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MİYOKARDİYAL İSKEMİMİYOKARDİYAL İSKEMİ--
REPERFÜZYON HASARINDA REPERFÜZYON HASARINDA 
MELATONİNİN KORUYUCU MELATONİNİN KORUYUCU 

ETKİLERİETKİLERİ

Dr. Engin ŞAHNADr. Engin ŞAHNA
Fırat Üniversitesi Tıp FakültesiFırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

KardiyovaskülerKardiyovasküler hastalıklar hastalıklar ölüm ölüm 
nedenleri arasında ilk sırada yer nedenleri arasında ilk sırada yer 
almaktadıralmaktadır..

EnEn sık rastlanan şekli, sık rastlanan şekli, 

koronerkoroner ateraterooskleroz sonucunda gelişen skleroz sonucunda gelişen 
iskemik kalp hastalığıdır iskemik kalp hastalığıdır ..
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Miyokardiyal İskemi-reperfüzyon

İskemi

Reperfüzyon

ReperfüzyonReperfüzyon hasarıhasarı

trombolizistrombolizis, , 

perkutanperkutan koronerkoroner girişimler girişimler 

(balon (balon anjiyoplastianjiyoplasti), ), 

koronerkoroner arter arter byby--passpass cerrahisi, cerrahisi, 

kalp kapak operasyonlarıkalp kapak operasyonları
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İskemiİskemi--reperfüzyonreperfüzyon hasarıhasarı

Serbest radikallerSerbest radikaller

Hücre içi kalsiyum artışıHücre içi kalsiyum artışı

AdrenerjikAdrenerjik reseptör uyarımıreseptör uyarımı

EndotelyalEndotelyal disfonksiyondisfonksiyon

NötrofillerNötrofiller
AnjiyotensinAnjiyotensin IIII

ReperfüzyonReperfüzyon hasarıhasarı

KontraktilKontraktil
fonksiyon bozukluğufonksiyon bozukluğu

AritmilerAritmiler

NekrozNekroz

ApoptozisApoptozis
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ReperfüzyonReperfüzyon hasarında kullanılan hasarında kullanılan 
bazı ilaçlarbazı ilaçlar

Serbest radikal yakalayıcılar Serbest radikal yakalayıcılar 
Kalsiyum Kalsiyum antagonistleriantagonistleri
BetaBeta--blokörlerblokörler
AnjiyotensinAnjiyotensin dönüştürücü enzim dönüştürücü enzim 
inhibitörleriinhibitörleri

N Engl J Med 1997;336:186-195. Brzezinski A. Melatonin in humans

Pineal bez ve melatonin
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Melatonin sentezi 

N Engl J Med 1997;336:186-195. Brezinski A. Melatonin in humans

ReseptörleriReseptörleri
Üç Üç mmembranembran reseptörü:reseptörü:

MT1, MT2 ve MT3MT1, MT2 ve MT3

Dozları, Dozları, farmakokinetiğifarmakokinetiği
Doz aralığı: 0.1Doz aralığı: 0.1--2000 2000 mgmg
BiyoyararlanımıBiyoyararlanımı değişkendeğişken
T ½   45 T ½   45 dkdk

HidrofilikHidrofilik ve ve lipofiliklipofilik yapılarından dolayı, tüm biyolojik yapılarından dolayı, tüm biyolojik membranlardanmembranlardan
kolayca geçebilir.kolayca geçebilir.

Plazmada yaklaşık %70’i Plazmada yaklaşık %70’i albuminealbumine bağlı olarak taşınır. bağlı olarak taşınır. 
Karaciğerde 6Karaciğerde 6--hidroksimelatoninehidroksimelatonine dönüşür; bu da, böbrekte dönüşür; bu da, böbrekte 
sülfat ve sülfat ve glukuronikglukuronik aside bağlanarak idrarla atılır.aside bağlanarak idrarla atılır.
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Melatonin düzeyinin gün-içi değişimi

Ölmez E, Sahna E, Ağkadir M, Acet A. Melatonin: Emeklilik yaşı 80 olur mu? Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2000;7:177-18
Engin ŞAHNA Doktora tezi Malatya 2001 

Melatonin düzeyinin yaş ile değişimi

Ölmez E, Sahna E, Ağkadir M, Acet A. Melatonin: Emeklilik yaşı 80 olur mu? Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2000;7:177-18
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MelatoninMelatonin
Serbest radikal süpürücü ve Serbest radikal süpürücü ve 
antioksidandır.antioksidandır.

Hücre içi kalsiyum artışını engelleyebilir.Hücre içi kalsiyum artışını engelleyebilir.

Artmış sempatik aktiviteyi baskılayabilir.Artmış sempatik aktiviteyi baskılayabilir.

NötrofilNötrofil aktivasyonunu önleyebilir.aktivasyonunu önleyebilir.

ETKİLENEN MOLEKÜL MELATONİN’İN ETKİSİ 

Hidroksil Radikali Süpürür 

Peroksil Radikali Süpürür 

Süperoksid Anyon Radikali Süpürür 

Singled Oksijen Süpürür 

Peroksinitrit Anyonu Süpürür 

Süperoksid Dismutaz mRNA’sını sitimule eder 

Glutatyon Peroksidaz Aktivasyonunu uyarır 

Glutatyon Redüktaz Aktivasyonunu uyarır 

Glikoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Aktivasyonunu uyarır 

İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Aktivasyonunu inhibe eder 

 

Radikal Süpürücü ve Antioksidan Melatonin
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KardiyovaskülerKardiyovasküler sistem ve melatoninsistem ve melatonin

Ani ölümler en sık olarak melatonin Ani ölümler en sık olarak melatonin 
düzeyinin en düşük olduğu sabah erken düzeyinin en düşük olduğu sabah erken 
saatlerde gözlenir. saatlerde gözlenir. 
Serum melatonin düzeyinin ileri yaşlarda Serum melatonin düzeyinin ileri yaşlarda 
azaldığı ve azaldığı ve koronerkoroner kalp hastalığı kalp hastalığı 
olanlarda normal bireylere göre daha olanlarda normal bireylere göre daha 
düşük olduğu bildirilmiştir.  düşük olduğu bildirilmiştir.  

Melatoninin Melatoninin iskemiiskemi//reperfüzyonreperfüzyon hasarına hasarına 
karşı kalbi koruyucu etkisi ile ilgili çalışmalarkarşı kalbi koruyucu etkisi ile ilgili çalışmalar

DaveDave ve ark. ve ark. 
19981998

HemodinamikHemodinamik parametrelerde, parametrelerde, infarktinfarkt
alanalanıında denda değğiişşiklik yok.iklik yok.30/12030/120İİn n vivovivo kalp kalp 

(tav(tavşşan) an) 

LagneuxLagneux ve ve 
ark.ark. 20002000

ReperfReperfüüzyonzyon aritmileri ve aritmileri ve infarktinfarkt
hacmini azalthacmini azaltıır.r.5/305/30LangendorfLangendorf

Model (Model (sıçansıçan))

KanekoKaneko ve ark. ve ark. 
20002000

VentrikVentriküülerler tataşşikardiikardi ve ve fibrilasyonufibrilasyonu
azaltazaltıır. r. LipidLipid peroksidasyonunuperoksidasyonunu
azaltazaltıır. OHr. OH-- üüretimini dretimini düüşşüürrüür.  r.  

30/3030/30LangendorfLangendorf
Model (Model (sıçansıçan))

Tan ve ark.Tan ve ark.
19981998

PrematPrematüürr ventrikventriküülerler kontraksiyonkontraksiyon ve ve 
ventrikventriküülerler fibrilasyonufibrilasyonu azaltazaltıırr10/1010/10LangendorfLangendorf

Model (Model (sıçansıçan))

KaynakKaynakMELATONMELATONİİNNİİN ETKN ETKİİSSİİ
I/RI/R
SSÜÜRESRESİİ

((dakdak))
MODELMODEL
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AmaçAmaç

İİn n vivovivo sıçan modelinde melatoninin sıçan modelinde melatoninin 

fizyolojik ve farmakolojik fizyolojik ve farmakolojik 

konsantrasyonlarının konsantrasyonlarının iskemiiskemi

reperfüzyonareperfüzyona bağlı aritmiler ve bağlı aritmiler ve infarktinfarkt

alanı üzerine etkilerinin incelenmesialanı üzerine etkilerinin incelenmesi

Materyal Materyal metodmetod

İİskemiskemi--reperfüzyonreperfüzyon deneylerinin deneylerinin 
başlangıcından iki ay önce, erkek başlangıcından iki ay önce, erkek WistarWistar
sıçanların (150sıçanların (150--200 g) 200 g) pinealpineal bezleri (bezleri (PxPx) ) 
çıkartılmıştır.çıkartılmıştır.

Kontrol grubunda (Kontrol grubunda (shamsham grubugrubu--NonNon--PxPx) ise, ) ise, 
pinealpineal bezleri çıkartılmadan, benzer bezleri çıkartılmadan, benzer 
operasyon işlemleri uygulanmıştır.operasyon işlemleri uygulanmıştır.
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Materyal Materyal metodmetod
ÜÜretanretan anestezisi (anestezisi (1.21.2--1.4g 1.4g kgkg--11 i.p.)i.p.)
YapayYapay solunumsolunum iiççinin trakeatrakea, , 
İİlalaçç uygulamasuygulamasıı iiççinin jugulerjuguler venven
kankanüülasyonulasyonu yapyapııldldıı..
Karotid artere konulan bir kanülden, 
trandüser ve bir kaydedici yardımıyla kan 
basıncı kaydedildi.kaydedildi.
KKalp alp hhıızzıı veve EKG, EKG, kaykayııtlartlarıı alalıındndıı
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TorakotomiTorakotomi

PerikardiotomiPerikardiotomi
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Plastik Tüp GeçirilmesiPlastik Tüp Geçirilmesi
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İİskemiskemi

ReperfüzyonReperfüzyon
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VÜCUT ISISI!VÜCUT ISISI!

Aritmilerin değerlendirilmesiAritmilerin değerlendirilmesi
7 dakika 7 dakika iskemiiskemi--7 dakika 7 dakika reperfüzyonreperfüzyon

(n:16)(n:16)

LambethLambeth ConventionsConventions**

ReversblReversbl ve ve İrreversblİrreversbl VentrikülVentrikül FibrilasyonuFibrilasyonu
(VF) (VF) insidanslarıinsidansları
VentrikülerVentriküler EktopikEktopik Atım (VEB) sayılarıAtım (VEB) sayıları
VentrikülerVentriküler TaşikardiTaşikardi (VT) (VT) insidanslarıinsidansları
VT ve VF süreleriVT ve VF süreleri

*Walker MJ, Curtis MJ, Hearse DJ, et al., The Lambeth Conventions: guidelines for the study of arrhythmias in ischaemia infarction, and reperfusio
Cardiovasc Res 1988;22: 447-455
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İskemide, R dalgalarının büyümesi, kan basıncının düşmesi ve Ventriküler
Ektopik atımlar (VEB)

Reperfüzyonda, Ventriküler Taşikardi (VT), Ventriküler fibrilasyon (VF),
ve Ventriküler Ektopik Atımlar (VEB).
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Nekroz DeğerlendirilmesiNekroz Değerlendirilmesi
30 30 dakdak iskemiiskemi--120 120 dakdak reperfreperfüüzyonzyon (n:8)(n:8)

NekrotikNekrotik doku, TTC boyasdoku, TTC boyasıı ile ile dedeğğerlendirildierlendirildi..
RRisk isk zonuzonu UV UV ışıışık altk altıında nda floresanfloresan partikpartiküüllerin llerin 
tutulmadtutulmadığıığı ssıınnıır olarak tayin edildi.r olarak tayin edildi.
Nekroz ve risk sahasNekroz ve risk sahasıınnıın hacmi n hacmi planimetrikplanimetrik
yyööntemle belirlendi.ntemle belirlendi.
Nekroz miktarNekroz miktarıı, risk alt, risk altıında kalan alannda kalan alanıın n 
yyüüzdesi zdesi olarak ifade edildiolarak ifade edildi..

Langendorf DüzeneğiLangendorf Düzeneği
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Risk Zonu İçin BoyamaRisk Zonu İçin Boyama

Risk Risk zonuzonu:: ultraviyoleultraviyole ışıışık altk altıında nda floresanfloresan
partikpartiküülleri tutmayan klleri tutmayan kııssıımm

Risk Zonunun BelirlenmesiRisk Zonunun Belirlenmesi
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TetrazoliumTetrazolium İİle Boyamale Boyama

ŞŞeffaf Asetat Üzerine effaf Asetat Üzerine 
Nekrotik Bölge Sınırlarının ÇizilmesiNekrotik Bölge Sınırlarının Çizilmesi
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Planimetrik yöntem

İİstatistikstatistik

Ortalama±SHOrtalama±SH
p<0.05, p<0.05, istatikselistatiksel olarak anlamlı farklılıkolarak anlamlı farklılık
İnsidansİnsidans farklılıkları: farklılıkları: Fisher’sFisher’s exactexact testtest

Nekroz alanı, kalp hızı ve kan basıncı 
varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirildi. 

Post Hoc karşılaştırmada Tukey testi kullanıldı.

MDA, GSH, MPO değerleri de
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BULGULAR

PxPx ve Melatonin uygulamalarının ve Melatonin uygulamalarının 
VF VF insidanslarınainsidanslarına etkilerietkileri
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Sahna E, Olmez E, Acet A. J Pin Res. 2002;32(3):232-238. 
Effects of physıologıcal and pharmacologıcal concentratıons of melatonın on ıschemıa-reperfusıon arrhythmıas ın
rats: can we reduce the incidence of sudden cardiac deaths.

a: Kontrol (non-Px)’den anlamlı olarak farklı,
b: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı farklılık p<0.05
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PxPx ve melatonin uygulamalarının ve melatonin uygulamalarının 
nekroz alanına etkilerinekroz alanına etkileri

Sahna E, Acet A, Ozer MK, Olmez E. J Pin Res. 2002;33(4):232-238. 
Myocardial ischemia-reperfusion in rats: reduction of infarct size either supplemental physiological or
pharmacological doses of melatonin.
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 b

a: Kontrol (non-Px)’den anlamlı olarak farklı,
b: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı farklılık p<0.05 

Melatoninin Melatoninin iskemiiskemi//reperfüzyonreperfüzyon hasarına karşı hasarına karşı 
kalbi koruyucu etkisi ile ilgili çalışmalarkalbi koruyucu etkisi ile ilgili çalışmalar

DaveDave ve ark. ve ark. 
19981998

HemodinamikHemodinamik parametrelerde, parametrelerde, infarktinfarkt alanalanıında denda değğiişşiklik iklik 
yok.yok.30/12030/120İİn n vivovivo (tav(tavşşan) an) 

Lee ve ark., Lee ve ark., 
20022002

VT, VF, VT, VF, ssuperoksiduperoksid (O(O22
--), MPO ), MPO 

ddüüzeyleri ve zeyleri ve infarktinfarkt alanalanıınnıı azaltazaltıır.  r.  45/6045/60İİn n vivovivo ((sıçansıçan))

SahnaSahna veve ark., ark., 
20022002İİnfarktnfarkt alanalanıınnıı azaltazaltıırr30/12030/120İİn n vivovivo ((sıçansıçan))

SahnaSahna veve ark., ark., 
20022002VentrikVentriküülerler fibrilasyonufibrilasyonu azaltazaltıır. r. MortaliteyiMortaliteyi ddüüşşüürrüürr7/77/7İİn n vivovivo ((sıçansıçan))

LagneuxLagneux ve ve 
ark.2000ark.2000ReperfReperfüüzyonzyon aritmileri ve aritmileri ve infarktinfarkt hacmini azalthacmini azaltıır.r.5/305/30LangendorfLangendorf Model (Model (sıçansıçan))

KanekoKaneko ve ark. ve ark. 
20002000

VentrikVentriküülerler tataşşikardiikardi ve ve fibrilasyonufibrilasyonu azaltazaltıır. r. LipidLipid
peroksidasyonunuperoksidasyonunu azaltazaltıır. OHr. OH-- üüretimini dretimini düüşşüürrüür.  r.  30/3030/30LangendorfLangendorf Model (Model (sıçansıçan))

Tan ve ark.Tan ve ark.
19981998

PrematPrematüürr ventrikventriküülerler kontraksiyonkontraksiyon ve ve ventrikventriküülerler
fibrilasyonufibrilasyonu azaltazaltıırr10/1010/10LangendorfLangendorf Model (Model (sıçansıçan))

KaynakKaynakMELATONMELATONİİNNİİN ETKN ETKİİSSİİI/RI/R SSÜÜRESRESİİ
((dakdak))MODELMODEL
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35 (1)35 (1)aa16 (1)16 (1)aa48 (1)48 (1)I/R+Melatonin           I/R+Melatonin           
(10 (10 mgmg/kg)/kg)

50 (4)50 (4)23 (3)23 (3)45 (3)45 (3)I/R+I/R+çöçözzüüccüü

InfarktInfarkt
alanalanıı/Risk /Risk zonuzonu

(%) (%) 

InfarktInfarkt
alanalanıı
(cm(cm33))

Risk Risk zonuzonu
(cm(cm33))GruplarGruplar

Nekroz oranlarıNekroz oranları

(iskemi-reperfüzyon (I/R), n=8)
a: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı farklılık p<0.05 

Sahna E, Parlakpinar H, Turkoz Y, Acet A, J Physiol Res. 2005
Protective effects of melatonin on myocardial ischemia-reperfusionin induced infarct size and oxidative changes
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Kontrol Melatonin

a

İİskemiskemi--reperfüzyonreperfüzyon (İ/R) ve melatoninin (İ/R) ve melatoninin 
kalpte GSH ve MDA düzeylerine etkilerikalpte GSH ve MDA düzeylerine etkileri

52(34)52(34)cc794(140)794(140)bbI/R+MelatoninI/R+Melatonin

141(10)141(10)aa462(25)462(25)I/R+I/R+çöçözzüüccüü

55(5)55(5)675(48)675(48)KontrolKontrol

MDAMDA
((nmolnmol/gr)/gr)

GSHGSH
((nmolnmol/gr)/gr)

GruplarGruplar

a: Kontrole göre anlamlı farklılık (p<0.001), 
b: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı farklılık  (p<0.02). 
c: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı farklılık  (p<0.001). 

Sahna E, Parlakpinar H, Turkoz Y, Acet A, J Physiol Res. 2005
Protective effects of melatonin on myocardial ischemia-reperfusionin induced infarct size and oxidative changes
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ApoptozisApoptozis

HEMATOKSİLENHEMATOKSİLEN--TUNELTUNEL
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HEMATOKSİLENHEMATOKSİLEN--TUNELTUNEL

Kronik nitrik oksitKronik nitrik oksit sentaz inhibisyonusentaz inhibisyonu
oluşturulan sıçanlarda nekroz ve oluşturulan sıçanlarda nekroz ve 

melatoninin etkilerimelatoninin etkileri

11-- Kontrol grubu:Kontrol grubu:

22-- LL--NAME gruNAME grubu: Lbu: L--NAME, 40mg/kg, 15 gNAME, 40mg/kg, 15 güün, i.p. n, i.p. 

33-- LL--NAME+NAME+MEMEL grubu:L grubu: LL--NAME, 40mg/kg, 15 gNAME, 40mg/kg, 15 güün, i.p.  n, i.p.  
++

Melatonin,10mg/kg, 5 gMelatonin,10mg/kg, 5 güün, i.p.n, i.p.
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LL--NAME ile NOS NAME ile NOS inhibisyonuinhibisyonu oluşturulan oluşturulan 
sıçanlarda başlangıç ve sıçanlarda başlangıç ve iskemiiskemi--reperfüzyonunreperfüzyonun

değişik aşamalarında ortalama kan basıncıdeğişik aşamalarında ortalama kan basıncı

0
25

50
75

100
125

150
175

Baz
al

İsk
em

i b
aş

.

İsk
em

i s
on

u

Rep. 
ba
ş.

Rep1
.sa

at

Rep. 
Son

uO
rta

la
m

a 
ka

n 
ba

sı
nc

ı (
m

m
H

g)
Kontrol

L-NAME

MEL

a

a a
a a

b

b b
b

b

a: kontrol grubuna göre anlamlı farklılık, 
b: L-NAME grubuna göre anlamlı farklılık (p<0.05). 

LL--NAME ile NOS NAME ile NOS inhibisyonuinhibisyonu oluşturulan oluşturulan 
sıçanlarda nekroz oranları (%)sıçanlarda nekroz oranları (%)

*: melatonin uygulamasına bağlı anlamlı farklılık (p<0.05)
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LL--NAME ile NOS NAME ile NOS inhibisyonuinhibisyonu oluşturulan oluşturulan 
sıçanlarda sıçanlarda iskemiiskemi--reperfüzyonreperfüzyon sonunda sonunda 

kalplerde kalplerde miyeloperoksidazmiyeloperoksidaz (MPO) düzeyi(MPO) düzeyi

a: kontrol grubuna göre anlamlı farklılık, 
b: L-NAME grubuna göre anlamlı farklılık (p<0.05). 
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SONUÇSONUÇ
MelatonininMelatoninin
miyokardiyal iskemimiyokardiyal iskemi--reperfüzyonreperfüzyon hasarında;hasarında;

Aritmiler,Aritmiler,
Nekroz,Nekroz,
ApoptozisApoptozis,,

üzerine koruyucu etkileri belirlenmiştir.üzerine koruyucu etkileri belirlenmiştir.

Bu koruyucu etkiler biyokimyasal parametrelerle Bu koruyucu etkiler biyokimyasal parametrelerle 
(GSH, MDA, MPO) desteklenmiştir.(GSH, MDA, MPO) desteklenmiştir.
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HedeflerHedefler

ApoptozisApoptozis

Reseptör düzeyinde melatoninin etkileriReseptör düzeyinde melatoninin etkileri

Koroner Koroner arter hastalığında kullanılan arter hastalığında kullanılan 

ilaçlarla karşılaştırma ve kombine ilaçlarla karşılaştırma ve kombine 

kullanımlarıkullanımları

TeşekkürTeşekkür
Prof. Dr. Ahmet Prof. Dr. Ahmet ACETACET, Prof. Dr. Erc, Prof. Dr. Ercüüment ment ÖÖLMEZLMEZ, , 
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Bu Bu ççalalışışmalar malar İİnnöönnüü ÜÜniversitesiniversitesi ((PP--99/3099/30) ve ) ve 
FFıırat rat ÜÜniversitesiniversitesi (P(P--938) Bilimsel938) Bilimsel AraAraşşttıırmalar rmalar 
Birimleri tarafBirimleri tarafıındanndan desteklenmidesteklenmişştir.tir.



29

Harvard model 50-8952 transducer (Harvard Apparatus, Inc., Massachusetts, U.S.A.)
Harvard Universal pen recorder (Harvard Apparatus, Inc., Massachusetts, U.S.A.) together with 
a standard lead-1 ECG
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Risk Alanı ve Nekrotik Alan Sınırlarının Risk Alanı ve Nekrotik Alan Sınırlarının 
Asetat Üzerine ÇizilmesiAsetat Üzerine Çizilmesi


