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G R  VE AMAÇ

Homosistein, metionin metabolizması sırasında
olu an ve tiol içeren bir aminoasittir. Genetik
veya edinilmi  pek çok faktör homosistein kan
düzeylerini etkilemektedir. Homosistein metabo-
lizmasına katılan enzimlerin (sistationin -
sentaz veya termolabil metilentetrahidrofolat
redüktaz) ya da metabolizması için gereken bir
kofaktörün (folat, B6 vitamini, B12 vitamini)
eksikli i hiperhomosisteinemiye neden olmak-
tadır (Kang ve ark., 1988; Stabler ve ark.,
1988). Hiperhomosisteineminin kalıtsal formun-
da gözlenen aterosklerotik ve trombotik kompli-
kasyonların nedeninin homosistein oldu u ilk
kez McCully tarafından ortaya atılmı tır, 1976’
da Wilcken tarafından vasküler hastalık risk
faktörü olarak olarak tanımlanmı tır (McCully,
1969; Wilcken 1976). Epidemiyolojik çalı malar-
da, genel popülasyonun %9-15’inde orta dere-
cede hiperhomosisteinemi (plazma homosistein
düzeyi  >16 mol/L) bulundu u ve hiperhomo-
sisteineminin di er risk faktörlerinin etkilerinden
ba ımsız bir ekilde periferik vasküler, serebro-
vasküler ve koroner arter hastalı ı ile ili kili
oldu u gösterilmi tir (Berwanger ve ark., 1995;
Brattstrom ve ark., 1984; Boushey ve ark.,
1995).

Hiperhomosisteinemide aterogenezin ve/veya
trombozun ba lamasına neden olan olayları
ara tırmak üzere çe itli in vivo ve in vitro
çalı malar yapılmı tır. Homosistein ile inkübe
edilen çe itli izole damar preparatlarında endo-
tel ba ımlı gev emelerin bozuldu u görülmü -
tür (Lang ve ark., 1997; Emsley ve ark., 1999).
nsanlarda ve maymunlarda yapılan in vivo

çalı malarda endotel ba ımlı arteryel gev eme-
lerdeki azalma ile yüksek plazma homosistein
düzeyleri arasında bir ili ki oldu u saptanmı tır
(Lentz ve ark., 1996; Tawakol ve ark., 1997;
Woo ve ark., 1997).  Sı ır aortu endotel hücre
kültürü kullanılan ba ka bir çalı mada ise kültür
ortamına homosistein eklenmesinin hücre ayrıl-
masına ve endotel kaynaklı nitrik oksid (NO)
salıverilmesinde fonksiyonel bozulmalara neden
oldu u belirlenmi tir (Stamler ve ark., 1993).

Homosisteinin homosistin, mikst disülfidler ve
homosistein tiolaktona otooksidasyonu sırasın-
da potent reaktif oksijen radikalleri (hidrojen
peroksit ve süperoksit anyon radikali) açı a
çıkararak oksidatif zarar olu turması aterogene-
ze yola açan olası mekanizmalar arasında yer
almaktadır (Loscalzo, 1996).

Literatürde çe itli arterlerden elde edilen endo-
tel ve düz kas hücresi kültürü çalı maları bulun-
masına ra men homosisteinin koroner arter
endotelinden NO salıverilmesini nasıl etkiledi i
ve bu etkiyle ilgili olası mekanizmalar henüz
incelenmemi tir. Bu çalı mada homosisteinin
koroner mikrovasküler endotel hücrelerinden
NO salıverilmesi üzerine olan etkisi ara tırılmı -
tır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalı ma protokolü Ege Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hayvan Etik Kurulu tarafından onaylanmı tır.

Koroner Mikrovasküler Endotel Hücrelerinin
zolasyonu ve Kültüre Edilmesi

Koroner mikrovasküler endotel hücrelerinin
izolasyonu için 250-270 gr a ırlı ında albino
sıçanlar kullanılmı tır. Sıçanların hafif eter
anestezisi altında toraksları açılarak  kalpleri
çıkarıldıktan sonra 0° C’de, kalsiyum içermeyen
Krebs solüsyonuna kondu [(mM): NaCl 118,
KCl 4.7, NaH2PO4 1.2, MgSO4 1.2, NaHCO3
25, glukoz 11]. Hızla aorttan kanüle edilen kalp-
ler Langendorff perfüzyon sistemine asıldı ve
retrograd olarak yakla ık 10 ml/dak hızda sabit
akımla ve karbojenle (%95 O2, %5 CO2)
gazlandırılan 37° C'deki Krebs solüsyonuyla
perfüze edildi. Daha sonra bir perfüzyon
pompası aracılı ıyla kalpten çıkan koroner
effluentin tekrar kalbe resirküle edilmesi sa lan-
dı ve perfüzyon ortamına % 0.04 (w/v) kolla-
jenaz (Type II) ve 0.25µM Ca2+ eklendi. 30
dakikalık enzimatik sindirimden sonra kalpler
Langendorff setinden çıkarıldı ve steril bir petri
kutusu içinde ventriküller ince bir makas
yardımıyla küçük parçalara kesildi. Ventrikül
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parçaları, içinde %1 (w/v) sı ır serum albumini
içeren resirkülasyon sıvısında 10 dakika 37°
C'ta karbojenle gazlandırılarak inkübe edildi. Bu
doku homojenatından ve perfüzyon sıvısından
çe itli santrifüj ve inkübasyon sonrasında elde
edilen endotel hücreleri Ca2+ ile aktive
edilmi tir. Daha sonra %10 (v/v) fetal sı ır
serumu, %10 (v/v) yenido an sı ır serumu, L-
glutamin (0.4 mM), benzilpenisilin (250 U/ml),
streptomisin (250 g/ml), amfoterisin B (12.5

g/ml) ve gentamisin (50 g/ml) ile zenginle -
tirilmi , pH 7.4 olan Medium 199 ile süspan-
siyon haline getirilip 75 cm2'lik hücre kültür
flasklarına ekildi. Hücreler 37  C’de %5 CO2
altında 1 saat inkübe edildikten sonra flask
zeminine yapı mayan  hücrelerin uzakla tırıl-
ması için flasklar steril %0.9 (w/v) serum
fizyolojikle 2-3 kez yıkandı ve tekrar aynı
ortamda inkübe edildi. 48 saat sonra aynı kültür
ortamı antibiyotik miktarı azaltılmı  ortamala
de i tirildi. Bu yeni ortamın antibiyotik içeri i
izolasyondan hemen sonra kullanılandan
farklıdır:  Benzil penisilin 100 U/ml, streptomisin
100 g/ml ve amfoterisin B 5 g/ml (gentamisin
eklenmemi tir). Büyüyen hücrelerin ortamı iki
günde bir de i tirilerek üremeleri izlendi.
Hücrelerin flaskın zeminini tamamen kaplaması
ve kaldırım ta ı manzarasını alması (yani kon-
fluent olması) yakla ık 7-10 gün sürmektedir.
Konfluent olan hücreler tripsin-EDTA ile zemin-
den ayrılarak pasajlandı. Çalı mada ikinci ve
üçüncü pasajlamadan sonra konfluent hale
gelen hücreler kullanıldı.

Çalı ma Protokolü

Çalı manın yapılaca ı gün flasklar steril serum
fizyolojik ile 2 kez yıkandı. Flasklara kültür
ortamı ile aynı konsantrasyondaki antibiyotikleri
içeren ve vasata renk veren fenol kırmızısı
içermeyen Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium
(DMEM) kondu. A a ıda belirtilen gruplara
ayrılan flasklara grubuna uygun olarak homo-
sistein ve di er maddeler eklenerek 24 saat
inkübe edildi. Ayrıca her grupta bazal salınım
ve interlökin-1   (IL-1 , 10 ng/ml) ile indüklene-
bilir  NO salınımı 24 saat  sonunda de erlendi-
rildi.  Yapısal NO sentaz (NOS) ürünü olan NO
salınımını de erlendirmek için kullanılan kalsi-
yum  iyonofor ( A23187, 1 M)  ise  homosistein
ve/veya  di er  ilaçlarla  24  saat inkübasyonun
tamamlanmasına 1 saat kala flasklara eklendi.
nkübasyon sonunda flasklardan alınan süper-

natanlar total nitrit tayini için kullanılmı tır.

Reaktif sülfidril grubu ile olu an süperoksid ve
hidrojen peroksid gibi oksijen kaynaklı mole-

küllerin homosisteinin endotel üzerindeki sito-
toksisitesine katkıda bulundu u dü ünülmekte-
dir. Bu olası mekanizmayı indirekt yolla ara tır-
mak üzere homosistein ile birlikte endotel hüc-
releri süperoksid dismutaz ve katalaz enzimleri
ile inkübe edilmi tir.

Kültüre edilen hücreler 8 grup olarak
çalı ılmı tır:

1. grup: Homosistein çözücüsü (0,1 M PBS;
Fosfatla tamponlanmı  salin)

2. grup: Homosistein (10-6, 10-5, 10-4, 10-3 M)
3. grup: NG-nitro-L-arginin methyl ester (1 mM)

+Homosistein çözücüsü
4. grup: NG-nitro-L-arginin methyl ester (1 mM)

+Homosistein (10-3 M)
5. grup: Süperoksid dismutaz  (100 U/ml)+

Homosistein çözücüsü
6. grup: Süperoksid dismutaz (100 U/ml) +

Homosistein (10-3 M)
7. grup: Katalaz (1000 U/ml)+Homosistein

çözücüsü
8. grup: Katalaz (1000 U/ml)+Homosistein

(10-3 M)

NO Salıverilmesinin Ölçümü

Kültüre edilmi  koroner mikrovasküler endotel
hücrelerinden bazal ve uyarılmı  NO salıveril-
mesi, toplanan total nitrit düzeyinin Griess
reaksiyonu kullanılarak ölçülmesiyle belirlen-
mi tir. Griess reaksiyonundan önce örnekler-
deki nitrat, nitrat redüktaz enzimi aracılı ıyla
nitrite indirgenmi  ve örneklerdeki nitritle birlikte
total nitrit düzeyi ölçülmü tür. Spektrofotometrik
olarak okunan absorbansların lineer regresyon-
la analizi yapılıp buna kar ılık gelen nitrit kon-
santrasyonları hesaplanmı tır ve ortama salıve-
rilen total nitrit miktarı her kültür flaskındaki
Lowry yöntemiyle ölçülen protein miktarına
normalize edilerek belirtilmi tir.

statistiksel De erlendirme

Çalı manın tüm verileri ortalama standart hata
olarak verildi. Her bir grupta n=6-10’dur. Grup-
lar arasındaki farklar Kruskal Wallis tek yönlü
varyans analizi ardından post hoc Newman-
Keuls testi ile ara tırıldı. P<0.05 ise farklar
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Kontrol grubunda bazal total nitrit düzeyleri ile
kar ıla tırıldı ında, A23187 ve IL-1  ile uyarılan
sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerin-
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den salıverilen total nitrit düzeyleri anlamlı
olarak yüksek bulunmu tur (P<0.05, ekil 1).
Homosistein çözücüsü  olan 0.1 M PBS ile inkü-
be edilen grup ile kontrol grubu kar ıla tırıldı-
ında total nitrit düzeyleri arasında anlamlı fark

bulunmamı tır.

ekil 1. Homosisteinin 10-5 M (Hcy 5), 10-4 M (Hcy 4) ve
10-3 M (Hcy 3) konsantrasyonlarda izole sıçan koroner
mikrovasküler endotel hücrelerinden bazal, kalsiyum
iyonofor (A23187) ve interlökin-1  (IL-B) uyarısıyla salıve-
rilen total nitrit düzeylerine etkisi. * P<0.05 bazal salıveril-
me ile kar ıla tırıldı ında; # P<0.05 kontrolle kar ıla -
tırıldı ında.

Homosistein ile 3 farklı dozda (10-5, 10-4, 10-3

M) 24 saat inkübasyon yapılmı tır. Her üç doz
için bazal, A23187 ve IL-1  ile uyarılmı  flask-
lardan elde edilen örneklerde total nitrit düzey-
leri ölçülmü tür. Homosisteinin sadece 10-3 M
konsantrasyonunda A23187 ve IL-1  uyarısıyla
salıverilen total nitrit düzeylerinde kontrole göre
anlamlılık elde edilmi tir (P<0.05, ekil 1). Bu
nedenle süperoksid dismutaz, katalaz ve NG-
nitro-L-arginin methyl ester (L-NAME)’in etkileri
sadece 10-3 M homosistein konsantrasyonunda
inkübe edilerek ara tırılmı tır.

Homosistein (10-3 M) varlı ında 100 U/ml
süperoksid dismutaz ile 24 saat inkübe edilerek
A23187 ve IL-1  ile uyarılmı  NO salıverilmesi
sonucu ölçülen total nitrit düzeylerinin tek
ba ına homosistein ile inkübasyon sonrasında
elde edilen total nitrit düzeylerine göre anlamlı
olarak azaldı ı gözlenmi tir (P<0.05, ekil 2).
Aynı ekilde katalaz (1000 U/ml) ile birlikte
yapılan inkübasyon sonrasında da uyarılmı
salıvermeye ba lı total nitrit düzeylerinde
homosisteinin neden oldu u artı ın anlamlı
ekilde inhibe edildi i belirlenmi tir (P<0.05,
ekil 3). Kontrol grubu ile kar ıla tırıldı ında

süperoksid dismutazın  ve katalazın sadece IL-

1  ile uyarılmı  salıvermeyi inhibe etti i gösteril-
mi tir (P<0.05, ekil 2 ve 3).

ekil 2. Süperoksid dismutaz enziminin (SOD) (100U/ml)
homosisteinli (Hcy) ve homosisteinsiz ortamda izole sıçan
koroner mikrovasküler endotel hücrelerinden bazal, kalsi-
yum iyonofor (A23187) ve interlökin-1  (IL-B) uyarısıyla
salıverilen total nitrit düzeylerine etkisi. * P<0.05 kontrol ile
kar ıla tırıldı ında; # P<0.05 homosistein ile kar ıla tırıl-
dı ında.

ekil 3. Katalaz enziminin (CAT) (1000 U/ml) homosis-
teinli (Hcy) ve homosisteinsiz ortamda izole sıçan koroner
mikrovasküler endotel hücrelerinden bazal, kalsiyum
iyonofor (A23187) ve interlökin-1  (IL-B) uyarısıyla
salıverilen total nitrit düzeylerine etkisi. * P<0.05 kontrol ile
kar ıla tırıldı ında; # P<0.05 homosistein ile kar ıla tı-
rıldı ında.

Nonselektif NO sentaz inhibitörlerinden L-
NAME (1 mM) ile homosisteinin birlikte inkübas-
yonu sonucu homosisteinin neden oldu u
A23187 ve IL-1  ile uyarılmı  NO salıverilmesi
ile elde edilen yüksek total nitrit düzeylerinin
anlamlı olarak azaldı ı gösterilmi tir (P<0.05,

ekil 4).
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ekil 4. NG-nitro-L-arginin methyl ester (L-NAME)’in (1
mM) homosisteinli (Hcy) ve homosisteinsiz ortamda izole
sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerinden bazal,
kalsiyum iyonofor (A23187) ve interlökin-1  (IL-B) uyarı-
sıyla salıverilen total nitrit düzeylerine etkisi. * p<0.05
kontrol ile kar ıla tırıldı ında; # p<0.05 homosistein ile
kar ıla tırıldı ında.

Kontrol grubunda A23187 ve IL-1  ile uyarılan
NO salıverilmesi sonucu olu an total nitrit
düzeyleri ile kar ıla tırıldı ında L-NAME’in
sadece  IL-1  ile meydana gelen uyarılmı
salıverilmeyi inhibe etti i belirlenmi tir (P<0.05,

ekil 4).

TARTI MA VE SONUÇ

Bu çalı ma homosisteinin koroner mikrovas-
küler endotel hücre kültüründe bazal NO yapı-
mını etkilemedi i, A23187 veya IL-1  ile uyarıl-
mı  NO salıverilmesini artırdı ını göstermek-
tedir.

Homosisteinin hem A23187 hem de IL-1  ile
uyarılmı  NO salıverilmesini artırdı ına dair
sonuçlarımız literatür ile çeli kilidir. Literatürde
yer alan çalı maların ço unda homosisteinin
yapısal NO sentaz (cNOS) enzim aktivitesini ya
da enzim ekspresyonunu de i tirmeden NO
etkinli ini  azalttı ı bildirilmektedir (Upchurch ve
ark., 1997a; Chow ve ark., 1999; Zhang ve ark.,
2000). Çalı maların protokolleri kar ıla tırıldı-
ında kullanılan endotel hücresinin kökeni,

homosistein ile inkübasyonun süresi, kullanılan
homosistein konsantrasyonu gibi çe itli farklılık-
lar bulunmaktadır. Homosistein ile 15 dk
inkübasyona maruz bırakılan sı ır aort endotel
hücrelerinden salıverilen NO ile reaksiyona
giren homosisteinin, NO’in bazı özelliklerini
(vazodilatör ve antitrombositer özellikleri gibi)
ta ıyan stabil bir S-nitrosotiol olan S-nitroso-
homosistein olu turdu u gösterilmi tir. Homo-
sisteinin S-nitrozasyonu sülfidril ba ımlı
hidrojen peroksid olu umunu inhibe ederek

aminoasidin patojenitesini azaltmaktadır. Ancak
aynı çalı mada hücrelerin 6 saat gibi daha uzun
süre homosistein ile inkübasyon sonrasında
endotelin trombosit agregasyonu inhibisyonu
kapasitesinin azaldı ı gözlenmi tir (Stamler ve
ark., 1993). Çalı mamızda A23187 ile uyarılmı
NO salıverilmesinin homosistein ile inkübasyon-
da kontrole göre fazla bulunması homosisteinin
etkisini detoksifiye etmek üzere endotelde NO
yapımının artması ile açıklanabilir. 5 mM
homosistein ile inkübasyon yapılan bir çalı ma-
da inkübe edilen sı ır aort endotel hücrelerinde
A23187 uyarılması ile kontrole göre anlamlı
olarak daha fazla S-nitroso-homosistein olu tu-

u ve böylece NO miktarının artı ı gösterilmi tir
(Upchurch ve ark., 1997b).

IKL-1  ile uyarılmı  NO salıverilmesinde
homosisteinle inkübasyon sonucu görülen
anlamlı artı  hücrelerde meydana gelen hasar
sonucu iNOS aktivitesindeki  artı a  ba lana-
bilir. Çe itli in vivo ve in vitro çalı malar yüksek
homosistein düzeylerinin endotel hasarı ile
ili kili oldu unu ortaya koymu tur (Harker ve
ark., 1983; Dudman ve ark., 1991). Nonselektif
kompetitif NOS inhibitörü L-NAME ile birlikte
yapılan inkübasyon sonrasında bu artı ların
anlamlı olarak azalmı tır.
Homosistein plazmada hızla otooksidasyona
u rayarak homosistin, mikst disülfidler ve
homositein tiolakton olu turdu u bilinmektedir
(Andersson ve ark., 1995). Homosisteinin
otooksidasyonu sırasında süperoksid ve
hidrojen peroksid gibi potent reaktif oksijen
molekülleri olu maktadır. Özellikle hidrojen
peroksidin hiperhomosisteinemiye ba lı vaskü-
ler toksisitede rol oynadı ı dü ünülmektedir.
Hidroksil radikalinin süperoksid anyon radikali-
ne ba lı olu umunun endotelyal plazma memb-
ranı ve içindeki lipoprotein partikülleri düzeyinde
bir etkiyle lipid peroksidasyonunu ba lattı ı
gösterilmi tir (Loscalzo, 1996). Çalı mada
A23187 veya IL-1  uyarılması ile olu an ve
homosisteinin tek ba ına inkübasyonunda artan
NO salıverilmesinin süperoksid dismutaz veya
katalaz ile inhibe edildi i bulunmu tur. Bu
sonuç olası mekanizmalar arasında homosiste-
inin otooksidasyonu sonucu ortaya çıkan reaktif
oksijen moleküllerinin de yer aldı ı eklindeki
hipotezi desteklemektedir. Süperoksid radikali
NO’i inaktive ederek onun etkinli ini azaltmak-
tadır. Yapılan in vitro damar çalı malarında
süperoksidin ekstraselüler aralıkta NO’i yıkarak
relaksasyonu inhibe etti i bildirilmi tir
(Grylewski ve ark., 1986; Rubanyi ve ark.,
1986). Bu etki süperoksid dismutaz ile reversibl
olarak inhibe edilmektedir. Hidrojen peroksidin
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NO yapımını stimule etti i bilinmektedir. Ancak
sonuçta NO yapımınının azalmasına neden
olan irreversibl endotel hasarına yol açmakta-
dır. Hidrojen peroksidin bu etkisi katalaz ile
önlenebilmektedir (Schimizou ve ark., 1994).

Sonuç olarak, bu çalı ma tiol grubu içeren
reaktif bir aminoasid olan homosisteinin koroner
mikrovasküler endotel hücre kültüründe bazal
NO yapımını etkilemedi i, A23187 veya IL-1
uyarılmı  NO salıverilmesini artırdı ını göster-
mektedir. Bu bulgular ile endotel hücresinin
potansiyel toksik bir tiol olan homosisteinin
neden oldu u hasarı sınırlamak üzere endojen
NO yapımını artırdı ı  dü ünülebilir. Ancak varı-
lan sonucun daha iyi desteklenebilmesi için
yapısal ve indüklenebilir NO sentaz enzimlerinin
ekspresyonlarının de erlendirilmesi ile ilgili
daha ileri tekniklerin kullanıldı ı çalı maların
yapılması gerekmektedir.

Destek

“Novartis Farmakoloji Dalı Ara tırma Destekleri”  fonu
tarafından desteklenmi tir.
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