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Prof. Dr. Mustafa Oğuz GÜÇ’ün anısına 
Prof. Dr. Alper B. İSKİT 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,  

Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
 
 
 
 
 
“Bir insan yeryüzünde en son anıldığında gerçekten ölmüş olur” 

 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Oğuz Güç’ü 03.06.2009 Çarşamba 
günü kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. 

Ben Prof Dr. Oğuz Güç’ü 17 yıl önce 1993’de 
tanıdım. Yurtdışından yeni dönmüştü. Kendisi 
benim tez hocam ve danışmanım oldu. Yıllar 
içinde Hoca öğrenci ilişkimiz, zaman zaman 
ağabey kardeş, zaman zaman iyi anlaşan iki 
meslektaş şeklinde devam etti. 

Bazı insanlar vardır yaşadığını hissettirir 
insana. Sürekli yeni fikirler atar ortaya; sürekli 
iyi olmadığını düşündüğü şeyleri tartışır, 
iyileştirmeye çalışır. Bazen güldürür bizi kıs 
kıs; zekasına hayran kalırsınız. Ve sizi en derin 
uykunuzdan uyandırıp, tartışmanın içine 
çekmesini bilir. Ve siz yaşadığınızı 
hissedersiniz, bir bitki gibi değil, bir insan gibi. 
İşte Oğuz böyle bir insandı. Kültürüne, yanlış 
giden şeylere isyanına, başta öğrenciler 
herkese birşeyler öğretmeye calışmasına hep 
hayran kalmışımdır. Önemli bir parçamız 
eksiliverdi… 

Prof. Dr. Mustafa Oğuz Güç 2 Ağustos 1960’da 
Ankara’ da doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1978 
yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde, 
üniversite öğrenimini 1984 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ilk 
mezunlarındandır. Kendisini yakından tanıyan 
bir kişi olarak, bu iki eğitim kurumunda 
başlayan ve günümüze kadar süren derin 
arkadaşlıkların Oğuz Güç’ün hayatındaki yeri 
gerçekten çok önemliydi diyebilirim.  

 

Prof. Güç tıp fakültesi sonrası Erzurum’da iki 
yıllık zorunlu hizmet ve daha sonra kısa süreli 
kadın hastalıkları ve doğum asistanlığını 
takiben hayatı boyunca en çok zevk aldığı 
konu olan farmakoloji alanında 1986 yılında 
Hacettepe Tıp Fakültesinde çalışmaya başladı. 
İki sene sonra, 1988’de, YÖK bursu ile 
Strathclyde Üniversitesi’ne (Glasgow, İskoçya) 
Fizyoloji ve Farmakoloji Doktorası yapmak 

amacıyla gitti. 1992 yılında doktarasını 
tamamladı. Bir süre aynı yerde doktora sonrası 
araştırmacı olarak çalışmalarına devam etti. 
1993 yılında Hacettepe Üniversitesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı 
Doçent, 1994 de Doçent, 2001 yılında Profesör 
oldu. 

Son derece başarılı bir mesleki kariyere sahip 
olan Dr Güç mesleki hayatı boyunca birçok 
ödül aldı. 1988 yılında Eczacıbaşı Tıp Teşvik 
Ödülü, 1990’da Avrupa Şok Cemiyeti Genç 
Araştırmacı Ödülü, 1994’de Sandoz 
Farmakoloji Bilim Dalı Ödülü, 1997’de Bayındır 
Tıp Merkezi Teşvik Ödülü, 2000’de Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü, 
2007’de Türk Tabipler Birliği Dr. Füsun Sayek 
Bilim Ödülü’nü almıştır. Ayrıca “Havayolu 
epiteli kaynaklı vazoaktif maddelerin 
farmakolojisi” alanında yaptığı çalışmalarla 
1995 TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü’ne layik 
görülmüştür. Elliye yakın uluslararası özgün 
yayını, yirmi adet uluslar arası araştırma özeti, 
yayınlarına yapılmış yaklaşık beşyüz atıf, 1 
adet NCBI Gen dizisi Patenti ve çok sayıda 
ulusal bildirisi mevcuttur. 

Prof. Güç Merkezi etik kurul dahil olmak üzere 
çeşitli etik kurullarda görev yapmıştır. T.C. 
Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma 
Komisyonlarında çeşitli görevleri olmuştur. 
Özellikle Türkiye’de piyasada bulunan jenerik 
ilaçların biyoeşdeğerlik çalışmalarının 
değerlendirilmesinde emeği çoktur. Bu 
konularda doğrulardan hiç taviz vermeksizin 
kamu sağlığını düşünmüş, ülke çıkarlarını her 
türlü kişisel çıkarın önünde tutmuştur. “Akılcı 
ilaç kullanımı” konusunda T.C. Sağlık 
Bakanlığı bünyesindeki faaliyetlerine ek olarak 
birçok farklı platformda, konferanslarda ve 
toplantılarda eğitici olarak görev almıştır.  

Hocam Oğuz Güç ileri evredeki hastalığına 
tanı konduktan sonraki 34 aylık hayatında 
çalışma hızını, temposunu hiç azaltmadı. 
Vefatından bir hafta önce dahi kendi uzmanlık 
öğrencisinin laboratuvar bulgularını beraber 
tartıştığımızı hatırlarım. Hastalığıyla 



 2

mücadelesi çalışarak, daha çok çalışarak oldu. 
Uzun hastalık aylarında bile merak etmekten 
vazgeçmedi. Tüm tedavisinin çeşitli yurtdışı 
imkanları olmasına rağmen Türkiye’de 
olmasını tercih etti.  

Konuşmacı olduğu toplantılarda diğer 
konuşmacılar Oğuz Güç’ten sonra konuşmacı 
olmayı çok büyük bir talihsizlik olarak kabul 
ederlerdi. Her ders mutlaka güncellenir ve 
önceden provası yapılırdı. Doğuştan muhalif 
tarzı onu yeni tanıyanlar için başta zor gelse 
de, ilişkinin devamında düşünsel, entellektüel 
zenginliğiyle "keşke daha önce tanısaydım" 
dedirtirdi. Onun varlığı ortamı zenginleştiren 
başlıca unsur idi. İçinde bulunduğu toplulukları 
harekete geçiren oydu, tıpkı yaşamındaki 
herkesi harekete geçirmek konusunda 
gösterdiği çaba gibi. Onun hiperaktivitesi 
bulaşıcıydı üstelik. Bir şekilde dürterdi 
insanları, rahatsız etmek pahasına harekete 
geçirirdi, gündemi belirlerdi. 

Bugün Ben bu yazıyı yazarken hocam, 
ağabeyim, meslektaşım Oğuz Güç aramızdan 
ayrılalı yaklaşık dokuz ay oldu. Biz bu ayrılığa 

alışamadık. Düşünmemeye çalışarak bu 
ayrılığı kabul etmeyi hep erteledik. Ayrılığı 
biraz olsun düşününce de yerini 
dolduramayacağımızı biliyoruz, hissediyoruz. 
Sağlığında olduğu gibi hastalığında da bize bir 
şeyler öğretmeye devam etti: “İnsanın sadece 
yaptığı güzelliklerle anıldığını ve yaşamın 
aslında çok kısa olduğunu... “ 

Sevgili Oğuz hepimizin hayatına çok farklı bir 
renk, bir tat kattı. Oğuz’un ardından bir 
arkadaşının törende söylediği gibi:  

“…Ve demiştik ki, bir insan bu dünyadan 
ayrıldıktan sonra geride kalanlar saatini çalışır 

durumda tutmalı ki, ondan bir ses duymayı 
sürdürelim. Şimdi bizler senin geride bıraktığın 

köstekli saatleriniz. Ömrümüz yettiğince, bu 
anlaşılması zor ve tuhaf yeryüzünde Senin 

sesin olmayı sürdüreceğiz.” 

Toprağın bol olsun, Seni cok anacağız, cok 
özleyeceğiz… 
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Deneysel Alzheimer Modelinde Beta Sheet Breaker Peptidlerin Etkisi 
Funda BÖLÜKBAŞI HATİP 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Denizli 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 

Alzheimer hastalığı (AD), ilerleyici 
nörodejeneratif bir hastalık olup, amiloid beta 
peptid (Aβ )’in değişik dokularda agregasyonu 
ve birikmesi sonucu ortaya çıkar. Amiloid 
depozitleri beynin bazı bölgelerinde hücre içi 
nörofibriler tangıl şeklinde ve hücre dışında 
nörotik plaklar şeklindedir (Cordell, 1994). 
Senil plaklar AD’de en erken patolojik 
bulgudur, bu plaklardan 20-30 yıl sonra 
nörofibriler tangıllar gözlenir (Mann ve ark., 
1992). Plaklar iki şekildedir; amorf olanlar 
dejeneratif değişikliklerin olmadığı formdur, 
diğeri ise merkezi yoğun olan plaklar matür ve 
immatür haldedirler ve çok sayıda Aβ40 fibril 
içerir, dejeneratif değişikliklerle birliktedir 
(Harigaya ve ark., 2006). 

Aβ40, AD’de görülen ve merkezi yoğun olan bu 
plakların oluşumunda rol oynar (Kumar-Singh 
ve ark., 2000). Bu deneysel olarak APPws 
farelerde gösterilmiştir (Harigaya ve ark., 
2006). Aβ42’nin değil ve fakat Aβ40’ın amiloid 
fibriler yapıya dönüştüğü kayd edilmiştir (Shin 
ve ark., 1997). Aβ40 aynı zamanda vasküler 
Aβ’nında ana bileşenidir (Ozawa ve ark., 
2002). Aβ40 değişik patolojik olaylarda yer 
almaktadır. Aβ40’ın tau fosforilasyonu 
indüklediği ve kolinerjik nöron kaybına yol 
açtığı rapor edilmiştir (Zheng ver ark., 2002). 
Aβ40 ayrıca farklı doku türlerde, insanlarda da 
olmak üzere hücre membranlarında ve 
subsellüler fraksiyonlarda flüditeyi 
değiştirmektedir (Waschuk ve ark., 2001). 
Aβ40 kortikal nöronlarda gecikmiş- rektifiye 
potasyum akımlarını (Yu ve ark., 2006) ve 
endoplazmik retikulumdan Ca2+ açığa çıkışını 
artırarak (Ferreiro ve ark., 2006) apopitozu 
indükler. AD’de, Aβ40 bellekte bozulmaya 
neden olmasının yanı sıra, deneysel olarak 
davranış değişikliklerine de neden olmaktadır. 
Y-labirent ile yapılan çalışmalarda 
hipokampus(HC) (Li ve ark., 2005) ve lateral 
serebral ventriküllere (Yamaguchi ve ark., 
2006) Aβ40 injeksiyonu sonrası bellekte 
bozulma olduğu gösterilmiştir.  

AD tedavisinde kullanılan ajanlar ne hastalığın 
ana nedenini ortadan kaldırır, Aβ gibi, ne de Aβ 
tarafından oluşturulan patolojik değişiklikleri 
düzeltir. Dolayısı ile AD tedavisinde Aβ 
agregatlarının oluşumunu engelleyen ya da 
çözünmesini hızlandıran terapötik yakla-
şımların önemi büyüktür. Dolayısı ile AD 
tedavisinde doğal amiloid sekuenslerine 

karşılık gelen oligopeptidler ilgi çekmektedir 
(Costa ve ark., 2008).  

Aβ’nın belli bir amino asid fraksiyonuna analog 
olan peptidlere βSBP’ler denir. AD tedavisinde 
yeni sınıf ilaç grubu olabilecek yapıdaki bu 
peptidler spesifik olarak patolojik olan proteine 
bağlanarak, bu proteinin anormal konfor-
masyonel yapısını geriye çevirir ya da inhibe 
eder (Estrada ve ark., 2006). Dizilimleri farklı 
olan bu kısa peptidlerin Aβ üzerinde değişik 
etkileri vardır. LPYFD-amid’in nöronal 
dejenerasyonu, tau agregasyonunu ve Aβ42 ile 
indüklenen hücre canlılığındaki düşüşü, 
azalttığı gösterilmiştir (Datki ve ark., 2004). 
LPFFD ise Aβ’nın 17-21 nolu rezidülerine 
bağlanarak Aβ’nın hidrolitik özelliğini inhibe 
eder( Brzyska ve ark., 2006). Elde edilen 
bulgularda pentapeptid yapıda olan kısa 
peptidlerden LPFFD-OH’ın fibrilogenezi hızlan-
dırdığı, LPYFD-NH(2)’nin geciktirdiği ve fakat 
önleyemediği Aβ42 solusyonu içine eklenerek 
gösterilmiştir. Aβ42 agregasyonu üzerinde bu 
iki penta peptidin etkilerinin farklı olmasının 
nedeni konformasyonel farklılıklarına daya-
nabilir (Laczko ve ark., 2008). LPFFD’nin tek 
başına (Soto ve ark., 1998) ya da polietilen 
glikol ile konjuge halde (Rocha ve ark., 2009) 
Aβ fibrilogenezini önlediği bulunmuştur. Ayrıca 
Val-Glu-Ser-Tyr-Val-Pro-Leu-Phe-Pro içeren 
bir nanopeptidin Aβ42 fibrilogenezini ve 
sitotoksisitesini önlediği bildirilmiştir (Janusz ve 
ark., 2009). 

Aβ’nın etkilerini gösteren çoğu çalışma in vitro 
olarak yapılmıştır ya da Aβ40 yerine diğer Aβ 
türleri kullanılmıştır. Bilgilerimize göre Aβ’nın 
15-24 amino asid sekuenslerini içeren okta 
peptid yapıdaki βSBP’lerin; βSBP15-22 
(QKLVFFAE), βSBP 16-23 (KLVFFAED) ve 
βSBP 17-24 (LVFFAEDV).   bellek 
bozuklukları, santral/kanda Aβ40 
ekspresyonunu gösteren çalışma yoktur. Bu 
proje kapsamında üç ayrı βSBP’nin (βSBP15-
22, βSBP16-23 ve βSBP17-24) intraamigdaloid 
olarak verilen Aβ40 sonrası oluşan bellek 
değişiklikleri üzerine etkisi ve in vivo olarak 
serumda Aβ40 reaktivitesi araştırılmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Deney Hayvanları 

Bu proje kapsamında ağırlığı 250-300g 
arasında değişen erkek Sprague–Dawley 
sıçanlar Pamukkale Üniversitesi Deney 
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hayvanları Araştırma Biriminden sağlandı. 
Hayvanlar her kafeste 5 sıçan olacak şekilde 
23±2°C ısıda ve %, 60±5 nem ortamında 12 
saat aydınlık/karanlık ortamda tutuldular. 8 
kollu radiyal labirent (RAM) ve cerrahi öncesi 
hariç hayvanlara su ve yiyecek serbestti. 

Cerrahi İşlem 

Sıçanlar intraperitoneal 90mg/kg ketamin ve 
10mg/kg xylazin kombinasyonu ile anestezi 
edildikten sonra sterotaksik cihazına (Stoelting) 
yerleştirildi. Amigdaloid çekirdeğe (AMG), 
mikroşırınga pompasına yerleştirilen 10 μL’lik 
Hamilton mikro enjektörü ile 0.55mm çapında 
çelik yapılı kanüllerle peptidler ve çözücüleri 
sıçan beynine giriş koordinatları (mm) Paxinos 
Watson atlasına göre verildi.  

Bilateral olarak 3’er μL solusyon 1 μL /dk’da 
hızda toplam 6 dakikada gidecek şekilde AP: 
3.0mm, L: 4.6mm, DV: 8.8mm amigdala(AMG) 
bölgesine verildi. Solüsyon verildikten sonra 1 
dk beklendi. Kanül işlem yerinden 0.2 mm 
geriye çekildikten sonra tekrar 3 dk. beklenerek 
süre sonunda kanül tamamen çıkarıldı. Vücut 
ısısı ısıtma pedi, cerrahi sırasında ve 
anesteziden ayılma süresince bir lamba 
kullanılarak 37 °C’de tutuldu. Cerrahi işlemden 
sonra her sıçana arka bacak kasına penisilin 
100.000 ünite injekte edildi. Tüm cerrahi 
işlemlerde ve hayvan bakımında Pamukkale 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulunun 
yürütmekte olduğu kurallara sıkı bir şekilde 
uyulmuştur. 

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAI
IGLMVGGVV amino asid dizilimindeki Aβ40 
(Anaspec, USA) kullanıldı.  

 

 
Şekil 1:.Aβ40 ve βSBP’lerin amino asid 
dizilimleri: βSBP15-22 (düz çizgi), βSBP16-23 
(kesik çizgi), βSBP 17-24 (noktalı çizgi)  

 

Liyofilize Aβ40 minimal miktarda DMSO 
eklenerek deiyonize distile suda çözündürüldü. 
Aβ40’ın toksistesi fibriler yapısı ile ilişkili olduğu 
için (Howlett ve ark., 1995) Aβ40 Miguel-
Hidalgo ve arkadaşlarının (Miguel-Hidalgo ve 
ark., 1998) yaptıkları çalışmadaki gibi yaşlan-
dırıldı. Bu şekilde hazırlanan Aβ40 ve βSBP’ler 
sırasıyla 3 nmol 3μL-1 ve 30 nmol 3μL-1 olarak 
bilateral AMG bölgesine verildi. 

8 Kollu Radial Labirent (RAM) 

RAM, ön alıştırma, öğrenme ve post operatif 
değerlendirme bölümlerinden oluşuyordu. 

Öğrenme bölümünü tamamlayan sıçanlardan 
seçim kriterine uyan (hiç yanlış yapmamış ya 
da en fazla bir yanlış seçim yapmış olan) 
sıçanlar 1 gün sonra toplam 5 gruba ayrıldı. 
1.DMSO, 2.Aβ40, 3.Aβ40 +βSBP15-22, 
4.Aβ40+βSBP16-23, 5.Aβ40 +βSBP17-24. 1. 
ve 2. gruba sırasıyla DMSO ve Aβ40 verildi. 
βSBP’ler, Aβ40 verilmesini izleyen 8. günde 
uygulandı (Şekil 2). Post operatif 
değerlendirme bölümünde 7., 10. ve 14. günde 
RAM uygulandı. 14.günde ELISA ve dot blot 
işlemleri için kan örnekleri alındı. Dekapite 
edilen sıçanların beyinleri histopatolojik ve 
immunohistokimyasal çalışmalar için kullanıldı.  

 

 
 

Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal 
değerlendirme 

Deney sonunda beyinler alınarak AMG ve 
HC’da Aβ yumakları, Hematoksilen-Eosin, 
Kongo Red ve Kristal Viole ile boyandı. AMG 
bölgesindeki Aβ40 depozitleri yalnızca kristal 
viole ile boyanan preparatlarda yoğun 
agregatlar olarak gösterildi. Bu depozitler 
kongofilik değildi (polarize ışığı çift 
yansıtmıyordu) ve hemotoksilen-eosin boya-
malarında saptanamadı (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. AMG’den elde edilen kesitlerde 
Hematoksilen-Eosin (A) , Kongo Red (B) ve 
Kristal Viole (C) boyamaları. C’de oklarla Aβ 
agregatları (X40) görülmektedir.  

 

İmmunohistokimyasal boyamada seçilen 
parafin bloklardan lizinli lamlara 5 μm 
kalınlığında kesitler alındı. Primer antikor 
olarak Rabbit (polyclonal) Anti-βAmyloid 40 
Unconjugated Antikor (Biosource) kullanıldı. 

Şekil 4’de görüleceği gibi, Aβ40, AMG 
bölgesinden elde edilen kesitlerde periferik 

2
0 

1 3 5 1
8 Gün2

8
3
4

RAM ön alıştırma (     ), öğrenme (    ) ve Aβ40  ve βSBPlerin 
verilmesi sonrası değerlendirme (     ).  
Stereotaksik injeksiyonla  Aβ40 ve  βSBPlerin verilmesi (   )   Kan 
örneği alınması ve dekapitasyon(    ).  

seçim 
Aβ40  βSB

Kan örneği ve 
dekapitasyon 

 

Şekil 2

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV 
 1 8 16 32 4024 

A B C 



 5

kısmı daha az yoğun olmak üzere, yoğun 
merkezi plaklar olarak saptanmıştır (Şekil 4A). 
Plakları çevreleyen nöron hücrelerinde piknoz 
(nükleer büzüşme ile birlikte geri dönüşümsüz 
kromatin kondensasyonu) ve  karyoreksis 
(nükleusun destruktif fragmantasyonu) 
apoptotik profii işaret etmektedir. Bazı 
hücrelerde karyoliz (nükleer soluklaşma) de 
gözlenmiştir. βSBP’ler  amyloid plakların 
merkezi kısmındaki yoğunluğu azaltmış, 
piknotik hücre sayısında da yalnızca Aβ40 
verilen sıçanlara göre seyrekleşme 
görülmüştür (Şekil 4B).HC ‘da plak gözlen-
memiştir. Ancak Aβ40’ın etkisi yalnızca 
enjeksiyon bölgesi ile sınırlı kalmamıştır.  CA1 
bölgesinde stratum piramidale’nin hücresel 
katında disintegrasyon saptanmıştır (Şekil 4C). 
βSBP’ler CA1 bölgesindeki hücresel değişik-
likleri (hücresel organizasyon ve hücre yapısı) 
inhibe etmişlerdir. Şekil 4D’de βSBP 15-22’nin 
bu düzeltici etkisi görülmektedir.   

 

 
Şekil 4. İmmunohistokimyasal olarak boyanan 
kesitlerden elde edilen görüntülerde AMG 
bölgesine Aβ40 (3nmol3μL-1x2) mikroenjek-
siyonu sonrası 14.günde gözlenen hücresel 
değişiklikler ve Aβ40 plakları. A. AMG 
bölgesine yalnızca Aβ40 verilen, B. AMG 
bölgesine βSBP15-22 ( 30 nmol3μL-1 x2) 
verilen; HC CA1 bölgesinden elde edilen 
kesitler: C. Yalnızca Aβ40 mikroenjeksiyonu D. 
βSBP15-22, 30 nmol3μL-1 x2 verilerek seçilen 
kesitler. Büyütme x40.  

 

Aβ40 Reaktivitesinin Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay (ELISA) ile 
Değerlendirilmesi 

96 kuyucuklu ELISA mikropleytleri kullanıldı. 
Her kuyucuk x2 oranında dilüe edilmiş ve 
36°C’den 42°C’ye kadar ısısal olarak 
konformasyonel değişikliğe uğratılmış 50 μL 
‘lik serum örnekleri ile kaplandı. Örnekler 
pleytte üçerli gruplar halinde çalışıldı. Serum 

örnekleri ile kaplanan mikropleytler +4°C’de bir 
gece (ON) bekletildi. Kuyucuklar boşaltılarak, 
her kuyucuğa 100μL, Tris buffered saline 
(TBS; 20mM Tris/34mM NaCl, pH 7.4) içinde 
%3 bovine serum albumin (BSA) eklendi ve 2 
saat 37°C’ de inkübasyona bırakıldı. Her 
kuyucuk 100μL TBS-T (TBS ve 0.1% Tween-
20, pH 7.4) ile 6 kez yıkandı. Her kuyucuğa 
TBS içeren %1 BSA içinde 50μL monoklonal 
antikor (Mouse monoclonal Anti Abeta 17-24 
unconjugated) 1:10.000 dilüsyonda eklendi. 2 
saat 37 °C’ de inkübe edildi. Yıkamadan sonra, 
her kuyucuğa TBS içeren %1 BSA içinde 50μL 
peroksidaz işaretli sekonder antikor (goat anti 
rabbit Ig HRP) 1:10.000 dilüsyonda eklendi. 2 
saat 37 °C’ de inkübe edildi. Yine 100μL TBS-
T ile 6 kez yıkamadan sonra her kuyucuğa 
100μL TMB (3.3’,5,5’’-tetramethylbenzidine) 
eklendi. Önce 630 nm dalga boyunda ELISA 
mikropleyt okuyucuda (BİO-TEK ELX800) 
okuma yapıldı. Renk oluşumu 
tamamlandığında 1 N HCl aynı hacimde 
eklenerek reaksiyon durduruldu ve 450 nm 
dalga boyunda okuma yapıldı.  

Dot Blot 

Western Blot tekniğinde 0.2 μm PVDF 
membran %100’lük metanol ile emdirildi, 
deiyonize su ile yıkandı ve PBS ile dengelendi. 
Sıçan serum örneklerinden bu kez toplam 
hacim 100μL olacak şekilde çalışıldı. Sıçan 
serum örneklerinden 25 μL alınarak 75 μL salin 
ile dilue edildi. Multimikrofiltre kullanılarak 
spotlandı. Aynı zamanda 2-10ng arası 
rekombinant sıçan A(40 standart bir eğri 
oluşturmak için kullanıldı. Spesifik olmayan 
bağlanmaların önlenmesi için blot %5 skim 
milk ile bir gece boyunca ON olarak T-PBS( 
PBS içinde 0.1% tween-20) ile bloke edildi. 

Primer antikor olarak yine indirekt ELISA 
yönteminde kullandığımız monoklonal antikor 
4G8 bu kez 1:2000 konsantrasyonda kullanıldı. 
Blot 2 saat boyunca oda ısısında inkübe 
edildikten sonra ECL Anti-mouse IgG HRP 
linked whole Ab ile (1:5000 dilusyonda) 1 saat 
oda ısında işleme tabi tutuldu. Bağlı antikor 
daha sonra Immobilon Western 
Chemiluminescent HRP Substrate ve LAS-
4000 mini imaging sistemi (FUJIFILM) ile 
görüntülendi. Kantitatif veriler Multi Gauge 
(FUJIFILM) ve standart eğriden hesaplandı. 

İstatistiksel analiz 

RAM aktivitesinin değerlendirilmesinde, gruplar 
arasındaki farkın, değerlendirmeye alınan 
günlerde grup içindeki farklılıkların ve grup x 
gün etkileşimlerinin ortaya konabilmesi için 
tekrarlayan veriler için ANOVA uygulandı. 
ELISA sonuçları, grup farklılıkları, ısı 

A B

C D
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değişimindeki etkinin ortaya konabilmesi ve 
grup x ısı etkileşimini gösterilmesi açısından 2- 
yönlü ANOVA ile değerlendirildi. Dot blot 
verileri tek-yönlü ANOVA ile değerlendirildi. 
Tukey testi ile Post hoc analiz yapıldı. P<0.05 
ve altı değerler anlamlı olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

RAM performansı 

Doğru seçimler üzerine olan etkiler 

Şekil 5’de DMSO  grubu ile karşılaştırıldığında 
A(40‘ın 3.günden başlayarak (P<0.02) doğru 
seçimleri azalttığı görülmektedir. A(40‘ın bu 
etkisi 10. (P<0.01) ve 14. (P<0.001) günde 
artmaktadır. Seçim günü elde edilen değerlerle 
karşılaştırıldığında A(40‘ın doğru seçimleri 
azaltıcı etkisi 10.(P<0.001)  ve 14. (P<0.000) 
günde daha anlamlıdır. 

 

Şekil 5. AMG’ye bilateral A(40 injeksiyonu(3 
nmol 3(L-1 x2)  ile indüklenen bellek 
bozukluğuna (SBP’lerin etkisi. (SBP’ler 
(30nmol3(L-1 x2) A(40 verilmesinden sonraki 
8. günde enjekte edilmiştir. Bellek bozukluğu 
RAM’da doğru seçimdeki azalma olarak 
ölçülmüştür. Değerler ortalama (S.E.M.( A(40 
grubunda n=12, diğer gruplarda n=8)  
İstatistiksel anlamlılık: *P0.02, **P<0.01, 
***P<0.001 vs. DMSO; † P0.05 and ‡ P<0.001 
vs. Aβ40 

 

(SBP’ler, A(40 tarafından azaltılan doğru 
seçimleri artırarak, bellek üzerinde farklı 
düzeltici etkiler göstermektedir. 10. günde 
yalnızca βSBP16-23 doğru seçimleri anlamlı 
olarak (P<0.04) artırırken, 14.günde tüm  
(SBP’ler doğru seçimleri anlamlı olarak 
artırmaktadır ((SBP15-22 ve βSBP17-24 için 
P<0.001, βSBP16-23 için P<0.05 ). βSBP’ler 
için kendi aralarında anlamlı bir fark 
saptanamamıştır. 

Yanlış seçimler üzerine olan etkiler 

RAM’da kolların tekrar ziyaret edilmesi YS 
olarak değerlendirilmektedir. Şekil 6’da, 
Aβ40‘ın DMSO grubu ile karşılaştırıldığında 3. 
günden başlayarak yanlış seçimleri arttırdığı 
(P<0.02) görülmektedir. 

 

 
Şekil 6. AMG’ye Aβ40 injeksiyonu(3 nmol 3μL-1 x2) 
ile RAM testinde yanlış seçimlere βSBP’- lerin etkisi. 
βSBP’ler (30 nmol3μL-1 x2) Aβ40 verilmesinden 
sonra 8. günde injekte edilmiştir. Yanlış seçim 
deney sırasında (8 kolun tamamının ziyareti ya da 
10 dakikalık sürenin bitişi) 1’den fazla ziyaret edilen 
kol sayısı olarak tanımlanmıştır. Değerler ortalama ± 
S.E.M. (Aβ40 grubunda n=12, diğer gruplarda n=8) 
İstatistiksel anlamlılık:. *P0.02, **P<0.01, 
***P<0.001 vs. DMSO; † P0.05, #P<0.02 ve ‡ 
P<0.001 vs. Aβ40 

 

Bu etki 10.( P<0.01) ve 14. (P<0.001) günde 
giderek artmaktadır. Seçim günü elde edilen 
değerlerle karşılaştırıldığında Aβ40‘ın yanlış 
seçimleri artırıcı etkisi 10.(P<0.01)  ve 14. 
(P<0.001) günde daha anlamlıdır. Aβ40 verilen 
sıçanlarda βSBP’ lerin yanlış seçimler üzerine 
farklı etkileri bulunmaktadır. 10. günde yalnızca 
βSBP16-23 yanlış seçimleri anlamlı olarak 
(P<0.05) azaltırken, 14.günde tüm  βSBP’ler 
yanlış seçimleri anlamlı olarak azaltmaktadır 
(βSBP15-22 ve βSBP17-24 için P<0.001, 
βSBP16-23 için P<0.02 ). 14.günde βSBP’ler 
için kendi aralarında anlamlı bir fark 
saptanamamıştır. 
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Şekil 7. Sıçan serumunda βSBP’ler ile Aβ40’ın 
reaktivite paterninde değişiklikler. Reaktivite 36-42 
°C’lerde ELISA ile tanımlanmıştır. 6F/3D’ye karşı 
reaktivite Aβ40 (3 nmol 3μL-1 x2 intraamygdaloid)   
tek başına ya da takip eden 8.günde βSBP(30 
nmol3μL-1 x2)’lerin AMG’ye injeksiyonunu sonrası 
14.günde ölçülmüştür. Değerler ortalama ± S.E.M. 
(DMSO grubu için n=6, diğer gruplar için n=5, 3 kere 
tekrarlanmıştır). İstatistiksel anlamlılık kontrole göre 
(6F/3D): †P<0.001 vs Aβ; aP<0.01; bP<0.004, 
cP<0.002, dP<0.001 

 

Kanda Aβ40 ekspresyonu üzerine βSBP’ 
lerin etkisi 

ELISA testi 

Şekil 7’de AMG bölgesine DMSO alan kontrol 
sıçan serumlarında reaktivite (absorbans) 
0.46± 0.05 to 0.47±0.07 (36-42 °C arası 
ortalama değer) bulunmuştur. 

Gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(F4,126=75.06, P<0.001). Grup içinde ısı 
değişimleri ya da grup X ısı etkileşimleri 
açısından anlamlı fark saptanmamıştır. AMG 
bölgesine Aβ40 verilmesi ile 36-42°C’de artan 
bir reaktivite saptanmıştır (sırasıyla 1.68±0.40 
[DMSO’nun %265’i]  ve 1.85±0.44 [ DMSO’nun 
%294’ü]). 

βSBP’ler, Aβ40 verilen sıçanlardaki bu 
reaktivite artışını azaltmışlardır (P<0.001). 
βSBP15-22 alan grupta reaktivite sırasıyla 
0.58±0.23 ve 0.4±0.12 (Aβ40’ın %35 ve 
%22’si). βSBP16-23 reaktiviteyi 36 ve 
42°C’lerde sırasıyla 0.18±0.02 ve -0.21± 0.02 
(Aβ40’ın %11’i) olarak azaltırken, bu oranlar 
βSBP17-24 alan grupta 36 ve 42°C’lerde 
sırasıyla 0.36±0.11 ve 0.32±0. (Aβ40’ın %21 
ve 17% ‘si). βSBP’ler açısından aralarında 
anlamlı fark bulunmamıştır. 

 
Şekil 8. Sıçan serumunda Aβ40 
ekspresyonuna βSBP’lerin etkisinin dot blot 
yöntemi ile gösterilmesi. AMG’ye Aβ40 (3 nmol 
3μL-1 x2) verildikten sonraki 8. günde  
βSBP(30 nmol 3μL-1 x2)’ler injekte edilmiştir. 
İnkübasyonda monoclonal antikor 4G8 
(1:2000) ve ECL Anti-mouse IgG HRP linked 
whole AB (1:5000) kullanılmıştır. Bağlı antikor 
Immobilon Western Chemiluminescent HRP 
Substrate (MILLIPORE) ve LAS-4000 mini 
imaging system (FUJIFILM) kullanılarak 
görüntülenmiştir. Multi Gauge (FUJIFILM) 
kullanılarak dot blot kantifikasyonu ve 2-10ng  
rekombinant sıçan Aβ40 standart eğrisine göre 
hesaplanmıştır. *P<0.03 Aβ40 ve DMSO; 
†P<0.003 βSBP ve Aβ40 .  

Dot Blot 

Dot Blot yöntemi ile, AMG bölgesine Aβ40 
enjekte edilen sıçanların serumlarında 14 gün 
sonra Aβ40 saptanabilmektedir. ANOVA ile 
elde edilen sonuçlarda gruplar arasında 
anlamlı fark bulundu (F4,15=10.564, P<0.001). 
Elde edilen blotların kantifikasyonunda kontrol 
sıçan grubunda serumlarında 25.2±1.7 ng mL-1 
(Aβ40 alan grubun %70’i) saptandı(Şekil 8). 

AMG bölgesine Aβ40 verilen gruptan elde 
edilen değerler 36.13 ±5.1 ng mL-1 olup DMSO 
alan gruba gore artmış şekilde anlamlı idi 
(P<0.05). βSBP15-22,  Aβ40 seviyelerini 
yalnızca %4 oranında (34.5 ±2.76 ng mL-1) 
azaltırken βSBP16-23 ve 17-24 sırasıyla (%50 
ve  %49)  18.0± 2.0 ve 17.6± 0.8 ng mL-1 
oranında azalttı (P<0.004 Aβ40 grubu ile 
karşılaştırıldığında). Bu etkiler βSBP 15-22 ile 
karşılaştırıldığında, anlamlı (P<0.01) olarak 
daha fazlaydı. 

TARTIŞMA 

Bu çalışma ile AMG bölgesine verilen Aβ40’ın 
tekrarlanabilir şekilde bellek fonksiyonlarını 
bozduğu gösterilmiştir. AD’de etkilenen beyin 
bölgelerinde, senil plakların en fazla AMG 
(Arriagada ve ark., 1992) ve HC (Fukutani ve 
ark., 1995) bölgesinde olduğu gösterilmiştir. 
Bazı kaynaklarda AMG bölgesinin HC ve diğer 
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kortikal alanlara göre daha erken etkilendiği 
belirtilmektedir (Palmer ve ark., 1986). Aβ40, 
HC’un CA1 (Jiang ve ark., 2008) bölgesinde 
apopitozun karakteristik özelliklerini gösteren 
nörodejenerasyonu (Miguel-Hidalgo ve ark., 
1998) indüklemektedir. Bizim çalışmamızda 
Aβ40’ın AMG bölgesinde enjeksiyon 
bölgesinde patolojik değişiklikleri 
indüklemektedir. Bu değişiklikler mikroglial 
hücrelerde IL-1 alfa ve IL-1 beta sekresyonuna 
(Lindberg ve ark., 2005), AD’de Aβ tarafından 
oluşturulan (Sigurdsson ve ark., 1997) sık 
rastlanan  inflamatuar yanıtlara, astrositoz ve 
mikrogliozise (McGeer ve ark., 2000) bağlı 
olabilir. Elde ettiğimiz sonuçlarda 
yaşlandırılmış Aβ40’ın etkilerinin yalnızca 
injeksiyon alanı ile sınırlı kalmayıp, HC’ta da 
patolojik değişikliklere yol açtığını gördük. 
Sıçan sağ AMG bölgesine Aβ25-35 
enjeksiyonları sonrası ilerleyici şekilde hücre 
iskeletinde değişiklikler ve astrogliotik 
reaksiyonlar hem AMG içerisinde hem de AMG 
ile bağlantılı uzak beyin bölgelerinde 
saptanmış olup (Sigurdsson ve ark., 1996) 
elde ettiğimiz sonuçlarla uyumludur. 

Aβ toksistesine bağlı sonuçlar değişkendir. Bu 
değişkenlik konformasyonel duruma (Pike ve 
ark., 1991), doza, Aβ’nın sekuenslerine, 
uygulama yoluna, ölçülen patolojik 
değerlendirmelere, beyin bölge ve/ya da 
hemisferlerine, postoperatif aralıklara, türlere 
göre değişiklik gösterebilir. Elde ettiğimiz 
sonuçlara göre Aβ40’ın nöronal toksistesi ve 
buna bağlı davranış değişiklikleri tekrarlanabilir 
özelliktedir. 

Önceki çalışmalarda agrege Aβ40 
enjeksiyonunun HC’ta 30 gün sonra (Cleary ve 
ark., 1995) ya da nükleus bazalise 
injeksiyondan 60 gün sonra (Giovanelli ve ark., 
1995) bellekte bozulmaya neden olduğu 
gösterilmiştir. Sonuçlarımız Aβ40’ın doğru 
seçimleri azalttığını ve yanlış seçimleri 
arttırdığını göstermektedir. Bu etki Aβ40’ın 
enjeksiyonundan sonraki 3. günde belirgin 
olmasına rağmen, 10 gün sonra bu etki 
devamlılığını sürdürmektedir. Nispeten 
sıçanlarda Aβ40’ın AMG’ye enjeksiyonu 
sonrası sıçan davranış çalışmaları azdır. 
Sıçanlarda HC’un CA1 ve CA3 bölgesine 
enjekte edilen Aβ40’ın pozisyon işlemlerinde 
gecikmiş-karşılaştırma (Yamada ve ark., 2005) 
ve yer navigasyonu ve Morris su labirenti prob 
testinde belleği bozduğu (Jiang ve ark., 2008) 
gösterilmiştir. Aβ çeşitli mekanizmalarla belleği 
bozabilir. Aβ40 büyük olasılıkla LTP’nin geç 
protein sentezi bağımlı fazı (Puzzo ve ark., 
2006) ve postsinaptik AMPA reseptörlerini 
hedefleyerek (Shemer ve ark., 2006) LTP’yi 
azaltarak sinaptik plastisiteyi bozabilir (Schmid 

ve ark., 2008). Aβ40 ile indüklenen öğrenme 
ve bellekteki bozulma kolinerjik disfonksiyon 
(Itoh ve ark., 1999; Giovannelli ve ark., 1995; 
Tran ve ark., 2001; Yamaguchi ve ark., 2006), 
NO aşırı üretimi (Tran ve ark., 2001; 
Udayabanu ve ark., 2008), oksidatif stres (Kim 
ve ark., 2003; Yamada ve ark., 1999) ile 
birliktedir. Aβ tarafından HC’ta GFAP ve OX-6 
(Whitehead ve ark., 2005), iNOS ve IL-1β (Zhu 
ve ark., 2006)’da ve HC’ta peroksidasyonda (Li 
ve ark., 2004) artış nöronal hasarı 
indüklemekte ve sonuçta davranışsal etkilerde 
gecikmeye ve ciddi öğrenme ve bellek 
bozukluklarına yol açmaktadır. 

Pentapeptid yapıdaki βSBP’lerin (16-20 ve 17-
21) normal yapıyı stabilize ve β-sheet zengin 
yapıları destabilize ettiği (Soto ve ark., 2000) 
daha önceden var olan Aβ fibrilleri geri 
döndürdüğü (Sigurdsson ve ark., 2000) ya da 
amiloid plak oluşmasını önlediği (Permanne ve 
ark., 2002) bildirilmiştir. Öte yandan, Aβ-
kökenli 8- rezidü içeren Aβ1-8, Aβ9-16 ve  
Aβ16’nın kaspaz yolağında aktivasyonu inhibe 
ettiği ve Aβ42-, Aβ40- ve Aβ17-42 ile 
indüklenen nöronal hücrelerin apopitozununa 
karşı koruyucu etki ettiği bildirilmiştir (Awasthi 
ve ark., 2005). Elde ettiğimiz sonuçlarda 
çalışmada denediğimiz okta peptid yapıdaki 
βSBP’lerin AMG ve HCta oluşan hücresel 
değişiklikleri azalttığı ve sınırladığı 
görülmüştür. Böyle bir sonuç (SBP’lerin 
beyinde Aβ40’ın etkilerine karşı nöroprotektif 
bir etkisinin olduğunu gösterebilir. Her nasılsa 
(SBP’ler RAM testinde Aβ40 ile ilişkilerinde 
farklı sonuçlar göstermektedir. Tüm βSBP’ler 
14.günde doğru seçimleri arttırarak ve yalnış 
seçimleri azaltarak Aβ40 ile indüklenen 
bellekteki bozulmayı azaltmaktadırlar. Ancak 
yalnızca βSBP15-22 14.günde toplam hatayı 
ve latensi azaltmaktadır (veri gösterilmemiştir). 
Bu sonuçlar doğrultusunda βSBP15-22’nin 
Aβ40 ile indüklenen bellek fonksiyonlarının 
düzeltilmesi ve nöroproteksiyonda farklı bir 
rolünün olduğu söylenebilir. 

AD’li hastaların serumunda Aβ40’ın 17-21 nolu 
epitoplarını tanıyan monoklonal antikor 
kullanılarak Aβ saptanabilir (Bolukbasi Hatip ve 
ark., 2008). Ancak kanda bulunan amiloid 
peptidlerin AD hastalığının şiddetini yansıtıp 
yansıtmadığı konusunda fikir birliği yoktur. 
Artmış serum Aβ seviyeleri ailesel ve aynı 
zamanda %13 oranında sporadik AD’de de 
görülebilir (Scheuner ve ark., 1996). Temel 
seviyeden daha yüksek miktarlarda Aβ42 
değilde Aβ40 konsantrasyonlarının yüksek 
demans riski ile birlikte olduğu bildirilmiştir ( 
Van Oijen ve ark., 2006). Ek olarak Aβ40’ın bu 
temel değerinin AD’de tedaviye yanıtın bir 
göstergesi olduğu rapor edilmiştir (Modrego ve 
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ark., 2008). Ancak diğer bir çalışmada Aβ40 ve 
Aβ42 seviyelerinin herhangi bir beyin ölçümü 
ile korele olmadığı bildirilmiştir (Freeman ve 
ark., 2007). Bizim çalışmamızda naif 
sıçanlarda da Aβ40’ın saptanabileceği 
gösterildi ancak saptanan Aβ40, AMG 
bölgesine Aβ40 verilenlerde daha fazlaydı. 
AMG bölgesine enjekte edilen Aβ40, HC 
bölgesine de geçmekte ve dolaşıma 
katılmaktadır. Zira Aβ40 alan sıçanların 
serumunda artmış Aβ40 seviyeleri 
bulunmuştur. ELISA ve dot blot sonuçlarımız 
paralellik göstermektedir. Zira DMSO grubu ile 
karşılaştırıldığında, serumdaki reaktivite ve 
Aβ40 seviyeleri Aβ40 grubunda artmış olarak 
bulunmuştur. βSBP’ler kendi içlerinde 
karşılaştırıldığında söz konusu reaktivite ve 
Aβ40 seviyelerindeki azalma  βSBP16-23 ve 
17-24 verilen gruplarda βSBP15-22 ile 
karşılaştırıldığında daha fazla bulunmuştur. 
Ancak elde edilen bu periferik etkiler santral 
etkilerin bir göstergesi olmayabilir. Bu nedenle 
kandaki Aβ seviyesi ile beyindeki seviyenin 
arasındaki korelasyonun ortaya konması 
gerekir. 

Özellikle oktapeptid yapıdaki βSBP’ler, AD 
tedavisinde umut vadeden yeni sınıf bir ilaç 
grubu olarak değerlendirilmeli, ileri araştırmalar 
yapılmalıdır.  

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu-TUBİTAK tarafından, 
SBAG-K-50-104S262, desteklenmiştir. 
*Yayımlanması amacı ile Current Alzheimer 
Research dergisine sunulmuştur. 
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Bağımlılığa Yatkınlık Ölçütü Olarak Ön-Uyaran Aracılı İnhibisyonun Kullanımı 
Hakan KAYIR 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ 

İrkilme refleksinin zayıf bir ön uyaran aracılığı ile 
inhibisyonu (ÖUAI) (Prepulse inhibition of the 
startle reflex -PPI) irkilme refleksi oluşturacak 
kadar şiddetli bir sesli uyarandan çok kısa bir süre 
önce daha zayıf bir sesli ya da dokunsal bir uyarı 
gelmesi durumunda irkilme refleksinin azalması 
şeklinde tarif edilen fizyolojik bir durumdur. 
Dışarıdan gelen uyarıların işlenerek uygun bir 
motor cevaba dönüştürülmesi sürecinde rol 
oynayan filtre edici zihinsel fonksiyonların 
işlevselliğini yansıtır (Geyer ve diğ. 2001). Deney 
hayvanlarının yanı sıra insanlarda da da 
ölçülebilen bir parametre olması önemini 
arttırmaktadır.  

ÖUAI bozulması başta şizofreni ve bipolar 
bozukluk olmak üzere çeşitli psikiyatrik 
hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Bozulma 
özellikle şizofreninin pozitif semptomlarının baskın 
olduğu dönemlerde belirgin olmaktadır. Ayrıca 
şizofrenide gözlenen bilişsel bozuklukların ortaya 
çıkmasındaki faktörlerden birinin de bu süzme 
fonksiyonunun sağlıklı işlememesi sonucu ortaya 
çıkan aşırı duyusal yükleme olduğu 
düşünülmektedir.  

Ön uyaran araclı inhibisyonda bozulmaya 
şizofreni hastalarının sağlıklı aile bireylerinde 
normal populasyona nazaran daha sık 
rastlanmaktadır. Şizofrenide endofenotip 
belirteçlerden biri olabileceği düşünülmektedir 
(Gould ve,Gottesman 2006)  Ayrıca şizotipal kişilik 
bozukluğu ile psikoza yatkınlığın bir göstergesi 
olduğu öne sürülmüştür (Cadenhead ve diğ. 
1993).  

Epidemiyolojik çalışmalar şizofrenili bireylerde 
alkol ve madde kullanım sıklığının arttığını 
göstermektedir. Bir çalışmada şizofreni 
hastalarında alkol kullanım sıklığı %20-%50 
arasında, sigara içme sıklığı ise %78-%88 
arasında bulunmuştur (Batel 2000). İlgili 
çalışmalarda bu oranların hem sağlıklı hem de 
diğer psikiyatrik bozukluğu olan örneklem 
gruplarına göre anlamlı yüksek olduğu 
bildirilmektedir (Batel 2000, de Leon 1996, Helzer 
ve Pryzbeck 1988). Br meta-analiz çalışmasında, 
1995-2005 yılları arasında yayınlanmış, toplam 
7593 şizofreni hastasını kapsayan 42 çalışma 
değerlendirilmiş ve halen sigara kullanımı için 
tahmini rölatif risk (OR)= 5.9 [%95 güvenilirlik 
aralığı (CI)= 4.9-5.7] olarak hesaplanmıştır (de 
Leon 1996) klinik gözlemlere dayalı bu ilişkinin 
temeline yönelik öne çıkan hipotezlerden biri 
biyolojik ya da genetik yatkınlık hipoezidir. 

Bu hipoteze göre şizofreni ve madde bağımlılığına 
eğilimi belirleyen biyolojik ve genetik faktörler 
benzerdir. Dolayısıyla benzer beyin bölgelerinde 
biyolojik ve/veya genetik bir bozukluğun şizofreni 
ve madde bağımlılığı gelişimini birlikte 
etkileyebileceği düşünülebilir. Şizofrenide 
rastlanan pozitif semptomlara mezolimbik yolakta 
dopamin artışının, negatif semptomlara ise 
mezokortikal yolakta dopamin eksikliğinin neden 
olduğu düşünülmektedir (Goldstein ve Deutch 
1992). Bu işlevsel bozukluk beyin ödüllendirme 
yolaklarını barındıran temporolimbik ve prefrontal 
beyin alanlarını da ilgilendirmektedir. Ayrıca 
günümüzde yaygın olarak kullanılan atipik 
antipsikotiklerin de dopamin D2 reseptör 
antagonisti özellikleriyle mezolimbik yolakta 
dopaminerjik aktiviteyi bloke ederek, 5-HT2A 
reseptör antagonisti etkisiyle ise mezokortikal 
yolakta serotoninin dopamin salınımı üzerindeki 
inhibitör etkisini ortadan kaldırıp dopaminerjik 
aktiviteyi arttırarak etki ettiği bilinmektedir. Öte 
yandan bağımlılık yapıcı maddelerin ortak 
etkilerinden biri de ventral tegmental alandan 
(VTA) nukleus akkumbense (nAC) uzanan beyin 
ödüllendirme sisteminde dopaminerjik aktiviteyi 
arttırmaktadır.  

Buraya kadar bahsedilen bilgiler ışığında, biyolojik 
yatkınlık hipotezin de bir sonucu olarak ÖUAI’un 
bağımlılığa yatkınlıkla ilişkili bilgi verebileceği ön 
görülmüş ve bu hipotez sıçanlar üzerinde test 
edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak deney hayvaları 
bazal ÖUAI değerlerine göre düşük ve yüksek 
gruplara ayrılmış, takiben bu ayrımın farmakolojik 
ve davranışsal olarak farklı yanıtlara yol açtığı 
ortaya konmuş ve aynı gruplama yöntemi 
kullanılarak düşük ve yüksek gruplar alkol 
modelinde test edilmiştir. Son olarak ÖUAI, daha 
önceden gösterilmiş olan bağımlılığa yatkınlık 
faktörleri olan yeni çevreye artmış lokomotor 
aktivite cevabı ve artmış dürtüsellik ile 
karşılaştırılmıştır. 

YÖNTEMLER 

Lokomotor Aktivite: Lokomotor aktivite ölçümü için 
sıçanlar 42 x 42 x 30 cm ebatında üzeri açık, 
şeffaf, pleksiglas kafeslere alındı. Bu kafeslerin 
çevresinde 2.5 cm aralıklarla yerleştirilmiş 
kızılötesi alıcı / verici “led”ler bulunmaktaydı. 
Kafes içindeki sıçanın kızılötesi ışınları kesmesi 
bir bilgisayar programı vasıtasıyla 100 ms 
hassasiyette kaydedildi ve sıçanın konumu 
hesaplandı. Buna göre yer değiştirme hareketi 
ambulatuar, yer değiştirme olmaksızın yapılan 
hareketler horizontal, ayağa dikilme hareketleri ise 
vertikal hareket olarak hesaplandı. Bu üç 
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hareketin toplanması ile toplam lokomotor aktivite 
değeri elde edildi.  

Yeni Çevre ile Karşılaşmaya Verilen Tepki: 
Sıçanlar herhangi bir alıştırma yapmaksızın 
80x80x40 cm ölçülerinde, siyah pleksiglas 
kafeslere alındı ve videolu takip cihazı (EthoVision 
v3.0, Hollanda) ile 15 dakika süre ile kayıt alındı. 
Sıçanların bu süre içinde yürüdükleri mesafe 
lokomotor aktivite cevabı olarak hesaplandı. 

Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon: Ölçümler irkilme 
refleksi ölçüm cihazı aracılığı ile yapılmıştır. Bu 
cihaz ses yalıtımlı bir kafesin içinde piyezoelektrik 
ya da ivmelenme algılayıcılar üzerine yerleştirilmiş 
özel sıçan kafesleri ve geniş ses aralığına sahip 
hoparlörlerden ve bir bilgisayardan oluşur. 
Kafeslerin içindeki bazal gürültü düzeyi çalışma 
süresince ayda 1 kere ölçülür, ön uyaran şiddeti 
bu değere göre ayarlanır. Uyaran verilmesi ve 
irkilme refleksinin ölçüm basamakları tamamen 
bilgisayar yazılımı tarafından kontrol edilen 
prosedür şu şekildedir: Sıçanlar kafeslere 
alınmasıyla 5 dk alışma dönemi uygulanır. Daha 
sonra aralarında 10 – 30 saniye (bu süre 
gelişigüzel değişecektir) aralıklar bulunan  bes 
adet irkilme uyarısı uyulanır. Takiben sekiz blok 
arka arkaya 8 kez tekrarlanır. Bu blokların her 
birinde, gene sıralaması her denemede 
gelişigüzel seçilecek olan beş farklı sesli uyaran 
bulunmaktadır. Bunlar: 

I) 40 ms süreli 110 dβ şiddetinde sesli uyarı, 

II) 20 ms süreli bazal+4 dβ şiddetinde bir ön 
uyaranın takip ettiği (100 ms sonra) 40 ms 
süreli 110 dβ şiddetinde sesli uyarı, 

III) 20 ms süreli bazal+8 dβ şiddetinde bir ön 
uyaranın takip ettiği (100 ms sonra) 40 ms 
süreli 110 dβ şiddetinde sesli uyarı, 

IV)  20 ms süreli bazal+16 dβ şiddetinde bir ön 
uyaranın takip ettiği (100 ms sonra) 40 ms 
süreli 110 dβ şiddetinde sesli uyarı, 

V) Sadece arka-alan sesi (bu uyaran sıçanın 
kafes içindeki hareketlerinden doğan 
cevapların kontrol edilmesi içindir). 

Son olarak ölçümün başında verilen 5 
adet irkilme uyarısı gene gelişigüzel aralıklarla 
(10-30 sn) uygulanır ve irkilme yanıtı 
değerlendirilir. Bu protokol yaklaşık olarak 20 
dakika sürmektedir. Denemelerin sonunda, 3 farklı 
ön-uyaranı her biri için irkilme şiddetindeki yüzde 
azalma (% PPI) şu formülle hesaplanır:  

% ÖUAI= (ön uyaranlı denemelerdeki 
irkilme / ön uyaransız denemelerdeki irkilme) x 

100 

Alkolik Sıçan Modeli: Bu model laboratuvarımızda 
geliştirilmiştir ve başarıyla kullanılmaktadır (Uzbay 
ve Kayaalp 1995, Uzbay 2001, Sağlam ve diğ. 
2004, Sağlam ve diğ. 2006). Önce sıçanlar 
kafeslere tek tek ayrılarak bir hafta boyunca su 
yerine süt (Sütaş, Bursa, Türkiye) verildi. Takip 
eden haftanın ilk üç gününde %2.4 (v/v), sonraki 
dört gününde ise %4.8 (v/v) etanol içeren sıvı 
diyet verildi. Sonraki 2 hafta boyunca ise sıçanlar 
%7.2 (v/v) etanol içeren sıvı diyet aldılar. Etanol 
miktarı artarken diyetteki şeker (sükroz) miktarı 
azaldı; yani etanol şeker ile izokalorik olarak yer 
değiştirdi. Modifiye sıvı diyet her sabah belirli bir 
saate hazırlanarak sıçanlara verildi. Bu esnada 
günlük diyeti tüketim miktarı ölçülüp sıçanların 
ağırlıklarına göre alkol tüketim miktarı g/kg olarak 
hesaplandı. Ek olarak alkol alımı ve yoksunluk 
süresince kan alkol düzeyi tayinleri de yapılmıştır. 
Bu modelde kronik alkol alımını takiben diyetten 
alkol çekildiğinde yoksunluk sendromu belirtileri 
gözlendi. Bu amaçla 5 dakika süreyle açık alanda 
lokomotor aktivite ölçümü yapılırken gözlemci, 
sıçandaki ajitasyon, tremor, kuyruk sertliği 
belirtilerini skorlar, sterotipi ve ıslak köpek 
silkinmesi hareketlerini ise saydı. Yukarıda 
belirtildiği şekilde katotoni ölçümü yapıldı. 
Yoksunluk sendromu belirtileri kontrol gruplarında 
gözlenmeyen katatoni, kuyruk sertliği, ajitasyon ve 
ıslak köpek silkinmesi oluşması, stereotipi artışı 
ve lokomotor hiperaktivitedir. Ölçümlerin ardından 
yoksunluğun 6. saatinde 100 dβ şiddetinde sesli 
uyaranla ortaya çıkan konvülziyon da fiziksel 
bağımlılık gelişiminin en önemli belirtisi olarak 
kabul edilir. 

Beşten Seçmeli Seri Yanıt Süresi: Dürtüsel 
davranışın “baskılayıcı kontrolde azalma” yönünü 
modellemektedir. Bu davranış aynı zamanda 
şizofrenide gözlenen ve dikkat azalması ile 
ilişkilendirilen bilişsel bozukluklardan biridir 
(Robbins 2002). Bu test beş adet yan yana 
dizilmiş delik, her deliğin içinde de bir uyarı ışığı, 
karşı duvarda ise yem alma bölmesi bulunan 
kafesler kullanılarak yapılır. Sıçanlar üç gün 
boyunca 30 dk süre ile kafeslerde tutularak genel 
alıştırma yapılır. Bu süre içerisinde beş delikte de 
yem bulunmaktadır. Sonraki eğitimde beş uyarı 
ışığından biri her 20 sn’de bir ratsgele yanar, 
sıçanın bu uyarıyı takip ederek altındaki deliğe 
burnunu sokması ve düşen yemi yemesi beklenir. 
Sonraki aşamada beş delikten rastgele bir 
tanesinin ışığı yanıp söner. Sıçan bu deliğe belirli 
bir süre içinde burnunu sokarsa yem ile 
ödüllendirilir. Yanlış deliğe burnunu sokması ya da 
belirlenen süre içinde tepki vermemesi 5 sn 
bekleme ile cezalandırılır. Uyarı olmadan yapılan 
her burun sokma hareketi için 5 sn bekleme ceza 
verilir. Başlangıçta uyarı ışığının yanma süresi 30 
sn, yem alma süresi ise 60 sn’dir. Eğitim devam 
ettikçe ışık yanma süresi 1 sn, yem alma süresi 
ise 5 sn’ye çekilir. Her oturum 30 dk ya da 100 
pellet alana kadar devam eder. Her oturumda açık 
kalacak beş delik değiştirilir. Doğru uyaran-delik 
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eşleştirmesi %70 ve boş geçirilen tur sayısı 
yirmiden az olana dek eğitime devam edilir. Bu 
testte uyarı gelmediği halde deliğe burnunu 
sokma sayısı (prematüre) baskılayıcı kontrolün 
azaldığını, sıçanın dürtüsel davrandığını 
göstermektedir. Doğru yanıtların toplam yanıtlara 
oranı ise dikkat hakkında bilgi verir. Doğru yanıt 
vermek için geçen süre ise zihinsel işlem hzını 
gösterir.   

İstatistiksel Analiz: ÖUAI değerleri tekrarlayan 
ölçümler için iki yönlü varyans analizi (grup x ön 
uyaran şiddeti) ile karşılaştırıldı. Post hoc analiz 
olarak Student’in t testi, bazal değere göre yapılan 
karşılaştırmalarda ise eşli örnekler için Student’in t 
testi kullanıldı. Alkol tüketim miktarları iki yönlü 
varyans analizi (grup x gün) ile değerlendirildi. 
Vehikül ön tedavisi alan alkol yoksunluğu grubu ile 
alkol almayan kontrol grubu alkol yoksunluk 
sendromu belirtilerinden lokomotor aktivite, 
stereotipik hareketler ve ıslak köpek silkinmesi 
belirtileri yönünden Student’in t testi ile, diğer 
belirtiler yönünden Mann-Whitney U testi ile 
karşılaştırıldı.  

SONUÇLAR 

Gruplandırma yönteminin farmakolojik ajanlara 
verdiği tepkinin araştırılması amacıyla 24 adet 
sıçan ayrıldı, irkilme refleksi ölçüm cihazına 
alıştırma yapıldıktan 24 saat sonra ölçüm yapıldı. 
İrkilme refleksinin bazal+16 dB şiddetinde ön 
uyaran ile inhibisyonu değerine göre “düşük 
inhibisyonlu” (DI) ve “yüksek inhibisyonlu” (YI) 
olmak üzere 2 gruba (n= 8) ayrıldı. Bu iki grup 
arasında, her üç ÖUAI değeri için de istatistiksel 
olarak anlamlı fark tespit edildi (p değerleri< 
0.0001). Bu gruplara bir hafta aradan sonra 
apomorfin (0.8 mg/kg, cilt altına) verilmesini 
takiben ÖUAI, irkilme şiddeti ve irkilme gecikmesi 
değerleri ölçüldü (Şekil 1). Apomorfin 
uygulanması, sadece YI grupta ÖUAI bazal 
değerine göre anlamlı düşürdü. (Şekil 1A). İrkilme 
şiddeti ve gecikmesi değişenleri yönünden gerek 
bazal değerler, gerekse apomorfin uygulaması 
sonucu gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi 
(p değerleri> 0.05). Ancak apomorfin sadece DI 
grupta irkilme şiddetini arttırdı (p= 0.049) (Şekil 
1B)  ve ortaya çıkmasını geciktirdi (p= 0.011) 
(Şekil 1C).  
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Şekil 1. Düşük ve yüksek inhibisyonlu sıçanlarda 
bazal değerler ve apomorfinin etkisi (A) ön 
uyraran aracılı inhibisyon, (B) irkilme refleksi 
şiddeti ve (C) irkilme gecikmesi.[* p< 0.05, düşük 
inhibisyonlu gruba göre anlamlı farklı, Student’in t 
testi; # p< 0.05, bazal değerine göre anlamlı farklı, 
eşli örnekler için Student’in t testi].  

Bu sıçanlarda bir hafta aradan sonra bazal 
ölçümler tekrarlandı. Bir hafta daha ara verildikten 
sonra haloperidolün gruplara etkileri test edildi. Bu 
amaçla haloperidol 1 mg/kg (periton içine) verildi 
ve 30 dakika sonra ÖUAI, irkilme şiddeti ve irkilme 
gecikmesi değerleri ölçüldü. Haloperidol 
uygulanması, sadece DI grupta ÖUAI bazal 
değerine göre anlamlı olarak arttırdı (Şekil 2A). 
İrkilme şiddeti ve gecikmesi değişenleri yönünden 
gerek bazal değerler, gerekse apomorfin 
uygulaması sonucu gruplar arasında anlamlı 
gözlenmedi (p değerleri> 0.05) (Şekil 2B ve 2C). 
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Şekil 2. Düşük ve yüksek inhibisyonlu sıçanlarda 
bazal değerler ve haloperidolün etkisi (A) ön 
uyraran aracılı inhibisyon, (B) irkilme refleksi 
şiddeti ve (C) irkilme gecikmesi.[* p< 0.05, düşük 
inhibisyonlu gruba göre anlamlı farklı, Student’in t 
testi; # p< 0.05, bazal değerine göre anlamlı farklı, 
eşli örnekler için Student’in t testi].  

Bu başlık alında yapılan çalışmalar sonucu, 
sıçanların irkilme refleksinin bazal+16 dB ÖUAI 
değerlerine göre düşük ve yüksek inhibisyonlu iki 
gruba ayırma yönteminin, seçici olmayan dopamin 
agonisti apomorfine ve klasik bir antipsikotik olan 
haloperidole farklı yanıtlar verdiği de gözlendi.  

Düşük ve yüksek inhibisyonlu sıçanların alkol 
yoksunluğundaki davranışlarını gözlemlemek 
amacıyla 30 adet yeni sıçan bazal ÖUAI 
değerlerine göre iki gruba ayrıldı (n=10) ve 
modifiye sıvı diyet tekniği ile 21 gün alkol verildi. 
DI ve YI gruplar arasında günlük alkol tüketimi 
açısından anlamlı fark yoktu [grup ektisi: F(1,17)= 
4.217; p> 0.05; Şekil. 3].  
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Şekil 3. Düşük ve yüksek inhibisyonlu sıçanlarda 
alkol tüketimi. 

Alkol yoksunluğunun altıncı saatinde kan alkol 
düzeyi her iki grupta da 0.01 mg/dL düzeyinin 
altına düşmüştü. Yoksunluğun 2. ve 4. saatlerinde 
DI ve YI grupları her ikisinde de lokomotor aktivite 
değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamı [grup etkisi: F(2,24)= 8.855; p= 0.001, 
Şekil 4A]. Bununla birlikte stereotipik hareketler 
sadece DI grupta, her üç gözlem noktasında arttı 
[grup etkisi: F(2,24)= 17.335; p< 0.001, Şekil 4B]. 
Islak köpek silkinmesi sayısı da aynı gözlem 
saatlerinde sadece DI sıçanlarda arttı [grup etkisi: 
F(2,24)= 10.490; p< 0.001, Şekil 4C]. Titreme 2. 
saatte her iki grupta da gözlenirken (KW= 8.953; 
p< 0.05, Tablo 1) 4. saate sadece DI sıçanlarda 
anlamlı titreme vardı (KW= 15.145; p< 0.001, 
Tablo 1). Kuyruk sertliği her iki grupta da anlamlı 
artmıştı (KW= 13.614, 15.740 ve 13.196; p 
değerleri < 0.001, sırasıyla 2, 4 ve 6. saatler için). 
Sesli uyarıyla gerçekleşen nöbetlerin sıklığı, 
şiddeti ve süresi benzerdi (p değerleri> 0.05, 
Tablo 2). 

Beşten seçmeli seri yanıt süresi çalışmasında 
kullanılmak üzere 27 adet sıçan bazal ÖUAİ 
değerlerine göre ayrıldı (n=9). Beşten seçmeli seri 
yanıt suresi testinde alınan yanıtlar sabitlenince 
son 5 günlük ortalama alınarak bazal OUAI 
değerleriyle karsılaştırıldı. Buna göre bazal OUAI 
değeri düşük olan sıçanlarda yüksek olanlara göre 
prematüre cevapların anlamlı derecede farklı 
olduğu gözlendi (p< 0.01; premature yanıt DI 
grupta 16.04±3.14, YI grupta 9.18±2.12). 
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Tablo 2. Alkol Yoksunluğunun 6. saatinde Sesle Uyarılan Nöbetler 
 Sıklık % (n) Gecikme (sn) Süre (sn) Şiddet 
Düşük inhibisyonlu 67% (6/9) 17.00±1.41 89.33±31.22 3 

Yüksek inhibisyonlu 60% (6/10) 15.67±3.99 39.67±5.85 4 

Gecikme ve süre değerleri ortalama ± standart hata olarak verilmiştir. 
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Şekil 4. Düşük ve yüksek inhibisyonlu grupların 
alkol yoksunluğunun 2, 4 ve 6. saatlerine 
lokomotor aktivite (a), stereotipik hareketler (b) ve 
ıslak köpek silkinmesi (c) hareketleri [* p< 0.05, 
kontrole göre anlamlı farklı, Student’in t testi; # p< 
0.05, düşük inhibisyonlu gruba göre anlamlı farklı, 
Student’in t testi].  

Yeni çevreye artmış lokomotor aktivite 
çalışmasında kullanılmak üzere 24 adet sıçan 
bazal ÖUAİ değerine göre iki gruba ayrıldı (n= 8). 
Bir hafta sonra, yeni çevreye verdikleri lokomotor 
aktivite cevapları 15 dk süre ile test edildi. Yüksek 
ve düşük inhibisyonlu grupların yeni çevreye 
tepkilerinin istatistiksel olarak benzer olduğu 
gözlendi (p= 0.754; yüksek ve düşük gruplar için 
ortalama ± OSH, sırasıyla, 1297.70 ± 228.58 ve 
1203.42 ± 196.24). 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada öncelikle sıçanların bazal ÖUAI 
değerlerine göre düşük ve yüksek inhibisyonlu 
olarak ayrıldıklarında dopaminerjik ajanlara farklı 
yanıtlar verdikleri gösterilmiştir. Aynı şekilde 
sınıflamaya tabi tutulan sıçanlara sıvı diyet 
içerisinde alkol verildiğinde iki grup arasında 
tüketim farkı olmadığı, ancak yoksunluk sendromu 
esnasında ortaya çıkan ıslak köpek silkinmesi ve 
stereotipik hareketlerin DI sıçanlarda daha ön 
planda olduğu  gözlenmiştir. Son olarak ÖUAİ’nun 
bağımlılıkla ilişkisi önceden gösterilmiş olan iki 
fenotip özelliğinden yeni çevreye artmış lokomotor 
aktiviteden farklı, ancak dürtüsel davranışla ilişkili 
olduğu ortaya konmuştur.   

İrkilme refleksinin zayıf bir ön uyarı aracılığı ile 
inhibisyonu modeli şizofreni gibi psikotik 
bozuklukların modellenmesinde günümüzde en 
geçerli yöntemdir. Ancak bu modelde inhibisyonun 
bozulması için apomorfin ya da ketamin gibi 
ajanlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu model 
şizofreninin gelişimsel yönünden ziyade muhtemel 
antipsikotiklerin etkinliğinin test edilmesi için 
uygundur (Weiss ve Feldon 2001). Genellikle de 
tedavi edici ajanın inhibisyonu bozmada kullanılan 
maddenin etki mekanizması üzerinden etki 
göstermesini gerektirmesi bu modelin tartışma 
yaratan yönlerinden biridir. Dolayısıyla bağımlılık 
ile şizofreni arasındaki biyolojik yatkınlığın test 
edildiği bu çalışma için apomorfin ya da benzeri 
bir madde ile oluşurulmuş bir model yerine 

Tablo 1. Alkol Yoksunluğu Sırasında Skorlanan Davranışlar 
 Titreme    Ajitasyon    Kuyruk Sertliği  
Saat Kontrol DI YI  Kontrol DI YI  Kontrol DI YI 

2 0.0 1.0a 1.0a  1.0 0.0 2.0b  0.0 2.0a 1.5a 
4 0.0 3.0a 0.5b  0.5 1.0 2.0a  0.0 2.0a 2.0a 
6 0.0 0.0 0.0  0.5 1.0 2.0a  0.0 2.0a 2.0a 

DI, düşük inhibisyonlu; YI, yüksek inhibisyonlu. Sayılar median değerleri ifade etmektedir. 
a kontrole gore anlamlı fark, Mann-Whitney U testi, p< 0.05, b, DI gruba gore anlamlı fark, Mann-Whitney U test, p< 0.05 
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gelişimsel/yapısal bir model tercih edilmelidir. Bu 
amaçla mevcut çalışmada sıçanlar bazal+16 dB 
şiddetinde ön uyaran aracılı inhibisyon değerlerine 
göre en düşük 1/3 ve en yüksek 1/3 olarak 
gruplandırıldı. Bazal+16 dB kullandığımız ön 
uyaranların en kolay ayırt edileni olduğu için tercih 
edildi. Diğer bir ifade ile, ayırt etmesi en kolay ön 
uyaranda bile irkilme refleksini baskılayamayanlar 
seçilmeye çalışıldı.   

Literatürde bu tür bir ayrımla yapılmış çok az 
çalışma vardır. Ön uyaran aracılı inhibisyon ile 
dopaminerjik sistem ilişkisinin çok iyi 
bilinmesinden (Ellenbroek ve diğ. 1995, 2002, 
Hoffman ve Donovan 1994) yola çıkan Feifel 
(1999), bazal ön uyaran aracılı inhibisyonun 
bireysel dopaminerjik aktivitenin bir ölçüsü olarak 
kullanımını incelemiştir. Öncelikle bazal ön uyaran 
aracılı inhibisyonun üç ardışık ölçüm boyunca 
tutarlı kaldığını gösteren araştırmacı yüksek ön 
uyaran değerlerinin (bazal+8 - bazal+10 dB) 
düşüklere (bazal+2 – bazal+6 dB) göre bazal 
inhibisyonu (aynı zamanda dopaminerik aktiviteyi) 
daha iyi yansıttığı gözlenmiş ve sıçanlar ilk gün 
değerlerine göre yüksek ve düşük inhibisyonlu iki 
gruba ayrılmıştır. Bazal inhibisyon değeri ile 
apomorfine (0.5 mg/kg) yanıt arasında negatif 
korelasyon saptanmış, haloperidol (1 mg/kg) ise 
sadece düşük grupta inhibisyonu arttırırken, 
yüksek grupta herhangi bir etki oluşturmamıştır. 
Sonuç olarak araştırmacı bazal ön uyaran aracılı 
inhibisyon değeri ile bazal dopaminerjik aktivite 
arasında negatif korelasyon buluduğunu ileri 
sürmektedir. 

İnsanlarda yapılan bir başka çalışmada ise bazal 
ön uyaran aracılı inhibisyon değeri (bazal+16 dB) 
yüksek olan bireylerin amfetaminin ön uyaran 
aracılı inhibisyonu bozucu etkisine daha duyarlı 
olduğu gösterilmiştir (Swerdlow ve diğ. 2003). 
Gene insanlarda yapılan bir diğer çalışmada 
(Bitsios ve diğ. 2005), bazal ön uyaran aracılı 
inhibisyon değerine göre (bazal+5 dB) alt ve üst 
gruba ayrılan bireylere dopamin D1-D2 agonisti 
olan pergolid ya da dopamin salıverilmesini 
arttıran amantadin verilmiş, her iki maddenin de 
ön uyaran aracılı inhibisyonu sadece bazal 
inhibisyon değeri yüksek olanlarda bozduğu 
gözlenmiştir.  

Bu çalışmada düşük ya da yüksek inhibisyonlu 
olarak ayırılan grupların apomorfine cevapları, son 
iki çalışma ile uyumlu olarak, sadece yüksek 
inhibisyonlu gruplarda bozulma şeklindedir. Feifel 
(1999)’in apomorfin ile elde ettiği, ancak bu 
çalışma ile birlikte üç ayrı çalışmaya zıt yöndeki 
bulguları muhtemelen apomorfinin düşük dozunu 
kullanmasına bağlı olabilir. Nitekim apomorfinin 
bifazik etkileri olduğu bilinmektedir (Kendler ve 
diğ. 1982). Haloperidol ile elde ettiğimiz sonuçlar 
ise Feifel (1999)’in bulgularıyla paralel bir şekilde, 
sadece düşük inhibisyonlu grubun ön uyaran 
aracılı inhibisyon değerinin artması yönündedir.  

Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalar kullanılan 
sınıflandırma yönteminin şizofreni belirtilerini 
temsil etmede başarılı olduğu ortaya koymuş oldu. 
Nitekim bu yöntem asıl soru olan şizofrenide 
bağımlılık gelişimini incelemede kullanıldı. Daha 
önce benzer bir yaklaşımla  bazal ÖUAİ 
değerlerine düşük ve yüksek iki gruba ayırılan 
sıçanlara su ve alkol (%3-%7) içeren şişelerden 
tercih yapabilecekleri şekilde 16 günlük bir 
protokol uygulanmış ve ilk irkilme uyarısının ve 
alışma derecesinin alkol tüketimi konusunda 
öngörüsel değeri olduğu, ancak ÖUAİ bu yönde 
bir etkisi olmadığı gösterilmişti (Sanbak ve diğ. 
2000). Bizim çalışmamızda sıçanlar zorunlu 
olarak alkol almaktadır, ancak bu durumda da 
bazal ÖUAİ değerleri ile alkol tüketimi arasında bir 
ilişki saptanmamıştır. Sadece %4.8 alkol içeren 
diyetin verildiği 4 gün boyunca YI sıçanlar daha 
fazla alkol tüketme eğiliminde olmuş, ancak bu 
durum %7.2 alkol konsantrasyonuna geçildiğinde 
ortadan kalkmıştır. 

Yoksunluk esnasında gözlenen iki davranış, 
stereotipik hareketler ve ıslak köpek silkinmesi DI 
sıçanlarda daha belirgindir. Dolayısıyla bazal 
ÖUAI değerleri alkol yoksunluğunun arttırdığı bu 
iki davranış için yatkınlığı belirlemektedir. Artmış 
stereotipik hareket dopaminerjik sistem 
aktivasyonuna işaret ederken (Longoni ve diğ. 
1987) artmış ıslak köpek silkinmesi serotonerjik 
sistem aktivasyonuna işaret eder (Bedard ve 
Pycock 1977). Klozapin (Kayir ve Uzbay 2008) ve 
olanzapin (Unsalan ve diğ. 2008) gibi 
dopaminerjik ve serotonerjik antagonist atipik 
antipsikotiklerin aynı deney düzeneğinde 
stereotipik harketleri ve ıslak köpek silkinmesini 
baskılamaları bu veriyi doğrular niteliktedir.  

Bağımlılıkla ilişkisi önceden gösterilmiş olan iki 
fenotipten yeni çevreye artmış lokomotor aktivite 
cevabı (Piazza ve diğ. 1989) ÖUAI ile ilişkili 
bulunmamıştır. Nitekim bu fenotipik özelliğin daha 
çok stres cevabı olarak kortikotropin 
salgılanmasındaki farklılığı yansıttığı ortaya 
konmuştur (Rougé-Pont ve diğ. 1998). Öte 
yandan bu çalışma ile impulsif davranışlarla bazal 
ÖUAİ arasında bir ilişki olabileceği gösterilmiştir. 
İmpulsif davranışların bağımlılığa yatkınlık faktörü 
olarak değerlendirilmesi oldukça yeni bir bulgudur 
(Economidou et al. 2009). Bu iki fenotip arasında 
kurulan benzerliğin temeline yönelik gelecekte 
yapılacak çalışmalar bağımlılığa yatkınlık 
konusunda bilgilerin arttırılmasına katkı 
sağlayacaktır. Bu çalışmanın bulguları aynı 
zamanda şizofreni ve benzeri hastalıkları olan 
bireylerin daha çok alkol tüketmelerinin temelinde 
biyolojik bir yatkınlık olabileceğine yönelik hipotezi 
de destekler niteliktedir. 
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İzole Arterlerde Sfingozin 1-Fosfatın Oluşturduğu Kasılmaların ve Sfingozin Kinazın 
Damar Kasılmalarına Özgün Rolünün İncelenmesi”. 
Güray SOYDAN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
GİRİŞ 
Sfingozin 1-fosfat (S1P) kardiyovasküler sistemde 
önemli bir sinyal molekülüdür[1]. Membran 
sfingolipidleri ile gliserofosfolipidlerden 
kaynaklanan ve/veya aktive edilen 
trombositlerden salıverilen S1P yüksek afiniteli G-
proteini kenetli reseptörlere bağlanırlar[2-4] (S1P1- 
S1P5) ve farklı hücre cevabı oluştururlar. S1P 
reseptör ekspresyonu endotel hücre ve vasküler 
düz kas hücrelerinde gösterilmiştir[5].  
S1P in vivo olarak serebral arterlerde kasılma 
oluştururken[6-8] perifer arterlerde bir etki 
göstermemiştir[8]. Aynı durum in vitro 
çalışmalarda da gösterilmiştir. In vitro 
çalışmalarda kasılma meydana getiren 
submikromolar S1P konsantrasyonlarının 
fizyolojik olarak ölçülen plazma konsantrasyonları 
ile aynı sınırlar içerisinde olduğu gösterilmiştir[6, 
9, 10]. Ayrıca pıhtı oluşumu sırasındaki 
süpernatantın da baziler arter spazmına neden 
olduğu bildirilmiştir[6].  
S1P hücre içinde sfingozin kinaz (SPK) ile 
oluşmaktadır. Ayrıca ikinci ulak olarak da rol 
oynadığı[11, 12] ve eksitasyon-kontraksiyon 
kenetinde rol oynadığı düşünülmektedir. Sfingozin 
kinaz-1 (SPK1) aktivitesi membran 
depolarizasyonu ve voltaja bağımlı Ca+2 
kanallarının aktivasyonu ile artarken[13], SPK 
inhibitörleri endotelin-1 (ET-1)’in oluşturduğu 
myometrium kasılmasını bloke etmektedirler[14]. 
İzole rezistan arterlerde istirahat gerilimi SPK1 
aktivitesiyle ve fazla eksprese olmasıyla 
artmaktadır. Bu durum SPK1’in mekanik kuvvetleri 
hücre içi sinyallere çevirebilmede rol oynadığını 
düşündürmektedir[15]. İlginç olarak SPK 
inhibitörlerinin endotel hücrelerde nitrik oksit 
üretimini ve böylece anjiyotensin II-aracılı endotel-
bağımlı vazodilatasyonu azalttığı 
gösterilmiştir[16]. 
S1P’nin oluşturduğu vazokonstriksiyona aracılık 
eden reseptör subtipleri tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Daha önce antisens tekniği ile 
S1P’nin oluşturduğu serebrovasküler kasılmaların 
S1P3 reseptör aracılı olduğu öne sürülmüştür[8]. 
Bununla birlikte köpek koroner düz kas 
hücrelerinde S1P’nin oluşturduğu kasılmalarda 
S1P2 reseptörünün varlığı S1P2 reseptör 
antagonisti olan JTE-013’ün kullanılması ile 
gösterilmiştir[17]. Ayrıca S1P aracılı kasılmaların 
en azından bir kısmının pertusis toksinine duyarlı 
olduğu[8, 18], dolayısıyla S1P reseptörlerinin 
Gi/G0 proteinlerine kenetli (muhtemelen S1P1)[19] 
olarak rol oynayabileceği öne sürülmüştür.  
Bu çalışmada reseptör mutant hayvanlar ve 
değişik farmakolojik ajanlar kullanılarak 
kasılmalara neden olan S1P reseptör(ler)ünün 
varlığı incelendi. Ayrıca kimyasal olarak 

birbirinden tamamen farklı SPK inhibitörleri ve 
mutant hayvanlar kullanılarak vazokonstriktör 
uyarılarda effektör olarak SPK’nin rolü araştırıldı. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Hayvanlar 
Çalışmalarda 250-350 g ağırlığında erkek 
Sprague Dawley sıçanlar ile S1P2 ve S1P3 
reseptörü olmayan[20-22] ve SPK1 ile SPK2’den 
yoksun[23, 24] mutant fareler ve kontrol olarak da 
mutant farelerin yabanıl tipteki kardeşleri 
kullanıldı. Her farenin genotipi polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) ile konfirme edildi. 
 
Myograf 
Fare veya sıçanlar kloroform anestezisini takiben 
dekapite edildi ve beyinleri fizyolojik tuz solüsyonu 
(mmol/l: NaCl, 118; KCl, 4.6; NaHCO3, 25; 
MgSO4, 1.2; KH2PO4, 1.2; CaCl2, 1.2; glukoz, 
10; EDTA, 0.025; pH 7.4) içine alındı. Sıçanların 
baziler, femoral ve mezenter (1-4. dalları) arterleri 
ile farelerin baziler, femoral ve mezenter (1-4. 
dalları) arterleri izole edilerek 1.5-2 mm 
uzunluğunda segmentlere ayrıldı (fare bazileri tek 
parça halinde) ve 15 µm tungsten (fare baziler ve 
mezenter arter 4. dalı), 25 µm çelik (fare femoral 
ve mezenter arter 2-3. dalları) ve 40 µm çelik 
(sıçan baziler, femoral ve mezenter arterleri) teller 
damarların içinden geçirilerek izometrik myograf 
(610M, Danish Myo Technology, Aarhus, 
Danimarka) banyolarına monte edildi. Daha sonra 
arterler hiç bir gerim verilmeden 30 dk boyunca 
fizyolojik tuz solüsyonu içerisinde 37◦C sıcaklıkta 
ve % 95 O2 - % 5 CO2 karışımı ile gazlandırılarak 
inkübe edildi. Arterler kendi uzunluk-basınç 
eğrileri aracılığıyla normalize edilerek pasif 
istirahat gerimleri belirlendi[25] ve kasılmalar bir 
veri kazanım programı (Myodaq and Myodata, 
Danish Myo Technology) kullanılarak bilgisayara 
kaydedildi. Normalize edilen arterler 30 dk 
boyunca fizyolojik tuz solüsyonunda inkübe 
edildikten sonra 100 mmol/l KCl izotonik 
depolarize edici solüsyon (mmol/l: NaCl, 22.6; 
KCl, 100; NaHCO3, 25; MgSO4, 1.2; KH2PO4, 
1.2; CaCl2, 1.2; glukoz, 10; EDTA, 0.025; pH 7.4) 
ile uyarıldı. Yıkandıktan sonra reseptör 
antagonistleri (30 dk), SPK inhibitörleri (60 dk) 
veya çözücüleri ilave edilerek inkübe edilen 
arterlerin agonistlere karşı cevapları kaydedildi. 
Kasılma cevapları KCl ile elde edilen ilk 
kontraksiyon cevaplarına oranlanarak 
değerlendirildi. 
 
İlaçlar 
S1P (Avanti Polar Lipids Inc., USA), milimolar stok 
solüsyon olarak 100 mM Tris, 145 mM NaCl ve 4 
mg/ml yağ asidinden yoksun sığır serum 
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albümininden oluşan tampon solüsyonda pH 
9.0’da çözüldü. JTE-013 (S1P2 antagonisti; Tocris, 
USA) etanolde 10 mM stok, VPC23019 (S1P1/3 
antagonisti, Avanti) DMSO’da 10 mM stok, Fosfo-
FTY720 (S1P1/3/4/5 agonisti; Novartis, İsviçre) 
H2O/DMSO (1/1)’ da 5 mM stok, SEW2871 (S1P1 
agonisti; Cayman Chemical Company, USA) 
etanolde 10 mM stok, Dimetilsfingozin (DMS; 
sfingozin kinaz inhibitörü; Avanti) etanolde 10 mM 
stok, Madde 2 (2-(p-hydroxyanilino)-4-(p-
chlorophenyl) thiazole, sfingozin kinaz inhibitörü; 
Calbiochem, USA) DMSO’da 10 mM stok, 
FTY720 (sfingozin kinaz inhibitörü; Cayman) 
H2O’da 10 mM stok, U46619 (tromboksan A2 
agonisti; Sigma Aldrich, USA) etanolde 30 mM 
stok, fenilefrin (FE), ET-1, asetilkolin ve L-NAME 
(Sigma) H2O’da 10 mM stok olarak hazırlanmıştır. 
 
Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 
(RT-PCR) ile gen ekspresyonu analizi 
Fare dokularındaki total RNA, üreticinin (GE 
Healtcare, UK) protokolüne uygun olarak RNAspin 
Mini kit kullanılarak elde edildi. Super-Scriptill 
revers transkriptaz aracılığıyla total RNA’dan 
cDNA sentez edildi. cDNA kalıpları üzerine SPK1, 
SPK2 ile  ribozomal RNA (mRNA ekspresyonunu 
normalize etmek için) primer ve probları (Applied 
Biosystems) eklenerek üçerli deneylerle ve ABI 
Prism (Applied Biosystems, USA) kullanılarak RT-
PCR uygulandı. Gen ekspresyon verileri Qgene 
programı kullanılarak analiz edildi[26]. 
 
Sonuçların değerlendirilmesi ve istatistiksel 
analiz 
Veriler ortalama ± ortalamanın standart hatası 
olarak ifade edildi. Sigmoidal konsantrasyon-
cevap eğrileri non-lineer regresyon ile GraphPad 
Prism (GraphPad Software, USA) programında 
hesaplandı. Farmakolojik parametreler (pD2, EC50, 
Emax) bu eğriler aracılığıyla hesaplandı. Tüm 
eğrilerin istatistiksel analizi iki yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ile değerlendirildi. KCl ile oluşan 
kontraksiyonlar ve RT-PCR verileri ise tek yönlü 
ANOVA ve takiben gerektiğinde post hoc Tukey 
testi ile değerlendirildi. P değerinin 0.05’den küçük 
olması anlamlı olarak kabul edildi. 
 
BULGULAR 
S1P aracılı konstriksiyonların S1P2

-/- ve S1P3
-/- 

farelerde ve S1P reseptör agonist ve 
antagonistleri ile incelenmesi 
S1P2 VE S1P3 reseptörü olmayan farelerin 
arterlerinde morfolojik olarak bir farklılık 
gözlemlenmedi. Bununla birlikte normalize edilen 
arter çapları ile 100 mM KCl, U46619 ve ET-1 ile 
elde edilen vazokonstriktör cevaplar yabanıl tipten 
bir farklılık göstermedi (veri gösterilmedi). 
S1P, yabanıl tip farelerde baziler arter ile birlikte 
femoral ve tüm mezenter arter dallarında 
konsantrasyona bağlı kasılmalar meydana getirdi. 

Bu kasılmaların S1P3 reseptörü olmayan farelerde 
neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü 
(Şekil 1). S1P3 heterozigot farelerde de aynı 
durum görüldü (Şekil 2). Ancak S1P2 reseptörü 
silinen farelerin basiler arterlerinde ise yabanıl tipe 
oranla S1P’nin daha fazla kasılma meydana 
getirdiği görüldü (Şekil 2).  
JTE-013 (S1P2 antagonisti) ile inkübe edilen 
arterlerde sadece S1P kasılma cevaplarının değil 
aynı zamanda U46619, ET-1 ve 100 mM KCl 
cevaplarının da neredeyse tamamen ortadan 
kalktığı görüldü (veri gösterilmedi).  
VPC23019 (S1P1/3 antagonisti) sıçan ve fare 
baziler arterlerinde S1P kasılmalarında hafif bir 
artış meydana getirdi (Şekil 3). Ancak endoteli 
haraplanmış sıçan baziler arterlerinde VPC23019 
S1P kasılma cevaplarında herhangi bir değişiklik 
meydana getirmedi (Şekil 3). Farede ise 0,1 mM 
L-NAME ile inkübe edilen baziler arterde S1P 
cevabında VPC23019 benzeri bir artış 
gözlemlendi (Şekil 3). 
Sıçan baziler arteri ile fare femoral ve mezenter 
arterlerinde Fosfo-FTY720 (10-8-10-5 M) 
konsantrasyona bağımlı olarak kasılma meydana 
getirdi (veri gösterilmedi).  
SEW2871 (10-7-10-5) ise sıçan ve farelerin baziler, 
femoral ve mezenter arterlerinde hiç bir etki 
göstermedi. Gevşetici etkisini araştırmak amacıyla 
bir ön kasıcı ile kasılan bu arterlerde uygulanan 
SEW2871 (10-7-10-5) tüm arterlerde asetilkolin ile 
gevşeme alınmasına rağmen herhangi bir 
gevşetici etki göstermedi (veri gösterilmedi). 
 
Yapısal olarak farklı SPK inhibitörlerinin izole 
arter kasılmaları üzerine etkileri 
DMS konsantrasyon-bağımlı olarak sıçan baziler 
arterinde KCl, 5-HT ve S1P kasılma cevaplarını 
inhibe ederken aynı hayvanın femoral arterinde 
KCl, 5-HT ve FE kasılma cevapları üzerine bir 
etkisi görülmedi (sadece 20 µM DMS KCl 
cevaplarını % 30 azalttı, şekil 4).  
Benzer şekilde, Madde 2 (10 µM) sıçan baziler 
arterinde 5-HT ve S1P kasılma cevaplarını 
anlamlı olarak inhibe ederken femoral arterdeki 5-
HT ve FE kasılma cevaplarını hafif olarak etkiledi 
(Şekil 5). Gerek DMS gerekse Madde 2’nin baziler 
arterdeki kontraksiyonlar üzerine göstermiş 
olduğu inhibisyon maksimum etkide (Emax) anlamlı 
olarak bir düşüş meydana getiriken EC50 
cevaplarını çok az etkilediği gösterildi.  
FTY720’nin SPK1’i inhibe ettiği fakat SPK2’yi çok 
az stimüle ettiği gösterilmiştir[27]. Diğer iki SPK 
inhibitöründe olduğu gibi 60 dakika boyunca 10 
µM FTY720 ile inkübe edilen sıçan baziler 
arterinde 5-HT ve S1P kasılma cevaplarında 
anlamlı olarak bir azalma meydana gelirken 
femoral arter kasılmaları üzerine herhangi bir 
etkisi görülmedi (Şekil 6).  
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Şekil 1. Sfingozin 1-fosfatın (S1P; 10 nM – 30 µM) yabanıl tip ve S1P3 reseptörü olmayan farelerin izole 
baziler (a), femoral (b) ve mezenter arterleri (c) üzerine olan etkileri (n=5-7) 
P<0.01 
 
 
SPK1-/- ve SPK2-/- farelerin izole arterlerindeki 
vazokonstriksiyonlar 
SPK1-/- ve SPK2-/- farelerin baziler ve mezenter 
arter üçüncü dallarında farklı konstriktör 
uyaranların etkileri incelendi. SPK1-/- farelerin 
baziler arterlerinde hem KCl hem de agonistler 
(U46619, S1P) aracılı olan kasılmaların yabanıl tip 
ve SPK2-/-  farelere göre daha düşük seviyede 
olduğu gösterildi (Şekil 7). Özellikle bu 
kasılmalarda EC50 değerlerinde bir değişiklik 
olmaksızın Emax seviyeleri % 34-44 arasında bir 
azalma gösterdi. SPK2

-/-  farelerde ise gerek KCl 
cevapları gerekse de agonistlerin (FE, S1P) Emax 
değerleri arasında bir farklılık görülmedi (Şekil 7). 
Sadece mezenter arterde EC50 değerlerinde bir 
artış görüldü. 
Farklı arterlerde SPK1 ve SPK2’nin rölatif 
ekspresyonunun kantitatif analizi 
Fare arterlerinde iki farklı SPK izoformunun 
ekspresyon seviyeleri gösterildi. SPK1-/-  mRNA 
ekspresyonunun aorta ve mezenter artere göre 
serebral arterlerde 40-80 kat daha fazla olduğu 
görüldü (Şekil 8). Bununla birlikte SPK2-/-  

ekspresyonunun ise serebral arterler ve aorta 
arasında bir farklılık göstermediği ancak ancak 
mezenter arterde ise 4-8 kat daha az olduğu 
gösterildi (Şekil 8). 
 

 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Sfingozin 1-fosfatın (S1P; 10 nM – 30 
µM) yabanıl tip, S1P2-/-, S1P3-/+ ve S1P3-/- 
farelerin izole baziler arterleri üzerine olan etkileri 
(n=4-7) 
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Şekil 3. VPC23019’un sıçan (a) ve fare (b) izole baziler arterlerinde sfingozin 1-fosfat (S1P; 10 nM – 30 µM)  
kasılmaları üzerine olan etkileri ile L-NAME’nin izole fare baziler arterinde S1P kasılmaları üzerine olan etkisi 
(b) (n=6-7). 
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Şekil 4. Dimetilsfingozin (DMS)’in sıçan izole arterlerinde vazomotor cevaplar üzerine etkisi (n=5-6) 
A ve B’de *P<0.05, ** P<0.01 (kontrole gore), † P<0.05 (DMS 5umol/l’ye göre), ‡ P<0.05 (DMS 10µmol/l’ye 
göre); C ve E’de P<0.01 (Tüm DMS’ler kontrole göre) 
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Şekil 5. Madde 2 (2-(p-hydroxyanilino)-4-(p-cholorophenyl) thiazole)’nin sıçan izole arterlerinde vasomotor 
cevaplar üzerine etkisi (n=7-12) 
A ve C’de P<0.01 
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Şekil 6. FTY720’nin sıçan izole arterlerinde vazomotor cevaplar üzerine etkisi (n=6) 
A’da P<0.05, C’de P<0.01 
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Şekil 7. Yabanıl tip, SPK1-/- ve SPK2-/- farelerin baziler ve mezenter arterlerinde (3. dalları) farklı 
konstriktörlerin etkileri (n=7-12) 
A’da *P<0.05 (yabanıl tipe göre), † P<0.05 (SPK2-/- ye göre); C’de P<0.01 SPK1-/- yabanıl tipe karşı, E’de 
P<0.05 SPK1-/- yabanıl tipe karşı; F’de P<0.05 SPK2-/- yabanıl tipe karşı 
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Şekil 8. Sıçan arterlerinde gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile elde edilen SPK1 (A) ve 
SPK2 (B) mRNA ekspresyonları (n=5) 
*P<0.05, ** P<0.01 (aorta göre), † P<0.05, †† P<0.01 (mezenter artere göre) 
 
TARTIŞMA 
Bu çalışmada ilk olarak S1P reseptörlerinden 
yoksun fareler kullanılarak S1P’nin arterlerde 
yaptığı kasılmalarda S1P reseptörlerinin rolü 
araştırıldı. S1P fare baziler arterinin yanı sıra fare 
femoral ve mezenter arter dallarında 
konsantrasyona bağımlı olarak kasılma meydana 
getirdi. Daha önce yapılan çalışmalarda diğer 
hayvan türlerinde S1P’nin serebral arterlerde 
kasılma meydana getirdiği ancak perifer arterlerde 
bir etki göstermediği belirtilmiştir[8]. Bu çalışmada 
ilk defa fare perifer arterlerinde gösterilen S1P 
aracılı kasılmalar, S1P reseptörlerinin değişik 
arterlerdeki varlığında ve dağılımında hayvan cins 
ve tür farklılıkların rol oynayabileceğini 
göstermektedir.  
S1P3

-/- farelerin baziler, femoral ve mezenter arter 
dallarında S1P’nin oluşturduğu kasılma cevapları 
tamamen ya da tamama yakın bir şekilde ortadan 
kalktı. S1P2

-/- farelerin baziler arterlerinde ise 
yabanıl tipe göre S1P daha fazla bir kasılma 
gösterdi. Ayrıca S1P2

 dışındaki tüm S1P 
reseptörlerinin agonisti olan fosfo-FTY720 bu 
arterlerde konsantrasyona bağımlı S1P benzeri bir 
kasılma meydana getirdi. Bu durum S1P3

 reseptör 
subtipinin serebral ve perifer kasılmalarda majör 
bir rol oynadığını göstermektedir. S1P2

-/- 
farelerdeki artmış cevapları araştırmak için daha 
önce koroner arter düz kas hücrelerinde S1P 
kontraksiyonlarını S1P2

-/- reseptörlerini inhibe 
ederek gösteren JTE-013 maddesi[17] kullanıldı. 
Ancak JTE-013 sadece S1P aracılı kasılmaları 
değil aynı zamanda KCl, U46619 ve ET-1 aracılı 
kasılmaları da inhibe etti. Bu inhibisyonu S1P2

-/- 
farelerin arterlerinde de gösterdi. Bu durum, JTE-
013’ün arter kasılmalarında yaptığı inhibisyonun 
S1P2

 antagonistik etkisi ile ilişkisi olmadığını 
göstermektedir.  
VPC23019 S1P1/3 reseptör antagonisti olduğu ve 
S1P1 reseptörlerine 30 kat daha fazla afinite 
gösterdiği belirtilmiştir[28]. S1P1 reseptörlerinin 

eNOS aktivasyonuna[29, 30] yol açarak 
vazodilatasyona neden olduğu[31] ifade edilmiştir. 
Bu çalışmada VPC23019’un hem fare hem de 
sıçan baziler arterlerinde S1P aracılı kasılmaları 
arttırdığı, bu artışın endoteli haraplanan arterlerde 
görülmediği gözlemlenmiştir. L-NAME ile inkübe 
edilen arterlerde de aynı artışın görülmesi S1P1 
reseptörlerinin bu arterlerde NO aracılığıyla 
gevşeme yanıtı oluşturduğunu düşündürmektedir. 
VPC23019’un S1P3 reseptörleri aracılığıyla 
arterlerdeki S1P kasılmalarına etki etmemesi, 
daha önce insan hücrelerinde gösterilen S1P1 
reseptörlerine göre çok daha düşük olan S1P3 
reseptör afinitesinin[28] rodentlerde belki daha da 
düşük olabileceğini düşündürmektedir. 
S1P1 reseptör agonisti SEW2871[32, 33] ise 
asetilkolin ile gevşeme cevabı alınabilen fare ve 
sıçan arterlerinin hiç birinde etki göstermemiştir. 
Bu durum SEW2871’in rodent endotel 
hücrelerindeki S1P1 reseptörlerine yeterli afinitesi 
ve/veya efikasisi olmaması ile izah edilebilir. 
Bu çalışmanın ikinci kısmında ise SPK 
inhibitörlerinin ve SPK genlerinin silinmesinin izole 
arterlerde vazoaktif agonistlerin ve KCl-aracılı 
depolarizasyonun oluşturduğu kasılma cevapları 
üzerine etkilerini araştırdık. Verilerimize göre 
yapısal olarak birbiri ile ilişkisi olmayan üç farklı 
SPK inhibitörü sıçan baziler arterinde vazomotor 
cevapları azaltırken femoral arter cevaplarına bir 
etki göstermedi (veya minimal bir etki gösterdi). 
SPK aktivitesi farklı G protein-kenetli reseptör 
agonistleriyle (muskarinik, nükleotid, lizofosfatidik 
asit ve bradikinin)[34] ve depolarizasyona bağlı 
Ca+2 girişiyle stimüle olmaktadır[13]. SPK 
aktivasyonu ise RhoA/Rho kinaz yolağı gibi Ca+2-
duyarlaştırıcı mekanizmaları aktive ederek[15] 
vasküler düz kasta miyozin hafif zincirinin 
fosforillenmesine ve kontraksiyona yol 
açabilmektedir. SPK inhibitörleri ile elde ettiğimiz 
vazokonstiksiyon cevaplarının inhibisyonu 
sonucunda, serebral arterlerde vazokonstriksiyon 
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için SPK aktivasyonunun gerekliliğinden 
bahsedilebilir.  
Farklı özelliklere sahip iki tip SPK tarif 
edilmiştir[23, 24]. Ancak SPK inhibitörlerinin 
selektivitesi ile ilgili çok net veriler 
bulunmamaktadır. DMS ile ilgili yapılmış 
çalışmalarda[27, 35] bu konu ile ilgili net veriler 
olmamakla birlikte FTY720’nin SPK1’i inhibe ettiği, 
SPK2’yi ise stimüle ettiği bildirilmiştir[27]. Bu 
yüzden FTY720’nin baziler arterdeki kasılmaları 
inhibe etmesi SPK1’in bu inhibisyonda rolü 
olduğunu düşündürmektedir. Ancak FTY720’nin 
güçlü bir vazokonstriktör olan fosfo-FTY720’ye 
dönüşerek bir etki göstermemesi, SPK 
aktivitesinin izole arterlerde bu inkübasyon süresi 
içerisinde (1 saat) fonksiyonel olarak yeterli fosfo-
FTY oluşturamaması ile açıklanabilir.  
Selektif SPK1 ve SPK2 geni silinmiş farelerin 
baziler ve mezenter arterlerini incelediğimiz 
zaman SPK1-/- baziler arterinde hem KCl hem de 
agonist (U46619, S1P) kasılmalarında yabanıl tip 
ve SPK2-/- farelere göre anlamlıbir azalma olduğu 
görüldü. Bu durum serebovasküler 
konstriksiyonda SPK1’in rolü ile ilgili düşünceyi 
daha da güçlendirmektedir. Bu arada SPK2-/- fare 
mezenter arterlerinin konsantrasyon-cevap 
eğrilerinde görülen sağa kayma SPK2-/- nin de 
başka arterlerin kasılmalarında rol 
oynayabileceğini düşündürmektedir. 
Farede SPK mRNA ekspresyonlarını 
incelediğimizde ise SPK1 mRNA’nın aort ve 
mezenter artere göre serebral arterlerde 40-80 kat 
daha fazla eksprese olduğu, SPK2 mRNA’da ise 
böyle bir farkın olmadığı görüldü. Bu durum SPK 
inhibitörlerinin serebral arterlerde SPK1’i inhibe 
ederek etki gösterdiği fikrini desteklemektedir. 
Serebral damarlar üzerine fonksiyonel olarak etki 
edecek yeni faktörlerin ve mediyatörlerin 
gelişmesi, serebrovasküler regülasyonu değiştiren 
durumlar için yeni tedavi hedefi olabilir. S1P, 
gerek serebral arterleri perifer arterlere göre daha 
selektif ve güçlü olarak kasması, gerekse hücre 
içinde oluşmasını ve dolayısıyla vazokonstriktör 
cevap meydana getirmesini kontrol eden SPK’nin 
bir izoenziminin (SPK1) serebral arterlerde fazla 
miktarda eksprese olmasından ötürü ilgi çekici bir 
konstriktördür. 
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GİRİŞ 
Lipoik asit (tiyoktik asit; 6,8-dimerkapto oktanoik 
asit; LA) insanda 8 karbonlu yağ asitleri (oktanoik 
asit)’nden lipoil sentaz enzimiyle sentezlenen 
doğal bir bileşiktir. Ayrıca metiyonin ve sistein 
aminoasitlerinden “de novo” sentezlenebilir (Han 
ve ark, 1997). Yapısında asimetrik karbon atomu 
içerdiğinden LA’nın iki optik izomeri bulunur. 
Endojen olarak vücutta sentezlenen formu R 
izomeridir.  
LA diyetle en çok sığır ve domuz etinden alınır. 
Diyetle alındığında barsaklardan hızla emildikten 
sonra, başta karaciğer olmak üzere çeşitli 
dokularda dihidrolipoik asit (DHLA)’e indirgenerek 
metabolize olur ve idrarla atılır (Chng ve ark, 
2009). Mitokondride bulunan LA’nın DHLA’ya 
indirgenmesinde nikotinamid adenin dinükleotid 
(NADH) veya nikotinamid adenin dinükleotid fosfat 
(NADPH)’ın yanısıra dihidrolipoil dehidrojenaz ve 
glutatyon (GSH) redüktaz etkinliği de önemlidir. 
LA ve indirgenmiş şekli olan DHLA her 
molekülünde iki tiyol grubu içerir. 
LA hem hidrofilik hem de lipofilik ortamda etkinlik 
gösterebilir (Kagan ve ark, 1992). Antioksidan 
etkileri in vitro ve in vivo çalışmalarda 
gösterilmiştir; hidroksil radikalini ve hipoklorik asidi 
süpürür; ancak, süperoksit ve peroksil radikaline 
pek etkili değildir (Moini ve ark, 2002). DHLA ise 
GSH’den daha güçlü bir redüktandır; hipoklorik 
asit, peroksil ve hidroksil radikallerini süpürerek 
lipid peroksidasyonunu önler. Hem LA hem de 
DHLA, hidrojen peroksit (H2O2) ve oksijen 
radikaline de etki eder.  Ayrıca metallerle şelasyon 
yapma yetenekleri vardır. Orta düzeyde bir 
antioksidan olarak kabul edilen LA ve en iyi 
antioksidan olarak kabul edilen DHLA, Mn+2, Cu+2, 
Zn+2 ve Pb+2 gibi geçiş metallerle kararlı bileşikler 
oluşturarak biyolojik sistemlerdeki ağır metalleri 
de ortamdan uzaklaştırırlar (Suziki ve ark, 1993; 
Packer ve ark, 1995). LA’nın kendi antioksidan 
etkilerinin yanısıra diğer antioksidanları yenileyici 
ve hücreiçi düzeylerini artırıcı etkileri de vardır 
(Busse ve ark, 1992; Bharat ve ark, 2002). DHLA, 
C ve E vitamini, GSH ve koenzim Q10 (ubikinon) 
gibi iyi bilinen bazı antioksidanları, radikal veya 
okside formlarını indirgeyerek yenileyebilir (Roy 
ve Packer, 1998). Ayrıca LA spesifik proteinlere 
kovalent olarak bağlanır ve kofaktör olarak görev 
yapar. Böylece enerji metabolizmasında asli bir rol 
oynar: Piruvatın asetil koenzim A (koA)’ya 
dönüşümünü katalize eden piruvat dehidrogenaz, 
süksinil koA oluşumunu katalize eden alfa-
ketoglutarat dehidrogenaz ve nükleik asit 
sentezinde görev yapan glisin dekarboksilaz gibi 
enzimlerde açil gruplarını bağlar ve onları enzim 
kompleksinin bir yerinden diğer bir yerine transfer 
eder.  

Bu etkilerinin yanı sıra LA’nın sinyal trandüksiyon 
yolaklarında modülatör etkileri de vardır. Glukoz  
taşıyıcılarından GLUT4’ün hücre zarına 
translokasyonunu artırıp yağ ve kas hücrelerine 
glukoz girişini sağlayarak kan şekerini düşürür 
(Biewenga ve ark, 1997a, b). LA’nın ayrıca protein 
kinaz B (PKB) bağımlı sinyal yolağını aktive 
ederek nöronların sağkalımını artırdığı 
gösterilmiştir (Zhang ve ark, 2007). Bu yolak 
üzerinden nitrik oksit (NO) aracılı gevşeme de 
yapmaktadır (Lee ve ark, 2005). Peroksizom 
proliferatör aktive edici reseptör (PPAR)’lerin α ve 
γ izoformlarını konsantrasyona bağımlı olarak 
aktive ettiği gösterilmiştir (McCarthy ve ark, 2009).  
Ayrıca nükleer faktör kappa B (NF-KB) gibi 
redoksa duyarlı transkripsiyon faktörlerini de 
regüle ederek inflamasyonu baskılar (Packer, 
1998).  
LA klinikte diyabetik nöropati için endikasyon 
almış (Foster, 2007) olmakla birlikte LA takviyesi 
insanlarda çeşitli hastalıklarda da denenmektedir 
(Bilska ve Vlodek, 2005). Bunlar arasında 
diyabette kan şekerinin düşürülmesi, damar 
hastalıkları, metabolik sendrom,  multipl skleroz, 
Alzheimer, demans sayılabilir (Abdul ve ark, 2007; 
Pershadsingh, 2007; Makzurek ve ark, 2008; 
Salinthorne ve ark, 2008).  Hayvan deneylerinde 
ise iskemi-reperfüzyon hasarı, katarakt oluşumu, 
nörodejenerasyon, yaşlanma, kolit, radyasyon 
hasarı ve çeşitli ilaç (adriamisin, siklofosfamid, 
siklosporin A) toksisitelerine karşı yararlı olduğu 
gösterilmiştir (Glantzounis ve ark, 2006; Makeeva 
ve ark, 2008; Manda ve ark, 2007; Panigrahi ve 
ark, 1996; Pralathan ve ark, 2006; Selvakumar ve 
ark, 2006; Amudha ve ark, 2006). 
Sinir sisteminde nöronal hasar oluşturan deneysel 
travma modellerinde (travmatik beyin hasarı, TBH; 
omurilik hasarı, OH) hasar sonucunda ortaya 
çıkan yaralanmaya bağlı olarak gelişen  ikincil 
mekanizmalar da patofizyolojiye katkıda bulunur 
(Azbill ve ark, 1997; Kelley ve ark, 2007; Werner 
ve Engelhard, 2007; Gris ve ark, 2008). 
Subaraknoid kanama (SAK) modelinde ise 
doğrudan bir fiziksel hasar olmamakla birlikte, 
vazospazm ve iskemiye bağlı sekonder hasar 
sözkonusudur (Del Zoppo ve ark, 2000; 
Kozniewska ve ark, 2006, Ayer ve Zhang, 2008). 
Kafa ve omurilik travması da iskemi reperfüzyon 
hasarı ile benzerlikler gösteren karmaşık bir 
immünolojik/inflamatuvar doku yanıtına neden 
olur. Her üç deneysel nörotravma modelinin ortak 
yönü serbest radikal oluşumunun artmasına bağlı 
olarak oksidatif hasar oluşturmasıdır (Lewen ve 
ark, 2000; Lucas ve ark, 2006). Yaralanmadan 
sonra saatler içinde dokuda tümör nekroz faktör 
alfa (TNF-α), interlökin (IL)-1β ve IL-6 gibi 
proinflamatuvar sitokinlerin miktarı artar. Bu 
sitokinlerin miktarının artmasının yanı sıra, 
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eksitotoksiteye neden olabilen mediyatörler 
(özellikle glutamat) ve NO de fazla miktarlarda 
salıverilir (Tilleux ve Hermans, 2007; Nishizava ve 
ark, 1997). Ekstrasellüler glutamat miktarındaki 
artış nöronları ve astrositleri etkileyerek, 
iyonotropik ve metabotropik glutamat 
reseptörlerinin aşırı uyarılmasına, ardından da 
Ca+2 akımlarına neden olur (Park ve ark, 2004). 
Erken dönemde Na+ /K+ - ATPaz pompası ile bu 
iyonik gradiyent kompanse edilmeye çalışılır; 
ancak daha sonra pompanın işlevi azalır. 
Katabolik süreçlerin tetiklenmesiyle ilişkili olarak 
metabolik yetersizlik de baş gösterir (Sullivan ve 
ark, 1998).  
Aktive polimorfonükleer lökositler, adezyon 
moleküllerinin aracılığı ile hem hasarlı hem de 
sağlam endotel hücre tabakalarına yapışır. 
Endotel işlev bozukluğu, vazokonstriktörlerin 
salıverilmesi, lökosit ve trombosit adezyonu ile 
mikrovasküler yapının daralması, kan beyin engeli 
(KBE)’nin geçirgenliğindeki artış ve ödem 
oluşumu doku perfüzyonunu daha da bozar 
(Germano ve ark, 1992, Morganti-Kossmann ve 
ark, 2007).  Bu süreçte açığa çıkan reaktif oksijen 
türevlerinin (süperoksidler, hidrojen peroksit) ve 
reaktif nitrojen türevlerinin (NO ve peroksinitrit 
gibi) aşırı oluşumu nedeniyle endojen antioksidan 
enzimlerinin (süperoksit dismutaz, glutatyon 
peroksidaz ve katalaz) sürdürdüğü savunma 
yetersiz kalır. Reaktif oksijen türevleri hücresel ve 
vasküler yapıların peroksidasyonunu, protein 
oksidasyonunu, DNA parçalanmasını ve 
mitokondriyal elektron transport zincirinin 
inhibisyonunu indükler (Slemmer ve ark, 2008). 
Bu mekanizmalar doğrudan veya oksidatif stres ile 
ilişkili inflamatuvar süreçleri tetikler; apoptotik 
yolaklar etkinleşir (Ansari ve ark, 2008).  
Nörotravmalarda farmakolojik tedavi olarak 
antiinflamatuvarlar, glutamat antagonistleri, katyon 
homeostazı modülatörleri, endokanabinoidler, 
serbest radikal süpürücüleri, immünsupresanlar, 
apopitoz ve özellikle kaspaz inhibitörlerleri, 
nörotropik faktörler gibi değişik özellikteki ajanların 
kullanılması gündeme gelmiştir (Hall ve ark, 
2010). 
LA’nın farklı deneysel modellerde nöroprotektif 
etkileri gösterilmiştir (Panigrahi ve ark, 1996; 
Abdul ve ark, 2007; Manda ve ark, 2007; 
Maczurek ve ark, 2008; De Sales Santos ve ark, 
2009; Freitas 2009). Bu çalışmada nöronal hasara 
yol açan üç farklı deneysel modelde (kafa 
travması, omurilik travması ve subaraknoid 
kanama) alfa lipoik asitin olası oksidatif hasara ve 
KBE geçirgenliği artışına karşı olası koruyucu 
etkileri ve bu etkiye aracılık edebilecek yolakların 
araştırılması amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM 
Çalışmalarda travmatik beyin hasarı (TBH), 
subaraknoid kanama (SAK) ve omurilik hasarı 
(OH) olmak üzere üç farklı deneysel nörotravma 
modeli kullanıldı. Deneyler için Marmara 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 

Kurulu’ndan izin alındı. Cerrahi işlemler anestezi 
altında yapıldı. Anestezi oluşturmak için her iki 
cinsten Wistar albino sıçanlara (300-350 g) 75 
mg/kg ketamin  ile  1 mg/kg klorpromazin 
intraperitoneal (i.p.) olarak birlikte verildi. Sıçanlar 
cerrahi işlem sonrası her biri ayrı kafeste olmak 
üzere standart deney hayvanı yemi ve musluk 
suyu ile beslendi.  
Sıçanlar her çalışmada kontrol (taşıyıcı), LA (oral 
veya parenteral), deneysel travma modeli 
(TBH/SAK/OH) ve “travma + LA” olmak üzere 4 
gruba ayrıldı. Her bir gruptan 3 seri oluşturuldu. 
TBH ve SAK çalışmalarında ilk seri ödem ve KBE 
geçirgenliği için, ikinci seri biyokimyasal 
incelemeler için, üçüncü seri ise histolojik 
incelemeler için kullanıldı.  OH çalışmasında ise 
ilk iki seri biyokimyasal incelemeler için, üçüncü 
seri histolojik incelemeler için kullanıldı. 
İlaç uygulaması 
Çalışmada (R)-α-lipoik asit (LA) 100 mg/kg dozda 
intragastrik yoldan verildi. (R)-α-lipoik asit etkin 
maddesi %99 saflıkta olup, Mikrogen (Istanbul, 
Türkiye) firmasından temin edildi. Parenteral 
olarak uygulanan LA ise Thioctacid® 600T (Meda 
Pharma, Hamburg, Almanya) ampullerden 
hesaplanarak 50 mg/kg dozda i.p. verildi. 
İlacın ve taşıyıcının ilk dozları travmadan 30 
dakika sonra verilirken son dozları uygulandıktan 
30-60 dakika sonra dekapitasyon yapıldı. LA, TBH 
ve SAK çalışmalarında 100 mg/kg dozda oral 
yoldan gavajla günde 1 kez olmak üzere toplam 3 
doz; OH çalışmasında ise 50 mg/kg dozda i.p. 
yoldan günde 1 kez olmak üzere toplam 8 doz 
verildi. LA gavajla %10 DMSO-mısır yağı karışımı 
içinde verilirken i.p. yoldan kullanıldığında taşıyıcı 
olarak fizyolojik serum (SF) kullanıldı.  
Nörotravma oluşturulması 
Travmatik beyin hasarı (TBH) 
TBH oluşturmak için kafa travması modeli olarak 
Marmarou’nun impakt akselerasyon yöntemi 
modifiye edilerek kullanıldı (Marmaraou ve ark, 
1994; Uçar ve ark, 2006). Bu modelde iç çapı 18 
mm ve dış çapı 19 mm olan silindirik çelik bir 
borudan yararlanıldı. Sıçanlar 5 cm’lik mantar 
bloklar üzerine prone pozisyonda yerleştirildi. 
Kafatasında oluşacak çökme kırıklarını önlemesi 
açısından koronal ve lamdoid sütür arasına cilt 
insizyonuyla 10 mm çapında 3 mm yüksekliğinde 
çelik disk yerleştirildi. Bir metre yükseklikten 300 g 
ağırlığındaki çelik silindir, çelik borudan 1 m 
yükseklikten serbest düşüş yapacak biçimde 
düşürülerek kafa travması oluşturuldu. Kafa 
travması oluşturulan sıçanlara günde bir kez 100 
mg/kg LA oral olarak verildi. Sıçanlar travmadan 
48 saat sonra nörolojik muayene yapılarak 
dekapite edildi. Bir seride beyin ödemi ve kan 
beyin engeli geçirgenliği değerlendirilirken, diğer 
serilerde biyokimyasal ve histolojik incelemeler 
yapıldı. 
Subaraknoid kanama (SAK)   
Anestezi altındaki sıçanlar mantar bloklar üzerine 
prone pozisyonda yerleştirildi. Femoral arterden 
alınan 0.3 ml kanın sıçanların sisterna magnasına 
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enjekte edilmesiyle SAK oluşturuldu (Delgado ve 
ark, 1985). SAK oluşturulan hayvanlara 100 
mg/kg LA günde bir kez oral olarak verildi. 
Sıçanlar travmadan 48 saat sonra nörolojik 
muayene yapılarak dekapite edildi. Çıkarılan ilk 
seri beyin dokusunda biyokimyasal analizler 
yapıldı. Bir ikinci seride beyin ödemi ve KBE 
geçirgenliği değerlendirilirken, üçüncü seride 
histolojik incelemeler yapıldı. 
Omurilik hasarı (OH)   
OH oluşturmak için anestezi altındaki sıçanlar 
prone pozisyonda yerleştirilerek T5-T12 arası orta 
hattan insizyon yapılarak açıldı. Paravertebral 
kaslar sıyrılarak laminalar açığa çıkarıldı. T7-T8-
T9 laminektomi yapıldıktan sonra 3 mm çapında 
ve 10 g ağırlığında bir çelik çubuk 10 cm’den 
düşürülerek omurilik yaralanması oluşturuldu 
(Allen 1911).  Cerrahi işlemden sonra 1 hafta 
boyunca günde bir kez 50 mg/kg dozda 
intraperitoneal olarak LA verilen hayvanların 
motor işlevleri değerlendirilerek dekapitasyon 
yapıldı. Çıkarılan omurilik dokularında 
biyokimyasal ve histolojik incelemeler yapıldı. 
 
Değerlendirilen/Ölçülen parametreler 
Nörolojik muayene: Nörolojik muayene için 
Bederson ve arkadaşları (1986)’nın oluşturduğu 
Toklu ve arkadaşları (2008)’nın modifiye ettiği 
nörolojik skorlama yöntemi kullanıldı. Bu 
skorlamada bilinç durumları, tırmanma 
yetenekleri, ekstremite tonusları ve ağrılı uyarana 
yanıtları değerlendirilmektedir. Puanlama 
sisteminde düşük skor (en düşük 0) hayvanın 
uyanık, aktif ve reflekslerinin normal olduğunu 
göstermektedir. Artan skorlar (en çok 20) nörolojik 
bozukluğun meydana geldiğine işaret etmektedir. 
Motor işlev skoru: Motor işlev skoru Gale ve 
arkadaşlarının (1985) yöntemine göre 
değerlendirildi. Ölçekleme şu şekildedir. 0: Arka 
ayaklarda hiç hareket yok; 1: hissedilebilir 
hareket, 2: gözle görülür eklem hareketi; 3: 
hareket var ama vücudu taşımıyor;  4: hareket var 
ve vücudu taşıyabiliyor; 5: hafif  aksayarak 
yürüyor; 6: normal yürüyor.  
TNF-α ve IL-1β: Plazma TNF-α ve IL-1β düzeyleri 
ELISA kitleriyle (Biosource International, Nivelles, 
Belgium) ölçüldü. 
Malondialdehid (MDA): Lipid peroksidasyonunun 
göstergesi olan beyin dokularındaki MDA miktarı, 
spektrofotometrik olarak Buege yöntemine göre 
tayin edildi (Buege ve Aust, 1978). 
Glutatyon (GSH): Dokuda GSH tayini 
spektrofotometrik olarak Ellman yöntemine göre 
yapıldı (Beutler ve ark, 1963). 
Miyeloperoksidaz (MPO): Dokuda MPO tayini 
spektrofotometrik olarak Hillegas yöntemi ile 
yapıldı (Hillegas ve ark, 1990). 
Na-K-ATPaz: Total enzimden Mg-K-ATPaz’ın 
çıkarılması ile dolaylı olarak hesaplanan Na-K-
ATPaz spektrofotometrik olarak Reading 
yöntemine göre yapıldı (Reading ve Isbir, 1980). 
Luminol ve Lusigenin kemiluminesansı: 
Dokularda luminol aracılı ölçüm ile hidroksil, 

hidrojen peroksit, hipoklorit, lusigenin ile 
süperoksit radikalleri ve hidrojen peroksit 
saptandı. Kemilüminesans ölçümleri Davies ve 
arkadaşları (1992)’nın yöntemine göre yapıldı.  
 
 
Kan beyin engeli (KBE) geçirgenliği 
Travma oluşturulduktan sonraki 48. saatte 
anestezi altında sıçanlara juguler venden %2’lik 
Evans mavisi (EM) çözeltisi 4 ml/kg dozda 
verilerek 30 dakika beklendi. Daha sonra 110 mm 
Hg basınçla, yaklaşık 250 ml fizyolojik tuzlu su ile 
15 dakika süreyle transkardiyak (sol ventriküle 
girilip, sağ atriyuma çentik atılıp) perfüzyon 
yapıldı. Çıkarılan beyinler homojenize edilerek 
spektrofotometrik olarak 620 nm’de EM 
absorbansı ölçüldü (Kaya ve ark, 2004). 
Beyin su içeriği 
Beyin ödeminin değerlendirilmesi için beynin 
ıslak/kuru su içeriği oranından yararlanılmıştır. 
Beyinler hassas terazide tartıldı. Daha sonra 
100°C sıcaklıktaki etüvde 48 saat kurutulup tekrar 
tartıldı. % su içeriği = [(ıslak-kuru)/ıslak] x100 
formülü ile hesaplandı (Durmaz ve ark, 2003). 
DNA parçalanması 
Doku homojenatının satrifüjü sonucunda ayrışmış 
olan sağlam DNA ve parçalanmış DNA 
absorbans değerleri oranlanarak hesaplandı 
(Wyllie, 1980). 
Işık ve elektron mikroskopik incelemeler 
Perfüzyon fiksasyonu için ketamin (75 mg/kg; 
i.p.) ve klorpromazin (1 mg/kg; i.p.) ile anestezisi 
altında V kesi ile sternum kaldırılıp toraks boşluğu 
açıldı. Kalbin tepesinden 18 gauge kelebek iğne 
ile girilerek sol ventriküle dikkatli bir biçimde 
yerleştirildi.  Daha sonra sağ atriyum kesildi ve üç 
yollu kanülden önce 10 dk süreyle SF verildi. Sağ 
atriyumdan akan sıvının berraklaştığı 
görüldüğünde kanülün vanası diğer girişe 
çevrilerek fosfat tamponu (pH 7.4) içinde %2.5 
glutaraldehid çözeltisi 110 mm Hg basınçla 35 
damla/15 sn olacak şekilde verilip 15 dakika 
süreyle fiksasyon perfüzyonu yapıldı. Ense 
sertleştiğinde perfüzyon sonlandırıldı. Fikse 
edilmiş beyin dokusundan koronal düzlemde 5 µm 
kalınlığında kesitler alınarak hemotoksilen eozin 
(HE) ile boyandı. Dokular tedavi gruplarından 
habersiz deneyimli histologlar tarafından ışık 
mikroskopunda (Olympus BH-12, Japan) 
incelendi. 
Elektron mikroskopisi için dokular %1 ozminyum 
tetraoksit ile fikse edilip, rutin alkol serilerinde 
dehidrate edildikten sonra Epon 812 içine 
gömüldü.  Yarı ince kesitler (1 µm) alınarak 
toluidin mavisi ile boyandı. 60 nm inceliğindeki 
kesitler ise %1 kurşun sitrat ve uranil asetat ile 
boyanarak JEOL 5200 JSM (Japan) elektron 
mikroskopunda deneyimli histologlar tarafından 
incelendi.  
İstatistiksel Değerlendirmeler 
Bu çalışmanın verileri ortalama ± standart hata 
olarak verildi. Tüm testlerde p<0.05 hata 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Testler 
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bilgisayarda Graph-Pad Prism 4.0 (GraphPad 
Software, 2003, San Diego, CA, USA) bilgisayar 
istatistik programı kullanılarak yapıldı. Grupların 
karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA testi 
kullanıldı. Doğrulama testi olarak da Tukey’in 
çoklu karşılaştırma testinden yararlanıldı. 
Nörolojik muayene ve motor işlev skorlaması için 
nonparametrik Kruskal-Wallis Testi ve takiben 
Dunn’un çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. 
 
BULGULAR 
TBH 
Travma oluşturulan 21 hayvandan beşi (%24), 
travma oluşturulup LA uygulanan 19 hayvandan 
üçü (%16) öldü. Ölümler travma 
oluşturulmasından sonraki ilk iki saat içinde 
meydana geldi ve dekapitasyona kadar başka 
ölüm olmadı.   
Nörolojik muayene skoru travma grubunda kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak (p<0.001) yüksekti.  
LA (100 mg/kg; p.o.)  uygulanan travma grubunda 
nörolojik muayene skoru kontrol grubuna göre 
yine de yüksek olmasına karşın anlamlı olarak 
(p<0.01) azaldı (Şekil 1).  
 
Travma grubunda, EM’nin beynin g doku ağırlığı 
başına miktarının anlamlı olarak (p<0.001) 
artması KBE bütünlüğünün bozulduğunu gösterdi. 
Uygulanan LA, TBH’da görülen EM 
ekstravazasyonundaki artışı, kontrol grubuyla 
arasındaki fark sürse de anlamlı olarak (p<0.01) 
azalttı (Şekil 2a). Beyinde ödemi gösteren ‘beyin 
su içeriği’ TBH grubunda anlamlı biçimde artarken 
LA bu artışı kontrol grubuna yakınlaştıracak denli 
azalttı (Şekil 2b).  
Travma proinflamatuar sitokinlerin plazma 
düzeylerinde anlamlı yükselmeye (p<0.001) 
neden oldu. TNF-alfa ve IL-1beta düzeyleri LA 
uygulanan travma grubunda daha düşük bulundu 
(Şekil 3). 
 
 
 
 

Şekil 1: Nörolojik muayene skorları. Her grupta 10 
hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak Kruskal-
Wallis testini takiben Dunn’un çoklu karşılaştırma 
testi ile karşılaştırılmıştır.  [** p<0.01, *** p<0.001 
(kontrole göre);  ++ p<0.01 (TBH grubuna göre)]. 
Değerler ortalama ± Standart hata olarak 
verilmiştir. (TBH: travmatik beyin hasarı, LA: lipoik 
asit) 
 

 

 
Şekil 2: Beyin dokusunun gram doku başına 
Evans mavisi miktarı (a) ve su içeriği (b). Her 
grupta 6 hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak 
tek yönlü varyans analizini (ANOVA) takiben 
Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile 
karşılaştırılmıştır. [* p<0.05, *** p<0.001 (kontrole 
göre); + p<0.05 (travmaya göre),  ++ p<0.01 (TBH 
grubuna göre).] Değerler ortalama ± Standart hata 
olarak verilmiştir. (TBH: travmatik beyin hasarı, 
LA: lipoik asit) 
 
 

 

 
Şekil 3: Plazmada Tümör Nekroz Faktör alfa 
(TNF-α) (a) ve interlökin-1β (IL-1β) (b) düzeyleri.  
Her grupta 6 hayvan vardır. Gruplar istatistiksel 
olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) 
takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile 
karşılaştırılmıştır. [* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
(kontrole göre); +++ p<0.001 (TBH grubuna göre).] 
Değerler ortalama ± Standart hata olarak 
verilmiştir. (TBH: travmatik beyin hasarı, LA: lipoik 
asit) 
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Şekil 4: Beyin dokularında mg doku ağırlığı başına luminol (a) ve lusigenin (b) kemiluminesans değerleri. 
Her grupta 6 hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) takiben Tukey’in 
çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. [* p<0.05 (kontrole göre); ++ p<0.01 (TBH grubuna göre)]. 
Değerler ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (TBH: travmatik beyin hasarı, LA: lipoik asit) 
 

Şekil 5: Beyin dokularında gram doku ağırlığı başına malondialdehit (MDA) (a) ve glutatyon (GSH) (b) 
miktarları. Her grupta 6 hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) 
takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. [*** p<0.001 (kontrole göre); + p<0.05; +++ 
p<0.001 (TBH grubuna göre)]. Değerler ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (TBH: travmatik beyin 
hasarı, LA: lipoik asit) 
 

Şekil 6: Beyin dokularında miyeloperoksidaz (MPO) (a) ve  Na+-K+ ATPaz (b) aktiviteleri . Her grupta 6 
hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) takiben Tukey’in çoklu 
karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. * p<0.05; ** p<0.01 (kontrole göre); + p<0.05 (TBH grubuna göre). 
Değerler ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (TBH: travmatik beyin hasarı, LA: lipoik asit) 
 
 
Beyin dokusunda, reaktif oksijen radikallerinin 
düzeyini gösteren mg doku ağırlığı başına luminol 
ve lusigenin kemiluminesans düzeyleri  travma 
oluşturulan grupta kontrole göre anlamlı (p<0.05) 
olarak arttı (Şekil 4). Travma grubuna LA 
uygulanması, lusigeninin kemiluminesansındaki 
bu artışı tümüyle engelledi (p<0.01) (Şekil 4b).  
Uygulanan LA, travmaya ikincil luminol 

kemiluminesansındaki artışta istatistiksel olarak 
anlamlı olmayan bir azalma eğilimi sergilerken 
elde edilen düzey, kontrol ve tek başına LA 
gruplarından anlamlı ölçüde farklı bulunmadı 
(Şekil 4a). 
Beyin dokularında g doku ağırlığı başına MDA 
miktarı travmatik hasara bağlı olarak yükselirken 
(p<0.001) LA uygulanması bu artışı tümüyle 
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(p<0.001) engelledi (Şekil 5a). Travma, beyin 
dokusunda g doku ağırlığı başına GSH miktarını 
kontrole göre anlamlı ölçüde (p<0.001) 
düşürürken LA travma grubunda beynin GSH 
miktarını korudu ve kontrol grubu düzeyinde 
tutmayı başardı  (Şekil 5b).  
 
Nötrofil infitrasyonunun göstergesi olan MPO’nun 
g doku ağırlığı başına aktivitesi  travma 
oluşturulan grubun beyin dokularında kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak (p<0.05) yüksekti 
(Şekil 6a).  Travmanın ardından LA uygulanması 
MPO aktivitesini anlamlı olarak azaltıp kontrol 
düzeyine çekti (p<0.05). Ayrıca travma oluşturulan 
grubun beyin doku örneklerindeki Na+-K+-ATPaz 
aktivitesinin azalması (p<0.01) dokudaki bozulmuş 
transport işlevini ve membran hasarını 
göstermektedir (Şekil 6b).  LA uygulanan travmalı 
sıçanlarda Na+-K+-ATPaz aktivitesi kontrol 
grubundaki sıçanlara yakın düzeye geldi ve fark 
istatistiksel olarak anlamsızdı. 
 
Nöronların yapısını ve dendritik, aksonal ve glial 
çıkıntıların kesitlerini ortaya çıkarmak için elektron 
mikroskobu ile inceleme yapıldı. Elektron 
mikroskopik değerlendirmede kontrol (Şekil 7A) ve 
LA uygulanan travma grubunda (Şekil 7C) söz 

konusu yapıların bütünlüğünün bozulmadığı 
görüldü. Travma grubunda (Şekil 7B) nöronal 
hücre gövdelerinde ve nörofillerde (örneğin 
aksonlar, dendritler ve glial çıkıntılar) hidrofik 
dejenerasyon bulgusu olarak şiddetli ödem 
gözlendi. Ayrıca nörotübüllerde parçalanma, 
kromatin dispersiyonu ve mitokondriyal kayıp 
göze çarpmaktaydı. Kan beyin engelini oluşturan 
astrositik ayak çıkıntıları kontrol ve LA uygulanan 
travma gruplarında bütünlüğü bozulmamış olarak 
görülürken, LA grubunda bu yapılarda hafif şişme 
gözlendi. (Şekil 7D). 
SAK 
SAK oluşturulan 22 hayvandan beşi (%23), SAK 
oluşturulduktan sonra LA uygulanan 22 
hayvandan ise dördü (%19) çalışmanın toplam 48 
saatlik süresini tamamlayamadan öldü.  
Nörolojik muayene skoru (Şekil 8) SAK grubunda 
kontrole göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu 
(p<0.001). LA uygulaması nörolojik skoru anlamlı 
biçimde düşürdü (p<0.05). 
Beyin dokusunun g doku başına su içeriği ve EM 
miktarı, SAK grubunda kontrol grubuna göre 
anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p<0.05 ve 
p<0.001). LA uygulaması SAK’ın her iki 
parametrede neden olduğu yükselmeyi azalttı 
(Şekil 9). 

 

 
 

  
Şekil 7: Beyin dokularının elektron mikroskopunda histopatolojik incelemesi A) Kan beyin engeli, nörofiller 
ve aksonal çıkıntılar etrafındaki miyelin kılıf kontrol grubunda tam gözükmektedir. (R: kırmızı kan hücreleri, V: 
kan damarı, ok: miyelin kılıf) . B) Travma grubunda hidrofik dejenerasyon perikaryonda şiddetli şişme ile 
karakterizedir, bu grupta kromatin materyalin dağılması belirgindir.  C) Travma grubunda aksonal ve dendritik 
çıkıntılarda nörotübüler kırılma (*) ve mitokondriyal kristada kayıp (ok) göze çarpmaktadır. D) LA uygulanan 
grupta nörofillerde nörotübüller ve akson etrafında miyelin kılıf tamdır; astrositik ayak çıkıntılarında (Fp) hafif 
şişme vardır. 
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Şekil 8: Nörolojik muayene skorları. Gruplar 
istatistiksel olarak Kruskal-Wallis testini takiben 
Dunn’un çoklu karşılaştırma testi ile 
karşılaştırılmıştır. [*** p<0.001 (kontrole göre); + 
p<0.05 (SAK grubuna göre)]. Değerler ortalama ± 
Standart hata olarak verilmiştir. (SAK: subaraknoid 
kanama, LA: lipoik asit) 

 

Şekil 9: Beyin dokusunun gram doku başına Evans mavisi miktarı (a) ve su içeriği (b). Her grupta 6 hayvan 
vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma 
testi ile karşılaştırılmıştır. [* p<0.05, *** p<0.001 (kontrole göre); + p<0.05 (SAK grubuna göre)]. Değerler 
ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (SAK: subaraknoid kanama, LA: lipoik asit) 
 

Şekil 10: Beyin dokularında luminol (a) ve lusigenin (b) kemiluminesans düzeyleri. Her grupta 6 hayvan 
vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma 
testi ile karşılaştırılmıştır. [* p<0.05, ** p<0.01 (kontrole göre); + p<0.05 (SAK grubuna göre)]. Değerler 
ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (SAK: subaraknoid kanama, LA: lipoik asit) 
 

Şekil 11: Beyin dokularının gram doku ağırlığı başına malondialdehit (MDA) (a), glutatyon (GSH) (b) 
düzeyleri ve DNA parçalanma yüzdesi (c). Her grupta 6 hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü 
varyans analizini (ANOVA) takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırıldı. [** p<0.01, *** p<0.001 
(kontrole göre), + p<0.05, ++ p<0.01 +++ p<0.001 (SAK grubuna göre)]. Değerler ortalama ± Standart hata 
olarak verilmiştir. (SAK: subaraknoid kanama, LA: lipoik asit) 
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Şekil 12: Beyin dokularının g ağırlığı başına miyeloperoksidaz (MPO) (a) ve mg ağırlığı başına saatlik Na+-
K+ ATPaz (b) aktiviteleri. Her grupta 6 hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini 
(ANOVA) takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır.           [* p<0.05, *** p<0.001 
(kontrole göre), +++ p<0.001 (SAK grubuna göre)]. Değerler ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (SAK: 
subaraknoid kanama, LA: lipoik asit) 
 
 
Beyin dokularında serbest oksijen radikal 
oluşumunda artışı gösteren luminol ve lusigenin 
kemiluminesansı, SAK grubunda kontrol grubuna 
göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 
p<0.01 ve p<0.05). Uygulanan LA ise 
kemiluminesansları anlamlı biçimde (p<0.05) 
baskıladı (Şekil 10). 
 
Lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olarak, 
beyinde ölçülen MDA düzeyi SAK grubunda 
kontrole göre belirgin olarak yükselirken (p<0.001) 
LA uygulaması bu artışı ciddi ölçüde engelledi 
(Şekil 11a). SAK, beyin GSH içeriğinde kontrole 
göre anlamlı bir azalmaya neden oldu (p<0.01). 
Uygulanan LA SAK grubunda beyin GSH 
içeriğinin korunmasını sağladı ve bir miktar 
yükseltti (Şekil 11b). SAK grubunun beyin 
örneklerinde DNA parçalanması kontrole göre 
anlamlı (p<0.001) olarak arttı (Şekil 11c).  LA 
uygulanması DNA parçalanmasında SAK’a bağlı 
artışı ortadan kaldırdı.  
 
SAK grubunda beyinde MPO aktivitesi kontrole 
göre anlamlı olarak (p<0.001) yükseldi (Şekil 12a). 
LA uygulanması, MPO aktivitesinde SAK’a bağlı 
artışı engelledi ve kontrole yakın bir düzeyde tuttu 
(Şekil 12a). SAK grubunun beyin doku 
örneklerinde Na+-K+-ATPaz aktivitesi anlamlı 
olarak azaldı (Şekil 12b). Uygulanan LA travma 
oluşturulmuş sıçanlarda Na+-K+-ATPaz 
aktivitesindeki bu azalmayı kısmen engelleyerek, 
kendisi SAK grubuna kıyasla istatistiksel olarak 
anlamsız kalırken kontrol grubundaki sıçanlar için 
ölçülen değerden istatistiksel olarak anlamsız hale 
getirdi (Şekil 12b). 

 

 
 
 
 
 

Şekil 13: Baziller arterin ışık mikroskopuyla incelenmesinin histopatolojik görüntüleri Kontrol grubunda (a) 
elastik laminalı (ok ucu) düzgün endotel (ok) ve kas hücresi çekirdeği (*) görülmektedir. Subaraknoid kanama 
(SAK) oluşturulan grupta (b) kasılmış elastik lamina (ok ucu) arteriyal vazospazmı, endotel çekirdeği (ok)’nin 
lokalizasyonu dağılmış endoteli göstermekte, intersitisiyal ödem (*) ve elastik lamina kaybı (kıvrımlı ok) 
gözlenmektedir. SAK oluşturulduktan sonra lipoik asit uygulanan grupta (c) endotelde bütünlüğün sağlandığı 
(ok ucu), kas hücresi çekirdeği (*)’nin ve elastik lamina (ok)’nın düzgün olduğu anlaşılmaktadır. 
(Hematoksilen-eozin boyaması; Fotoğraflar X200, küçük fotoğraflar ise X400 büyütmedir.) 
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Işık mikroskobuyla yapılan incelemeler, kontrol 
sıçanlardan elde edilen baziler arterlerin endotel 
hücresi ve elastik lamina ile düzgün hizada, kas 
hücresi çekirdeğinin normal olduğunu 
göstermektedir (Şekil 13a). SAK oluşturulan 
grupta baziler arterlerde kasılmış elastik lamina 
arteriyal vazospazmı göstermekte; endotel hücresi 
çekirdeğinin lokalizasyonuna bağlı olarak 
endotelin dağılıp bütünlüğünün bozulduğu,  bir 
yandan elastik lamina devamlılığının bozulup 
kayba uğradığı, interstisyel ödem geliştiği 
gözlenmekte, şiddetli dejenerasyon ortaya 
konulmaktadır (Şekil 13b). LA uygulanan 
sıçanların baziler arterlerinde vazospazmın 
azalmış, endotel bütünlüğünün sağlanmış olduğu 
gözlenmektedir (Şekil 13c). 
 
Elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde, 
kontrol grubu (Şekil 14a) ile karşılaştırıldığında 
SAK grubunda baziler arterin endotelinde, elastik 
laminasında ve bağ dokusunda gözlenen şiddetli 
dejenerasyonun ve şiddetli interstisyel ödemin, 
kendisini endotel ve kas hücrelerinin 
sitoplazmasında vakuolizasyon olarak gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Elastik lamina ayrılmış ve 
incelenen alanların çoğunda kaybolmuş 
durumdadır.  Hem endotel hem de kas hücresi 
çekirdekleri arterin spazmına bağlı olarak 
kasılmışlardır (Şekil 14b). SAK grubuna LA 
uygulanması (Şekil 14c) sonucunda hasar ve 
ödem azalmakta, endotel hücresinin yanı sıra 
sarkoplazma ve elastik laminanın normal 
morfolojileri korunmakta, sitoplazmik 
vakuolizasyon görülmemekte, baziler arterin 
çapının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
OH 
Bu grubun çalışma süresi olan bir haftalık dönemi 
tamamlayamadan ölen hayvan sayısı OH 
oluşturulan grupta 24’te 7 (%19) iken travma 
sonrasında LA uygulanan grupta 24’de 6 (%25) 
oldu.  
Motor işlev skoru, oluşturulan hasardan 48 saat 
sonra OH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak (p<0.01) düşük bulundu. Uygulanan LA 
skoru OH grubuna kıyasla biraz yükseltse de skor 
yine de kontrolden anlamlı olarak (p<0.05) düşük 
kaldı (Şekil 15). 
 

 

 

 
Şekil 14: Baziler arterin elektron mikroskobuyla 
incelenmesinin histopatolojik görünütleri.  Kontrol 
grubu (a)’nda endotel hücresi (ok ucu), elastik 
lamina (ok) ve kas hücre çekirdeği (n) normal 
biçimde görülmektedir. Subaraknoid kanama 
(SAK) oluşturulan grupta (b) elastik laminanın 
ayrıldığı (ok), şiddetli intersitisiyal ödem (beyaz iki 
uçlu ok) geliştiği, kas çekirdeği (**)’nin kasımlı 
olduğu ve endotel hücrelerinde şiddetli 
dejenerasyon (ok uçları) geliştiği gözlenmektedir. 
SAK grubuna lipoik asit uygulanması (c) 
sonucunda ödem azalmakta, endotel hücresinin 
(okucu) yanı sıra sarkoplazma (s) ve elastik 
lamina (oklar)’nın normal morfolojileri 
korunmaktadır. 
 

 

 

Şekil 15: Omurilik hasarından 7 gün sonra motor 
işlev skorları. Gruplar istatistiksel olarak Kruskal-
Wallis testini takiben Dunn’un çoklu karşılaştırma 
testi ile karşılaştırılmıştır. [* p<0.05, ** p<0.01 
(kontrole göre)]. Değerler ortalama ± Standart hata 
olarak verilmiştir. (OH: omurilik hasarı, LA: lipoik 
asit) 
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Şekil 16: Omurilik dokularında luminol (a) ve lusigenin (b) kemiluminesans değerleri. Her grupta 6 hayvan 
vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma 
testi ile karşılaştırılmıştır. [* p<0.05, ** p<0.01 (kontrole göre) + p<0.05 (OH grubuna göre)]. Değerler 
ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (OH: omurilik hasarı, LA: lipoik asit) 
 
 

Şekil 17: Omurilik dokularında gram doku ağırlığı başına malondialdehit (MDA) (a) ve glutatyon (GSH)  (b) 
miktarları. Her grupta 6 hayvan vardır.  Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizini (ANOVA) 
takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. [** p<0.01, *** p<0.001 (kontrole göre); ++ 
p<0.01 (OH grubuna göre)]. Değerler ortalama ± Standart hata olarak verilmiştir. (OH: omurilik hasarı, LA: 
lipoik asit) 
 

Şekil 18: Omurilik dokularında gram doku ağırlığı başına hesaplanan miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi (a) 
ve DNA parçalanması yüzdesi (b). Her grupta 6 hayvan vardır. Gruplar istatistiksel olarak tek yönlü varyans 
analizini (ANOVA) takiben Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. [** p<0.01, *** p<0.001 
(kontrole göre), + p<0.05, +++ p<0.001 (OH grubuna göre)]. Değerler ortalama ± Standart hata olarak 
verilmiştir. (OH: omurilik hasarı, LA: lipoik asit) 
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Şekil 19: Işık mikroskopuyla yapılan incelemelerde 
omurilik dokularının histopatolojik görüntüleri. 
Kontrol grubu (A)’nda beyaz (w) ve gri (g) 
maddelerde normal morfolojik görünüm. Omurilik 
hasarı (OH) oluşturulan grupta (B) beyaz maddede 
şiddetli aksonal dejenerasyon (ok), aksonların 
çapında genişleme, belirgin sitoplazmik ödem. OH 
oluşturulan grupta lipoik asit uygulaması (C) 
sonucunda “normal aksonal morfolojiye yakın” bir 
görünüm ve beyaz maddedeki hasarda azalma. 
(Hematoksilen-eozin boyaması; Fotoğraflar X200, 
küçük fotoğraflar ise X400 büyütmedir.) 
 

 Şekil 20: Işık mikroskopuyla yapılan 
incelemelerde omurilik (beyaz madde) dokularının 
histopatolojik görüntüleri. Kontrol grubu (A)’nda 
miyelin kılıfında normal boyanma yoğunluğu 
gözlenmektedir. Omurilik hasarı (OH) oluşturulan 
grup (B)’ta, kontrol grubuna oranla miyelin kılıfın 
boyanma yoğunluğunda azalma, belirgin vakuol 
oluşumu (ok, küçük resimde “*”) izlenmektedir. OH 
oluşturulan grupta lipoik asit uygulandığında (C) 
boyanma yoğunluğu normale yaklaşmakta, vakuol 
oluşumu (ok, küçük resimde “*”) azalmaktadır. 
(Luxol fast blue boyaması; Fotoğraflar X400, 
küçük fotoğraflar ise X1000 büyütmedir.) 

 
 
OH oluşturulan sıçanların omurilik doku 
örneklerinde reaktif oksijen radikallerinin 
göstergesi olarak luminol ve lusigenin 
kemiluminesansı ölçüldü. OH’dan sonra hem 
luminol (p<0.01) hem de lusigenin (p<0.05) 
düzeyleri anlamlı ölçüde  yükseldi. Uygulanan LA  
luminol için gözlenen artışı tümüyle engelledi ve 
travmadan sonra ölçülen luminol düzeyleri kontrol 
grubu için ölçülen düzeyden farklı değildi (Şekil 
16a). Travmadan sonra lusigenin düzeylerinde 
ölçülen yükselme LA tarafından kısmen 
önlenmesine karşın söz konusu bu etki anlamlı 
sınırlarda değildi (Şekil 16b). 
Omurilik dokusunun g doku ağırlığı başına MDA 
miktarı OH’dan sonra anlamlı olarak artarken 
(p<0.01) bu artışı uygulanan LA tümüyle 
engelleyip (p<0.01) kontrol grubu için ölçülen 
değerler düzeyinde tuttu (Şekil 17a). Omurilik 

dokusunun g doku ağırlığı başına GSH miktarları 
OH’dan sonra çok belirgin biçimde azalırken 
(p<0.001) LA uygulaması bu azalmayı 
engelleyerek koruyucu yönde etki (p<0.01) yaptı 
(Şekil 17b). LA’nın bu olumlu etkisiyle OH 
grubunun GSH düzeyi kontrol grubu için ölçülen 
düzeyden istatistiksel olarak farksız düzeyde 
kaldı.  
 
OH oluşturulan sıçanlarda g doku ağırlığı başına 
omurilikte hesaplanan MPO aktivitesi travmadan 
sonra anlamlı biçimde yükseldi (p<0.001). 
Uygulanan LA, bu artışı engelledi (p<0.001) ve 
kontrol grubu için hesaplanana yakın düzeyde 
tuttu (Şekil 18a). Hücre ölümünün göstergesi 
olarak kabul edilen parçalanmış DNA yüzdesi 
omurilik dokularında OH oluşturulan grupta 
kontrole göre birkaç kat yükseldi (p<0.001). OH 
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grubuna LA uygulanması omurilik dokularındaki 
DNA hasarını anlamlı ölçüde azalttı (p<0.05) 
(Şekil 18b).  
 
Işık mikroskobuyla yapılan incelemelerde, 
hematoksilen eosin boyamasıyla, kontrol 
grubunda (Şekil 19A) gözlenen normal morfolojik 
görünüme kıyasla OH oluşturulan grupta beyaz 
maddede ileri, gri maddede ise orta derecede 
hasar gözlendi. Yaygın olarak aksonlardan oluşan 
beyaz maddenin genel morfolojisinin bozulduğu, 
aksonların çapında genişleme, belirgin sitoplazmik 
ödem ile kendini gösteren şiddetli aksonal 
dejenerasyon saptandı (Şekil 19B). Gri maddede 
interstisyel ve hücreiçi ödem gözlendi (Şekil 19B). 
Uygulanan LA, beyaz maddedeki hasarı, 
interstisyel ödemi azalttı; aksonal hasarı normal 
aksonal morfolojiye yakın bir düzeye getirecek 
biçimde iyileştirdi (Şekil 19C).  
Luxol fast blue boyaması ile kontrol grubunda 
(Şekil 20A) gözlenen normal boyanma yoğunluğu 
myelin hasarı olmadığını ortaya koydu. OH 
oluşturulan grupta (Şekil 20B) boyanma 
yoğunluğu azalırken beyaz maddede belirgin 
vakuol oluşumu izlendi. Uygulanan LA, boyanma 
yoğunluğunu normale yaklaştırıp OH grubuna 
göre daha az vakuol oluşumu sağladı (Şekil 20C). 
 
TARTIŞMA 
Sinir sisteminde nöronal hasar oluşturan deneysel 
travma modellerinde [kafa (TBH) ve omurilik (OH) 
travmaları] mekanik hasara bağlı birincil 
yaralanmanın yanı sıra, ikincil mekanizmalar da 
patolojik sürece katkıda bulunur (Azbill ve ark, 
1997; Kelley ve ark, 2007; Werner ve Engelhard, 
2007; Gris ve ark, 2008). Subaraknoid kanama 
(SAK) modelinde ise doğrudan bir fiziksel hasar 
olmamakla birlikte, vazospazm ve iskemiye bağlı 
ikincil hasar söz konusudur (Del Zoppo ve ark, 
2000; Kozniewska ve ark, 2006, Ayer ve Zhang, 
2008).  
Her üç modelde de ortaya çıkan nöronal hasar, 
mekanik hasardan çok, aktive edilen bağışıklık 
sisteminin inflamatuvar yanıtına bağlı olarak, 
endojen hücre ölümü yolaklarının aktivasyonuna 
bağlıdır ve ikincil niteliktedir.  
Bu nedenle tedavideki asıl amaç lezyon 
bölgesinde canlılığını koruyan nöronları korumak 
ve hasarın ilerlemesini arttıracak patolojik 
süreçleri engellemektir. Dolayısıyla nöronal 
hasarda deneysel ve klinik araştırmaların büyük 
kısmı ikincil hasarı önlemek ya da azaltmaya 
yöneliktir (Asano ve ark, 1996). 
Biz çalışmalarımızda, ikisinde mekanik hasar 
oluşturulan (TBH, OH), birisinde mekanik ya da 
fiziksel hasar oluşturulmayan (SAK) üç model 
kullanarak değinilen ikincil hasarları 
değerlendirmeyi, bunları engelleyecek 
mekanizmaları aktive etmeyi hedefledik ve 
süreçte LA’nın etkisini araştırdık. 
LA ve metaboliti DHLA’nın beyindeki 
dağılımlarının iyi olduğu (Arivazhagan ve ark, 
2002) ve nöroprotektif etkilerinin bulunduğu çeşitli 

hayvan çalışmalarında gösterilmiştir (Packer ve 
ark, 1997). Serbest radikalleri süpürücü etkilerinin 
yanısıra C vitamini, E vitamini, GSH gibi 
antioksidanların miktarını da artırdığı bilinmektedir 
(Roy ve Packer, 1998). LA’nın beynin bazı 
metabolik işlevlerini iyileştirdiği (Hagen ve ark, 
1999; Pershadsingh 2007) ve diabetes mellitus 
dahil pek çok olumsuz durumda endotel yapısını 
koruduğu gösterilmiştir (Lee ve ark, 2005; Sola ve 
ark, 2005; Sena ve ark, 2007).   
Çalışmalarımızda ilk değerlendirdiğimiz 
parametre, travma oluşturulan hayvanların 
nörolojik muayene veya motor işlev skorları oldu. 
LA, nispeten kısa sürede sonuçlandırılan TBH 
(Şekil 1) ve SAK (Şekil 8) gibi iki modelde 
nörolojik muayene belirgin iyileşme, bir hafta gibi 
daha uzun bir süreye yayılan OH’da ise motor 
işlev skorlarında (Şekil 15) hafif düzelme sağladı. 
Bu sonuç, hem lipofilik hem de hidrofilik özellik 
taşıyan ve santral sinir sitemine kolayca girebilen 
LA’nın nöroprotektif yöndeki olası etkilerinin bir 
toplamı olarak yorumlanabilir. LA’nın 
çalışmalarımızda kullandığımız dozları  (50 mg/kg 
i.p. ve 100 mg/kg p.o.) literatürde yer alan farklı 
modeller kullanılarak yapılmış çalışmalarda 
nöroprotektif etki oluşturduğu dozlardır.  
Nörotravmanın yarattığı hasarda üzerinde en çok 
durulan ikincil olaylardan birisi olan “oksidatif 
stres” yaralanmaya yanıt olarak reaktif oksijen 
radikallerinin (serbest oksijen radikalleri ve 
süperoksit, hidrojen peroksit, nitrik oksit ve 
peroksinitrit dahil bununla ilişkili diğer türevler) 
oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Travmaya uğramış sinir dokusunda travmadan 
sonraki birkaç dakika içinde bile süperoksit 
radikalinin oluştuğu gösterilmiştir (Hall ve ark, 
2010). Radikallerin oluşumuna aracılık eden 
mekanizmalar arasında araşidonik asit kaskadı, 
biyojenik amin nörotransmitterlerin otoenzimatik 
otooksidasyonu, mitokondrial ksantin oksidaz 
aktivasyonu ve ekstravaze olan 
“oksihemoglobin”in oksidasyonu yer almaktadır. 
Travmanın ardından başlayan ikincil hasar 
kaskadında serbest oksijen radikallerinin 
üretimindeki ciddi artışın oksidatif sonuçlarından 
bir tanesi hücre membranındaki lipidlerin 
peroksidasyonudur. Bu konuda en çok suçlanan 
radikal hidroksil radikalidir ve etkisini doğrudan 
nöronların fosfolipidleri üzerinden gösterdiği, MDA 
düzeyini dramatik düzeyde yükselttiği 
bilinmektedir (Asano ve ark, 1996).  
Lipid peroksidasyonu, doymamış yağ asitlerinin 
herhangi bir radikale dönüşümünü tetikleyen 
temel mekanizma olup tiyobarbitürik asitle 
reksiyona giren bir madde olan MDA’nın ölçümü 
ile değerlendirilebilir. Çalışmalarımızda kullanılan 
her üç modelde de lipid peroksidasyonunun 
göstergesi olan MDA düzeyi yükseldi. LA, TBH ve 
OH oluşturulan gruplarda gözlenen bu yükselmeyi 
kontrol düzeyine kadar geriletirken (Şekil 5a ve 
17a), SAK grubunda bu denli başarılı olmasa da 
travma grubuna kıyasla anlamlı bir düşüş (Şekil 
11a) sağladı.  
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Oksidatif stres için MDA gibi lipid 
peroksidasyonunun dolaylı bir göstergesi dışında, 
ayrıca serbest oksijen radikali oluşumu ile ilişkili 
olarak luminol ve lusigenin kemiluminesansları da 
birer gösterge olarak kabul edilmektedir.  Bu iki 
prob farklı metabolik olayları ölçmede 
kullanılmaktadır. Luminol kemiluminesansı başlıca 
MPO aktivitesini yansıtır. Luminol ve lusigenin 
süperoksit radikali, hidrojen peroksit, singlet 
oksijen ile reaksiyona girerler; luminol ayrıca 
hidroksil radikali ve hipoklorik asitle de reaksiyona 
girerken lusigenin bu ikisiyle reaksiyona girmez 
(Davies ve ark, 1992).  
Çalışmalarımızda kullandığımız her üç travma 
modelinde de, serbest oksijen radikallerinin 
oluşumunu biraz daha özgül biçimde 
değerlendirmek üzere luminol ve lusigenin 
kemiluminesanslarını, LA’nın bunlar üzerine olan 
etkilerini inceledik. Travmalar sonrasında yüksek 
kemiluminesans düzeyleri görüldü.  
Beynin total vücut oksijeninin % 20’sini kullandığı 
ve enerjisini yalnızca oksidatif metabolizmadan 
elde ettiği; nöronal oksidatif fosforilasyon 
sırasında mitokondriyal elektron taşıma 
zincirinden yüksek enerjili elektronların kaçışının 
serbest radikallerin oluşumuna yol açtığı; oksidatif 
metabolizma sırasında süperoksit ve singlet 
oksijen kaçağının en yüksek düzeyde olduğu 
bilinmektedir  (Lewen ve ark, 2000).  
TBH’da luminol kemilüminesansındaki artış 
üzerine LA anlamlı etkinlik göstermezken, 
lusigenin kemiluminesansını anlamlı biçimde 
düşürdü (Şekil 4). OH’da ise tam tersi bir sonuç 
gözlendi ve bu kez LA lusigenin değil luminol 
kemiluminesansını anlamlı ölçüde düşürdü (Şekil 
16). Bu fark beyin dokusu ile omurilik dokusu 
arasındaki yapısal farkla ilişkili olabilir. Beyin 
dokusu mitokondri yönünden zenginken, omurilik 
dokusu mitokondriden zengin değildir. Daha çok 
aksonal uzantılar ve glial hücrelerden zengin olan 
omuriliğe hasar verildiğinde hem luminol hem de 
lusigenin kemiluminesansları anlamlı derecede 
yükselirken, LA yalnızca luminol 
kemiluminesansındaki artışı önledi. LA’nın bu 
önleyici etkisinin altında “radikal süpürücü” etkisi 
yatmaktadır. Luminol hidroksil, hidrojen peroksit, 
peroksinitrit gibi radikallerin ölçümünü sağlayan 
bir probtur. Omurilikte aksonal uzantıların 
fosfolipitlerden zengin olması ve glial hücrelerin 
bu yapıyı koruyor olması LA’nın etkinliğini 
pekiştirmiş olabilir. Öte yandan beyin dokusundaki 
nöronların mitokondrilerindeki elektron 
kaçaklarının daha ziyade süperoksit yönünde 
olması da omurilik ve beyin dokularında gözlenen 
kemiluminesans artışları üzerine LA’nın farklı etki 
ortaya koymasını açıklayan bir başka bilgidir. SAK 
modelinde de diğer modellerde olduğu gibi hem 
luminol hem lusigenin kemiluminesans düzeyleri 
yüksek bulundu (Şekil 10). SAK’ta öncelikle 
yukarıda TBH için sözü edilene benzer bir durum 
ortaya çıkmaktadır.  Vazospazmın ardından kan 
akımının azalması ile gelişen iskemi sonucunda 
süperoksit radikali salıverilmektedir. Bir yandan da 

eritrositlerin parçalanması ile hemoglobin ve 
dolayısı ile demir açığa çıkmaktadır. Bu kadar 
reaktif molekülün bulunduğu bir ortamda demir 
hemen Fenton reaksiyonuna girmekte ve daha 
toksik bir radikal olan hidroksil molekülünün açığa 
çıkmasına neden olmaktadır. Böylece luminol 
kemiluminesans değerleri de anlamlı olarak 
yükselmektedir. Hidroksil radikali toksik etkisini 
doğrudan nöronların fosfolipitleri üzerinden 
göstermekte ve dramatik düzeyde MDA artışına 
yol açmaktadır. Luminol ve lusigenin 
kemiluminesanslarındaki artışların her ikisini de 
LA’nın engellemesi (Şekil 10), SAK’ta LA’nın 
koruyucu etkinliğini ortaya koymaktadır. 
Çalışmalarımızda kullandığımız her üç travma 
modelinde serbest oksijen radikallerinin artışı 
yönündeki bulgular üzerine LA, modele göre 
şiddeti değişmekle birlikte benzer nitelikte etkiler 
sergiledi. LA’nın 0.05–1 mM konsantrasyon 
aralığında hidroksil radikalini, hipoklorik asidi ve 
singlet oksijeni süpürdüğü, metaboliti DHLA’in ise 
0.01–0.5mM konsantrasyon aralığında hidroksil 
radikali, hipoklorik asit, peroksil ve süperoksite 
etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca her iki bileşik de 
peroksinitritle tepkimeye girmektedir (Moini ve ark, 
2002, Freitas ve ark, 2009). Seçtiğimiz dozların 
daha önceki benzer çalışmalarda kullanılan 
nörotravma modellerinde nöroprotektif etkisi 
gösterilmiş dozlar olduğu dikkate alındığında 
LA’nın nörotravmada gözlenen olumlu etkilerinin 
önemli bir kısmı “radikal süpürücü” etkisiyle 
açıklanabilir. 
Organizmada serbest oksijen radikallerinin aşırı 
üretiminin yol açacağı oksidatif hasarı 
giderebilecek savunma mekanizmaları vardır. En 
önemlisi olan endojen antioksidan sistem 
(süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve 
katalaz) açığa çıkan miktara ve yaşanan süreye 
bağlı olarak zaman içinde tükenebileceğinden bu 
sistem bir yere kadar etkin kalabilmektedir. 
Endojen antioksidanların tükenmesiyle bir süre 
sonra savunma çökebilmektedir. Bazı 
araştırmacılar hasar durumunda giderek azalan 
antioksidanlar yerine konulabilirse nöronal hasarın 
azaltılabileceğini öne sürmüşlerdir (Arivazhagen 
ve ark, 2002; Wu ve ark, 2004).  Bizim yaptığımız 
ölçümlerde, kullandığımız bütün modellerde hasar 
sonrası ölçülen endojen antioksidan GSH 
düzeyleri düşük bulundu. Travmadan sonra LA 
verilen sıçanlarda glutatyon düzeylerininin önemli 
ölçüde korunduğu gözlendi (Şekil 5b, 11b ve 17b). 
LA’nın glutatyon düzeylerini artırdığı ve mevcut 
glutatyonu indirgeyerek yenilediği bilinmektedir 
(Biewenga ve ark, 1997b). Bu veri, LA’nın GSH 
açısından koruyucu etkisini ortaya koyan bizim 
bulgumuzu destekler niteliktedir.  
Oksidatif stres, oluşmalarına neden olduğu reaktif 
oksijen radikallerinin doğrudan olumsuz etkilerinin 
yanı sıra inflamatuvar yolakları da aktive ederek 
bu sürecin daha da hasarlı yaşanmasını körükler. 
Travmadan/iskemiden dakikalar sonra bazı 
sitokinlerin ve proinflamatuvar mediyatörlerin 
açığa çıktığı bilinmektedir. Travmaya bağlı ikincil 
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bir süreç olarak gelişen akut inflamasyonda 
nötrofiller, iskemik alana göç ettiğinde reaktif 
oksijen radikalleri, proteazlar, elastazlar, MPO, 
sitokinler ve doku zedelenmesinde rol oynayan 
proinflamatuvar mediyatörleri salıverirler. MPO 
nötrofillerde ve çok daha düşük düzeylerde 
monosit ve makrofajlarda bulunan bir enzimdir; 
MPO aktivitesi doğrudan inflamasyonlu dokudaki 
nötrofil miktarı ile ilişkilidir (Schoettle, 1990). 
Çalışmalarımızda kullandığımız üç modelde de 
oksidatif stresi ve onunla ilişkili biçimde 
inflamatuvar yolakların aktivasyonunu ortaya 
koyacak bazı veriler söz konusudur.  
Çalışmalarımızda inflamasyonla ilişkili olarak ilk 
ele aldığımız değer nötrofil akümülasyonunun da 
bir göstergesi olan MPO aktivitesidir. 
Kullandığımız üç travma modelinde de travmadan 
sonra MPO aktivitesi anlamlı ölçüde arttı. LA 
uygulaması travma gruplarının hepsinde MPO 
aktivitesindeki bu artışı istatistiksel olarak anlamlı 
biçimde engelledi (Şekil 6a, 12a ve 18a). Yalnızca 
TBH’da incelenmiş olmakla birlikte travmanın 
proinflamatuvar nitelikteki iki sitokin olan TNF-α ve 
IL-1β’nın plazma düzeylerini travmadan sonra çok 
ciddi ölçüde artırdığı görüldü. LA, tıpkı MPO 
aktivitesinde olduğu gibi bu artışı anlamlı biçimde 
önledi (Şekil 3). Bu bulgular, LA’nın nöroprotektif 
etkisinde inflamasyon sürecini bu yönden 
engelleyebilme gücüne de katkısının olabileceğini 
düşündürmektedir. 
TBH’na yanıt olarak reaktif oksijen radikallerinin 
oluşumuyla başlayan oksidatif stres bir dizi olayı 
tetikler. Travma sonrasında dakikalar içinde 
başlayan aşırı miktarda serbest radikal oluşumu 
ve buna bağlı biçimde endojen antioksidan 
sistemin (süperoksit dismutaz, glutatyon 
peroksidaz ve katalaz) tükenmesi, proinflamatuvar 
mediyatörlerin salıverilmesi, glutamat 
salıverilmesine bağlı eksitatör amino asit 
toksisitesi (eksitotoksisite), hücresel ve vasküler 
yapıların peroksidasyonu, protein oksidasyonu, 
mikrovasküler dolaşımın bozulmasına bağlı 
iskemi, mitokondriyal elektron transport zincirinin 
inhibisyonununa bağlı metabolik yetersizlik ile 
seyreden oksidatif stres Na+/K+-ATPaz 
pompasının inhibisyonu ve ödem oluşumuna, 
sonuçta da nörolojik bozuklukların ortaya 
çıkmasına neden olur (Knoblach ve ark 1999; 
Lima ve ark, 2008). Artan serbest radikaller ve 
ödem kan akımının daha da azalmasına yol açar. 
Ortaya çıkan tablo “posttravmatik iskemi’’dir ki, 
sinir dokusu  iskemiye son derece duyarlı 
olduğundan sonuçta sinir hasarı gelişir. 
Subaraknoid kanamada ve kafa travmasında 
ödem, kafa içi basıncının artmasına ve sıkı 
kavşakların açılmasına neden olur, sonuçta 
KBE’nin bütünlüğü bozulur. Artan geçirgenlik 
tabloyu daha da şiddetlendirir (Scholz ve ark, 
2007). Histopatolojik olarak da nöron, akson, 
dentrit ve mikrovasküler yapılarda hasar oluşabilir. 
İlk 4 saatte serebral kan akımında azalma ve kafa 
içi basınçda artma olur. İlk 20 dakikada vazojenik 
ödem ortaya çıkar; daha sonra yaygın hücresel 

şişme görülür; ilk 4 saatten sonra KBE 
geçirgenliğinin bozulduğu gösterilmiştir (Ayata ve 
Ropper, 2002; Unterberg ve ark, 2004). Ödem 
birkaç güne kadar devam edebilir.  
Santral sinir sistemi patolojilerinde Na-K ATPaz 
işlev yetersizliği sık görülür. Hipokside Na-K 
ATPaz aktivitesi önemli ölçüde inhibe olur ve bu 
durum beyin ödemini tetikleyerek KBE’nin 
yıkılmasına yol açar. Na-K-ATPazın kafa 
travmasına bağlı olarak oluşan serbest radikaller 
tarafından inhibe edilmesinin öğrenme bellek 
bozukluklarına yol açtığı gösterilmiştir (Kurella ve 
ark, 1997; Lima ve ark, 2008). 
TBH’da görülen beyin ödemi vazojenik ve/veya 
sitotoksik olabilir. Vazojenik ödemde KBE’nin 
yıkılması plazma benzeri sıvının ekstrasellüler 
boşluğa ekstravazasyonuna izin vermektedir.  
Diğer yandan, sitotoksik ödem esas olarak Na/K-
ATPaz etkinliğinin bozulmasına bağlı olarak 
ekstrasellüler boşluğun daralması ile 
karakterizedir. Nötrofil akümülasyonunun da bir 
göstergesi olan MPO aktivitesi posttravmatik 
ödem oluşmuyla ayrıca doğrudan ilişkilidir 
(Schoettle ve ark, 1990; Matsuo ve ark, 1994; 
Darakchiev ve ark, 1997).  
Çalışmalarımızda yer alan beyin dokusuyla ilgili iki 
travma (TBH, SAK) grubunda Na/K-ATPaz 
pompasının etkinliğinin travma sonrasında ciddi 
biçimde azaldığı biyokimyasal olarak gösterildi. 
Uygulanan LA pompa işlevinde anlamlı düzelme 
sağladı (Şekil 6b ve 12b). LA’nın pompa işlevini 
koruduğu yönündeki bulgular başka çalışmalarda 
da ortaya konulmuştur (De Dales Santos ve ark, 
2009).  
Beyin ödemi TBH’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 
Çalışmamızda TBH ve SAK gruplarında beyin 
ödeminin göstergesi olarak “beyin su içeriği” 
ölçüldü. Her iki grupta beynin su içeriği travmadan 
sonra önemli ölçüde arttı. Uygulanan LA, SAK 
grubundaki bu artışı kontrol grubundan farksız bir 
düzeye geriletirken (Şekil 9b) TBH’da istatistiksel 
anlam taşımayan kısmi bir düzelme sağladı (Şekil 
2b).  
Beyin dokusunun gram doku başına EM mavisi 
miktarı KBE geçirgenliğinin bir ölçütü olarak 
hesaplandı. Hem TBH hem SAK gruplarında EM 
miktarı travmadan sonra önemli ölçüde arttı. 
Travmadan sonra hayvanlara verilen LA her iki 
grupta da EM miktarındaki artışı anlamlı olarak 
frenledi (Şekil 2a ve 9a). LA’nın KBE 
geçirgenliğindeki artışı önleme biçiminde 
yorumlanabilecek bu olumlu etkisi muhtemelen 
hem serbest radikalleri, hem de bunların 
inflamatuvar etkilerini azaltması, metabolik işlevi 
iyileştirmesi ve endojen antioksidan sistemi 
güçlendirmesi ile açıklanabilir. Bu bulgular LA’nın 
hem vazojenik hem de sitotoksik beyin ödeminde 
olumlu katkı sağlayabileceğini düşündürmektedir. 
Histopatolojik bulgularımız da TBH’nın hem 
vazojenik hem de sitotoksik beyin ödemine neden 
olduğunu göstermektedir (Şekil 7). Travmanın 
hücresel elemanlarda, sitotoksik ödemin varlığına 
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işaret eden şişmeye yol açtığı mikroskopik 
incelemelerle gösterildi.  
Dokuda travma sonrasında görülen hücre ölümü 
sürecindeki değişiklikler iki farklı grupta 
toplanabilir: nekroz ve apoptoz. Nekroz, eksitatör 
aminoasid nörotransmitterlerin aşırı salıverilmesi 
ile birlikte görülen mekanik veya iskemik/hipoksik 
doku hasarına ve metabolik yetmezliğe yanıt 
olarak ortaya çıkar. Bunun sonucunda aktive olan 
fosfolipazlar, proteazlar ile birlikte lipid 
peroksidasyon ürünleri biyolojik membranları 
otolize uğratır. Bu sırada oluşan hücre artığı 
‘antijen’ olarak algılanır ve inflamatuvar süreçler 
ile ortadan kaldırılmaya çalışılır. Morfolojik olarak 
sağlam olan hücreler travmadan hemen sonraki 
dönemde fizyolojik membran potansiyeli sağlayan 
yeterli ATP üretimi ile apoptoza uğrar. Apoptoz 
travmadan saatler veya günler sonra görülebilir 
hale gelir ve fosfatidilserin translokasyonu, 
nükleer membranların parçalanması, kromatin 
kondansasyonu ve DNA parçalanması ile birlikte 
membran bütünlüğünün ilerleyici şekilde 
bozulması sürecini başlatır. Yoğunlaşmış hücre içi 
materyalden türeyen çok küçük parçacıklar 
(apoptotik cisimler) küçülmekte olan hücreden 
fagositozla uzaklaştırılır. Apoptoz için genelde 
enerji kaynağına ve doğal olarak var olan pro- ve 
anti-apoptotik proteinler arasında dengeye 
gereksinim vardır. En önemli mediyatörlerinin 
interlökin dönüştürücü enzim ailesinin spesifik 
proteazlarını temsil eden kaspazların ardışık 
aktivasyonu ve deaktivasyonu olduğu 
saptanmıştır (Abdul ve Butterfield, 2007).  
Çalışmalarımızda (OH ve SAK gruplarında) 
apoptozu dolaylı olarak gösteren bir parametre 
olarak DNA parçalanması ölçüldü. Travma 
parçalanmış DNA oranını ciddi ölçüde artırdı. 
Uygulanan LA, SAK grubunda ölçülen 
parçalanmış DNA oranını tümüyle kontrol 
grubundaki düzeye yaklaştırdı (Şekil 11c). OH 
oluşturulan sıçanlarda LA uygulamasıyla 
travmadan sonra ölçülen parçalanma oranı, SAK 
grubundaki kadar olmasa da anlamlı ölçüde 
azalmış bulundu (Şekil 18b).  
Doğrudan parçalanmış DNA oranı ölçümü 
yapılmamakla birlikte TBH’da benzer bir bulgu 
elektron mikroskopik incelemelerimizde ortaya 
konuldu.  Bu incelemelerde kafa travması 
sonrasında görülen, hücre bütünlüğünün 
bozulmasıyla ilişkili kromatin dispersiyonunun LA 
uygulanan grupta belirgin olarak azaldığı gösterildi 
(Şekil 7). LA’nın DNA hasarını azaltıcı yöndeki bu 
etkisi yukarıda ele alınan mekanizmalarla ilişkili 
etkinliği kadar onun peroksizom proliferatif aktive 
edici reseptör (PPAR) agonisti etkisiyle de 
açıklanabilir (Pershadsingh, 2007).  
SONUÇLAR  
1) Kullandığımız üç travma modelinde de LA, 
gerek antioksidan etkileriyle gerekse endojen 
antioksidan sistemler üzerine koruyucu etkisiyle 
oksidatif hasarı azalttı.  
2) Oksidatif hasarın azalmasına ve Na/K-ATPaz 
pompa işlevinin iyileşmesine bağlı olarak, LA 

tarafından KBE’nin bütünlüğü korundu ve ödem 
oluşumu kısmen önlendi.  
3) LA’nın, DNA parçalanmasını azaltıcı yöndeki 
etkisinin de nöroproteksiyona katkıda bulunduğu 
düşünülmektedir.  
4) LA’nın değinilen tüm bu etkilerinden dolayı 
nörolojik skorlarda da olumlu gelişmeler gözlendi. 
LA bu deneysel modellerde umut verici olmakla 
birlikte, klinik kullanım için daha fazla çalışma 
gereklidir. Yine de eldeki bulgular LA’nın 
nörotravma durumlarında adjuvan tedavide 
kullanılabilecek bir ajan olarak terapötik değere 
sahip olma potansiyeli taşıdığını 
düşündürmektedir.  
 
ÇALIŞMAYI SINIRLANDIRAN KOŞULLAR VE 
DEVAM EDEN, PLANLANAN DENEYLER 
1) Elektron ve ışık mikroskopik incelemeler devam 
etmektedir.   
2) Bu çalışmalarımızda LA’nın travmadan sonra 
uygulandığındaki etkileri araştırılmıştır. Travma 
öncesi uygulanacak LA’nın da hasara karşı 
koruyucu etkilerinin incelenmesi planlanmaktadır. 
3) LA’nın etkileri her üç modelde de tek bir zaman 
diliminde incelenmiştir. Zamana bağlı etkilerinin 
araştırılması travmadan sonra uygulama zamanı 
açısından önemlidir ve araştırılması 
planlanmaktadır.  
4) Ayrıca kan beyin engeli geçirgenliğindeki artışı 
önlemesi bu çalışmalarda oksidan hasarı 
önlemesi ile ilişkilendirilmiş olmakla birlikte okludin 
gibi kavşak proteinlerinin ve vasküler endotelyal 
büyüme faktörü (vascular endothelial growth 
factor, VEGF) ekspresyonuna etkilerinin 
immunohistokimyasal olarak gösterilmesi etki 
mekanizmasının aydınlatılması açısından 
önemlidir ve düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 
Yakın dönemde yapılan çalışmalarda rapor 
edildiği üzere ortalama yaşam beklentisi son 50 yıl 
içinde 66 yaşa kadar yükselmiştir. Önümüzdeki 15 
yıl içinde ise yaşam süresinin 73 yaşa kadar 
yükseleceği tahmin edilmektedir1. Dünya nüfusu 
yaşlandıkça kalp ve böbrek yetmezlikleri, 
hipertansiyon ve inme gibi kronik hastalıkların ve 
dolayısıyla neden oldukları sağlık yükünün 
artması kaçınılmaz olacaktır1. Bu nedenlerden 
dolayı çalışmalar özellikle organ fonksiyonun 
korunmasına yönelik yeni yaklaşımların 
keşfedilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Klinik ve 
deneysel çalışmalar, kronik organ yetmezliğinin 
vasküler fonksiyonu bozduğunu göstermiştir2-4. 
Günümüzde kronik uç organ yetmezliği artık izole 
organ hasarından öte, endotel ve/veya vasküler 
düz kas hücreleri (VDHK) düzeyinde vasküler 
değişikliklerin de eşlik ettiği progresif bir durum 
olarak tanımlanmaktadır.  
Kardiyovasküler (KV) hastalıkların ve kronik 
böbrek yetmezliğinin (KBY) erken dönemlerinde 
tespit edilen endotel disfonksiyonunun KV ve 
renal hasar üzerinde belirleyici etkileri olabileceği 
gösterilmiştir5-8. KBY hayvan modellerinde elde 
edilen verilere göre renal hasar ile vasküler 
disfonksiyon arasında iki yönlü bir ilişki vardır. 
Şöyle ki sağlıklı bir deney hayvanında böbrek 
yetmezliğinin oluşturulması hem renal hem de 
sistemik damar yataklarında vasküler fonksiyonda 
bozulmalara yol açmaktadır9-10. Benzer şekilde, 
Munich Wistar Fromter (MWF) ve fawn-hooded 
hipertansif (FHH) şıçanlar gibi spontan olarak 
KBY geliştiren hayvanlar incelendiğinde sistemik 
vasküler disfonksiyonun böbrek hasarının 
gelişimine eşlik ettiği görülmektedir. Diğer taraftan 
bakıldığında böbrek hasarının oluşmasından önce 
renal interlobular arterlerde tespit edilen hafif 
derecedeki vasküler disfonksiyonun ileride 
oluşturulan KBY’ ye karşı duyarlılığı 
belirleyebildiği rapor edilmiştir8, 11. Bu nedenlerden 
dolayı vasküler disfonksiyonun uç organ hasarının 
tetiklenmesinde ve ilerlemesindeki rolünün tespit 
edilmesi kronik hastalıklardaki organ 
yetmezliklerinin önlenmesi açısından oldukça 
önemlidir.  
Kan damarlarının lümeni vasküler homeostazın 
sürekliğini sağlayabilmek için fiziksel, metabolik ve 
inflamatuvar durumlardaki değişiklikleri algılayarak 
dolaşımdaki kan hücreleri ile VDKH arasındaki 
iletişimi mümkün kılan endotel hücreleri ile 
kaplıdır. Bir damar yatağındaki vasküler 
fonksiyonun düzenlenmesi lokal olarak üretilen 
endotel kaynaklı sinyaller ile VDKH’ nin karşılıklı 
ilişkisinin bir sonucudur. Sağlıklı bir damar 
yatağındaki vasküler tonus endotel hücreleri 

tarafından salgılanan vazokonstriktör/vazodilatör 
medyatörlerin hassas dengesi ile belirlenir ve bu 
denge bozulduğunda KV komplikasyonlar ortaya 
çıkabilir. Vasküler disfonksiyon genellikle endotel 
ve/veya vasküler düz kas hücreleri (VDHK) 
düzeyinde gözlenen fonksiyon kaybı olarak 
tanımlanır. Endotel hücrelerinin fonksiyonundaki 
bozukluk vazodilatör medyatörlerin 
salgılanmasında bir bozukluğa yol açar ve bunu 
takiben vasküler tonusun düzenlenmesinden 
sorumlu mekanizmalarda bir düzensizlik ortaya 
çıkar. Vasküler disfonksiyonda diğer önemli bir 
mekanizma da lümen içi basınç artışına karşı 
VDKH tarafından verilen kasılma yanıtında 
(myojenik tonusda) gözlenen bozukluktur. 
Rezistan arterlerdeki myojenik tonus periferal 
direncin temelini oluşturur ve periferal direnç artışı 
yukarıda bahsedilen KV ve renal hastalıkların 
ortak bir özelliğidir12. Tüm bu veriler vasküler 
disfonksiyonun uç organ hasarının gelişimindeki 
nedensel rolünün önemine işaret etmektedir. Bu 
nedenle, bu çalışmada KBY’li farklı hayvan 
modellerinde vasküler fonksiyonunun araştırılması 
amaçlanmıştır.  
Kronik hastalıklardaki endotele bağlı gevşeme 
fonksiyonu vasküler fonksiyonun bir göstergesi 
olarak yaygın bir şekilde çalışılmışken damarların 
kasılma özellikleriyle ilgili sınırlı miktarda bilgi 
mevcuttur. Kronik uç organ hasarına yol açan en 
önemli nedenlerden biri olan hipertansiyonda, 
yüksek kan basıncı çoğunlukla oksidatif stres, KV 
hipertrofi ve G-proteinleri ile kenetli reseptör 
(GPCR) agonistlerinin artan etkileri ile 
ilişkilendirilmiştir12-16. Bu ilişkide epidermal 
büyüme faktörü reseptörünün (EGFR) 
transaktivasyonunun önemli rolü olduğu 
düşünülmektedir14. Literatürde kronik 
durumlardaki vasküler remodeling α1-
adrenoseptörlerin (α1-AR) aşırı uyarılması ile 
ilişkilendirilmiştir14. Bu nedenle, bu çalışmada 
vasküler gevşeme fonksiyonunun yanında α1-AR 
aracılı kasılma fonksiyonunda EGFR 
transaktivasyonunun rolünün de değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  
YÖNTEMLER 
1. Deneysel ve spontan KBY sıçan 
modellerinde vasküler fonksiyonun 
değerlendirilmesi 
a. Adriamisin enjeksiyonu ile oluşturulan KBY 
modeli: 12 haftalık erkek sıçanlar üç gruba 
ayrılmış, birinci gruptaki sıçanlara (n=12), penis 
veninden tek doz İV. adriamisin (1.5 mg/kg) 
verilerek KBY oluşturulmuştur (AN). İkinci gruptaki 
sıçanlara (n=12) adriamisin yerine SF uygulanmış 
(CON), üçüncü gruptaki sıçanlara (n=12) ise 
adriamisin, her iki renal arter 12 dakika boyunca 
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geçici olarak klemplenerek verilmiştir (AC). 
Üçüncü gruptaki cerrahiye benzer şekilde ikinci ve 
üçüncü gruptaki sıçanlara da orta-hat laparotomi 
yapılmıştır. 12 hafta sonunda torasik aort izole 
edilmiş ve izole organ banyosunda vasküler 
gevşeme ve kasılma fonksiyonları 
değerlendirilmiştir.  
b. Spontan olarak KBY geliştiren genetik sıçan 
modelleri: Erken yaşta başlayan ve ilerleyen 
yaşlarda son dönem böbrek yetmezliğine bağlı 
erken ölüme neden olan hipertansiyon, proteinüri 
ve şiddetli glomerülosklerozun eşlik ettiği genetik 
KBY sıçan modellerinde de vasküler fonksiyon 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla farklı yaşlardaki (7, 
12 ve 26 haftalık) spontan olarak KBY gelişen 
FHH sıçanlarda vasküler disfonksiyon ile böbrek 
hasarının gelişimi arasındaki zamansal ilişki 
araştırılmıştır. Ayrıca ileri derecede böbrek hasarı 
olan 26 haftalık FHH sıçanlardaki vasküler 
fonksiyon, benzer yaştaki diğer bir spontan KBY 
sıçan modeli MWF inbred sıçanlardaki vasküler 
fonksiyon ile karşılaştırılarak vasküler 
disfonksiyonu tetikleyen ortak bir mekanizmanın 
tespit edilip edilemeyeceği sorgulanmıştır. Bu iki 
tür sıçanlardan mezenter arter ve torasik aort izole 
edilmiş ve izole organ banyosunda ve damar 
perfüzyon düzeneğinde vasküler gevşeme ve 
kasılma fonksiyonları değerlendirilmiştir. 

  
2. α1-AR aracılı vasküler kasılma yanıtında 
EGFR transaktivasyonunun rolünün 
değerlendirilmesi 
a. α1-AR aracılı vasküler kasılma yanıtının 

incelenmesi: Sağlıklı 10-12 haftalık erkek 
Wistar sıçanlardan elde edilen torasik aort 
halkaları izole organ banyosuna yerleştirilmiş, 
farklı konsantrasyonlarda EGFR kinaz 
inhibitorlerinin (AG1478 ve DAPH) varlığında 
kümülatif fenilefrin (PE) kasılma doz-cevap 
eğrileri değerlendirilmiştir. 

b. α1-AR uyarımı sonrası EGFR’ nin 
fosforilasyonu: Sağlıklı 10-12 haftalık erkek 
Wistar sıçanlardan elde edilen torasik aort 
halkaları epidermal büyüme faktörü (EGF) 
veya PE ile belirli süreler boyunca uyarıldıktan 
sonra, bu dokulardan izole edilen proteinler 
kullanılarak western blot teknigi ile EGFR’ nin 
fosforilasyonu (pEGFR) araştırılmıştır. EGFR 
kinaz inhibitörünün (AG1478, Sigma-Aldrich 
Chemie BV, Zwijndrecht, Hollanda) EGF ve 
PE aracılı pEGFR üzerine olan etkileri de 
değerlendirilmiştir. 

c. α1-AR uyarımı sonrası ERK1/2’ nin 
fosforilasyonu: Sağlıklı 10-12 haftalık erkek 
Wistar sıçanlardan elde edilen torasik aort 
halkaları epidermal büyüme faktörü (EGF) 
veya PE ile belirli süre boyunca uyarıldıktan 
sonra, bu dokulardan izole edilen proteinler 
kullanılarak western blot teknigi ile ERK1/2’ 
nin fosforilasyonu (pERK1/2) araştırılmıştır.  

3. Ölçülen parametreler 
a. KBY sıçan modellerinde renal fonksiyonun 

ve sistemik nefrozun değerlendirilmesi:  
• İdrarda protein atılımı, kreatinin klirensi 
• Histopatoloji; PAS boyamasını takiben fokal 

glomerüloskleroz skoru (FGS) 
• Plazma lipid profili (Total kolesterol, 

Trigliserid) 
• Plazma siklooksijenaz (COX) son ürünleri 

seviyeleri 
• Sistolik, diastolik kan basıncı (Millar 

kateteri/Tail cuff)  
b. İzole organ banyosunda doz-cevap eğrileri 
• Endotel aracılı vasküler gevşeme 

fonksiyonunun değerlendirilmesi: İzole edilen 
torasik aort halkaları, etrafındaki bağ 
dokularının temizlenmesini takiben içeriği 
(mmol/L cinsinden): NaCl (120.4), KCl (5.9), 
CaCl2 (2.5), MgCl2 (1.2), NaH2PO4 (1.2), 
glukoz (11.5), NaHCO3 (25.0) şeklinde olan 
Krebs solüsyonu içeren 15 mL’ lik organ 
banyolarına yerleştirmiştir. Organ banyosunun 
ısısı 37 °C’ de tutulmuş ve %95 O2 ve %5 CO2 
karışımı ile sürekli olarak gazlandırılmıştır. 
Vasküler cevapların ölçülmesine 
başlanmadan önce dokuların yaklaşık 40 
dakika boyunca stabilize olması beklenmiştir. 
Dokuların canlılığının konfirmasyonu amacıyla 
10-6 mol/L  PE’ ye verilen cevaplar tespit 
edilmiştir. Yıkamayı takiben ve 30 dakikalık 
yeni bir stabilizasyon süresinin ardından 10-6 

mol/L PE ile kasılan aort halkalarında 
kümülatif asetilkolin (ACh) gevşeme doz-
cevap eğrileri elde edilmiştir. Nitrik oksit (NO), 
prostaglandin (PG) ve endotel kökenli 
gevşetici faktörün (EDHF) gevşeme 
fonksiyonuna olan katkısını değerlendirmek 
amacıyla paralel banyolarda indometasin (10-5 

mol/L)  veya indometasin+L-NMMA (10-4 

mol/L) inkübasyonu sonrası asetilkolin (ACh) 
gevşeme doz-cevap eğrileri oluşturulmuştur. 
Kontrol ve diğer inhibitörlerin varlığındaki 
cevaplar ayrı organ banyolarında eş zamanlı 
olarak ikişer kere alınmıştır. 

• PE aracılı vasküler kasılma fonksiyonunun 
değerlendirilmesi: İzole edilen torasik aort 
halkaları, etrafındaki bağ dokularının 
temizlenmesini takiben içeriği (mmol/L 
cinsinden): NaCl (120.4), KCl (5.9), CaCl2 
(2.5), MgCl2 (1.2), NaH2PO4 (1.2), glukoz 
(11.5), NaHCO3 (25.0) şeklinde olan Krebs 
solüsyonu içeren 15 mL’ lik organ banyolarına 
yerleştirmiştir. Organ banyosunun ısısı 37 °C’ 
de tutulmuş ve %95 O2 ve %5 CO2 karışımı ile 
sürekli olarak gazlandırılmıştır. Vasküler 
cevapların ölçülmesine başlanmadan önce 
dokuların yaklaşık 40 dakika boyunca stabilize 
olması beklenmiştir. Dokuların canlılığının 
konfirmasyonu amacıyla KCl (60 mM)’ ye 
verilen cevaplar tespit edilmiştir. Yıkamayı 
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takiben ve 30 dakikalık yeni bir stabilizasyon 
süresinin ardından endoteli canlı ve sıyrılmış 
aort halkalarında farklı konsantrasyonlardaki 
EGFR kinaz inhibitörleri AG1478 (2.5 - 20 x 
10-6 mol/L) ve DAPH (1 - 10 x 10-6 mol/L) ile 20 
dakikalık inkübasyon sonrası PE kasılma doz-
cevap eğrileri elde edilmiştir. En yüksek PE 
konsantrasyonundan sonra 60 mM KCl organ 
banyolarına eklenmiş, PE cevapları KCl’nin 
yüzdesi olarak sunulmuştur. Kontrol ve diğer 
inhibitörlerin varlığındaki cevaplar ayrı organ 
banyolarında eş zamanlı olarak ikişer kere 
alınmıştır. EGFR kinaz inhibitörleri PE aracılı 
cevapları konsantrasyona bağımlı bir şekilde 
azalttığından, bu etkilerinin mekanizmalarını 
araştırmak amacıyla yukarıda tarif edilen PE 
kasılma doz-cevap eğrileri EGFR 
transaktivasyonu yolağında rolü olduğu 
düşünülen basamakları inhibe eden 
moleküllerle (heparin [HB-EGF blokörü, 10 
IU/mL], PP1 [Src-selektif tirozin kinaz 
inhibitörü; 10 µM], GM 6001 [geniş spektrumlu 
matriks metalloproteinaz (MMP) inhibitörü; 10 

µM], ML5 [geniş spektrumlu MMP inhibitörü; 
10 µM], PD98059 [spesifik ERK1/2 inhibitörü; 
10 µM], wortmannin [fosfatidilinositol 3-kinaz 
(PI3K) inhibitörü; 1 µM], and LY294002 
[spesifik PI3K inhibitörü; 10 µM]) 20 dakika 
inkübasyon sonrası da değerlendirilmiştir. 

c. Damar perfüzyon düzeneğinde myojenik 
tonusun değerlendirilmesi 

•  Superior mesenterik arterin üçüncü dalından 
izole edilen mesenter arter segmentleri, 
etrafındaki bağ dokularının temizlenmesini 
takiben damar perfüzyon düzeneğine (Living 
System Instrumentation, Burlington, VT, ABD) 
yerleştirilmiş ve cam mikropipetler ile arter 
segmentleri kanüle edilmiştir9. Damarlar 
sürekli olarak ısısı 37 °C’ de olan, %95 O2 ve 
%5 CO2 karışımı ile gazlandırılan Kreb 
solüsyonu ile perfüze edilmiştir (pH: 7.4). 
Ucuna video kamera eklenmiş bir ışık 
mikroskobu ve video boyut analizleyici 
sayesinde lümen çapı sürekli olarak kayıt 
edilmiştir. İlk olarak lümen içi basınç 80 
mmHg’ ya ayarlanmış ve 40 dakika boyunca 
arter segmentlerinin stabilize olması 
beklenmiştir. Endotel ve düz kas canlılığının 
kontrolü amacıyla tek doz 3x10-7 mol/L PE ve 
3x10-5 mol/L ACh ile dokular uyarılmıştır. 
Yıkamayı takiben lümen içi basınç 20 mmHg’ 
ya düşürülmüş, 20-160 mmHg basınç 
aralığındaki aktif basınç-çap eğrileri elde 
edilmiştir. Basınç artışı 5’er dakikalık düzenli 
aralıklarla ve her bir artışta sabit olarak 20 
mmHg artacak şekilde sağlanmıştır. Bu 
ölçümleri takiben Ca2+ içeren Krebs 
solüsyonu, Ca2+’ suz Krebs solüsyonu 
(içerisinde 2 mmol/L EGTA olan) ile 
değiştirilmiş, pasif basınç-çap eğrileri yine 20-
160 mmHg basınç aralığında elde edilmiştir. 
Her bir basınçtaki myojenik tonus, Ca2+’ lu 

ortamdaki çap azalmasının, Ca2+’ suz ortamda 
maksimal dilate olan damar çapının %’ si 
şeklinde hesaplanması ile değerlendirilmiştir. 

d. α1-AR uyarımı sonrası EGFR’ nin ve 
ERK1/2’ nin fosforilasyonu:  

• Western blot: Proteinler %4-20’lik SDS-PAGE 
jeli (Thermo Fisher Scientific Inc., Rockford, 
IL, ABD) kullanılarak ayrılmış, elektroforez 
yöntemiyle nitroselülöz membranlara transfer 
edilmiştir. Membranlar fosfo-spesifik anti-
EGFR (1:400 dilüsyon, Santa Cruz 
Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, ABD), 
anti-ERK1/2 (1:1000 dilüsyon, Cell Signaling 
Technology, Inc., Danvers, MA ABD) ve fosfo-
spesifik ERK1/2 (1:1000 dilüsyon, Santa Cruz 
Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, ABD) 
antikorları ile 4 ºC’ de gece boyunca muamele 
edilmiş, ertesi gün TBS/T-20 (0.05 M Tris, 150 
mM NaCl and % 0.04’ lük Tween-20) 
solüsyonu ile yıkanmış ve oda sıcaklığında 2 
saat boyunca sekonder antikorlar ile inkübe 
edilmiştir. Eşit protein yüklenmesinin 
konfirmasyonunda Anti-GAPDH (1:10000 
dilüsyon; Santa Cruz Biotechnology Inc., 
Santa Cruz, CA, ABD) ve anti-β-aktin (1:2000 
dilüsyon; Santa Cruz Biotechnology Inc., 
Santa Cruz, CA, ABD) antikorları 
kullanılmıştır. İmmünreaktif bantlar 
SuperSignal West Pico Chemiluminescent kiti 
(Thermo Fisher Scientific Inc., Rockford, IL, 
ABD) ve GeneGnome System (Westburg BV, 
Leusden, Hollanda) aracılığıyla 
görüntülenmiştir. 

4. Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatistiksel 
Analiz 
Kullanılan hayvan sayısı n, veriler ise 
ortalama±ortalamaların standart hatası 
(ortalama±S.E.M.) olarak ifade edilmiştir. 
Kümülatif doz-cevap eğrileri tekrarlayan ölçümler 
için ANOVA testi (post hoc Tukey, Bonferroni ya 
da Dunnett testleri) ile karşılaştırılmıştır. Diğer 
verilerin karşılaştırılmasında parametrik 
ölçümlerde tek yönlü ANOVA, non-parametrik 
ölçümlerde ise Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. P değerinin 0.05’ ten küçük olduğu 
durumlarda gruplar arasındaki farkın anlamlı 
olduğu kabul edilmiştir. 
BULGULAR 
1.  Adriamisin ile oluşturulan deneysel KBY 
sıçan modelinde yapılan vasküler çalışmaların 
değerlendirilmesinde adriamisinin direkt 
toksik etkileri göz önüne alınmalıdır 
Böbrekleri klemplenmeden adriamisine maruz 
bırakılan sıçanlar (AN) diğer iki gruptaki (AC ve 
CON) sıçanlarla karşılaştırıldığında, proteinürinin 
ve plazma total kolesterol düzeylerinin (nefrotik 
düzeydeki böbrek hasarının bir göstergesi olacak 
şekilde) yalnızca bu grupta artmış olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 1). Sistolik kan basıncı her üç 
grupta da benzer olarak ölçülmüştür (Tablo 1).  
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Tablo 1. Adriamisin ile oluşturulan KBY modelinin validasyonu  

 
 
 
Tablo 2. FHH sıçanların böbrek fonksiyonları ile ilgili parametreleri 
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Tablo 3. LEW, FHH ve MWF sıçanların böbrek fonksiyonları ile ilgili parametreleri 

 
 
 
Tablo 4. AG78’ in torasik aort halkalarında PE aracılı kasılma doz-cevap eğrileri üzerine olan etkileri 
 

Çözücü 
AG1478 
(2.5 µM) 

AG1478 
(5 µM) 

AG1478 
(10 µM) 

AG1478 
(20 µM) 

Endoteli sağlam halkalar 
Emax (%) 99.2±3.1 96.6±0.4 96.3±2.3 84.4±3.7* 76.8±3.6* 

pD2 7.39±0.05 7.16±0.06 6.79±0.12* 6.36±0.08* 5.99±0.04* 
Endoteli sıyrılmış halkalar 

Emax (%) 99.1±5.1 99.8±2.6 92.5±5.1 89.0±5.1* 76.9±9.5* 
pD2 7.43±0.16 7.15±0.13 7.01±0.15 6.48±0.15* 6.26±0.06* 

 
 
Tablo 5. DAPH’ nin torasik aort halkalarında PE aracılı kasılma doz-cevap eğrileri üzerine olan etkileri 
 Çözücü DAPH  

(1 µM) 
DAPH  
(5 µM) 

DAPH  
(10 µM) 

Emax (%) 93.1±2.3 77.8±13.9 70.3±12.5 46.8±11.2a 
pD2 7.01±0.25 6.86±0.25 6.60±0.20 6.20±0.16a 
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Şekil 1. Böbrekleri klemplenmeden (AN) ya da böbrekler klemplenerek (AC) adriamisine maruz bırakılan ve 
kontrol sıçanlardan izole edilen torasik aort halkalarında endotelden bağımsız (sol panel) ve endotel aracılı 
(sağ panel) gevşeme cevapları. 
 
 

 
Şekil 2. Spontan olarak KBY geliştiren farklı yaşlardaki (7, 12 ve 26 haftalık) FHH sıçanlardan izole edilen 
mezenter arterlerde endotel aracılı gevşeme cevapları.  
 



 68

 
Şekil 3. Spontan olarak KBY geliştiren farklı yaşlardaki (7, 12 ve 26 haftalık) FHH sıçanlardan izole edilen 
torasik aortta endotel aracılı gevşeme cevapları. *P<0.01 vs FHH 7 veya FHH 12 (tekrarlayan ölçümler için 
ANOVA testi). 
 
 

 
Şekil 4. Spontan olarak KBY geliştiren farklı yaşlardaki (7, 12 ve 26 haftalık) sıçanlardan izole edilen 
mezenter arterlerde ölçülen myojenik tonus. *P<0.01 vs FHH 7 veya FHH 12 (tekrarlayan ölçümler için 
ANOVA testi). 
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Şekil 5. LEW, FHH ve MWF sıçanlardan izole edilen torasik aortta endotel aracılı gevşeme cevapları. 
*P<0.01 vs MWF (tekrarlayan ölçümler için ANOVA testi). 
 
 

 
Şekil 6. LEW, FHH ve MWF sıçanlarda ölçülen plazma COX ürünleri, 6-keto-prostaglandin F1α (6-keto-
PGF1α), tromboksan B2 (TxB2), prostaglandin F2α  (PGF2α ) and prostaglandin E2 (PGE2) düzeyleri. *P<0.05 
vs LEW, #P<0.05 vs MWF (tek yönlü ANOVA). 
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Şekil 7. Farklı konsantrasyonlardaki EGFR kinaz inhibitörü AG78’ in sağlıklı Wistar sıçanlardan izole edilen 
endoteli sağlam (A) ve endoteli sıyrılmış (C) torasik aort halkalarında PE aracılı kasılma doz-cevap eğrileri 
üzerine olan etkileri. n=6 sıçan, *P<0.05 vs çözücü (tekrarlayan ölçümler için ANOVA testi). 
 
 

 

Şekil 8. Farklı konsantrasyonlardaki 
EGFR kinaz inhibitörü DAPH’ nin 
sağlıklı Wistar sıçanlardan izole 
edilen endoteli sıyrılmış torasik aort 
halkalarında PE aracılı kasılma doz-
cevap eğrileri üzerine olan etkileri. 
n=3 sıçan, *P<0.05 vs çözücü 
(tekrarlayan ölçümler için ANOVA 
testi). 
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Şekil 9. EGFR transaktivasyonu yolağında rolü olduğu düşünülen basamakları inhibe eden moleküllerin 
sağlıklı Wistar sıçanlardan izole edilen endoteli sıyrılmış torasik aort halkalarında PE aracılı kasılma doz-
cevap eğrileri üzerine olan etkileri. Heparin (HB-EGF blokörü), PP1 (Src-selektif tirozin kinaz inhibitörü), GM 
6001 (geniş spektrumlu matriks metalloproteinaz [MMP] inhibitörü), (geniş spektrumlu MMP inhibitörü), 
PD98059 (spesifik ERK1/2 inhibitörü), wortmannin (fosfatidilinositol 3-kinaz [PI3K] inhibitörü), and 
LY294002 (spesifik PI3K inhibitörü). n=3-6 sıçan (her bir inhibitör için), *P<0.05 vs vehicle, # P<0.05 vs 
AG1478 (tekrarlayan ölçümler için ANOVA testi). 
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Şekil 10. PE uyarımı sonrası epidermal büyüme faktörü reseptörünün fosforilasyonu (pEGFR). n=4 ayrı 
deney, *P<0.05 vs PE 5 dakika (Mann-Whitney U testi). 
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Şekil 11. PE uyarımı sonrası ERK1/2’ nin fosforilasyonu (pERK1 ve pERK2). PE aracılı ERK1/2 
fosforilasyonu AG1478 (A, B) ve wortmannin (C) tarafından inhibe edilmiştir. n=4 ayrı deney, *P<0.05 vs 
kontrol (Mann-Whitney U testi). 
 
AN, AC ve CON sıçanlardan izole edilen aorta 
halkalarında endotelden bağımsız ve endotel 
aracılı gevşeme cevapları karşılaştırıldığında, 
endotel aracılı gevşeme cevabının her iki 
adrimisin grubunda da benzer şekilde azaldığı 
bulunmuştur (Şekil 1, P<0.05 vs CON). Buna karşı 
endotelden bağımsız gevşeme cevaplarının her 
üç grupta da benzer oldukları görülmüştür. Bu 
sonuçlar, adriamisin ile oluşturulan deneysel 
böbrek hastalığı modelinde vasküler fonksiyon 
değerlendirilirken, adriamisinin direkt toksik 
etkilerinin vasküler disfonksiyona neden 

olabileceğinin göz önünde bulundurulması 
gerektiğini düşündürmektedir. 
 
2. KBY’ deki renal hasar ile vasküler 
disfonksiyon gelişimi arasındaki zamansal 
ilişki 
FHH sıçanlarda 12. haftadan itibaren tespit edilen 
böbrek fonksiyonlarındaki bozulma, 26. haftada 
şiddetli böbrek yetmezliğine yol açmıştır (Tablo 2). 
Farklı yaştaki FHH sıçanlarda vasküler fonksiyon 
torasik aort ve mezenter arter yatağında 
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değerlendirildiğinde, endotel aracılı gevşeme 
fonksiyonunundaki bozukluğun mezenter arterde 
26. hafta da gözlendiği (Şekil 2), torasik aortta ise 
hala etkilenmediği belirlenmiştir (Şekil 3). 
Mezenter arterdeki myojenik tonus kaybı da 
yalnızca 26 haftalık hayvanlarda gözlemlenmiştir 
(Şekil 4). Bulgularımız, sistemik vasküler 
değişikliklerin vasküler yapının bulunduğu yere 
bağlı olacak şekilde ya renal hasar gelişimiyle 
birlikte olduğunu ya da renal hasardan sonra 
ortaya çıktığını göstermiştir. 
 
3.  KBY’deki vasküler disfonksiyon endotel 
kökenli kasıcı COX ürünlerinin artmasına bağlı 
olabilir 
Spontan KBY geliştiren FHH ve MWF sıçanlar 
böbrek fonksiyonları açısından sağlıklı kontrol 
LEW sıçanlarla karşılaştırıldığında her iki türde de 
ileri derecede renal hasar geliştiği tespit edilmiştir 
(Tablo 3). Benzer derecede böbrek hasarı olan bu 
iki farklı tür sıçan modelinde endotel 
fonksiyonunun ve bu fonksiyonda görev alan 
yolakların benzer şekilde etkileneceğini 
beklenirken, sürpriz bir şekilde, endotel 
disfonksiyonu bu iki tür arasında farklılıklar 
göstermiştir. Torasik aorttaki endotel aracılı 
gevşeme kapasitesi MWF hayvanlarda 
azalmışken FHH sıçanlarda korunmuştur (Şekil 
5). Çalışmalarımız, endotelden salgılanan ve 
VDKH’ de kasılmaya yol açan COX ürünlerinin 
sentezinin her iki sıçan türünde farklı olduğunu 
göstermiş (Şekil 6) ve dolayısıyla vasküler 
disfonksiyonun gelişimindeki farklılığı açıklaması 
açısından güçlü kanıtlar sağlamıştır. Bu sonuçlar, 
MWF sıçanlarda gözlenen endotel disfonksiyonun 
endotelden salgılanan vazodilatatör COX 
ürünlerinden vazokonstriktör ürünlere doğru bir 
değişimden kaynaklanmış olabileceğini 
düşündürmektedir. 
 
4. EGFR transaktivasyonu, sıçan torasik 
aortundaki α1-AR aracılı kasılma yanıtına,  
PI3K ve ERK1/2 yolaklarının aktivasyonu ile 
aracılık eder 
Sağlıklı Wistar sıçanlardan izole edilen torasik 
aort halkalarında ölçülen PE aracılı kasılma 
cevaplarının, EGFR inhibitörleri AG1478 (Şekil 7, 
Tablo 4) ve DAPH (Şekil 8, Tablo 5) tarafından 
konsantrasyona bağımlı bir şekilde azaltıldığı 
tespit edimiştir. AG1478 ve DAPH’ nin α1-AR 
aracılı kasılma yanıtını inhibe edici etkilerinin 
mekanizmasını araştırmak amacıyla PE kasılma 
doz-cevap eğrileri EGFR transaktivasyonu 
yolağında rolü olduğu düşünülen basamakları 
inhibe eden moleküllerin varlığında da elde 
edilmiştir (Şekil 9). Bu inhibitörlerden yalnızca 
PI3K inhibitörlerinin (wortmannin ve LY294002), 
AG1478’ in etkilerini ortadan kaldırdığı 
gözlemlenmiştir (Şekil 9F ve 9G). Bu sonuç 
etkinin liganddan bağımsız bir transaktivasyon 
yolağı üzerinden olabileceğini düşündürmektedir. 

PE kasılma doz cevap eğrilerinden elde edilen 
bulgular aynı zamanda EGFR ve ERK1/2 
proteinlerinin PE uyarımı sonrası 
fosforilasyonunun gösterilmesi ve bu etkinin 
AG1478 ve wortmannin tarafından bloke edilmesi 
ile de desteklenmiştir (Şekil 10 ve 11).  
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
Bu çalışmada çeşitli KBY modellerindeki kronik uç 
organ hasarında vasküler fonksiyon araştırılmıştır. 
Böbrek hastalığındaki endotel kaynaklı 
değişiklikleri ortaya koymak için ilk olarak 
adriamisin ile oluşturulan deneysel sıçan böbrek 
hastalığı modelinde vasküler fonksiyon 
değerlendirilmiştir. Bu model her ne kadar iyi 
tanımlanmış bir böbrek hastalığı modeli olsa da, 
bu çalışmada, adriamisinin direkt etkilerinin ve 
nefrozun, vasküler fonksiyonu farklı şekillerde 
etkilediği tespit edilmiştir. Adriamisin, nefrozdan 
bağımsız olarak, endotele bağımlı vasküler 
gevşemeyi azaltırken, eşlik eden renal hastalığın 
bu bozukluğu daha fazla artırmadığı görülmüştür. 
Bulgularımız adriamisin ile oluşturulan deneysel 
böbrek hastalığı modelinde yapılan vasküler 
çalışmaların değerlendirilmesinde, nefrozun ve 
adriamisinin farklı etkileri olduğunun göz önünde 
bulundurulması gerektiğini düşündürmektedir. Bu 
nedenle KBY’ de vasküler fonksiyonun daha iyi 
değerlendirilebilmesi için genetik hayvan modelleri 
gibi farklı modellerde yapılan çalışmalara 
gereksinim olduğu düşünülmüştür. Bu yüzden 
genetik böbrek hastalığı modeli olan FHH 
sıçanlarda endotele bağımlı vasküler gevşeme 
fonksiyonu araştırılmış, sistemik vasküler 
değişikliklerin vasküler yapının bulunduğu yere 
bağlı olacak şekilde ya renal hasar gelişimiyle 
birlikte olduğu ya da renal hasardan sonra ortaya 
çıktığı gözlemlenmiştir.  
Vasküler (dis)fonksiyonun yukarıda tanımlanan 
özellikleri ışığında, vasküler disfonksiyon 
gelişiminde böbrek hastalığının nedensel rolünü 
araştırmak amacıyla FHH sıçanları ile diğer bir 
genetik böbrek hastalığı modeli olan MWF sıçanlar 
karşılaştırılmıştır. Benzer derecede böbrek hasarı 
olan bu iki farklı tür sıçan modelinde, endotel 
fonksiyonu ve bu fonksiyonda görev alan yolaklar 
farklılıklar göstermiştir. Aorttaki endotele bağımlı 
gevşeme kapasitesi MWF hayvanlarda 
azalmışken FHH sıçanlarda korunmuştur. Bu 
farklılığın temel nedeninin endotelden salgılanan 
ve VDKH’ nde kasılmaya yol açan COX 
ürünlerinin sentezinin her iki sıçan türünde farklı 
olmasından  kaynaklandığına dair güçlü kanıtlar 
elde edilmiştir. MWF sıçanlarda gözlenen endotel 
disfonksiyonu endotelden salgılanan vazodilatatör 
COX ürünlerinden vazokonstriktör ürünlere doğru 
bir değişim nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Bu 
değişimin önceki bazı çalışmalarda 
hipertansiyon17-19 ve metabolik sendrom20-21 gibi 
kronik hastalık modellerinde gösterilmesi endotel 
disfonksiyonun gelişimi açısından ortak bir 
mekanizma olduğunu düşündürmektedir.  
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Bu çalışmada da gösterildiği üzere, KBY’ deki risk 
faktörleri arterlerin yapı ve fonksiyonlarını endotel 
ve/veya VDKH seviyesinde değiştirerek vasküler 
fonksiyon kaybına neden olurlar. Arterlerdeki bu 
tür patolojk değişiklikler uç organ hasarının 
ilerlemesine neden olarak ve bunu takiben ek 
vasküler patolojilerin gelişmesi riskini artırarak 
kısırdöngü oluşturur. Bununla birlikte vasküler 
disfonksiyonun kronik organ hasarına tek başına 
neden mi olduğu yoksa organ hasarının bir 
sonucu mu olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır. 
Kronik organ hasarının en önemli risk 
faktörlerinden biri olan hipertansiyonda önceleri 
yaygın anlayış endotel disfonksiyonun kronik kan 
basıncı artışı sonrasında geliştigi ve dolayısıyla 
hipertansiyonun bir sonucu olduğu yönündeydi22. 
Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalarda bu 
görüşün aksine hipertansiyonun tedavi 
edilmesinin endotel fonksiyonunu iyileştirmediği 
gösterilmiştir23. Kan basıncının β-blokörler ile 
düşürülmesinin endotel fonksiyonunu 
iyileştirmediği halde anjiotensin dönüştürücü 
enzim inhibitörleri ya da anjiotensin reseptör 
blokörleri ile yapılan tedavilerin endotel 
fonksiyonunu önemli ölçüde düzelttiği 
gösterilmiştir24-25. Bu durum renin-anjiotensin-
aldosteron sistemini (RAAS) hedef alan tedavi 
yöntemlerinin direkt olarak vasküler fonksiyonu da 
iyileştirebileceği görüşünü desteklemektedir. 
Vasküler disfonksiyonun hipertansiyonun 
sebeplerinden biri olabileceği görüşünü 
destekleyen bir başka kanıt ise esansiyel 
hipertansiyonu olan hastaların normotansif 
çocuklarında bozulmuş endotel fonksiyonu 
bulunmuş olmasıdır26. Benzer şekilde, bizim 
laboratuvarımızda elde edilen sonuçlar da 
böbrekteki uç organ hasarının patofizyolojisinde 
erken dönemde gözlenen vasküler disfonksiyonun 
rol oynadığını göstermiştir11, 27. Vasküler 
disfonksiyonun kronik organ hasarının 
gelişmesinde ve ilerlemesindeki nedensel etkisine 
bir başka örnek olarak endotel disfonksiyonunun 
organ rejeksiyonu sürecindeki tetikleyici rolünün 
gösterildiği kronik transplant rejeksiyonunu konu 
alan çalışmalar verilebilir28. Endotel hücre hasarı, 
progresif graft rejeksiyonunu hızlandırdığı bilinen 
VDKH disfonksiyonundan daha önce 
gerçekleşir29. Bu yüzden, yukarıda ortaya konulan 
kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde, bu çalışma, 
vasküler disfonksiyonun yalnızca progresif organ 
hasarının değil aynı zamanda kronik uç organ 
hastalıklarının etyolojisinin de bir bileşeni 
olduğuna dair ipuçları sunmaktadır. 
Kronik hastalıklarda gözlenen vasküler 
disfonksiyonun mekanizması karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Mevcut literatürde, VDKH’ sini gevşeten 
endotel kaynaklı faktörlerden NO ve EDHF en sık 
olarak dikkate alınmış ve çalışılmıştır. Bu 
çalışmanın sonuçları endotel kaynaklı gevşetici 
faktörlerin bir diğer bileşeni olan prostasiklin 
(PGI2) ve tromboksan A2 gibi COX ürünlerinin 
daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmeyi hak 
ettiğini düşündürmektedir. PGI2 ve NO’ nun etkileri 

birbirleri ile yakından ilişkilidir. PGI2, NO 
salgılanmasını artırırken NO ise PGI2’ nin VDKH 
üzerindeki etkisini kuvvetlendirir30. Artmış 
vazokonstriktör COX ürünlerinin endotel 
disfonksiyonunun gelişiminde önemli katkıları 
olabileceği düşünülmektedir. Bulgularımızı 
destekler şekilde, endotel aracılı kasılmalardaki 
artışta, endotel hücresinde artmış COX-1, 
prostasiklin ve tromboksan sentaz 
ekspresyonlarının ve tromboksan/prostaglandin 
endoperoksit (TP) reseptör sensitivitesinin rol 
oynadığı gösterilmiştir31. Bu nedenle, endotel 
aracılı hiperkonraktilitenin önlenmesinde selektif 
COX enzim inhibisyonunun ya da TP reseptör 
antagonizmasının etkilerini araştıracak ileri 
çalışmalar oldukça önemlidir. Bu tür tedavi 
yaklaşımlarının kronik hastalıklarda gözlenen 
endotel kökenli vazoaktif maddelerin 
salgılanmasındaki dengesizliği COX yolağını 
selektif olarak bloke ederek düzeltme potansiyeli 
olabilir.  
Günümüzde kronik organ hasarında gözlenen 
vasküler disfonksiyonun belirlenmesindeki 
yaklaşım neredeyse tamamen endotel aracılı 
vasküler gevşeme üzerine odaklanmaktadır. 
Böylelikle, endotel aracılı ve endotelden bağımsız 
VDKH kasılmasındaki değişiklikler ile ilgili daha az 
miktarda bilgi birikimi elde edilmiştir. Gerçekte, 
son dönem böbrek hastalığında32, 
hipertansiyonda33-34 veya kalp yetmezliğinde35 α1-
adrenoseptör agonistlerine verilen cevabın arttığı 
gözlenmiştir. Bundan öte, kronik hastalıklardaki 
vasküler fonksiyon ile ilgili çalışmalar daha çok, 
büyük çaplı “conduit” arterlerde gerçekleştirilmiştir. 
Bununla birlikte, son zamanlardaki çalışmalar 
VDKH fonksiyonunun periferik direnci belirleyen 
küçük çaplı arterlerde de değiştiğini açıkça 
göstermiştir. Küçük çaplı direnç arterlerindeki 
miyojenik tonus periferik direncin bazal seviyesini 
belirler. Periferik direnç artışı hipertansiyon ve 
kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalıkların 
ortak bir özelliğidir12. Benzer şekilde, biz de sıçan 
mezenter arterlerinde miyojenik tonusun hem 
kronik kalp yetmezliği36-37 hem de hipertansiyon 
(Xu et al., yayınlanmamış veri) modellerinde 
arttığını, buna karşın 5/6 nefrektomi ile oluşturulan 
kronik böbrek yetmezliği modelinde38 ise 
azaldığını gözlemledik. Bu modellerdeki artmış 
miyojenik kasılmada EGFR’ nin katkısının olduğu 
gösterilmiştir36. Bu nedenle, öncelikle, kronik 
hastalıklarda vasküler fonksiyonu hem gevşeme 
hem de kasılma fonksiyonu açısından araştıran ve 
her iki yöndeki tedavi girişimlerine verilen vasküler 
cevabı takip eden çalışmalar vasküler 
disfonksiyonun önlenmesinde/tedavi edilmesinde 
yeni hedefler sağlayabilir. İkinci olarak, vasküler 
sistemin heterojen bir yapısı olduğu bilinmektedir 
ve büyük çaplı arterlerin fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi her zaman daha küçük çaptaki 
arterlerin gerçek fonksiyonunu temsil etmeyebilir. 
Bu yüzden vasküler fonksiyonun hem büyük hem 
de küçük çaplı arterlerde bir bütün olarak 
değerlendirilmesi kronik hastalıkların tedavisinde 
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kullanılabilecek olası vasküler hedeflerin 
belirlenmesinde kesinlikle yardımcı olacaktır. 
Daha önce de vurgulandığı üzere, vasküler 
disfonksiyon aynı zamanda arterlerin kasılma 
özelliklerindeki bozulmayı da içerir. VDKH kasılma 
disfonksiyonundaki kilit noktalardan biri EGFR’nin 
özellikle farklı GPCR’ ler tarafından transaktive 
edilmesi ile bu kasılma yanıtına olan katkısında 
saklı olabilir. Bu çalışmada, EGFR 
transaktivasyonunun, PI3K ve ERK1/2 yolaklarını 
aktive ederek α1-AR aracılı kasılma cevabına 
önemli katkı sağladığı da gösterilmiştir. Yukarıda 
da altı çizildiği üzere EGFR transaktivasyonunun 
küçük çaplı arterlerde miyojenik tonusun artışında 
rolü vardır. EGFR transaktivasyonu, bu çalışmada 
sunulan α1-AR’den başka anjiotensin II Tip 1 
(AT1)13, 39-40, endotelin-1 Tip A (ETA)41, β2-
adrenerjik42, M1 muskarinik asetilkolin43-44, ve 
serotonin45 reseptörleri gibi diğer GPCR’ lerde de 
gözlenmiştir. Bugüne kadar, EGFR hedef alınarak 
geliştirilen yeni tedavi yöntemleri başlıca kanser 
araştırmalarında uygulanmıştır. Bu araştırmalarda 
EGFR’ ye özgül monoklonal antikorların 
(cetuximab, panitumumab) veya EGFR’ nin tirozin 
kinaz bölgesini hedef alan inhibitörlerin (erlotinib, 
gefitinib, lapatinib) kullanımını içeren iki yaklaşım 
prensibi vardır. İleri çalışmalar ile her iki ilaç 
grubunun kronik organ hasarına eşlik eden 
vasküler disfonksiyon üzerine olan etkileri 
araştırılmalıdır. Bununla birlikte, monoklonal 
antikorların transaktive edilmiş EGFR üzerindeki 
etkileri halen kanıtlanmadığı için bu tür 
çalışmalarda ilk olarak tirozin kinaz inhibitörlerinin 
etkisinin araştırılması akla daha yatkın gibi 
görünmektedir. Bu tedavi stratejisinin başarılı 
olması, bu yolakta katkısı olan diğer kilit bileşenler 
hedeflenerek EGFR transaktivasyonunun 
engellenmesi sayesinde kronik hastalıklara eşlik 
eden vasküler patolojilerin tedavisinde 
kullanılacak yeni ilaç gruplarının geliştirilmesine 
yardımcı olabilecektir. EGFR transaktivasyonunun 
kronik uç organ hasarındaki vazomotor 
fonksiyonun düzenlenmesindeki rolünü 
belirlemede kronik hastalık hayvan modellerinde 
yapılacak çalışmalar oldukça önemlidir.  
Destek: Dr. Nadir Ulu, “Groningen University 
Institute for Drug Exploration” tarafından bursiyer 
araştırmacı olarak desteklenmiştir. Bu çalışmada 
gösterilen α1-AR aracılı vasküler kasılma 
yanıtında EGFR transaktivasyonunun 
mekanizmasını araştırmak amacıyla sürdürülen 
çalışmalar TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir 
(SBAG-109S125). Bu çalışmadan elde edilen 
bulgular, Nephrology Dialysis Transplantation (Ulu 
N, Buikema H, van Gilst WH, Navis G. ‘Vascular 
dysfunction in adriamycin nephrosis: different 
effects of adriamycin exposure and nephrosis’, 
Nephrol Dial Transplant 2008;23(6):1854-60) ve 
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