. 

Prostanoidleri uzaklaştırmak amacıyla, 

siklooksijenaz inhibitörü olan indometasin (1 

µM) tüm çözeltilerde önceden 

bulundurulmuştur. 
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• Endoteliyum hasarı oluşturmak amacı ile, 
doku bir deterjan olan saponin ile (50 
mg/l) 5 dk perfüze edilmişir

• Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatis-
tiksel Analiz

• Kullanılan vazoaktif maddelerin perfüzyon
basıncında yaptığı değişiklikler mmHg olarak 
ölçülmüştür. Elde edilen değerler KCl' nin
neden olduğu perfüzyon basıncındaki artışın 
yüzdesi olarak ifade edilmiştir. İstatistiksel 
analiz için tek yönlü varyans analizi (analysis
of variance, [ANOVA]) ve Bonferroni post-hoc
testi kullanılmıştır. 
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BULGULAR

L-NA Varlığında FE ile Oluşturulan 

Basınç Artışları Üzerine HK'nin

Etkisi



21

-8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5
0

100

200

300

*

*

*

*

+

*
+

*
+ * *

L-NA+HK

Kontrol
L-NA

+

Log[Fenilefrin]M

K
C

l i
le

 o
lu
şt

ur
ul

an
 b

as
ın

cı
n 

%
's

i

Şekil 1. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, kontrol, Nω-nitro-L-arjinin
(Nω-nitro-L-arginine, [L-NA, 100 µM]) 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).

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.

6.074±0.046*+ (n= 5)5.540± 0.060* (n= 5)4.834± 0.045 (n=5)FE

L-NA+HKL-NAKontrol

pEC50 değerleri

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

FE ile Oluşturulan Submaksimal

Basınç Artışları Üzerine L-NAME ve 

L-NAME+ HK'nin Etkisi
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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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Endoteliyum Yokluğunda FE ile 

Oluşturulan Submaksimal Basınç 

Artışları Üzerine L-NA ve L-

NA+HK'nin Etkisi



26

0

15

30

45
Fenilefrin
Fenilefrin +L-NA
Fenilefrin +L-NA+HK

Endotelyum yokluğunda

K
C

l i
le

 o
lu
şt

ur
ul

an
 b

as
ın

cı
n 

%
's

i

Şekil 5. İzole perfüze mezenterik damar yatağında, endotelyum 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+hidroksokobalamin (HK, 100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren 
Krebs çözeltisi ile perfüzyon sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade edilmiştir 
(n=5). 

Kalsiyum-Kalmodulin İnhibisyonu

Varlığında FE ile Oluşturulan 

Basınç Artışları Üzerine L-NA ve 

L-NA+HK'nin Etkisi
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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 (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-NA gruplarından istatistiksel olarak 
anlamlı farklı (p < 0.05).
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Seçici Olmayan Kinaz İnhibitörü 

Staurosporin Varlığında FE ile 

Oluşturulan Basınç Artışları 

Üzerine HK'nin Etkisi
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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 (HK, 100 µM) etkisi. Değerler KCl (100 mM) içeren 
Krebs çözeltisi ile perfüzyon sonucu oluşan basıncın %’si olarak ifade 
edilmiştir (n=4). 

Tirozin Kinaz İnhibitörü Erbstatin

A Varlığında FE ile Oluşturulan 

Basınç Artışları Üzerine L-NA ve 

L-NA+HK'nin Etkisi
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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). 



31

SONUÇ

Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar, 

1) izole perfüze mezenterik damar 

yatağında vazokonstriksiyona bağlı 

olarak artan basınç ile indüklenen NO‘ 

nun NOS inhibisyonuna duyarlı ve 

duyarsız bileşenlerinin varlığını, 
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2) duyarsız bileşenin hücre içi kalsiyum 

kalmodulin kenetlenmesinden 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 göstermektedir. 

• ÇALIŞMANIN DEVAMINDA
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