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ÖZET 

Özen, G. (2012).Koroner Bypass Greft Mataryellerinin Reaktiviteleri Üzerine 

Perivasküler Adipoz Dokularının Etkisinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul.  

 

Damarları çevreleyen perivasküler adipoz dokuların vasküler tonusun düzenlenmesine 

katıldıkları ve birçok vazokonstriktör ajana karşı damarın kasılma yanıtlılığını 

azalttıkları belirlenmiştir. Çalışmamızda koroner revaskülarizasyonda greft materyalleri 

olarak kullanılan safen ven (SV) preparatlarının vazoreaktivitesi üzerine perivasküler 

adipoz dokunun etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca prostaglandin E2’nin 

(PGE2) perivasküler adipoz dokunun etkisine katılımının araştırılmasına yönelik 

internal mamariyal arter (IMA) ve SV greftlerinin perivasküler adipoz dokularından 

salınan PGE2 düzeylerinin ELISA sisteminde ölçülmesi ve PGE2 sentezine aracılık 

eden enzimlerin ekpresyonlarının da Western Blot yöntemiyle değerlendirilmesi 

planlanmıştır. İzole organ banyosu çalışmalarında perivasküler adipoz dokusu bulunan 

SV preparatlarının noradrenaline (NA) bağımlı gelişen kasılma yanıtlılığının 

perivasküler dokusu olmayan preparatlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

azaldığı belirlenmiştir.  Sikooksijenaz inhibitörü indometazin (10-5 M, 30 dak.) 

inkübasyonu sonucunda perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinin anlamlı 

düzeyde azalması prostanoidlerin gevşetici etkiye aracılık ettiğini göstermektedir. 

Paralel olarak, SV ve IMA perivasküler adipoz dokularından PGE2 salıverildiği tespit 

edilmiştir. İndometazin varlığında ise PGE2 salıverilmesinin inhibe olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca SV perivasküler adipoz dokusunda PGE2 sentezinden sorumlu 

olan mPGES1’in, IMA perivasküler adipoz dokusundan ise cPGES ve mPGES2’nin 

enzimlerinin eksprese olduğu belirlenmiştir. Çalışmamız sonucunda SV perivasküler 

adipoz dokusunda eksprese olan mPGES1 enzimi aracılığıyla sentezlenen PGE2’nin,  

perivasküler adipoz dokudan salıverildikten sonra NA’ya bağlı gelişen vazoreaktivitede 

azalma oluşturduğu görülmüştür. Öte yandan IMA perivasküler adipoz dokusundan da 

PGE2 sentezi ve salınımının belirlenmesinin IMA perivasküler adipoz dokusunun 

vazodilatör etkisinin değerlendirilmesine bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Sonuç 

olarak, perivasküler adipoz dokuların varlığının IMA ve SV gibi greft materyallerinin 

vazospazm oluşumunun önlenmesine yeni bir bakış açısı getirebileceği 

düşüncesindeyiz.  

 

Anahtar Kelimeler : Perivasküler adipoz doku, prostaglandin E2, safen ven, internal 

mamariyal arter, vazospazm 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 16506 
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ABSTRACT 

Ozen, G. (2012). Investigation of the effects of perivascular adipose tissues on the 

reactivity of coronary bypass graft materials. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Pharmacology. Master Thesis. Istanbul. 

 

Perivascular adipose tissue (PVAT) which surrounds systemic vessels, is a modulator of 

vascular function and attenuates vasoreactivity to various vasoconstrictor agonists. In 

this study, we aimed to investigate the effect of PVAT on the vasoreactivity of 

saphenous vein (SV) and the involvement of prostaglandin E2 (PGE2) in the effect of 

PVAT. In organ bath experiments, the presence of PVAT in the SV preparations 

significantly attenuated the contractile response to noradrenaline comparing to SV 

without PVAT. Incubation of SV with indomethacin caused a significant decrease in the 

vasorelaxant effect of PVAT. This result suggested the participation of prostanoids in 

the PVAT-induced vasodilation. In parallel, the involvement of PGE2 in the 

vasodilatory effect of PVAT has been investigated by the measurement of PGE2 

released from PVAT of internal mammary artery (IMA) and SV by ELISA. It has been 

shown that PVAT of IMA and SV released PGE2 which was abolished in the presence 

of indomethacin. The expression of mPGES1 which is mainly responsible for the 

synthesis of PGE2 in PVAT of SV and the expressions of cPGES and mPGES2 

enzymes in PVAT of IMA were determined by Western Blot. In conclusion, our results 

suggest that the release PGE2 from PVAT may diminish the vasoreactivity of SV. 

Moreover, the determination the release of PGE2 from PVAT of IMA may also add 

new insight to the regulation of vascular tone of IMA. Finally, we suggest that the 

presence of PVAT may have additional benefits on the prevention of vasospasm 

observed in IMA and SV.  

 

 

Key Words: Perivascular adipose tissue, prostaglandin E2, saphenous vein, vasospasm, 

internal mammary artery 
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1. GIRIŞ VE AMAÇ 

 

Uzun yıllardır adipoz doku enerji deposu olarak kabul edilmektedir. Ancak son 

dönemde yapılan çalışmalar, adipoz dokunun bu işlevi dışında birçok endojen bioaktif 

maddenin salıverildiği bir doku olduğunu ortaya koymuştur. Adipoz dokudan adipokin 

adı verilen parakrin ve endokrin rolleri bulunan birçok vazoaktif madde salınmaktadır. 

(Maenhaut ve Van de Voorde 2011). Öncellikle, deney hayvanlarından izole edilen 

çeşitli damarlarda ve koroner bypass cerrahisinde greft materyali olarak kullanılan 

internal mamariyal arterde perivasküler adipoz doku varlığında çeşitli spazmojenlere 

bağlı gelişen damar reaktivitesinde bir azalma olduğu belirlenmiştir. Bu vazodilatör 

etkinin perivasküler dokudan salınan adiposit kaynaklı gevşetici bir faktörden veya 

faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Gao ve ark. 2005) Adiposit kaynaklı 

gevşetici faktörün yapısının ve etki mekanizmasının araştırılmasına yönelik olarak çok 

sayıda çalışma yapılmaktadır. Bazı çalışmalarda perivasküler adipoz dokudan 

adiponektin, leptin veya nitrik oksit gibi vazodilatör maddeler salıverilmesi sonucunda 

damar tonusunun azaldığı bildirilmiştir. Öte yandan başka çalışmalarda ise farklı 

sonuçlar ortaya konmuş ve adiposit kaynaklı gevşetici faktörün düz kas hücrelerinde 

voltaj-bağımlı K
+
 kanallarının açılmasıyla gevşetici etki oluşturduğu önerilmiştir 

(Verlohren ve ark. 2004) 

 

Koroner bypass operasyonu, ilaçla tedaviden sonuç alınamayan olgularda, 

koroner damarların ateroskleroza bağlı olarak tıkanmış olan bölgesine greft materyalleri 

aracılığı ile bir köprü oluşturularak miyokardın normal oksijenlenmesini sağlamak 

amacıyla yapılan cerrahi tedavi şeklidir. Koroner bypass operasyonlarında internal 

mamariyal arter ve safen ven gibi greft materyalleri kullanılmaktadır (Hendrick 1998).  

Ancak greft yetersizliği koroner bypass cerrahisinin uzun dönemdeki en büyük 

sorunlarındandır. İnternal mamariyal arter ve safen ven greftlerinin spazma yatkınlıkları 

ve uzun dönem açıklıklarını korumamaları kullanımlarını kısıtlamaktadır. Son yıllarda 

perivasküler adipoz dokuların damar reaktivitesini azaltmalarının belirlenmesi greft 

materyalerinin perivasküler adipoz dokularının etkisini gündeme getirmiştir (Souza 

2002). Ancak bu konuda henüz yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. 
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Bu bilgiler doğrultusunda, çalışmamızda öncelikle safen ven preparatlarının 

noradrenalin ve potasyum klorür gibi spazmojenlere olan reaktivitesine perivasküler 

adipoz dokunun etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu etkiye vazodilatör etkili 

prostaglandin E2 ve adiponektin gibi endojen maddelerin katkısının araştırılmasına 

yönelik olarak internal mamariyal arter ve safen ven greftlerinin perivasküler adipoz 

dokularından salınan prostaglandin E2 ve adiponektin düzeylerinin belirlenmesi 

planlanmıştır.  Ayrıca internal mamariyal arter ve safen ven adipoz dokusundan 

prostaglandin E2 sentezine aracılık eden enzimlerin ekspresyonlarının tespit edilmesi de 

hedeflenmiştir.  
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2. GENEL BILGILER 

 

2.1. Vasküler Tonusun Parakrin Düzenlenmesi 

 

Vasküler düz kas tonusu; kan basıncı, kan akımı, mikrosirkülasyon ve diğer 

kardiyovasküler fonksiyonların düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Vasküler tonus 

miyojenik, nörojenik ve metabolik (lokal metabolitlerin konsantrasyonlarının değişimi) 

mekanizmalarla düzenlenmektedir. 1980’lerden sonra nitrik oksitin (NO) endotel 

bağımlı gevşetici faktör olarak tanımlanmasından itibaren vasküler tonusun lokal 

regülasyonu önem kazanmıştır. Endotel tabakasından veya komşu hücrelerden salınan 

vazoaktif maddeler aracılığıyla vasküler tonus lokal olarak düzenlenmektedir. Bu 

vazoaktif moleküller, parakrin modülatörler olarak isimlendirilmektedir. “Parakrin” 

terimi ise yalnız lokal bölgede etkin olan hormonal fonksiyonları belirtmektedir 

(Maenhaut 2011).  

  

2.1.1. Vasküler Tonusun Endotel Bağımlı Düzenlenmesi 

 

Organizmada tüm kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel tabakası, vasküler 

düz kas ile damar lümeni arasında uzanan bazal membran üzerinde yerleşmiş tek sıralı 

yassı epitel hücrelerden oluşan bir dokudur. Endotel tabakası, dokularla kan arasında 

bulunan pasif bir bariyer olmayıp, sentezlediği ve salıverdiği mediyatörler ile vasküler 

hemostazın ana regülatörü olan, vücudun her tarafına yayılmış dinamik bir organ 

niteliğindedir (Fujiwara ve ark. 2012). 

 

Endotel hücreleri, NO ve prostasiklin (PGI2), endotel kaynaklı hiperpolarizan 

faktör (EDHF) gibi vazodilatatörlerin yanı sıra, tromboksan A2 (TXA2), endotelin 1    

(ET-1) ve anjiyotensin II (A-II)  gibi vazokonstriktörlerin salınımına aracılık ederek kan 

basıncı ve kan akımı kontrolüne katkıda bulunurlar. Vasküler yatakta tonus kontrolü, 
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vazokonstriktör ve vazodilatatör ajanlar arasındaki denge ile sağlanmaktadır (Boydens 

ve ark. 2012; Fujiwara ve ark. 2012). 

 

2.1.1.1. Nitrik Oksit (NO) 

 

NO’nun canlılardaki rolü ile ilgili ilk bulgular, 1980 yılında Furchgott ve 

Zawadzki tarafından ortaya konulmuştur. Noradrenalin (NA) ile önceden kastırılan 

torasik tavşan aortasında asetilkolin (ACh) ile gözlenen gevşeme yanıtlarının endotel 

tabakasının tahrip edilmesi ile ortadan kalktığı gözlenmiştir. Bu etkiye aracılık eden 

moleküle endotel bağımlı gevşetici faktör (EDRF) adı verilmiştir (Furchgott ve 

Zawadzki 1980). Endotel hücre kültürü, izole ven ve arterlerde yürütülen çalışmalar ise 

EDRF’nin NO olduğunu ortaya koymuştur (Ignarro ve ark 1987; Palmer ve ark. 1987).  

 

-NO Sentezi 

 

NO; organizmada nitrik oksit sentaz (NOS) enziminin katalizlediği bir 

reaksiyonla, organizmada ve ekstraselüler sıvıda yüksek konsantrasyonda bulunan        

L-arjinin’in L-sitrülin’e dönüşümü sırasında açığa çıkmaktadır. Hem yapı hem de 

fonksiyon bakımından farklılık gösteren bilinen 3 ayrı NOS izoformu bulunmaktadır 

Bunlar; nöronal NOS (nNOS veya tip I NOS), indüklenebilir NOS (iNOS veya tip II 

NOS) ve endotelyal NOS (eNOS veya tip III NOS) şeklinde tanımlanmıştır. nNOS ve 

eNOS yapısal NOS (cNOS) olarak da isimlendirilmektedir (Bruckdorfer 2005, Kayaalp 

2009). 

 

NO sentezi damarlarda başlıca sürtünme stresi (shear stres) ile tetiklenir. Bu 

fenomen kalbin her sistolde kanı damarlara göndermesi sonucu damar endotel 

yüzeyinde oluşturduğu mekanik etki olarak ifade edilmektedir. Endotel hücrelerinin 

hücre içine gönderdiği sinyaller ve protein kinaz C aracılığıyla eNOS aktive olur. İlginç 

olarak bu şekilde NO üretimi için Ca
+2

’a gerek yoktur (Davies 2002). Ayrıca NO  yine 
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Ca
+2

'dan bağımsız olarak, aktive olmuş immün hücrelerden salınarak bu hücrelerin 

selektif olmayan sitotoksik etkilerine aracılık etmektedir (Fleming ve ark. 2001).  

 

Hücre içi Ca
+2

 düzeyini arttıran vazoaktif bileşikler (ACh, adenozin, ATP, 

adenozin ADP, P maddesi, bradikinin, histamin, trombin, serotonin, NA, östrojen gibi)  

Ca
+2

’a bağımlı bir enzim olan eNOS’u aktive eder. Ayrıca NO, nitrerjik nöronlarda, 

epitel hücrelerinde ve çizgili kaslarda Ca
+2

’a bağımlı bir şekile  nNOS’tan sentezlenip 

salıverilir (Brandes ve ark. 2000; Yetik-Anacak ve Catravas 2002; Kayaalp 2009).  

 

-NO’nun Etki Mekanizması 

 

  NO, fizyolojik etkilerini büyük ölçüde çözünür guanilat siklaz (sGC) 

aktivasyonu yoluyla sentezini artırdığı cGMP üzerinden göstermektedir. NO, sGC 

enziminin Hem komponenti içerisindeki Fe
+2

’ye bağlanarak enzimi aktive etmektedir. 

sGC de GTP’nin sGMP’ye dönüşümünü katalize eder. NO’nun etkilerinin çoğundan 

sorumlu olan cGMP etkisini genellikle aktive ettiği protein kinaz G  I ve II (PKG I ve 

II) aracılığıyla yapmaktadır. PKG, bir serin treonin kinaz olup hücrenin işlevsel 

proteinlerini (kanal, reseptör, transportör veya pompa, enzim proteinleri gibi) fosforile 

ederek hedef molekülün çalışmasını tetiklemekte ya da engellemektedir (Kayaalp 

2009).  

 

PKG ile oluşan düz kas gevşemesi başlıca şu mekanizmaları içermektedir: 

 

PKG, sarkoplazmik retikulumun membran proteinlerinden olan fosfolambanı 

fosforiller. Defosforile fosfolamban normal şartlarda sarkoplazmik/endoplazmik 

retikulum ATPaz’ın  (SERCA) sitoplazmik ve membran kısımlarına bağlanarak Ca
+2

 

pompasının agregasyonuna neden olur. PKG aracılıklı fosfolamban fosforilasyonu ise 

SERCA üzerindeki inhibisyonu geriye döndürür. Bu durum intraselüler Ca
+2

’nun  hızlı 
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bir şekilde sekestrasyonunu sağlar ve ekstraselüler Ca
+2

’nun  sarkoplazmaya girişini 

azaltır (Simmerman ve Jones 1998). 

 

İnozitol trifosfat (IP3) aracılığı ile sarkoplazmik retikulumdan sitozole Ca
+2

 

salınır. PKG, IP3 reseptörü ile ilişkili sGMP kinaz substratını fosforilleyerek inhibe eder 

(Bruckdorfer 2005). 

 

NO, doğrudan veya sGMP üretiminden farklı yolaklarla da etki 

gösterebilmektedir. Ca
+2 

bağımlı K
+
 kanallarını aktive ederek K

+
’nın  dışarı çıkışını 

arttırır. Böylece, hücre içi Ca
+2

 girişi ve/veya hücre içi depolardan Ca
+2

 çıkışı 

engellenir. sGMP, voltaj bağımlı Ca
+2

 kanallarını inhibe etmek suretiyle de 

vazodilatasyona neden olur (Bruckdorfer 2005). 

 

Farklı mekanizmalarla sağlanan hücre içi Ca
+2 

konsantrasyonlarındaki düşüş, 

Ca
+2

-CaM (kalmodulin)-miyozin hafif zincir kinaz kompleksinin oluşumunu azaltır. 

Böylece vazokonstriktör yanıt inhibe edilerek vazodilatasyon meydana gelmektedir 

(Bryan ve ark. 2009). 

 

-NO’nun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Fizyolojik Etkileri 

 

NO, vasküler sistemde vazodilatör ve venodilatör etki göstermektedir. Damar 

endoteli tarafından sentezlenen NO, hem bazal şartlarda salgılanarak sürekli damar 

tonusunu düzenlemektedir hem de çeşitli endojen ve ekzojen uyaranlar ile 

salgılanabilmektedir. Endoteli sağlam damarlarda ACh, ADP, ATP, A-II, NA, 

araşidonik asit, ET, trombin, vazopresin, bradikinin, serotonin,  P maddesi gibi 

maddeler ve sürtünme stresi NO salınımını uyararak gevşemeye neden olurlar.  Endoteli 

hasarlanmış damarlarda ise bu etkenlerin gevşetici etkileri ortadan kalkmakta ve çoğu 

damar düz kasına doğrudan etkileri nedeni ile kastırıcı etki göstermektedirler (Bian ve 

Murad 2003).  
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Endotel kaynaklı NO, trombositlerin agregasyonunu ve adezyonunu 

engelleyerek damar içinde pıhtı oluşumunu önlemektedir. Endotel kaynaklı NO’in 

antiagregan ve vazodilatör etkisi, hemostaz dengesinde önemli rol oynamaktadır 

(Kayaalp 2009). 

 

NO’in kardiyovasküler sistemde önemli bir diğer etkisi damar düz kasının 

proliferasyonunu engellemesidir. Antiproliferatif etki özellikle NO eksikliğine bağlı 

ortaya çıkan ateroskleroz gibi bazı patalojik durumlarda önem kazanmaktadır. Ayrıca 

NO’in, (-) ya da (+) inotrop, hücre koruyucu, antioksidan nörotransmitter, 

nöromodülatör, immünmodülatör, mikroorganizma ve tümör hücresi öldürücü etkileri 

de bulunmaktadır (Kayaalp 2009). 

 

2.1.1.2. Endotel Kaynaklı Hiperpolarizan Faktör (EDHF) 

 

 EDHF, endotel hücrelerinde hücre içi serbest Ca
+2

 ’nun arttığı durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumda endotel membranının hiperpolarizasyonu Ca
+2

 ile 

aktive olan K
+
 kanallarının uyarılması ile oluşmaktadır. Aynı zamanda oluşan diğer bir 

olay damar düz kasının hiperpolarizasyonuna bağlı oluşan gevşemedir. Damar düz 

kasının hiperpolarizasyonundan iki mekanizma sorumlu tutulmaktadır. Birincisi, 

endotel ve düz kas hücreleri arasındaki kavşak noktalarından endotel 

hiperpolarizasyonunun düz kasa aktarılmasıdır. İkincisi ise endotel  K
+
 kanallarının 

aktivasyonu  ile hücrelerarası ortama geçen K
+
  iyonlarının Na-K-ATPaz pompasını 

aktive etmesidir. Düz  kas hücrelerindeki Ca
+2

  ile aktive olan K
+ 

kanallarının 

inhibisyonu EDHF’nin ortadan kalkmasına yol açmaktadır (Campbell ve Harder 1999, 

Kayaalp 2009). 
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2.1.1.3. Endotelinler (ET) 

 

ET, güçlü vazokonstriktör etkilere sahip olan endojen bir maddedir. ET-1 

izoformu kardiyovasküler sistemde ve plazmada ana izoform olarak yer almaktadır.  

ET-1 dışında ET-2, ET-3 ve ET-4 izoformları da bulunmaktadır. Trombin, anjiyotensin, 

vazopressin, adrenalin, insülin, sitokinler, oksidlenmiş LDL, endotoksin, hipoksi, 

mekanik gerilme ve sürtünme stresi gibi çeşitli kimyasal ve fiziksel uyarılar, ET sentez 

ve salıverilmesini artırırlar. PGI2, NO, natriüretik peptidler ve östrojen ise ET’lerin 

sentez ve salıveriverilmesini azaltırlar (Lüscher ve Barton 2000; Mayes 2003). 

 

ET’nin etkisine aracılık eden 2 tip reseptör tanımlanmıştır. Bunlar ETA ve ETB 

reseptörleridir. İkiside G proteini ile kenetlenen reseptör tipindedir ve hedef hücre 

membranına yerleşmiştir. ET, damarlarda yavaş gelişen ve uzun süren bir 

vazokonstriksiyona neden olmaktadır. Damar düz kasında kasılma ETA reseptörleri 

aracılığıyla olmaktadır. ET’ler kardiyovasküler sistemde endotel ve damar kasında 

bulunan NADPH oksidaz enzimlerini aktive ederek süperoksit üretimini artırmaktadır. 

Bu olay sonucu oluşan oksidan maddeler de ET sentezini uyarmaktadır (Kyriakides ve 

ark. 2000; Kayaalp 2009). 

 

2.1.1.4. Anjiyotensinler 

 

Renin-anjiyotensin sistemi, sistemik vasküler  etkilerinin  yanında  lokal  

vasküler kontrolün sağlanmasında da önemli role sahiptir. Anjiyotensinler içinde 

fizyolojik ve farmakolojik etkileri en fazla incelenen anjiyotensin II (A-II)’dir. 

Vazokonstriktör, protrombotik, oksidan ve aterojenik etkileri olan A-II, ACE 

(anjiyotensin dönüştürücü enzim) tarafından damar duvarında oluşturulan bir peptittir 

(Anderson ve ark. 2000). 

 

A-II, hedef hücre zarında bulunan AT reseptörlerini uyararak etkisini 

oluşturmaktadır. AT reseptörlerinin farklı özellikler gösteren iki tipi tanımlanmıştır. 
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Bunlar AT-1 ve AT-2 reseptörleridir. AT-1 reseptörleri vazokonstriksiyona, AT-2 

reseptörleri ise vazodilatasyona aracılık etmektedir. Anjiyotensinlerin fizyolojik ve 

farmakolojik özelliklerinin çoğuna AT-1 reseptörleri aracılık etmektedir.  AT-2 

reseptörleri, AT-1 reseptörlerinin doğal fizyolojik antagonisti gibi davranmaktadır. 

Kardiyovasküler sistemde AT-1 ve AT-2 reseptörlerinin dengesi ve birbirleriyle ilişkisi 

önem taşımaktadır (Kayaalp 2009). 

 

2.1.1.5. Bradikinin 

 

Bradikinin, kininojenden endotel  tarafından salınan kallikrein  tarafından  

üretilmektedir.  Farmakolojik incelemeler bradikine özgü en az 2 reseptör tipinin 

olduğunu göstermiştir. Bunlar G proteini ile kenetlenebilen hücre membranına 

yerleşmiş reseptörlerdir. B1 reseptörü indüklenebilir, B2 reseptörü ise yapısal 

niteliktedir. Bradikinin güçlü vazodilatör etkiye sahiptir. Endotel hücrelerindeki  B2 

reseptörlerine bağlanarak damar endotelinden NO ile PGI2’nin sentez ve salıverilmesini 

sağlamaktadır. Bradikininin yaklaşık %99’unun yıkımı ACE ile olmaktadır. ACE 

inhibitörleri bradikinin yıkılmasını engelleyerek etkisini potansiyalize etmektedir 

(Horning ve ark. 1997; Honing ve ark. 2000). 

 

2.1.1.6. Prostanoidler 

 

Prostanoidler olarak adlandırılan siklooksijenaz (COX) ürünü eikozanoidler; 

prostaglandinler, PGI2 ve TXA2’dir. Prostanoidler, araşidonik asitten COX ve 

prostaglandin sentaz enzimleri vasıtasıyla oluşan lipid kökenli otokoidlerdir. Fosfolipaz 

A2 tarafından membrandan salınan araşidonik asit COX tarafından PGG2’ye oksidasyon 

sonucu metabolize olmaktadır. Bunu takiben PGG2 ise stabil olmayan PGH2’ye redükte 

olmaktadır (Şekil 2-1). PGH2 ise beş temel biyoaktif prostanoidin (PGE2, PGF2, PGD2, 

PGI2 ve TXA2) oluşumu için substrat görevi yapmaktadır (Norel 2007). 

 



10 

 

        

Şekil 2-1: Araşidonik asit metabolizması-Yuhki ve ark. (2011)’dan değiştirilerek 

 

Prostanoidlerin sentezinde rolü olan COX’un COX-1 ve COX-2 olmak üzere 2 

izoformu bulunmaktadır. COX-1 ile COX-2 arasında en önemli fark COX-1’in esas 

olarak yapısal olması yani üretildiği hücrelerde sürekli sentez edilmesi nedeniyle sürekli 

var olmasıdır. COX-2 ise indüklenebilir bir enzimdir. Başta bakteriyel lipopolisakkarid, 

IL-1α, IL-6, TNFα olmak üzere inflamasyon yapan etkenler, çeşitli büyüme faktörleri, 

ET, serotonin ve ayrıca mekanik bir uyarı olan sürtünme stresi tarafından 

indüklenmektedir (Brunton 2006; Norel 2007;  Kayaalp 2009)  

 

-Prostanoid Reseptörleri ve Hücre içi Sinyal Yolakları 

 

Düz kas hücrelerinde lokalize olan IP, EP2, EP4, DP reseptörlerinin aktivasyonu 

vazodilatasyonu; TP, EP1, EP3 ve FP reseptörlerinin aktivasyonu ise vazokonstriksiyonu 

indüklemektedir (Coleman ve ark. 1994). Vasküler tonus üzerine yapılan birçok 

çalışmada TXA2 analoğu U46619 kasılma yanıtını, PGI2 analoğu iloprost ya da 
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sikaprost ise gevşeme yanıtını indüklemektedir. Bu sonuçlar insan vasküler düz kas 

hücrelerinin çoğunda TP ve IP reseptörlerinin eksprese olmasına dayanmaktadır. Fakat 

IP reseptörlerinden iloprost ve kısmen sikaprostun EP4 reseptör alt tipi için potent 

agonist olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Abramovitz ve ark. 2000; Wilson ve 

ark. 2004; Wilson ve Giles 2005). 

 

Prostanoid reseptörlerinin sinyal yolakları bakımından 3 alt kümede 

incelenmektedir. Bunlardan birincisinde EP2, EP4, IP, DP1 gibi hücre siklik AMP 

üretimine yol açan relaksan reseptörler bulunmaktadır. İkincisinde EP1, FP ve TP gibi 

sitozolik Ca
+2 

düzeylerini artıran kontraktil reseptörler bulunmaktadır (Tablo 2-1). 3. 

Grupta ise Ca
+2 

artışı ve siklik AMP düzeyi azalışı ile kenetli EP3 reseptörü 

bulunmaktadır (Brunton 2006). 

 

Tablo 2-1:Prostanoid reseptörleri-Brunton (2006)’dan değiştirilerek 

 

 

TP reseptör izoformları Gq ve diğer G proteinleri ile kenetli olup PLC-IP3-Ca
+2

 

yolunu aktive etmektedir. TP reseptörleri aktivasyonu Gs (TPα) ve Gi (TP) proteinleri 

TXA2 
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aracılığıyla adenilat siklazı sırasıyla aktive ve inhibe etmektedir. Gq ile ilişkili 

proteinlerle MAP kinaz yoluna sinyal yollayabilmektedir. IP reseptörleri Gs ile kenetli 

olup adenilat siklazı aktive etmektedir (Stitham ve ark. 2011).  

 

 DP1 reseptörü Gs aracılığıyla adenil siklaz ile kenetlidir. DP2 reseptörleri ise 

hücre içi Ca
+2

’u artıran Gq-PLC-IP3 yolu ile kenetlidir. EP2 ve EP3 reseptörleri Gs 

aracılığıyla adenil siklazı aktive etmektedir. EP1 reseptörleri sınıflandırılamamış bir G 

proteini aracılığıyla, EP3D reseptörü ise Gq proteini yoluyla PLC-IP3-Ca
+2

 yolunu aktive 

eder. EP3B/EP3A reseptörleri Gs aracılığıyla adenilat siklazı aktive ederken, EP3D/EP3A 

izoformları Gi aracılığıyla adenil siklazı inhibe etmektedir. FPA ve FPB reseptörleri ise 

Gq-PLC-IP3 aracılığıyla hücre içi Ca
+2

’u mobilize ederek protein kinaz C’yi aktive 

etmektedir (Brunton 2006). 

 

-Prostanoidler ve Kardiyovasküler Sistem Üzerine Fizyolojik Etkileri 

 

PGI2 güçlü vazodilatör etkinlik göstermektedir. Selebral sistem dahil bütün 

damar yataklarında vazodilatasyon oluşturmakta ve kan basıncını düşürmektedir. 

PGI2’nin vazodilatör etkileri, esas olarak arteriyolleri ve prekapiller sfinkteri 

genişletmesine bağlıdır. Kapiller ve venülleri de gevşetmektedir. PGI2 arterlerde ise 

bifazik etki yapmakta ve yüksek konsantrasyonda kasılmaya neden olmaktadır. Ayrıca 

PGI2, PGE2 gibi adrenerjik sinir ucundan NA salıverilmesini inhibe ederek dolaylı 

vazodilatör etki de meydana getirmektedir (Smyth ve ark. 2009; Kayaalp 2009). PGI2 

vasküler düz kas proliferasyonunu ve farklılaşmasını da inhibe etmektedir (Fetalvero ve 

ark. 2007). Trombositlerin agregasyonunu ve adezyonunu da PGI2 ile inhibe 

edilmektedir. PGI2’nin agregasyon üzerindeki inhibitör etkinliği adezyon üzerindeki 

inhibitör etkinliğinden daha güçlüdür. PGI2 trombositlerin agregabilitesini azaltmasının 

yanında yeni oluşmuş pıhtıları  da dağıtmaktadır (Cheng ve ark. 2002).  

 

PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmemektedir.  Fakat 

venülleri ve venleri büzüp venöz dönüşü ve kalp debisini artırması nedeniyle bazen kan 

basıncını yükseltmektedir. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir fakat genellikle 

büzmektedir (Kayaalp 2009).  
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TXA2’ nin en önemli fizyolojik ve patofizyolojik etkilerinden biri trombositlerde 

şekil değişikliği, agregasyon ile trombus oluşumuna aracılık etmesidir. Organizmada 

oluşan TXA2 trombosit agregasyonunu güçlü bir şekilde stimüle etmektedir. 

Trombositlerin çeşitli etkenler tarafından aktive edilmesi ve parçalanması, TXA2 

salıverilmesine neden olmaktadır. Böylece trombus oluşumu kolaylaşır. TXA2’nin 

trombotik etkisi trombositlerde Ca
+2

’u  mobilize ederek adenilat siklazı dolaylı bir 

şekilde inhibe etmesine bağlıdır. TXA2 trombositlerin bazal siklik AMP düzeyini 

azaltmaz fakat PGI2 ve benzeri maddeler tarafından stimüle edilen hücrelerde artmış 

siklik AMP düzeyini düşürür. TXA2 indüklü trombosit agregasyonu ile trombus 

oluşumu akut miyokard infarktüsü ve serebral infarktüse neden olabilmektedir 

(Katugampola ve Davenport, 2001; Nakahata 2008). TXA2 ve PGI2 trombositleri zıt 

yönde etkileyen ve onların agregasyon ve adezyonunu düzenleyen bir sistem 

oluştururlar. Araşidonik asitten TXA2 oluşumu esas olarak COX-1 enzimi tarafından 

katalize edilmektedir (Dogne ve ark. 2005). TXA2 bütün damar yataklarında güçlü bir 

vazokonstriksiyon yapar. Bu vazokonstriktör etkisi ilk kez tavşan aortasında yapılan 

çalışmalarda gösterilmiştir (Palmer ve ark. 1970).  

 

PGD2 sistemik dolaşımda (yüksek dozlarda hariç) vazodilatasyon yaptığı halde 

pulmoner damar yatağında daima vazokonstriksiyon yapmakta ve pulmoner arter 

basıncını yükseltmektedir (Kayaalp 2009). 

 

EP1 ve EP3 reseptörlerinin aktivasyonuna bağlı olarak vazokonstriktör etkiler de 

bildirilmiş olmasına rağmen PGE2 birçok damar yatağında EP2 ve EP4 reseptörlerini 

aktive ederek vazodilatasyon yapmakta ve kan basıncını düşürmektedir (Brunton 2006). 

PGE2 akciğerden geçerken önemli derecede inaktive edildiğinden iv yoldan verildiğinde 

hipotansif etki gücü PGI2’ye göre 4-8 kat daha düşüktür. İntraarteriyel olarak 

verildiklerinde ise bu 2 maddenin vazodilatör etki gücü birbirine yakındır. PGE2’nin 

vazodilatör etkileri esas olarak arteriyolleri ve prekapiller sfinkterleri genişletmelerine 

bağlıdır. Endotel hücre kültürleri üzerinde yapılan deneyler endotelin araşidonik asidi 

PGI2’den ziyade PGE2’ye dönüştürdüğünü göstermiştir. PGE2 trombosit agregasyonunu 

düşük konsantrasyonlarda artırırken, yüksek konsantrasyonda inhibe etmektedir (Fabre 

ve ark. 2001, Kayaalp 2009).  
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-Prostanoid Sentaz Enzimleri 

 

Fosfolipaz A2 tarafından membrandan salınan araşidonik asidin COX tarafından 

PGG2’ye oksidasyonunu takiben ise stabil olmayan PGH2’ye redükte olmaktadır.  Bu 

dayanıksız ara ürünler izomerazlar ve sentazlar tarafından enzimatik olarak 

prostaglandinler, TXA2 ve PGI2’ye  dönüşmektedir. Bu yapım görece hücreye özgü 

olmakla birlikte çoğu hücrede bir veya iki prostanoid baskındır. COX-1 kaynaklı TXA2 

başlıca trombositlerde bulunurken, COX-2 kaynaklı PGE2 ve TXA2 aktive olmuş 

makrofajlarda hakimdir. PGE sentaz enzimlerinin 2 sınıfı tanımlanmıştır.  Mikrozomal 

PGE sentaz 1 ve 2 (mPGES1, mPGES2) dokularda kısmen COX-2 ile birlikte 

yerleşmiştir. Sitozolik PGE sentaz (cPGES) ise COX-1 ile lokalizedir. Heterolog 

ekspresyon sistemlerinde COX-1 tercihen TXA2 ve PGF sentaz ile kenetliyken,       

COX-2’nin tercih ettiği enzim PGI2 sentazdır (Brunton 2006). 

 

PGI2 sentezinden sorumlu olan PGIS (prostasiklin sentaz)  özellikle endotel ve 

düz kas hücrelerinde eksprese olmaktadır. PGIS enziminin ekspresyonu TNFα, IL-1, 

IL-6 gibi proinflamatuar sitokinler tarafından indüklenmektedir. PGIS enzimi 

endoplazmik retikulumda, çekirdekte, düz kas hücrelerinin plazma membranında 

lokalize olmaktadır (Cathcart ve ark. 2010).  

 

 TXS (tromboksan sentaz) enzimi PGH2’yi TXA2’ye dönüştürmektedir. TxS 

mRNA’sı özellikle periferal lökositlerde, akciğer ve karaciğerde eksprese olmaktadır. 

TxS özellikle trombositlerde ve monositlerde lokalize olmaktadır (Caughey ve ark. 

2001; Cathcart ve ark. 2010). 

 

PGD2, PGH2’den PGDS (prostaglandin D sentaz) enzimi aracılığı ile katalize 

edilmektedir. 2 çeşit PGDS enzimi bulunmaktadır. Lipokalin tip PGDS; beyin, kalp, 

adipoz dokuda eksprese olmaktadır. Diğer PGDS enzimi olan hematopoietik PGDS ise 

özellikle makrofajlarda, mast hücrelerinde ve dendrit hücrelerde eksprese olmaktadır 

(Oguma ve ark. 2008). 
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PGF2α  sentezinden sorumlu olan enzim PGFS (prostaglandin F sentaz) 

enzimidir.  Hayvanlarda yürütülen çalışmalarda birçok PGFS enzimi tanımlanmasına 

rağmen insanlarda sadece bir izoformu tanımlanmıştır. PGE2, PGD2 ve PGI2 

sentezinden sorumlu olan enzimler karakterize edilmiş olmasına rağmen PGF2α 

sentezinden sorumlu olan enzim hakkında detaylı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır 

(Bresson ve ark. 2012). 

 

-Prostaglandin E Sentaz Enzimleri (PGES) 

 

Endoperoksidaz PGH2’in PGE2’ye izomerizasyonu 3 farklı PGE sentaz enzimi 

ile olmaktadır. Bunlar sitozolik PGE sentaz (cPGES) ve mikrozomal PGE sentazlar olan 

mPGES1 ve mPGES2’dir. cPGES ve mPGES2 yapısal enzimler olmasına rağmen 

mPGES1 indüklenebilir bir izomerdir. cPGES, COX-1 ile üretilen PGH2’yi kullanırken, 

mPGES1, COX-2 türevli endoperoksidazları kullanmaktadır (Hara ve ark. 2010). 

 

-Mikrozomal Prostaglandin E Sentaz (mPGES1) 

  

mPGES1, eikozanoid ve glutatyon metabolizmasında yer alan membran ile 

ilişkili proteinler (MAPEG) familyasının bir üyesidir. mPGES1’in aktivitesi icin 

kofaktörü olan glutatyona gereksinim vardır. mPGES1 insan hücrelerinden ilk 

klonlanan PGES enzimidir (Samuelsson ve ark. 2007). 

 

İnflamasyon ve ilişkili diğer patolojik koşullarda COX-2 indüksiyonu ve 

araşidonik asit salınmının stimülasyonu ile PGE2 oluşumu artmaktadır. mPGES1, birçok 

proinflamatuar uyarıya yanıt olarak COX-2 ekpresyonundaki artışla birlikte artış 

yönünde düzenlenir. COX-2 ve mPGES1’in artmış ekspresyonları glukortikoidler 

tarafından engellenmektedir. Bu 2 enzimin kinetiğindeki farklılıklar ekspresyonlarını 

düzenleyen mekanizmaların farklı olabileceğini düşündürmektedir. mPGES1 proteinin 

tanımlanması ve proinflamatuar sitokinler ile indüksiyonu PGE2’nin diğer prostanoidler 

arasından seçimli olarak oluşumunu açıklamaktadır. Bu nedenle, mPGES1 indüklenmiş 

PGE2 oluşumu için yeni bir terapötik hedef olmaktadır (Samuelsson ve ark. 2007). 
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 COX-2 inhibitörleri ile PGE2 inhibisyonu inflamatuar semptomların 

giderilmesinde etkili olmaktadır. Fakat COX-2 inhibitörlerinin neden olduğu 

kardiyovasküler yan etkiler kullanımlarını kısıtlamaktadır. Bu yan etkiler COX-2 

inhibitörleri ile PGI2 sentezinin baskılanmasından kaynaklanmaktadır. mPGES1 bazal 

koşullarda sadece belli bir oranda eksprese olmaktadır. mPGES1 geni silinmiş (knock 

out) farelerde PGE2 oluşumunda azalma ve PGI2 oluşumunda artma meydana 

gelmektedir (Cheng ve ark. 2006). Bu nedenle mPGES1 yeni terapötik ajanların 

geliştirilmesinde hedef olmaktadır. İnflamasyon, ağrı, ateş, anoreksi, ateroskleroz, 

kanser ve felç mPGES1’in ekspresyonunda artışa neden olan patolojik koşullardır. 

mPGES1 inhibitörlerinin güvenliliği ve etkinliği ile ilgili klinik çalışmalara gereksinim 

bulunmaktadır (Thore´n ve Jakobsson 2000; Stichtenoth ve ark. 2001; Samuelsson ve 

ark. 2007). 

 

-Mikrozomal Prostaglandin E Sentaz 2 (mPGES2) 

 

 mPGES2, ilk kez sığır kalbinin mikrozomal fraksiyonundan saflaştırılarak elde 

edilmiştir. mPGES1’in aksine mPGES2 katalitik aktivitesi için glutatyona gereksinim 

duymamaktadır. mPGES2 diğer dokulara oranla beyin, kalp, iskelet kası, böbrek ve 

karaciğer gibi dokularda daha fazla eksprese olmaktadır. İnflamasyon ve doku hasarı 

sonucunda mPGES2 ekspresyonunda önemli derecede artış görülmemektedir  

(Murakami ve ark. 2003; Hara ve ark. 2010).  

 

 Son yıllarda mPGES2 geni silinmiş (knock out) farelerde yapılan çalışmalarda 

karaciğer, böbrek, kalp, beyin gibi dokularda ve lipopolisakkarid ile stimüle edilen 

makrofajlarda PGE2 düzeyinde değişme görülmemiştir. mPGES2’nin fizyolojik ve 

patolojik koşullarda PGE2 sentezindeki rolünün belirlenebilmesi için daha fazla 

çalışmaya gereksinim duyulmaktadır (Jania ve ark. 2009). 
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-Sitozolik Prostaglandin E Sentaz (cPGES) 

 

mPGES1 gibi cPGES de aktivitesi için kofaktör olarak glutatyona gereksinim 

duymaktadır. cPGES, p23 olarak da bilinmektedir. cPGES, farklı doku ve hücrelerin 

sitozollerinde yüksek oranda eksprese olmaktadır. cPGES ekspresyonu yapısal olmasına 

ve proinflamatuar uyarılardan etkilenmemesine rağmen bunun tersini savunan az sayıda 

çalışma bulunmaktadır (Hara ve ark. 2010). Yapılan bir çalışmada sıçanlara 

lipopolisakkarid uygulanması sonucunda beyindeki cPGES ekspresyonunda artma 

gözlemlenmiştir (Tanioka ve ark. 2000). Fare korteksine IL-1 uygulanması sonucunda 

cPGES, mPGES1 ve COX-2 ekspresyonlarında artışla beraber PGE2 düzeyinde 

yükselme görülmüştür (Moore ve ark. 2004). cPGES, COX-1 aracılıklı PGH2’yi 

PGE2’ye dönüştürmektedir. cPGES, Ca
+2

 stimulasyonu ile meydana gelen ani PGE2 

yanıtından sorumludur. Fakat cPGES’nin hücrelerdeki COX-2 aracılıklı PGH2’nin 

PGE2’ye dönüşümü üzerine etkisi yoktur. cPGES, sitozollerde COX-1 ile birlikte 

lokalize olmaktadır (Tanioka ve ark. 2000; Hara ve ark. 2010). 

 

2.1.2. Vasküler Tonusun Adipokinler Tarafından Düzenlenmesi  

 

Adipoz doku; özellikle kan damarlarının (perivasküler) ve iç organların (visseral 

ya da abdominal) etrafında ya da deri altında (subkütan) bulunmaktadır. Adipoz doku 

hücresel (adiposit, prekürsör hücreler, makrofajlar, fibroblastlar, endotel hücreler) ve 

dokusal yapıların (kan damarları ve sinir dokusu) heterojen olarak bileşiminden 

meydana gelmektedir. Adipoz dokudaki predominant hücre adipositlerdir. Adipositler 

beyaz ya da kahverengi olabilmektedir. Adipoz doku içerdiği adipositlerin rengine göre 

isimlendirilmektedir (Avram ve ark. 2005; Maenhaut ve Van de Voorde 2011). 

  

Beyaz adipoz doku, total vücut ağırlığının %20-25’i kadardır. Beyaz adipoz 

doku, enerji deposu olarak bilinmektedir. Obezitede beyaz adipoz doku kütlesi 

artmaktadır. Kahverengi adipoz doku ise vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol 

oynamaktadır (Cannon ve Nedergaard 2004; Mariman ve Wang 2010). Son yıllarda 

yapılan çalışmalarda, adipoz dokudan adipokin adı verilen parakrin ve endokrin rolleri 

bulunan birçok bioaktif madde salındığı tespit edilmiştir. Adipokinlerin glukoz 
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metabolizması, lipit metabolizması, koagülasyon ve anjiogenez düzenlenmesinde rol 

oynadığı belirlenmiştir (Trayhurn ve Wood 2004; Wozniak ve ark. 2009). Özellikle de 

son yıllarda yapılan çalışmalar, adipoz dokudan salınan adipokinlerin vasküler tonusun 

düzenlenmesinde önemli bir rolü olduğunu gündeme getirmiştir (Gollasch ve 

Dubrovska 2004).  

 

Adiposit kaynaklı gevşetici faktör (ADRF), adiponektin, omentin ve visfatin 

adipoz dokudan salınan vazodilatatör etkili; A-II ve rezistin ise adipoz dokudan salınan 

vazokonstriktör etkili adipokinlerdir. Reaktif oksijen türleri, leptin, TNFα, IL-6 ve 

apelin ise hem vazokonstriktör hem de vazodilatör etkili adipokinlerdir. Vasküler 

direncin korunması için perivasküler adipoz dokudan salınan vazokonstriktör ve 

vazodilatör ajanların denge halinde bulunması gerekmektedir (Maenhaut ve Van de 

Voorde 2011). Öte yandan, obezite ve onunla ilişkili kardiyovasküler hastalıkların 

patogenezine vazoaktif adipokinlerin katılımı ile ilgili çalışmalarda günümüzde 

yoğunlaşmıştır (Ketonen ve ark. 2010). 

 

2.1.2.1. Hem Vazokonstriktör Hem de Vazodilatör Etkili Adipokinler 

-Reaktif Oksijen Türleri 

 

 Vasküler tonusun düzenlenmesinde rolü olan reaktif oksijen türleri, hidrojen 

peroksit (H2O2) ve süperoksit iyonu (O2
-
) olarak belirlenmiştir. Reaktif oksijen türleri; 

vasküler düz kas hücrelerinde, endotelde ve perivasküler adipoz dokuda bulunmaktadır. 

O2
-
, vazokonstriksiyonu Ca

+2
 duyarlılaştırılması ile indüklemektedir. Ayrıca 

perivasküler adipoz dokudaki O2
-
 ile perivasküler sinir aktivasyonuna kasılma yanıtı 

artmaktadır (Gao ve ark. 2006). 

 

H2O2 ise daha çok parakrin rolü olan bir reaktif oksijen türevidir. H2O2; 

konsantrasyona, vasküler yatağa, membran potansiyeline ve obezite derecesine bağlı 

olarak hem vazodilatasyona hem de vazokonstriksiyona sebep olmaktadır (Lucchesi ve 

ark. 2005; Ardanaz ve Pagano 2006). Vazodilatasyon hem endotel bağımlı olarak COX 

metabolitleri (Thengchaisri ve Kuo 2003) ve NO salınımı (Gil-Longo ve González-
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Vázquez 2005) ile hem de endotelden bağımsız olarak düz kas hücrelerindeki farklı K
+
 

kanallarının aktivasyonu ile gerçekleşmektedir (Thengchaisri ve Kuo 2003). Diğer bir 

taraftan H2O2’nin indüklediği vazokonstriksiyonda ise hem Ca
+2

 duyarlılaştırılmasının 

hem de Ca
+2

’dan bağımsız yolakların rolü olduğu öne sürülmektedir (Gil-Longo ve 

González-Vázquez 2005; Ardanaz ve Pagano 2006). 

 

-Leptin 

 

Leptin, beyaz ve kahverengi adipositlerden salınmaktadır (Buyse ve ark. 2001). 

Normal şartlarda leptin, kan basıncı hemostazına hem vazodilatör hem de 

vazokonstriktör etkileri ile katkıda bulunmaktadır. Leptin vazokonstriktör etkisini 

sempatik sinir sistemi aktivasyonu ile gerçekleştirmektedir (Frühbeck 1999). Leptinin 

indüklediği vazodilatör etkiye ise endotel bağımlı mekanizma ile NO salınımının 

aracılık edebileceği düşünülmektedir (Vecchione ve ark. 2002). Endoteli tahrip edilmiş 

izole sıçan aortasında yapılan bir çalışmada leptin, hücre içi depolardan Ca
+2

 salınımını 

inhibe ederek A-II’nin oluşturduğu kasılmayı azaltmaktadır. Bu çalışma ile leptinin 

endotelden bağımsız olarak da vasküler tonusu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Fortuño 

ve ark. 2002; Maenhaut ve Van de Voorde 2011). 

 

Leptin düzeyleri obezitede önemli ölçüde yükselmektedir (Ketonen ve ark. 

2010). Yapılan çalışmalarda plazma leptin düzeyleri ile hipertansiyon arasında önemli 

bir ilişki bulunmuştur. Bu da leptinin hipertansiyonun habercisi olarak düşünülmesini 

sağlamıştır (Asferg ve ark. 2010). Obezitede hiperleptinemi endotel disfonksiyonuna 

neden olduğu için leptinin indüklediği endotel bağımlı vazodilatör etkide azalma 

görülmektedir (Leung ve Kwan 2008). Bununla birlikte leptin düz kas hücre 

proliferasyonuna ve periferal vasküler direncin artmasına da katkıda bulunmaktadır 

(Zeidan ve ark. 2005). Ayrıca leptin makrofajlardan proinflamatuar sitokinlerin 

salınımını da stimüle eder. Bunun sonucunda kan basıncında artma oluşturabilir 

(Loffreda ve ark. 1998). 
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-Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα) 

 

TNFα, hem vazodilatör (Shibata ve ark. 1996) hem de vazokonstriktör (Wagner 

2000) etkilere sahip potent bir sitokinindir. Yapılan çalışmalarda TNFα’nın vasküler 

tonus üzerinde farklı etkileri olduğu görülmüştür. Bu farklı etkiler, TNFα’nın vasküler 

tonusu düzenleyici etkisinin vasküler yatağa spesifik olabileceği fikrini doğurmuştur 

(Maenhaut ve Van de Voorde 2011). Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise perivasküler 

adipoz dokunun TNFα kaynağı olduğu tespit edilmiştir (Thalmann ve Meier 2007). 

TNFα ile vasküler tonusun düzenlenmesinde hem endotel bağımlı (Brian ve Faraci 

1998) hem de endotelden bağımsız mekanizmalar rol oynamaktadır (Johns ve Webb 

1998). Bazı çalışmalar TNFα’nın NO ve prostaglandin üretimini artırarak (Brian ve 

Faraci 1998; Shibata ve ark. 1996) vazodilatasyona aracılık ettiğini ileri sürerken, 

bazıları ise H2O2’nin rolü olduğunu önermektedir (Cheranov ve Jaggar 2006). 

 

Öte yandan TNFα, ET-1 ve anjiyotensinojen düzeylerini artırarak 

vazokonstriksiyona neden olmaktadır (Brasier ve ark. 1996; Wort ve ark. 2009). Son 

yıllarda yapılan bir çalışmada, perivasküler adipoz dokunun vazodilatör etkisinin 

inflamasyon sonucu oluşan TNFα ve IL-6 aracılığı ile azaldığı öne sürülmüştür 

(Greenstein ve ark. 2009). 

 

Obez hastalarla yapılan klinik çalışmalarda ve farklı obez rodent modellerinde 

adipoz dokudaki TNFα mRNA ekspresyonlarının arttığı ortaya konulmuştur. Obezitede 

makrofajların infiltrasyonu da TNFα üretiminin artmasına katkıda bulunmaktadır 

(Clément ve ark. 2004). TNFα ekspresyonundaki artış reaktif oksijen türlerinin 

üretimini indükleyerek obezitede endotel disfonsiyonuna ve bunun sonucunda da 

hipertansiyon, ateroskleroz, tip 2 diyabet gibi hastalıklara neden olmaktadır (Zhang ve 

ark. 2009). Ayrıca TNFα adiponektin ekspresyonunu azaltırken, proinflamatuar protein 

sekresyonunu stimule etmektedir (Bulló ve ark. 2003). 
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-İnterlökin 6 (IL-6) 

 

Yapılan çalışmalar, IL-6’nın plazma düzeyinin sürekli yüksek düzeyde 

olmasının, yüksek kan basıncı ile ilişkili olabileceğini öne sürmüştür (Lee ve ark. 2006). 

Diğer taraftan yapılan in vitro çalışmada IL-6’nın aorta üzerine akut vazodilatör etkisi 

olduğu ortaya konulmuştur. Bu vazodilatör etkinin ise PGI2 salınımın artmasıyla 

meydana geldiği belirlenmiştir (Ohkawa ve ark. 1994).  

 

Obezitede ise beyaz adipoz dokuda IL-6 mRNA’sında ve protein düzeylerinde 

artış gözlemlenmiştir (Trayhurn ve Beattie 2001; Chudek ve Wiecek 2006). IL-6; 

miyokard infarktüsünün habercilerinden biri olarak gösterilmiş ve kardiyovasküler 

mortalite ile yüksek oranda ilişkili olabileceği gösterilmiştir (Ridker ve ark. 2000). 

Farelerde IL-6’nın uzun süreli olarak yüksek düzeyde bulunması, hem eNOS mRNA 

ekspresyonunu azaltarak hem de A-II’nin stimüle ettiği reaktif oksijen türlerinin artması 

nedeniyle endotelin fonksiyonunun bozulmasına neden olmaktadır (Schrader ve ark. 

2007). 

 

-Apelin 

 

Birçok izoformu bulunan apelin; endotel hücrelerde, vasküler düz kas 

hücrelerinde ve kardiyomiyositlerde bulunan APJ isminde spesifik G protein kenetli 

reseptöre bağlanarak etki göstermektedir (Charles 2007). Apelin hem in vivo hem de in 

vitro olarak insan arterlerinde vazodilatasyona neden olmaktadır. Kemiricilerde in vivo 

ekzojen apelin uygulanması kan basıncında NO bağımlı olarak hızlı bir düşüşe neden 

olmaktadır (Salcedo ve ark. 2007; Japp ve ark. 2008). Öte yandan yapılan bazı 

çalışmalarda apelinin arteriyel basınçta artışa sebep olduğu bildirilmiştir (Kagiyama ve 

ark. 2005). Bu bulgu, apelinin kan basıncı üzerine olan etkisinin doz ve zaman bağımlı 

olabileceği hipotezini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca apelinin etkisi türlere ve vasküler 

yatağa bağlı olarak da değişebilmektedir.  Yapılan bir çalışmada apelinin direkt olarak 

vasküler düz kas hücreleri üzerine etki ederek vazokonstriktör etki gösterdiği 

bildirilmiştir.  Endoteli hasarlanmış (deendotelize) insan damarları ile yapılan 

çalışmalarda ise apelin, A-II maksimum cevabı ile karşılaştırılabilir oranda güçlü bir 
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vazokonstriksiyona aracılık ettiği bildirilmiştir (Katugampola ve ark. 2001).  Endotel 

varlığında ise endotelden NO gibi vazodilatör maddelerin salınımı ve vasküler endotel 

hücrelerindeki APJ reseptörlerinin aktivasyonu ile apelinin vazokonstriktör etkisi 

maskelenmektedir. Bütün bu veriler apelin-APJ sisteminin vasküler tonusun 

düzenlenmesinde rolü olduğunu ileri sürmektedir (Kleinz ve ark. 2004). 

 

Adipoz dokudan apelin salınımı insülin düzeyine bağlı olarak değişmektedir. 

Obez ve hiperinsülinemik fare ile insanlarda plazma apelin konsantrasyonu artmaktadır 

(Boucher ve ark. 2005). Apelinin akut etkisinden farklı olarak apeline uzun süreli maruz 

kalınması kan basıncını etkilememektedir (Ashley ve ark. 2005). Yapılan bir çalışmada 

ise yüksek apelin düzeylerinin kan basıncını artırdığı ileri sürülmüştür (Higuchi ve ark. 

2007). 

 

Ateroskleroz modelinde, apelinin aorta anevrizması ve A-II’nin indüklediği 

aterosklerotik lezyonların oluşumunu inhibe ederek ve endotel NO üretimini stimule 

ederek aterosklerozda yararlı etkilere sahip olabileceği öngörülmüştür (Chun ve ark. 

2008).  

 

2.1.2.2. Vazokonstriktör Etkili Adipokinler 

-Anjiyotensinojen ve Anjiyotensin II (A-II) 

 

Beyaz ve kahverengi adipositler, güçlü bir vazokonstriktör peptid olan 

anjiyotensinojen ve aynı zamanda anjiyotensinojenden A-II oluşumunu sağlayan 

enzimler bakımından zengindir (Engeli ve ark. 2003; Zhang ve ark. 2003). Bu nedenle 

adipoz dokuda lokal renin-anjiyotensin sisteminin varlığından bahsedilir. Adipoz 

dokudaki anjiyotensinojen mRNA miktarının karaciğerdekinin %68’i kadar olması 

adipoz dokudaki A-II üretiminin rolünü vurgulamaktadır (Lu ve ark. 2007). 

 

A-II’nin önemli bir etkisi, NO’nin serbest oksijen türleri tarafından yıkımını  

artırması ve böylece vasküler hasara yol açmasıdır (Cai ve ark. 2002). A-II ve NO 

arasındaki dengenin bozulması endotel disfonksiyon ve vazodilatör etkinin azalması ile 
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sonuçlanmaktadır. Bu azalmayı takiben ise endotel hücrelerden proinflamatuar 

sitokinler ile adezyon moleküllerinin ekspresyonunda artış ve buna bağlı olarak monosit 

ile lökosit adezyonu görülmektedir. Ayrıca A-II, PAI-1 salınımını artırarak 

aterosklerotik plaklar üzerinde düz kas proliferasyonu ve migrasyonu gibi olumsuz 

etkilere de sebebiyet vermektedir (Verdecchia ve ark. 2008). Ayrıca birçok çalışmada 

adipoz dokudan salınan anjiyotensinojen ve A-II’nin obezite ile ilişkili hipertansiyon 

oluşumuna katkıda bulunduğu vurgulanmıştır (Thatcher ve ark. 2009). A-II’nin yüksek 

düzeyde olması adipositlerde proinflamatuar sitokinlerin salınımını artırarak             

(Das 2005) ve adiponektin salınımını azaltarak (Ran ve ark. 2006) obezite ile ilişkili 

hipertansiyon gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

-Rezistin 

 

Rezistin beyaz ve kahverengi adipoz dokudan eksprese olmaktadır (Oliver ve 

ark. 2003). Rezistin düzeylerinin direkt olarak kan damarlarının kasılması, koroner kan 

akımı, kalp hızı ve arteriyel basınç üzerine etkili olmamasına rağmen koroner arter 

hastalıkları ve endotel disfonksiyonu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Reilly ve ark. 

2005; Gentile ve ark. 2008). 

 

Yapılan bazı çalışmalarda obezite ile yüksek rezistin düzeyleri arasında ilişki 

bulunmuştur (Steppan ve ark. 2001). Bazı araştırmacılar obezitede yükselen TNFα ile 

IL-6 düzeylerinin rezistin ekspresyonunu arttırdıklarını ileri sürmektedir (Rabe ve ark. 

2008). Rezistin, endotel disfonksiyona neden olan ET-1 salınımını artırmaktadır. Ayrıca 

rezistinin O2
-
 üretimini indükleyerek ve NO biyorarlanımını azaltarak endotel 

disfonksiyonuna sebep olduğu belirlenmiştir (Kougias ve ark. 2005; Chen ve ark. 2010).   

 

2.1.2.3. Vazodilatör Etkili Adipokinler 

-Adiponektin 

 

Adiponektin, hem beyaz hem de kahverengi adipositlerden salınan  

kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisi olan antioksidan ve antiinflamatuar 
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özellikte bir adipokindir. Adiponektin adipositlerde ve makrofajlarda TNFα üretimini ve 

diğer inflamatuar yolakları inhibe eder (Antoniades ve ark. 2009). Yapılan çalışmalarda 

insanlarda plazma adiponektin düzeyi ile endotel bağımlı vazodilatasyon arasında bir 

ilişki bulunmuştur (Tan ve ark. 2004). Adiponektinin sıçan aortasında yapılan in vitro 

izole organ banyosu deneylerinde vazodilatör etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Adiponektinin sıçanlarda yapılan çalışmalarda vazodilator ajan olduğu ve fizyolojik 

konsantrasyonda K
+
 kanalları aracılığıyla vazodilatör etki oluşturduğu gösterilmiştir 

(Fésüs ve ark. 2007). 

 

Perivasküler adipoz dokudan salınan vazodilatör etkiye adiponektin reseptörleri 

olan AdipoR1 ve /veya AdipoR2’nin aracılık ettiği düşünülmektedir. Obezitede ve 

hipertansiyonda bu yolağın bozulması vasküler reaktivitenin artmasına neden 

olabilmektedir. Spontan hipertansif modellerde perivasküler adipoz dokunun 

vazodilatör etkisi azalmaktadır (Galvez ve ark. 2006). Ayrıca hipertansiyonda plazma 

adiponektin düzeyleri düşmektedir (Adamczak ve ark. 2003). Adipositlerden salınan 

adiponektin, endotel reseptörler aracılığı ile NOS aktivitesini artırmaktadır (Ohashi ve 

ark. 2011). Bu nedenle adiponektinin hipertansiyonda perivasküler adipoz dokunun 

azalmış parakrin etkisinde rolü olabileceği düşünülmektedir (Fésüs ve ark. 2007). 

 

Adamczak ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada plazma adiponektin 

düzeyinin esansiyel hipertansif hastalarda normotansif kişilerle kıyaslandığında anlamlı 

derecede düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Adiponektin konsantrasyonu ile ortalama 

sistolik ve diyastolik kan basıncı arasında ters bir ilişki görülmüştür (Adamczak ve ark. 

2003). Yine benzer şekilde tip 2 diyabet ve metabolik sendromu olan hastalarda 

adiponektin düzeyi ile kan basıncı ters orantılıdır (Choi ve ark. 2004). 

 

Adiponektin, perivasküler adipoz dokudan salıverilmesi, sıçan aorta ve 

mezenterik arterde vazodilatör etkilerinin bulunması ve etkisinin K
+
 kanal blokerleri ile 

inhibe olması nedeniyle adiposit kaynaklı gevşetici faktör için önemli bir aday olarak 

düşünülmektedir (Greenstein ve ark. 2009). Ayrıca perivasküler adipoz dokusu bulunan 

sıçan aortasının izole organ banyosu solüsyonunda 28,7 kDa protein bandı tespit 

edilmiştir (Yang ve ark. 2005). Bu değer adiponektinin moleküler ağırlığına oldukça 

yakındır. Fakat adiponektin tip 1 reseptör geni silinmiş (knock out) fareler ile yapılan 
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izole organ banyosu deneylerinde perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinde 

değişme gözlenmemektedir (Fésüs ve ark. 2007). Diğer bir taraftan bu çalışmada 

genetik müdahaleye yanıt olarak endotelden bağımsız yolağın aktive olduğu ve 

perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinden bu yolağın sorumlu olduğu 

önerilmektedir. Diğer bir öneri ise adiponektin geni silinmiş (knock out) farelerde, 

adiponektinin tip 2 reseptör veya adiponektin için potansiyel reseptör olarak düşünülen 

T-kaderin aracılığı ile etkisini gösterebileceğidir (Greenstein ve ark. 2009). 

 

Öte yandan yapılan başka bir çalışmada ise perivasküler adipoz dokusu bulunan 

arterlerin adiponektin tip 1 reseptör blokeri ile inkübe edilmesi sonucunda gevşetici etki 

ortadan kalkmıştır. Bu bulgu, insan subkütan adipoz dokusunda adiponektinin gevşeme 

yanıtında predominant mediyatör olduğunu göstermektedir. Perivasküler adipoz 

dokunun gevşetici etkisinde önemli bir aday olan adiponektin ile ilgili daha fazla 

çalışmaya gereksinim duyulmaktadır (Greenstein ve ark. 2009). İnsan ve deney 

hayvanlarından elde edilen çelişkili sonuçların adipoz doku farklılığından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. İnsan perivasküler adipoz dokusu beyaz adipositleri içerirken, deney 

hayvanlarındaki ise kahverengi adipositlerden oluşmaktadır (Gao ve ark. 2005). 

 

Adiponektin adipoz doku ve vaskülatür arasında bağ kuran önemli bir 

adipokindir. Adiponektinin direkt olarak vasküler endotel hücrelerini etkileyerek, eNOS 

ve COX-2 bağımlı düzenleyici mekanizmalar aracılığı ile endotel fonksiyonunu 

düzenlediği belirlenmiştir (Ohashi ve ark. 2011). 

 

-Omentin 

 

Omentin son yıllarda tanımlanmış özellikle visseral adipoz dokudan salınan bir 

sitokindir (Yamawaki ve ark. 2010). Omentinin 2 izoformu bulunmaktadır. İnsan 

plazmasındaki major izoformu omentin 1’dir. Erkeklerle kıyaslandığında kadınlarda 

daha yüksek oranda plazma omentin 1 düzeyleri tespit edilmiştir (de Souza Bastica ve 

ark. 2007). İzole sıçan aortasında yapılan bir çalışmada omentinin, NO oluşumu ile 

endotel bağımlı vazodilatasyona aracılık ettiği bildirilmiştir (Yamawaki ve ark. 2010). 
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Omentinin vasküler reaktivite üzerine etkisinin değerlendirilmesi için daha detaylı 

çalışmalara gereksinim duyulmaktadır (Maenhaut ve Van de Voorde 2011). 

  

Obez kişilerde ve tip 2 diyabete eşlik eden fazla kilolu hastalarda plazma 

omentin düzeyleri ve gen ekspresyonlarında azalma görülmüştür. Düşük omentin 1 

düzeyleri, düşük plazma adiponektin ve HDLD düzeyleri ile ilişkilidir. Omentin 1 

düzeyi; leptin düzeyi, vücut kütle indeksi, insülin direnci ve bel çevresi ile ters 

orantılıdır (de Souza Bastica ve ark. 2007). Her ne kadar bu konuda yapılan çalışmalar 

sınırlı olsa da yüksek omentin 1 düzeyinin, obezite ve obezite ile ilişkili hastalıklarda 

terapötik değere sahip olabileceği düşünülmektedir (Cai ve ark. 2009). 

 

-Visfatin 

 

Visfatin, perivasküler ve visseral adipoz dokudan salınan yeni tanımlanmış bir 

sitokindir ve insülin-mimetik etkilere sahiptir. Visfatin matriks metalloproteinazı 

(MMP) ve vasküler endotel büyüme faktörünü (VEGF) artış yönünde aktive ederek 

endotel anjiogenezi ve vasküler düz kas hücrelerinin çoğalmasını stimüle etmektedir 

(Adya ve ark. 2008). İzole sıçan aortasında yapılan bir çalışmada visfatin, NO aracılı 

endotel bağımlı vazodilatasyona aracılık etmiştir (Yamawaki ve ark. 2009). 

 

Birçok çalışmada obezitede plazma visfatin düzeylerinde yükselme görülmüştür. 

Plazma visfatin düzeyleri ile vücut kütle indeksi ve yağ oranı yüzdesi arasında orantı 

tespit edilmiştir (Saddi-Rosa ve ark. 2010). Visfatin, vasküler endotel hücrelerde reaktif 

oksijen türlerinin üretimi ile vasküler hücre adezyon molekülü (VCAM-1) ile 

intraselüler hücre adezyon molekül 1’i (ICAM-1) artırarak endotel hücrelerdeki monosit 

adezyonuna neden olmaktadır. Bu nedenle visfatinin ateroskleroz gelişiminde rolü 

olduğu ileri sürülmektedir (Kim ve ark. 2008). 

 

-Adiposit Kaynaklı Gevşetici Faktör (ADRF) 

 

1991 yılında Soltis ve Cassis izole sıçan aortasında yürüttükleri bir çalışmada 

perivasküler adipoz dokunun NA’nın oluşturduğu vasküler kasılmayı azalttığını 
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göstermişlerdir. Bu sonuç, perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinin belirlenmesi 

için yapılan ilk çalışma olması bakımından önemlidir (Soltis ve Cassis 1991). 

Perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisi fare aortası (Takemori ve ark. 2007), sıçan 

mezenter arterleri (Verlohren ve ark. 2004) ve internal mamariyal arteri (IMA) (Gao ve 

ark. 2005) gibi farklı damar preparatlarıyla yapılan çalışmalarda da gözlenmiştir. Ayrıca 

NA’nın yanı sıra A-II, fenilefrin, 5-hidroksitriptamin gibi spazmojen ajanlara bağlı 

gelişen kasılma yanıtları üzerinde de perivasküler adipoz dokuların vazodilatör  etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bu vazodilatör faktör ADRF olarak isimlendirilmiştir (Löhn ve 

ark. 2002; Verlohren ve ark. 2004). Öncellikle ADRF’nin yapısı ve etki mekanizması 

araştırılmaktadır ancak bu konuda çelişkili sonuçlara rastlanmaktadır. Yapılan bir 

çalışmada perivasküler adipoz dokunun vazodilatör etkisinin 65
°
C’de inaktif olduğu ve 

serum albumin tarafından absorbe olmadığı belirlenmiştir.  Bu nedenle ADRF’nin 

protein yapısında olduğu düşünülmektedir (Löhn ve ark. 2002). Ayrıca elektroforez ile 

yapılan bir çalışmada adipoz doku sekresyon analizlerinde 74.0, 59.8, 54.4, 28.7, 13.8 

kDa ağırlığında protein bantları tespit edilmiştir (Yang ve ark. 2005). Perivasküler 

adipoz dokunun vazodilatör etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Bazı 

çalışmalarda NO’nun aracılık ettiği ve endotel bağımlı bir gevşeme cevaplılığı olduğu 

gösterilirken (Gao ve ark. 2007) başka çalışmalarda NOS inhibitörü L-NAME ve COX 

inhibitörü indometazin varlığında etkinin değişmediği bildirilmiştir (Löhn ve ark. 2002). 

  

Son dönemlerde ADRF’nin gevşetici etkisine K
+
 kanallarının aracılık ettiği ileri 

sürülmektedir. Yüksek eksternal K
+
 varlığında perivasküler adipoz dokunun vazodilatör 

etkisi görülmemektedir. Bu nedenle birçok çalışmada perivasküler adipoz dokunun 

vazodilatör etkisi K
+
 kanallarıyla ilişkilendirilmiştir (Löhn ve ark. 2002). Dokulara ve 

türlere bağlı olarak parivasküler adipoz dokunun vasküler düz kas hücrelerindeki farklı 

K
+
 kanallarını açarak vazodilatör etki gösterdiği ileri sürülmüştür Farklı dokularda 

gevşetici etkiye aracılık eden K
+
 kanallarının farklı olması, K

+
 kanallarının türler ve 

damarlarda dağılımının farklı olmasından kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür. Adipoz 

dokunun, sıçan mezenterik arterinde voltaj-bağımlı potasyum (Kv) kanallarının 

(Verlohren ve ark. 2004), sıçan aortasında ise ATP-bağımlı potasyum (KATP) 

kanallarının (Löhn ve ark. 2002), IMA’da kalsiyum-bağımlı K
+
 (KCa) kanallarının (Gao 

ve ark. 2005) aracılığıyla gevşetici etki gösterdiği belirlenmiştir. Kv ve KATP kanal 

ekspresyonunda vasküler bölgesel farklılıklar olabilmektedir. Ayrıca sıçan aorta ve 
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mezenterik arterinin düz kasları farklı yapıdadır. Visseral adipoz dokunun farklı 

vasküler yataklardaki vasküler tonusun kontrolü için birden fazla ADRF salınımını 

sağlayabildiği ya da farklı ADRF reseptörleri ve ikincil mesajcıları aktive ettiği 

düşünülmektedir (Gollasch ve Dubrovska 2004). 

 

2.2. Koroner Arter Bypass Greft Materyalleri 

 

Koroner arter bypass operasyonu, ilaçla tedaviden sonuç alınamayan olgularda, 

koroner damarların ateroskleroza bağlı olarak tıkanmış olan bölgesine greft materyalleri 

aracılığı ile bir köprü oluşturularak miyokardın normal oksijenlenmesini sağlamak 

amacıyla yapılan cerrahi tedavi şeklidir (Hendrick 1998). Koroner arter bypass 

operasyonlarında başarı; erken dönem mortalite ve morbidite takibi ile uzun dönem 

yaşam süresi, bunun yanında angina ve infarktüs gelişmemesi, hastaneye yeniden yatış 

ve yeniden girişim olmaması ile değerlendirilmektedir. Günümüzde koroner arter 

bypass cerrahisinde arteriyel greftler, venöz greftler, homogreftler ve suni greftler 

kullanılmaktadır. Koroner bypass operasyonlarında greft seçimine hastanın yaşı, hedef 

damarlar ve hastanın klinik durumu doğrultusunda karar verilmektedir (Cameron ve 

Walker 1990; Souza 2002). 

 

2.2.1. Safen Ven (SV) 

  

SV, koroner arter bypass operasyonlarında ilk olarak 1963 yılında Sabiston 

tarafından kullanılmıştır. SV’nin kolay izole edilebilir ve akım oranlarının çok iyi 

olması başlarda IMA kullanımını kısıtlamıştır. Fakat SV’de sık olarak görülen 

aterosklerotik değişiklikler ve 10 yıllık açıklık oranlarının %50 değerlerinde olması 

nedeniyle kullanımı sınırlanmıştır (Souza 2002). 
  

 

Venlerin sistemik basınca karşı dayanıksızlığı ve özellikle lipid yıkımının yavaş 

olması dolayısıyla ateroskleroza zemin hazırlaması uzun dönem açıklık oranlarını 

düşürmektedir.  Arteriyel greftler, uzun süreli takip sonuçlarına göre yapılan çalışmalar 

sonucunda endotel fonksiyonları ve histolojik yapıları göz önüne alındığında venöz 
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greftlere göre oldukça üstün durumdadırlar. Özellikle IMA, uzun dönem greft açıklık 

oranlarının belirgin olarak yüksek olması nedeniyle oldukça tercih edilmektedir (Souza 

2002). 

 

SV’nin açık kalma oranı IMA ile kıyaslandığında zayıf olmasına rağmen SV, 

koroner arter bypass operasyonlarında en çok kullanılan greft materyallerinden biridir. 

Konvansiyonel koroner arter bypass operasyonlarında, venin etrafındaki özellikle 

adipoz dokudan oluşan fasial kanal uzunlamasına açılır ve venin dış tabakası olan dış 

çeper (adventisya) hasarlanır. Bu hasar safen vende vazospazma neden olabilmektedir. 

Ayrıca greft implantasyonundan önce SV’nin vazospazmı önlemek için yüksek basınçla 

şişirilmesi sonucu endotel hücrelerde şekil bozukluğu, düzleşme, polimorfik 

değişiklikler görülmektedir. Ayrıca fibrin ve trombositlerin intima tabakasına tutunması 

ve adventisya tabakasında hasar sonucu ven duvarını besleyen küçük kan damarlarında 

(vasa vasorum) azalma görülmektedir (Dashwood ve ark. 2009).  

 

SV’de operasyon sonrası ilk 1 ayda greft başarısızlığının en önemli sebebi 

trombotik oklüzyondur. SV’nin kullanıldığı koroner arter bypass ameliyatları 

sonrasındaki ilk 1 yılda oklüzyon oranı %10-20 arasındadır. 10 yıl içerisinde hastaların 

%50’sinden daha fazlasında tekrar koroner arter bypass operasyonuna gereksinim 

duyulmaktadır. Operasyon sırasında endotel hücre kaybı ve medya hasarı protrombotik 

duruma katkıda bulunmaktadır. Operasyon sonrası ilk 1 ay ile 1 sene içerisinde yaşanan 

en önemli problem ise intimal hiperplazidir. Damar duvar basıncının artması ve 

sürtünme stresinin azalmasına yanıt olarak vasküler düz kas hücreleri ve ekstraselüler 

matriks intimada toplanmaktadır. Adventisyal fibroblastların intimada 

miyofibroblastlara dönüşümü, ven duvarını besleyen küçük kan damarlarının (vasa 

vasorum) azalması da iskemi oluşumuna katkıda bulunmaktadır. İntimal hiperplazi 

operasyon sonrası greft başarısızlığının en önemli sebeplerinden olan aterom gelişmesi 

ve stenoz oluşumuna aracılık etmektedir (Tsui ve ark. 2002). 

 

Endotelden salınan NO ve PGI2 güçlü vazodilatör etkileri ile hem damar 

tonusunu regüle etmekte hem de yapışmayı önleyici (antiadhezif) ve antiagregan etkileri 

ile trombus oluşumunu ve ateroskleroz gelişimini engellemektedir. Farmakolojik ve 

biyokimyasal çalışmalar arteriyel greftlerde NO ve PGI2 sentez kapasitesinin venöz 
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greftlere oranla daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır Bu farklılık venlerde trombosit 

agregasyonunu ve intimal fibrin depolanmasını artırarak SV’nin tromboz eğilimine 

katkıda bulunmaktadır
 
(Homolay ve ark. 1993; Nishioka ve ark. 1998). Ven greftlerinde 

aterosklerotik değişiklikler postoperatif en erken 3-6 ay içinde başlar, bu süre sonunda 

ven greftlerin %30’unda ateroskleroza bağlı histopatolojik bulgular oluşur (Parang ve 

Arora 2009). İlk 5 yılda her yıl için %2-4 oranında greft yetmezliği ortaya çıkar, 10 

yılda yaklaşık %50 greft açık kalır.
 
Koroner arter bypass operasyonu sonrası 10 yıllık 

greft açıklık oranları LIMA-LAD anastomozları için %90 üzerinde iken SV greftlerinde 

ise açıklık oranları %50-60 arasındadır (Bourassa ve ark. 1991; Cox ve ark. 1991). 

 

Venin cerrahi aletlerle tutulması, adventisya tabakasının hasar görmesi, spazmın 

önlenmesi için venin şişirilmesi konvansiyonel teknikte sık rastlanan ve ven duvarında 

hasar oluşturan durumlardır. Erken greft oklüzyonunu önlemek için birçok farmakolojik 

yaklaşımlar, gen transferleri, eksternal stent uygulanması gibi yöntemler denenmiş fakat 

tam bir başarı sağlanamamıştır. Konvansiyonel teknikle SV’nin izole edilmesinde 

endotel hasarı kaçınılmazdır. Oldukça düşük kan akım oranına sahip ven greftler 

endotel hasarı nedeniyle trombus oluşumu sonucunda çok hızlı tıkanabilmektedir. Bu 

yüzden operasyon sonrasında hastaların 325 mg/gün aspirin kullanması önerilmektedir 

1996 yılında Souza SV’nin etrafındaki fasial kanal ile izole edilmesiyle “No-touch 

tekniği”ni gündeme getirmiştir. “No-touch tekniği” ile SV grefti kullanılan hastalarda 

erken ve uzun dönem açıklık oranında konvansiyonel koroner arter bypass 

operasyonlarına göre ilerleme görülmüştür (Souza ve ark. 2001). 

 

2.2.2. İnternal Mamariyal Arter (IMA) 

 

IMA, güvenilirliği ve ven greftlere göre uzun dönem açıklığı nedeniyle arteriyel 

greftler arasında günümüzde en sık kullanılan damardır. Ven greftlerin intimal 

hiperplaziye bağlı olarak tıkanma göstermesi ve 10 yıllık açıklık oranlarının düşük 

olması arteriyel greftlere olan ilgiyi daha da arttırmıştır
 
(Cameron ve ark. 1996). 

 

IMA’da akım karakteristiğinden dolayı sürtünme stresi SV’e göre daha 

yüksektir, bu nedenle düz kas hücre proliferasyonu inhibe olur ve ateroskleroza direnç 
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gelişir. Mediasındaki düz kas hücrelerin az olması yanında lenfatik drenajın fazla 

olması da intimal hiperplaziyi geciktirebilmektedir (Cameron ve ark. 1996). 

 

IMA’nın sağlam bir internal elastik tabakası bulunmaktadır ve bu histolojik 

yapısı nedeniyle ateroskleroz gelişimine direnç göstermektedir. IMA’nın aralıksız 

sağlam bir elastik tabakaya sahip olması hücresel migrasyonu inhibe etmektedir ve 

böylece hücresel hiperplazi başlangıcı da inhibe olmaktadır (Ruengsakulrach ve ark. 

1999).  IMA’nın ven greftlerine karşı tartışılmaz bir üstünlüğü vardır. IMA’da trombosit 

kaynaklı büyüme faktörüne düz kas hücrelerinin verdiği proliferasyon yanıtı venlere 

göre çok daha azdır (Yang
 
ve ark. 1998).  

 

 Arteriyel greftler koroner revaskülarizasyonda ilk tercih edilen materyal 

olmalarına karşın en önemli dezavantajları spazma girmeye yatkın olmalarıdır. IMA’nın 

operasyon sırasında ya da postoperatif dönemde spazma girdiği yapılan çalışmalarda 

bildirilmiştir. Greft spazmı intralüminal kan akışını azaltarak doku perfüzyonunun 

azalmasına ve miyokard infarktüsü riskinin artmasına neden olmaktadır. Miyokardiyal 

iskemiye ve erken postoperatif dönemde ölümlere neden olabilen greft vazospazmı 

genel olarak nitrovazodilatörler, Ca
+2

 kanal blokerleri ve papaverin gibi gevşetici 

ajanlarla engellenmekte ve tedavi edilmektedir (Sivalingam ve ark. 2005). 

 

2.2.3. Radiyal Arter (RA) 

 

RA, koroner arter bypass operasyonunda ilk kez Carpentier tarafından 1970 

yılında kullanılmıştır. RA çapı ve uzunluğu bakımından koroner arter bypass 

operasyonları için uygun bir greft materyali olarak düşünülmesine rağmen ilk 

kullanımlarında erken dönemde meydana gelen spazmın neden olduğu greft oklüzyonu 

nedeniyle istenilen başarıyı yakalayamamıştır ve kullanımı kısıtlanmıştır. Fakat daha 

sonra yeni famakolojik spazmolitik ajanların kullanılması ve daha az travmatik çıkartma 

yöntemlerinin geliştirilmesi ile birlikte, 1990’lı yılların başında yeniden kullanıma 

girmiş, olumlu erken ve orta dönem sonuçlarının yayınlanmaya başlamasıyla birlikte de 

kullanımı yaygınlaşmıştır (Manasse ve ark. 1996; Athanasiou ve ark. 2011). 
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Yapılan çalışmalarda RA’de IMA ile kıyaslandığında α reseptör agonistlerinin 

çok daha güçlü vazokonstriksyon yanıtı oluşturduğu gösterilmiştir. Bu nedenle 

dolaşımdaki katekolaminler ve ekzojen sempatomimetikler operasyon sırasında ve 

erken postoperatif dönemde radiyal arteri spazma uğratabilmektedir (Chamiot-Clerc ve 

ark. 1998; He ve Yang 1998).  Yapılan anjiografik çalışmalar, RA’in SV’e göre daha 

üstün ve IMA’ya benzer uzun dönem açıklık oranına sahip olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca RA’in SV ile kıyaslandığında oklüzyon oranı daha düşüktür (Buxton ve ark. 

1998; Desai ve ark. 2004). 

 

RA’nın en önemli dezavantajı spazma girmeye yatkın olmasıdır. RA’da yüksek 

α adrenerjik reseptör aktivitesi, duvar kalınlığının fazla olması ve serbest bir greft olarak 

hazırlanması vazospazm eğilimine katkıda bulunmaktadır. Greft vazospazmı genel 

olarak nitrovazodilatörler, Ca
+2

 kanal blokerleri ve papaverin gibi gevşetici ajanlarla 

engellenmekte ve tedavi edilmektedir (Mussa ve ark. 2003; Sivalingam ve ark. 2005). 

 

RAPCO (The Radial Artery Patency and Clinical Outcomes) çalışmasında 

radiyal arterin diğer greftlere göre hem açıklık oranları hem de klinik sonuçlar açısından 

üstün olup olmadığı araştırılmıştır.
 
Bu çalışma sonucunda RA’nın açık kalma oranının 

yüksek olması, aterosklerozun seyrek olarak görülmesi, çapının koroner arterler için 

uygun olması ile damar duvarının dayanıklı ve sağlam olması nedeniyle koroner bypass 

greft mayeryali için uygun özellikler taşıdığı ileri sürülmüştür (Hayward ve Buxton 

2011). 

2.2.4. Koroner Arter Bypass Greft Mayeryallerinde Perivasküler Adipoz Dokunun 

Gevşetici Etkisinin Değerlendirilmesi 

2.2.4.1. IMA Greft Materyalinde Perivasküler Adipoz Dokunun Gevşetici 

Etkisinin Değerlendirilmesi 

 

Gao ve arkadaşları tarafından IMA’da yürütülen bir çalışmada perivasküler 

adipoz doku varlığında IMA’nın çeşitli spazmojenlere karşı olan yanıtında istatistiksel 

olarak anlamlı bir azalma gözlenmiş ve perivasküler adipoz dokunun bu gevşetici 

etkisini KCa kanalları aracığıyla oluşturduğu önerilmiştir (Gao ve ark. 2005). 
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  Malinowski ve arkadaşlarının yaptıkları diğer bir çalışmada IMA perivasküler 

adipoz dokusundan salınan vazodilatör etkinin serotonin ve anjiyotensinin kasılma 

yanıtlarını önemli bir şekilde azalttığı gösterilmiştir. Böylece perivasküler adipoz 

dokunun sadece yapısal destek olmadığı ve vasküler tonusun düzenlenmesine katkıda 

bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada salınan gevşetici faktörün özellikle 

perivasküler adipositlerden ve ayrıca kısmen adventisya tabakasından salındığı tespit 

edilmiştir. NOS inhibitörü L-NAME ve COX inhibitörü indometazin varlığında 

gevşetici etkide bir değişme meydana gelmemiştir. Bu çalışmada IMA’nın perivasküler 

adipoz dokusundan NO ve prostaglandinlerden farklı bir gevşetici faktör salındığı 

bildirilmiştir (Malinowski ve ark. 2008). 

 

2.2.4.2. SV Greft Materyalinde  Perivasküler Adipoz Dokunun Gevşetici Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

 

 

Şekil 2-2: Safen ven perivasküler adipoz dokusu 

  

SV’nin perivasküler adipoz dokusunun etkisinin incelendiği ilk çalışma 2006 

yılında Ford ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada SV’nin perivasküler 

adipoz dokusunun NA gibi bazı spazmojenlere karşı kasılma cevaplılığını 

değiştirmediği belirtilmiştir (Ford ve ark. 2006). Başka bir çalışmada SV perivasküler 
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adipoz dokusunda eNOS enziminin eksprese olduğu ve NO sentezine aracılık ettiği 

belirlenmiştir. Sonrasında ise konvansiyonel koroner arter bypass operasyonlarında 

perivasküler adipoz dokunun temizlenmesi ve yüksek basınçla şişirme sonucu SV 

endotelinde ve adventisya tabakasında eNOS ekspresyonunda ve aktivitesinde azalma 

meydana geldiği bildirilmiştir. Ayrıca perivasküler adipoz dokusu bulunan SV 

preparatlarında perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş olanlara göre yüksek oranda 

eNOS protein düzeyleri ve eNOS aktivitesi görüldüğü ve yüksek basınçla şişirilmeden 

etkilenmediği gözlenmiştir (Dashwood ve ark. 2009). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Araç ve Gereçler 

 

‘ADInstruments Powerlab Chart 5 for Windows’ yazılım programı 

Buzdolabı ve derin dondurucu (+4°C,-20 °C, -80°C, Arçelik, Daihan)   

CO2’li inkübatör (Sanyo
®
) 

Cerrahi malzeme (ince makas, pens) 

Distile su cihazı (Milipore
®
)  

“Gerim ileticisi”  izometrik transdüser 

Güç kaynağı (BIO-RAD
®
) 

Jaketli tip (çift duvarlı) izole organ banyosu 

Mikropipet  1-10, 5-50, 50-100, 100-1000µl 

Mikroplak (Costar
®

) 

Paslanmaz çelikten L-şeklindeki doku tutucuları 

Poliakrilamid jel sistemi (BIO-RAD
®

)  

Poligraf (Powerlab ADInstruments
®
) 

Scion Image
®

  yazılım programı 

Soğutmalı Santrifüj (Jouan GR412
®
) 

Spektrofotometre (Titertek multiscan plus II
®

) 

Termostatlı sirkülasyonlu su banyosu (Grant
®
) 

Vorteks (IKA
®

) 

Yatay çalkalayıcı 

%5 CO2 + % 95 O2 içeren gaz karışım tüpü 
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3.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Hazırlanışları 

 

Noradrenalin HCI (Sigma
®
): 

Stok çözeltisi 10
-4

M olarak 0,001N HCI’de hazırlanmıştır. Stok çözeltinin 

hazırlanması sırasında maddenin stabilizasyonunu sağlamak için 1mg/ml 

konsantrasyonunda askorbik asit (Merck
®

) ilave edilmiştir. Stok çözeltisi ve dilüsyonlar 

ışıktan korunmuştur. 

Potasyum Klorür (Merck
®
): 

Stok çözeltisi 10
-2

M olarak distile suda çözülerek hazırlanmıştır. 

Asetilkolin HCI (Sigma
®
): 

Stok çözeltisi 10
-4

M olarak 0,001N HCI’de hazırlanmıştır. 

Sodyum Nitroprussiyat (Sigma
®
): 

Stok çözeltisi 10
-4

M olarak distile suda çözülerek hazırlanmıştır. Stok çözeltisi 

ve dilüsyonlar ışıktan korunmuştur. 

İndometazin (Sigma
®
): 

Stok çözeltisi  10
-4

M olarak %5 NaHCO3’de hazırlanmıştır. 

 

Antikorlar:  mPGES1 antikoru (Oxford
®
), mPGES2 antikoru (Cayman

®
), cPGES 

antikoru (Cayman
®

),  p23 antikoru (Oxford
®
),  β-aktin antikoru (Cayman

®
),  Anti-

tavşan sekonder antikoru (Sigma Aldrich
®

), Anti-fare sekonder antikoru (Sigma 

Aldrich
®
)

 

 

Adiponektin Elisa kiti (Cayman
®

)  96 testlik insan biyolojik materyallerine uyumlu 
 

PGE2 Elisa kiti (Cayman
®

)  96 testlik insan biyolojik materyallerine uyumlu  

 

Diğerleri: Proteaz inhibitörü (Sigma Aldrich
®
), BSA protein kiti (Pierce

®
 Thermo), 

PVDC membran (polivinil diklorid, GE Healthcare
®
) ECL plus (GE Healthcare

®
), Film 

(GE Healthcare
®

), Akrilamid, Amonyum persülfat (APS), Sodyum dodesil sülfat (SDS), 

Tris baz, Tetrametilendiamin (TEMED), Tris-HCl, β-Merkaptoethanol (Sigma
®
), Glisin 

(Sigma
®

), Sodyum klorür (NaCl, Sigma
®

), Tween 20 (Sigma
®
), Bromfenol mavisi, 

Moleküler marker (Precision Plus Protein Dual-Color Standards, Biorad
®

) RPMI 

besiyeri (Roswell Park Memorial Institute, Sigma
®
), PSA (Penisilin Streptomisin 

Amfoterisin, Biological Industries
®
) 
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3.3. İzole Organ Banyosu Çalışmaları 

 

Deney sırasında kullanılan çözeltiler derin dondurucuda saklanan stoklardan her 

gün taze olarak Krebs-Ringer bikarbonat çözeltisinde dilüe edilerek hazırlanmıştır. 

Deneyde kullanılan Krebs-Ringer bikarbonat çözeltisinin mM/L cinsinden içeriği şu 

şekildedir: NaCl; 118, KCI; 7,5, NaHCO3; 25,  MgSO4.7H2O;  1,2,  CaCl2; 1,8, 

KH2PO4; 1,2, Glukoz; 1,1, Disodyum EDTA; 0,026. 

 

3.3.1. Dokuların Hazırlanışı 

 

Greft materyali olarak kullanılan SV, Gaziosmanpaşa Avrupa Şafak Hastanesi 

Kalp Damar Cerrahisi bölümünde yapılan koroner bypass operasyonlarından temin 

edilmiştir. Etik kurul izni İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 

alınmıştır. +4˚C’deki Krebs solüsyonu içerisinde laboratuvara getirilen bazı SV 

preparatları perivasküler adipoz dokularından endotel ile düz kas tabakasına zarar 

vermeden dikkatlice temizlenmiştir. Diğer gruptakilerin perivasküler adipoz dokuları ise 

temizlenmeden bırakılmıştır (Ortalama SV Perivasküler adipoz doku ağırlığı       

184,53± 25,18 mg). Tüm dokular 2-3 mm’lik halkalar haline getirilmiştir. Halkalar       

L- şeklindeki paslanmaz çelik tutuculara geçirilerek 37˚C’deki ve %5 CO2+ %95 O2 ile 

havalandırılan izole organ banyosuna takılmıştır. Tutucuların bir ucu organ banyosu 

içerisinde bulunan kancaya diğer ucu ise transdüserin ucuna takılarak yerleştirilmiştir. 

Daha sonra dokular 2 g’lık ön gerim altında 2 saat dengelenmeye bırakılmıştır. 

Dengelenme süresi içerisinde banyo çözeltisi her 15 dakikada bir değiştirilmiştir. Bu 

sürenin sonunda preparatlar KCl (40mM) ile 20’şer dakika iki defa kastırılarak  

standardize edilmiştir. Her doku örneğinden 2-4 preparat hazırlanmıştır ve aynı hastanın 

dokuları paralel olarak çalışılmıştır. 1 gramın altında kasılan dokular deney dışı 

bırakılmıştır. 
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3.3.2. Deney Protokolü 

 

Dengelenme süreleri sonunda deneye alınan izole SV preparatlarının öncellikle 

endotel fonksiyonu test edilmiştir. Bu amaçla dokular nonselektif bir α agonist olan NA 

ile submaksimal olarak kastırılmış ve kasılma cevabı platoya ulaştıktan sonra endotel 

bağımlı gevşetici bir ajan olan ACh (10
-8

-10
-4

M) artan konsantrasyonlarda kümülatif 

olarak uygulanmıştır. Ön kasılmada kullanılan NA konsantrasyonları 10
-6

-10
-5

M olarak 

belirlenmiştir. Dokuların endotel fonksiyonu ACh’nin oluşturduğu maksimum gevşetici 

etki üzerinden değerlendirilmiştir. 

 

Dokuların endotel fonksiyonun incelenmesinin ardından izole SV preparatları 

kümülatif olarak artan dozlarda KCI (20mM-120mM) ile kastırılmıştır. Ardından izole 

SV preparatları kümülatif olarak artan dozlarda nonselektif α agonist olan NA            

(10
-8

-10
-4

M) ile kastırılmıştır. 

 

Dokuların düz kas gevşeme kapasitesi ise endotelden bağımsız gevşetici bir ajan 

olan sodyum nitroprussiyat (SNP) ile test edilmiştir. SNP’nin (10
-8

-10
-4

M) gevşetici 

etkisi yine NA ile önceden kastırılan dokularda değerlendirilmiştir. Ön kasılmada 

kullanılan NA konsantrasyonları 10
-6

-10
-5

M olarak belirlenmiştir. 

 

Perivasküler adipoz dokunun oluşturduğu etkinin mekanizmasının 

aydınlatılmasına yönelik olarak yürütülen deneylerde ise perivasküler adipoz dokuların 

SV’nin vazoreaktivitesi üzerine etkisi prostanoidlerin sentezine aracılık eden 

siklooksijenaz enziminin spesifik inhibitörü indometazinin (10
-5

 M, 30 dak.)  varlığında 

değerlendirilmiştir. 

 

3.4. ELISA Ölçümleri 

 

ELISA ölçümlerinde kullanılmak üzere SV ve IMA preparatlarından izole edilen 

perivasküler adipoz dokular (ortalama doku ağırlıkları IMA Perivasküler adipoz 

dokusu: 47±3,22 mg, SV Perivasküler adipoz dokusu: 167,2±4,35 mg)  24 saat 37°C’de 

%5 C02 koşullarında inkübe edilmiştir.  İnkübasyonda 70 mg/ml oranında RPMI 
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besiyeri (Roswell Park Memorial Institute), 100 ng/ml oranında PSA (Penisilin, 

Streptomisin, Amfoterisin) ve 10
-5

M  indometazin kullanılmıştır.  24 saat inkübasyonun 

sonunda inkübasyon çözeltileri ve doku örnekleri -80°C’de saklanmıştır. 

 

3.4.1. PGE2 Düzeylerinin ELISA Yöntemi ile Ölçülmesi 

 

PGE2 düzeyleri ölçümü için IMA ve SV preparatlarından izole edilen 

perivasküler adipoz dokular indometazin varlığında ya da yokluğunda RPMI ve PSA ile 

saat 37°C’de %5 C02 koşullarında inkübe edilmiştir. İnkübasyon çözeltisine salıverilen 

PGE2 düzeyleri spesifik ELISA kitleri aracılığıyla 405-420 nm’de ELISA okuyucusu ile 

analiz edilmiştir. Sonuçlar pg/mg doku olarak değerlendirilmiştir. 

 

3.4.2. Adiponektin Düzeylerinin ELISA Yöntemi ile Ölçülmesi 

 

Adiponektin düzeyleri ölçümü için IMA ile SV’den izole edilen perivasküler 

adipoz dokular indometazin varlığında ya da yokluğunda RPMI ve PSA ile 24 saat 

37°C’de %5 C02 koşullarında inkübe edilmiştir. İnkübasyon çözeltisine salıverilen 

adiponektinin düzeyleri spesifik ELISA kitleri aracılığıyla 450 nm’de ELISA 

okuyucusu ile analiz edilmiştir. Sonuçlar ng/mg doku olarak değerlendirilmiştir. 

 

3.5. Western Blot Yöntemi 

3.5.1. Doku Homojenizasyonu 

 

Gaziosmanpaşa Avrupa Şafak Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde 

yapılan koroner bypass operasyonlarından temin edilen SV ve IMA preparatları 

perivasküler adipoz dokularından endotel ve düz kas tabakasına zarar vermeden 

dikkatlice temizlenmiştir. İzole edilen perivasküler adipoz dokular ile IMA ve SV 

preparatları -80˚C’de muhafaza edilmiştir. 
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Doku homojenizasyonu için deterjanlı RIPA tamponu kullanılmıştır. Deterjanlı 

RIPA tamponu, Tablo 3-1’de verilen değerler kullanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tablo 3-1: RIPA tamponu için gerekli maddeler ve miktarları 

Madde                                                  100 ml  RIPA tamponu  için gerekli miktarlar 

NaCI       0,785 g               

Tris       0,605 g 

Tritonx200      1 ml 

Sodyum dezoksilat     1 g 

SDS (Sodyum dodesil sülfat)    500 µl 

EDTA       0,185 g 

 

Hazırlanan deterjanlı RIPA tamponuna proteazların aktivasyonunu inhibe etmek            

amacıyla 100µl/10ml oranında proteaz inhibitörü (Sigma Aldrich
®

) ilave edilmiştir. 

Dokular sıvı azot ile hızla dondurularak havanda toz haline getirilmiştir. Doku ağırlığı 

ölçüldükten sonra 5 µl/mg oranında deterjanlı RIPA tamponu ve proteaz inhibitörü 

karışımı toz haline getirilmiş doku üzerine eklenmiştir. Elde edilen homojenatlar ilk 1 

saat +4°C’de bekletilmiştir daha sonra -20°C’de 1 gece bekletilmiştir. Ertesi gün      

4000 rpm’de +4°C’de 20 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonunda tüplerde oluşan 2 

fazdan üstteki süpernatant kısmı eppendorf tüplerine alınarak -20°C’de saklanmıştır. 

 

3.5.2. Protein Konsantrasyon Tayini 

 

Gerekli kalibrasyon eğrisinin çizilmesi için standart olarak saf BSA (sığır serum 

albumin) kullanılmıştır. Stok solüsyonu 4 mg/ml olarak hazırlanmıştır. 0, 10 µg/ml, 20 

µg/ml, 50 µg/ml, 100 µg/ml, 200 µg/ml, 500 µg/ml, 1000 µg/ml, 2000 µg/ml protein 

konsantrasyonlarındaki standartlar, Tablo 3-2’de belirtilen miktarlarda 1/10’luk 

deterjanlı RIPA tamponu ve BSA stok çözeltisinden eklenerek hazırlanmıştır. 
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Tablo 3-2: Protein konsantrasyon tayini için standartların hazırlanması 

Konsantrasyon                        1/10 Ripa tamponu                BSA stok çözeltisi (4 mg/ml) 

0      500 µl        0 

10 µg/ml    499 µl    1,25 µl 

20 µg/ml    498 µl    2,5 µl 

50 µg/ml    494 µl    6,25 µl 

100 µg/ml    488 µl    12,5 µl 

200 µg/ml    475 µl    25 µl 

500 µg/ml    438 µl    62,5 µl 

1000 µg/ml    375 µl    125 µl 

2000 µg/ml    250 µl    250 µl 

 

 

Standartların her birinden 3’er kere 25 µl alınarak 96 kuyucuklu mikroplağa 

enjekte edilmiştir ve kalibrasyon eğrisinin çiziminde kullanılmıştır (Costar® E.I.A/RI.A 

Plate). Homojenatlar 1/10 oranında distile su ile seyreltilerek her birinden 3’er kere     

25 µl plağa konulmuştur. 50 kuyucuk için reaktif hazarlamak için BSA protein kitinin 

(Pierce®, Thermo) 10 ml A (sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, sodyum tartarat, 0,1 

M sodyum hidroksit) ve 200 µl B (%4’lük  bakır sülfat) solüsyonlarından alınarak 

karıştırılmıştır. Kullanılan her biri kuyucuk üzerine 200 µl reaktif ilave edilmiştir. Plak 

37°C’de 30 dakika boyunca etüvde inkübe edilmiştir. Daha sonra 540 nm dalga 

boyunda spektrofotometrede (Titertek multiscan plus II®) absorbansı ölçülmüştür. 

Numunelerin protein konsantrasyonları standartlar ile oluşturulan kalibrasyon 

eğrisinden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

 

3.5.3. Western Blot Yönteminde Kullanılan Formülasyonlar 

 

-Transfer tamponu : 6,06 g Tris ile 28,8 g glisin tartılarak 400 ml etanol üzerine 

eklenmiştir. 20 ml %10’luk SDS ilave edildikten sonra 2 litreye distile suyla 

tamamlanarak iyice karıştırılmıştır ve  +4°C’de muhafaza edilmiştir (Tablo 3-3). 
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Tablo 3-3: Transfer tamponu için gerekli maddeler ve miktarları 

Madde                                            Transfer tamponu için gerekli miktarlar 

Tris baz 25 mM      6,06 g 

Glisin %5,5      28,8 g 

Metanol      400 ml 

SDS %10      20 ml 

H2O QSP      2 l 

 

 

-Jel yürütme tamponu (Running buffer) : Jel yürütme tamponu Tablo 3-4’te verilen 

değerler kullanılarak hazırlanmış +4°C’de muhafaza edilmiştir. 

 

Tablo 3-4: Jel yürütme tamponu için gerekli maddeler ve miktarları 

 Madde                                             Jel Yürütme tamponu için gerekli miktarlar  

Yürütme tamponu     200 ml 

SDS (%20)      5 ml 

H2O QSP      1 l 

 

 

- Yükleme tamponu (Loading buffer): Tablo 3-5’te belirtilen değerler kullanılarak 

hazırlanmış ve -20°C’de saklanmıştır. 

 

Tablo 3-5: Yükleme tamponu için gerekli maddeler ve miktarları 

Madde                                                 Yükleme tamponu için gerekli miktarlar                                            

4xTris HCl pH 6.8     50 ml 

SDS       4 g 

β-merkaptoetanol     10 ml 

Gliserol       40 ml 

Bromofenol      5 mg 
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-Tween 20-Tris (TBST) çözeltisi : Tablo 3-6’da belirtilen değerler  kullanılarak 

hazırlanmış oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir 

 

Tablo 3-6: TBST çözeltisi için gerekli maddeler ve miktarları 

Madde                                                TBST çözeltisi için gerekli miktarlar 

Tris 1M pH 8      10 ml 

NaCI 5M      30 ml 

Tween 20      500 µl 

QSP H2O      2 l 

 

3.5.4. Western Blot Yöntemi İçin Örneklerin Hazırlanması 

 

BSA protein konsantrasyon analizi ile her bir örneğin 25 µg protein içermesi için 

gerekli olan doku homojenat miktarı BSA protein analizi yöntemi ile belirlenmiştir. Bu 

miktarın üzerine 12,5 µl yürütme tamponu ilave edilmiştir ve 50 µl’ye distile su ile 

tamamlanmıştır. Denatürasyon için örnekler 5 dakika 100°C’de bekletilmiştir. Daha 

sonra 10000 rpm’de birkaç saniye santifüjlenmiştir. Jel içerisindeki her bir kuyucuğa 

her bir örnek için 50 µl hazırlanan karışımdan enjekte edilmiştir. 

 

3.5.5. Western Blot Yöntemi İçin Jellerin Hazırlanması 

3.5.5.1. Ayırıcı Jel (Separation Jel) Hazırlanması  

 

Ayırıcı jel Tablo 3-7’de verilen değerler kullanılarak hazırlanmıştır. Çözücü tampon 

su, akrilamid karışımına amonyum persülfat (APS) ve tetrametiletilendiamin (TEMED) 

aynı anda ilave edilerek karıştırılmıştır. Alkol ile çok iyi şekilde temizlenmiş iki cam 

arasına jel yukardan 2,5 cm boşluk bırakılarak doldurulmuştur. Oksijenle reaksiyonunun 

engellenmesi için jeller üzerine su eklenmiştir ve polimerizasyonun gerçekleşmesi için 

+4°C’de 30-40 dakika bekletilmiştir. 
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Tablo 3-7: Ayırıcı jel için gerekli maddeler ve miktarları 

Madde                                                  %12’lik  ayırıcı jel için gerekli miktarlar       

Çözücü tampon                 2,5 ml 

Su       4,8 ml 

Akrilamid (% 40)     2,7 ml 

APS (% 40)      0,05 ml 

TEMED      5 µl 

 

3.5.5.2. Toplayıcı Jel (Stacking Jel) Hazırlanması 

 

Jel iyice polimerleştikten sonra konan su geri boşaltılmıştır. Toplayıcı jel Tablo 

3-8’de verilen değerler kullanılarak hazırlanmıştır. Toplayıcı jel ayırıcı jel üzerine 

dökülür dökülmez kuyucukların oluşması amacıyla tarak yerleştirilerek jel 

polimerleşmeye bırakılmıştır. Polimerizasyon  işlemi için jeller +4°C’de 1 gece 

bekletilmiştir. 

 

Tablo 3-8: Toplayıcı jel için gerekli maddeler ve miktarları 

Madde                                              %4,5’luk  toplayıcı jel için gerekli miktarlar       

Çözücü tampon                  1,25 ml 

Su       3 ml 

Akrilamid (%40)     0,75 ml 

APS (%40)      0,1 ml 

TEMED      10 µl 

 

3.5.6. Elektroforez 

  

2 jel için 500 ml yürütme tamponu hazırlanmıştır. İç havuz 250 ml yürütme 

tamponu ile kuyucukları tamamen kapatacak şekilde doldurulmuştur. Geriye kalan 

250ml yürütme tamponu dış havuza doldurulmuştur. Mikropipetle her bir kuyuya, 

hazırlanan yükleme örnekleri yavaşça ve sızdırmadan konulmuştur. Moleküler 
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işaretleyici (Precision Plus Protein Dual-Color Standards, Biorad
®

) 10-15 µl 

örneklerden ise 50 µl kuyucuklara konulmuştur. Yükleme yapıldıktan sonra dikey 

elektroforez sistemi kapak ile kapatılmıştır, elektrotların doğru kutuplarda olduğuna 

emin olunduktan sonra güç kaynağı çalıştırılmıştır. Önce 70V akımla başlanmıştır. 

Örneklerin yürümesi ayırıcı jel ve toplayıcı jel arasındaki sınırın altına geçtiği an akım 

150V’a getirilmiştir. Yaklaşık 1,5 saat boyunca örnekler jelde yürütülmüştür.  

Moleküler ağırlığına bağlı olarak araştırılan protein, jel üzerinde istenen düzeye 

ulaşılınca güç kaynağı kapatılmıştır, yürütme tamamlanmıştır. Belirlenen yürütme 

süresi bittikten sonra jel kalıpları yerlerinden çıkartılmıştır. 2 cam jele zarar vermeden 

açılmış ve jeller özen gösterilerek çıkartılmıştır. 

 

3.5.7. Proteinlerin Jelden Membrana Transferi 

 

Elektroforez işleminden sonra jeldeki proteinler membrana aktarılmıştır. Bu 

işlem için membran-jel kaseti kullanılmıştır. Transfer tamponu bir kabın içine 

dökülmüştür. Kaset, 2 kapağı açık olarak ve bir kapağı transfer tamponun içerisinde 

olacak şekilde yerleştirilmiştir. Kasedin tampon içerisindeki kapağının üzerine 

tamponda ıslatılmış filtre kağıdı konulmuştur. Filtre kağıdının üzerine PVDC (polivinil 

diklorid, GE Healthcare
®

) membran yerleştirilmiştir. Membranın üzerine ise 

elektroforez işlemi yapılmış jel yerleştirilmiştir. Üzerine sünger konularak kasedin 2 

kapağı kapatılmıştır. Daha sonra kaset transfer tamponu ile dolu olan tanka 

yerleştirilmiştir. Her bir jel için bu işlem tekrarlanmıştır. Tank transfer makinesi güç 

kaynağına bağlanmıştır. 100V’da 2 saat beklenmiştir. Transfer tamamlandığında güç 

kaynağı kapatılmış ve membran jelden ayrılarak alınmıştır. Membranla antikorlar 

arasında non spesifik bağlanmaları en aza indirmek amacıyla membran % 5’lik yağsız 

süt tozu-TBST çözeltisi ile oda sıcaklığında  yatay sallayıcıda 1 saat karıştırılmıştır. 

Daha sonra membran 3 kere 5 dakika boyunca TBST çözeltisi ile yıkanmıştır. 
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3.5.8. Membrana Primer Antikor Eklenmesi 

 

Araştırılan proteine özgü primer antikorların %1’lik yağsız süt tozu-TBST 

karışımı kullanılarak uygun derişimlerdeki çözeltileri hazırlanmıştır (mPGES1 antikoru 

1/1000 tavşan Oxford
®

, mPGES2 antikoru 1/500 tavşan Cayman
®

, cPGES antikoru 

1/200 tavşan Cayman
®

, p23 antikoru 1/1000 tavşan Oxford
®

). +4°C’de gece boyu yatay 

sallayıcıda bekletilmiştir. Ertesi gün oda sıcaklığında 5 dakika boyunca 3 kere TBST ile 

yıkanmıştır. 

 

3.5.9. Membrana Sekonder Antikor Eklenmesi 

 

 Primer antikorla aynı hayvana ait antikor barındıran sekonder antikorun 

1/20000’lik çözeltisi %1’lik yağsız süt tozu TBST karışımı kullanılarak hazırlanmıştır 

(anti-tavşan sekonder antikoru 1/20 000, Sigma Aldrich
®

) 1 saat boyunca oda 

sıcaklığında karıştırılmıştır. Süre bitiminde 5 dakika boyunca 3 kere TBST ile 

yıkanmıştır. 

 

3.5.10. Görüntüleme ve Analiz 

 

Membranlar üzerine, her bir membran için 2 ml olacak şekilde ECL plus (GE 

Healthcare
®

 ) çözeltisi konulmuş ve 5 dakika bekletilmiştir. Membranlar hava 

kalmayacak şekilde streç film ile sarılmış ve kaset içerisine yerleştirilmştir. Karanlık 

odada kaset açılarak membran üzerine film (GE Healthcare
®

) yerleştirilmiştir. Film 

kağıdı 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika gibi değişik sürelerde kaset içerisinde 

bekletilmiştir. Daha sonra filmler önce revalatör çözeltisine sonra su, daha sonra 

fiksatör çözeltisi ve en son olarak tekrar su çözeltisine konulmuş ve kurutulmuştur. 
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3.5.11. Normalizasyon 

 

Görüntüleme işleminden sonra membranlar 3-4 kere TBST çözeltisi ile 

yıkandıktan sonra protein miktarlarını normalize etmek amacıyla β-aktin (fare 1/5000, 

Cayman
®

)  uygun derişimi ile hazırlanmış %1 yağsız süt tozu TBST karışımı  ile oda 

sıcaklığında 1 saat inkübe edilmiştir. 3 kere 5 dakika boyunca TBST ile yıkanan 

membrana primer antikorla aynı hayvana ait antikor barındıran sekonder antikorun 

1/20000’lik çözeltisi %1’lik yağsız süt tozu TBST karışımı kullanılarak hazırlanmıştır 

(Anti fare sekonder antikoru 1/20 000, Sigma Aldrich
®
).  Bu karışım ile 1 saat boyunca 

oda sıcaklığında yatay çalkalayıcıda karıştırılmıştır. Süre bitiminde 5 dakika boyunca 3 

kere TBST ile yıkanmıştır. Görüntüleme işlemi tekrarlanmıştır.  

 

Film üzerindeki bantlar Scion Image
®
 bilgisayar programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Her bir kuyucuk için belirlenen optik yoğunluk aynı kuyucuk için β-aktin ile 

belirlenen optik yoğunluğa bölünerek normalize edilmiştir. 

 

3.6. İstatistiksel Analiz 

 

NA ve KCl’nin kastırıcı etkisi KCl’ye gore “% kasılma” ve “gram kasılma” 

üzerinden değerlendirilmiştir. “% kasılma” değerinin belirlenebilmesi için 40mM 

KCl’nin o dokuda oluşturduğu kasılma cevabı “%100” olarak alınmış ve kasılma 

cevaplarının yüzdesi bu değere göre hesaplanmıştır. “Gram kasılma” değerinin 

belirlenebilmesi için sistemde 20 g ağırlığa karşılık gelen değere göre kalibre edilmiş ve 

kasılma yanıtları g cinsinden ölçülmüştür.  

 

ACh ve SNP’nin gevşetici etkisi NA ile ön kasılmada oluşan azalmaya göre 

belirlenmiş ve “% gevşeme” olarak ifade edilmiştir. “% gevşeme”  değerinin 

belirlenmesi için kontraktil ajanın oluşturduğu ön kasılma “%100” olarak alınmış ve 

gevşetici ajanın etkisiyle ön kasılmada oluşan azalmaların yüzdesi bu değere göre 

hesaplanmıştır.  
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Kasılma veya gevşeme yönünde etki gösteren maddelerin “EC50” (maksimum 

kasılma veya gevşemenin %50’sini oluşturan agonist konsantrasyonu) değerleri probit 

regresyon analizi ile her konsantrasyon cevap eğrisi için tek tek hesaplanıp, ortalamaları 

alınmış ve “-logM” olarak ifade edilmiştir. Uygulanan kastırıcı veya gevşetici ajanın 

oluşturduğu maksimum gevşeme veya kasılma cevabı “Emaks” olarak ifade edilmiştir.  

 

Deneylerdeki “n” sayısı dokuların alındığı hasta sayısını göstermektedir. Tüm 

sonuçlar “ortalama ± SE (st. hata)” şeklinde verilmiştir. Deney sonuçlarının istatistiksel 

olarak değerlendirilmesi Student’s t-testi (gruplar arası farkın anlamlılık testi) ile çift 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve sonrasında Tukey-Kramer’in çoklu karşılaştırmalar 

testi aracılığıyla yapılmıştır. 0,05’den küçük “p” değerleri istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Hastaların Klinik Özellikleri 

 

Deneylerde 8 kadın 23 erkek olmak üzere toplam 31 hastadan alınan bypass 

greftleri çalışılmıştır. Hastaların yaş ortalamaları 64,8±2,49’dur. 10 hastada anjina 

pektoris, 8 hastada hiperkolesterolemi, 13 hastada hipertansiyon, 17 hastada diyabet 

bulunmaktadır. Hastaların klinik özellikleri Tablo 4-1’de gösterilmiştir.  

 

4.2. NA ile Önceden Kastırılan İzole SV Preparatlarında ACh’nin Oluşturduğu  

Konsantrasyon Bağımlı Gevşeme Yanıtları ve Perivasküler Adipoz Dokunun 

Gevşeme Yanıtları Üzerine Olan Etkisi  

 

Endotel bağımlı gevşeme yanıtı oluşturan ACh (10
-8

-10
-4

M), NA ile önceden 

kastırılmış SV preparatlarında konsantrasyon bağımlı gevşetici etkiye neden olmuştur 

(Şekil 4-1). Ancak, perivasküler adipoz dokunun ACh’ye bağlı gelişen gevşeme 

cevaplılığı üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir. ACh’nin 

oluşturduğu maksimum gevşetici etki ve EC50 değerleri Tablo 4-2’de verilmiştir. 

 

4.3. NA ile Önceden Kastırılan İzole SV Preparatlarında SNP’nin Oluşturduğu 

Konsantrasyon Bağımlı Gevşeme Yanıtları ve Perivasküler Adipoz Dokunun 

Gevşeme Yanıtları Üzerine Olan Etkisi  

 

Direkt etkili bir düz kas gevşeticisi olan ve endotelden bağımsız olarak etki 

gösteren SNP (10
-8

-10
-4

M), NA ile önceden kastırılmış SV preparatlarında 

konsantrasyon bağımlı gevşetici etkiye neden olmuştur (Şekil 4-1). Ancak, perivasküler 

adipoz dokunun SNP’ye bağlı gelişen gevşeme cevaplılığı üzerine istatistiksel olarak 
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anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir. SNP’nin oluşturduğu maksimum gevşetici etki ve 

EC50 değerleri Tablo 4-2’de verilmiştir. 

 

4.4. İzole SV Preparatlarında Perivasküler Adipoz Dokunun Vasküler Reaktivite 

Üzerine Olan Etkisi 

4.4.1. İzole SV Preparatlarında KCl’nin Oluşturduğu Konsantrasyon Bağımlı 

Kasılma Yanıtları ve Perivasküler Adipoz Dokunun Kasılma Yanıtları Üzerine 

Olan Etkisi  

 

  İzole SV preparatlarında KCl konsantrasyon bağımlı (20-120mM) kasılma  

yanıtı oluşturmuştur. Ancak perivasküler adipoz doku varlığında SV’nin KCl’ye bağlı 

gelişen  kasılma cevaplılığı üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir 

(Şekil 4-2). KCl’nin oluşturduğu maksimum kasılma düzeyleri ve EC50 değerleri Tablo 

4-3’de verilmiştir. 

 

4.4.2. İzole SV Preparatlarında NA’nın Oluşturduğu Konsantrasyon Bağımlı 

Kasılma Yanıtları ve Perivasküler Adipoz Dokunun Kasılma Yanıtları Üzerine 

Olan Etkisi  

  

SV preparatlarında, NA konsantrasyon bağımlı (10
-8

-10
-4

M) kasılma yanıtı 

oluşturmuştur. Ayrıca perivasküler adipoz dokusu bulunan SV’nin NA’ya bağımlı 

gelişen kasılma cevaplılığı perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş SV preparatlarına 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır (Şekil 4-3). SV perivasküler adipoz 

dokusu NA’nın oluşturduğu maksimum kasılma düzeylerinde ve EC50 değerlerinde 

anlamlı düzeyde azalmaya neden olmuştur (Perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş SV 

preparatlarında Emaks: 14,49±1,66g (%124,28±3,37), Perivasküler adipoz dokusu 

temizlenmemiş SV preparatlarında Emaks: 7,39±1,02g (%64,73±7,19), ***p<0,001). 

NA’nın oluşturduğu maksimum kasılma düzeyleri ve EC50 değerleri üzerine SV 

perivasküler adipoz dokusunun etkisi Tablo 4-3’te verilmiştir. 
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4.5. İzole SV Preparatlarında İndometazin Varlığında Perivasküler Adipoz 

Dokunun Gevşetici Etkisinin İncelenmesi 

 

İzole SV preparatlarının siklooksijenaz inhibitörü indometazin ile (10
-5

M, 30 

dakika) ile inkübasyonu perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisini istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde azaltmıştır (Şekil 4-3). İndometazin varlığında perivasküler 

adipoz dokusu temizlenmiş SV preparatlarının EC50 değerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir azalma meydana gelmiştir. Emaks değerleri arasında ise anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. İndometazin varlığında NA’nın oluşturduğu Emaks ve EC50 değerleri 

üzerine perivasküler adipoz dokusunun etkisi Tablo 4-3’te verilmiştir. 

 

4.6. ELISA Ölçümleri 

4.6.1. IMA ve SV Preparatlarının Perivasküler Adipoz Dokularından Salıverilen 

PGE2 Düzeylerinin ELISA Yöntemi ile Ölçülmesi   

 

IMA ile SV preparatlarından izole edilen perivasküler adipoz dokulardan 

inkübasyon çözeltisine PGE2’nin salıverildiği belirlenmiştir (Şekil 4-4). Ancak, SV 

perivasküler adipoz dokusundan salıverilen PGE2 düzeyinin IMA perivasküler adipoz 

dokusu ile kıyaslandığında anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. IMA ve 

SV perivasküler adipoz dokularının indometazin ile inkübe edilmesi salıverilen PGE2 

düzeyini istatistiksel olarak anlamlı derecede düşürmüştür. İndometazin ile 

inkübasyondan sonra IMA perivasküler adipoz dokusundan salıverilen PGE2 düzeyi SV 

perivasküler adipoz dokusuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 4-4). 

 

4.6.2. IMA ve SV Perivasküler Adipoz Dokularından Salıverilen Adiponektin 

Düzeylerinin ELISA Yöntemi ile Ölçülmesi 

 

IMA ile SV preparatlarından izole edilen perivasküler adipoz dokulardan 

inkübasyon çözeltisine salıverilen adiponektin düzeyleri Şekil 4-5’de gösterilmiştir. 
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İndometazin, hem IMA hem SV perivasküler adipoz dokularından salıverilen 

adiponektin düzeyinde anlamlı bir farklılığa neden olmamaktadır. Öte yandan SV ve 

IMA perivasküler adipoz dokularından salıverilen adiponektin düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Şekil 4-5, Tablo 4-5). 

 

4.7. PGES Enzimlerinin Protein Ekspresyonlarının Western Blot Yöntemi İle 

Değerlendirilmesi 

4.7.1. IMA ve SV Perivasküler Adipoz Dokularından mPGES1 Enziminin Protein 

Ekspresyonunun Western Blot Yöntemi ile Değerlendirilmesi 

 

IMA perivasküler adipoz dokusunda PGES enzimlerinden olan mPGES1’in 

eksprese olmadığı tespit edilmiştir. Aksine SV perivasküler adipoz dokusundan ise 

mPGES1’in eksprese olduğu belirlenmiştir (Şekil 4-6). 

 

4.7.2. IMA ve Perivasküler Adipoz Dokularından mPGES2 ve cPGES 

Enzimlerinin Protein Ekspresyonunun Western Blot Yöntemi ile Değerlendirilmesi 

 

IMA ve perivasküler adipoz dokusundan PGES enzimlerinden olan mPGES2 ve 

cPGES’in eksprese olduğu Western Blot yöntemi ile tespit edilmiştir. IMA ile 

kıyaslandığında, IMA perivasküler adipoz dokusundan eksprese olan cPGES düzeyleri 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. mPGES2 düzeyleri arasında ise IMA ve 

perivasküler adipoz dokusu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Şekil 4-7). 
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4.8. Tablolar ve Şekiller 

 

Tablo 4-1:Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 

Hastaların özellikleri n 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek     

Yaş (ortalama± standart hata)    

8 

2 

3 

64,8±2,49 

Hastalıklar 

Anjina pektoris       

Hiperkolesterolemi     

Hipertansiyon          

Diyabet    

 

10 

8 

13 

19 

Kullandıkları ilaçlar 

Ca
+2

 kanal blokerleri     

Beta blokerler   

Nitrovazodilatörler     

ACE inhibitörleri   

 Diüretikler          

HMG KoA Redüktaz İnhibitörleri    

Oral antidiyabetikler              

 

7 

15 

12 

5 

4 

2 

8 

Operasyon sırasında kullanılan ilaçlar 

Ca
+2

 kanal blokerleri        

Nitrovazodilatörler      

 

15 

7 

n: Hasta sayısını göstermektedir. 
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Tablo 4-2: NA ile önceden kastrılmış izole SV preparatlarında ACh’nin ve SNP’nin 

maksimum gevşeme (Emaks) ve EC50 değerleri üzerinde SV perivasküler adipoz 

dokularının etkisi 

                            Emaks                             EC50                   n 

ACh 

       PVAT
-
  23,5±2,76   6,59±0,32  6 

       PVAT
+
  26,56±1,79         6,66 ± 0,23  6 

SNP  

       PVAT
-
  109,01±2,51   6,50±0,11  6 

       PVAT
+
  116,35±2,15   6,55±0,07  6 

Emaks: Ön kasılmaya göre % gevşeme değerlerini göstermektedir. 

EC50: -logM olarak ifade edilmiştir. 

n: Hasta sayısını göstermektedir. 

PVAT-:Perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş SV preparatlarını ifade etmektedir. 

PVAT+: Perivasküler adipoz dokusu temizlenmemiş SV preparatlarını ifade etmektedir. 

 
Tablo 4-3: Perivasküler adipoz doku varlığında izole SV preparatlarında NA’nın ve 

KCl’nin maksimum kasılma (Emaks) ve EC50 değerleri  

                              Emaks                              EC50                   n 

KCl 

       PVAT
-
  12,09 ±1,04   39,58±0,35  13 

       PVAT
+
  12,92±1,42   36,57±0,36  12                                                                                                                              

NA  

    PVAT
-
  14,49±1,66   6,56±0,18  8 

    PVAT
+
  7,39 ±1,02***                    5,94±0,07*  12 

    PVAT
-
+indo  13,6±0,77   5,84±0,14+  7 

    PVAT
+
+indo  12,85±0,70###   6,25±0,25  7 

Emaks: g cinsinden maksimum kasılma değerlerini göstermektedir. 

EC50: NA için –logM, KCI için mM olarak ifade edilmiştir. 

n: Hasta sayısını göstermektedir. 

PVAT-:Perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş SV preparatlarını ifade etmektedir. 

PVAT+: Perivasküler adipoz dokusu temizlenmemiş SV preparatlarını ifade etmektedir. 

PVAT-+indo: Perivasküler adipoz doku temizlenmiş SV preparatlarının  indometazin (10-5M, 30 dak.) 

inkübasyonunu ifade etmektedir. 

PVAT++indo: Perivasküler adipoz doku temizlenmemiş SV preparatlarının indometazin (10-5M, 30 dak.) 

inkübasyonunu ifade etmektedir. 

*p<0,05, ***p<0,0001 Perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş SV preparatlarına göre istatistiksel anlamlılık ifade 

etmektedir. 

+p<0,05 Perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş SV preparatlarına göre istatistiksel anlamlı farkı ifade etmektedir. 

###p<0,0001 Perivasküler adipoz doku temizlenmemiş SV preparatları ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlılık 

ifade etmektedir. 
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Tablo 4-4: IMA ve SV perivasküler adipoz dokularından salıverilen PGE2 düzeyleri ve               

indometazinin etkisi (n=3-6) 

                                                                       PGE2 düzeyleri (pg/mg doku) 

IMA PVAT      26,57±5,98*  

IMA PVAT+indo     6,38±3,49+ 

SV PVAT      178,9±36,16**###                                                                     

SV PVAT+indo      0,02±0,01  

 

IMA PVAT: IMA perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

SV PVAT: SV perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

IMA PVAT+indo: IMA perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M) ile inkübasyonunu ifade 

etmektedir. 

SV PVAT+indo: SV perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M) ile inkübasyonunu ifade 

etmektedir. 

*p<0.05 İndometazin varlığında IMA perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı 

ifade eder.  

+ p<0,05 İndometazin varlığında SV perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı 

ifade etmektedir. 

**p<0.01 İndometazin varlığında SV perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı 

ifade eder. 

###p<0.001 IMA perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı ifade eder. 

 

 

 

Tablo 4-5: IMA ve SV perivasküler adipoz dokularından salıverilen adiponektin düzeyleri 

ve indometazinin etkisi (n=3-5) 

                                                                    Adiponektin düzeyleri (ng/mg doku) 

IMA PVAT      0,03±0,02  

IMA PVAT+indo     0,04±0,007  

SV PVAT      0,05±0,02  

SV PVAT+indo      0,01±0,003  

 

IMA PVAT: IMA perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

SV PVAT: SV perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

IMA PVAT+indo: IMA perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M) ile inkübasyonunu ifade 

etmektedir. 

SV PVAT+indo: SV perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M)  ile inkübasyonunu ifade 

etmektedir. 
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Şekil 4-1: NA ile önceden kastırılmış izole SV preparatlarında ACh’nin ve SNP’nin konsantrasyon-cevap eğrisi üzerine SV perivasküler adipoz 

dokularının etkisi (n=6). 

PVAT-:Perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş SV preparatlarını ifade etmektedir. 

PVAT+: Perivasküler adipoz dokusu temizlenmemiş SV preparatlarını ifade etmektedir. 
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Şekil 4-2: Perivasküler adipoz dokusu bulunan (PVAT
+
) ve perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş (PVAT

-
)  SV preparatlarında KCI (20mM-

120mM)  konsantrasyon-cevap eğrisi (n=12-13).
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B. 

Şekil 4-3: A.Perivasküler adipoz dokusu bulunan (PVAT
+
) ve perivasküler adipoz dokusu 

temizlenmiş (PVAT
-
)  SV  preparatlarında NA (10

-4
-10

-8
M) konsantrasyon-cevap eğrisi  ve 

indometazinin etkisi  

B.Relatif kasılma: 40mM KCl’nin o dokuda oluşturduğu kasılma cevabı “%100” olarak 

alınmış ve kasılma cevaplarının yüzdesi bu değere göre hesaplanmıştır. (n=7-12). 

*p<0,05, ***p<0,001 Perivasküler adipoz dokusundan temizlenmiş SV preparatlarına göre istatistiksel anlamlı 

farklılığı ifade etmektedir. #p<0,05, ##p<0,01, ###p<0,001 İndometazin ile inkübe edilmemiş perivasküler adipoz 

dokusu temizlenmemiş SV preparatlarına göre istatistiksel anlamlı farklılığı ifade etmektedir. 
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Şekil 4-4: IMA ve SV preparatlarının perivasküler adipoz dokularından salıverilen PGE2 düzeyleri ve indometazinin etkisi (n=3-5) 

SV PVAT: SV perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

SV PVAT+indo: SV perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M)  ile inkübasyonunu ifade etmektedir. 

IMA PVAT: IMA perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

IMA PVAT+indo: IMA perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M)  ile inkübasyonunu ifade etmektedir. 

*p<0,05 İndometazin varlığında IMA perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı ifade eder. 

**p<0,01 İndometazin varlığında SV perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı ifade eder. 

+ p<0,05 İndometazin varlığında SV perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı ifade eder. 

 ###p<0,001 IMA perivasküler adipoz dokusu ile kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılığı ifade eder. 
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Şekil 4-5: IMA ve SV preparatlarının perivasküler adipoz dokularından salıverilen adiponektin düzeyleri ve indometazinin etkisi (n=3-6).  

SV PVAT: SV perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

SV PVAT+indo: SV perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M)  ile inkübasyonunu ifade etmektedir. 

IMA PVAT:IMA perivasküler adipoz dokusunu ifade etmektedir. 

IMA PVAT+indo: IMA perivasküler adipoz dokusunun indometazin (24 saat, 10-5M)  ile inkübasyonunu ifade etmektedir. 
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Şekil 4-6: SV ve IMA perivasküler adipoz dokularından eksprese olan mPGES1 düzeyleri ve Western Blot görüntüleri (n=3-4).  
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Şekil 4-7: IMA ve perivasküler adipoz dokusundan eksprese olan mPGES2 ve cPGES düzeyleri ve Western Blot görüntüleri (n=3-4).   

*p<0,05 IMA’ya göre istatistiksel anlamlı farklılığı ifade eder. 
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5. TARTIŞMA 

 

Çalışmamızda izole SV greft materyalinde perivasküler adipoz doku varlığında, 

NA’nın oluşturduğu konsantrasyon-bağımlı kasılma cevabında perivasküler adipoz 

dokusu bulunmayan preparatlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu 

gözlenmiştir. Ancak perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisi siklooksijenaz 

inhibitörü indometazin varlığında azalmıştır. Öte yandan, SV ve IMA greft 

materyallerinin perivasküler adipoz dokularından PGE2 salıverildiği ve PGE2 

düzeylerinin indometazin varlığında azaldığı belirlenmiştir. Bulgularımız PGE2 

sentezinden sorumlu olan enzimlerin SV ve IMA perivasküler adipoz dokularında 

eksprese olduklarını da göstermektedir. Çalışmamızın bulguları koroner bypass greft 

materyalleri olarak kullanılan SV ve IMA preparatlarının vasküler tonusunun 

düzenlenmesinde perivasküler adipoz dokularından salıverilen PGE2’nin önemli bir rolü 

olabileceğini göstermektedir. 

 

Yakın bir döneme kadar, perivasküler adipoz doku damar için yalnız yapısal bir 

destek olarak kabul edilmekte ve izole damar çalışmalarında rutin olarak 

temizlenmekteydi. 1991 yılında Soltis ve Cassis izole sıçan aortasında yürüttükleri bir 

çalışmada perivasküler adipoz dokunun NA’nın oluşturduğu vasküler kasılmayı 

azalttığını göstermişlerdir. Bu sonuç, perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinin 

belirlenmesi için yapılan ilk çalışma olması bakımından önem taşımaktadır (Soltis ve 

Cassis 1991). Perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisi fare aortası (Takemori ve 

ark. 2007), sıçan mezenter arteri (Verlohren ve ark. 2004) ve internal mamariyal arteri  

(Gao ve ark. 2005) gibi farklı damar preparatlarıyla yapılan çalışmalarda da 

gözlenmiştir.  Ayrıca NA’nın yanı sıra anjiyotensin II, fenilefrin, 5-hidroksitriptamin 

gibi spazmojen ajanlara bağlı gelişen kasılma yanıtları üzerinde de perivasküler adipoz 

dokuların vazodilatör etkisi olduğu belirlenmiştir (Löhn ve ark. 2002). Çalışmamızda da 

perivasküler adipoz doku varlığında izole SV greft materyalinde NA’nın oluşturduğu 

konsantrasyon-bağımlı kasılma cevaplılığında perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş 

preparatlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmuştur. Bulgumuz 

perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinin bildirildiği diğer çalışmalarla 

uyumluluk göstermektedir (Soltis ve Cassis 1991; Löhn ve ark. 2002). Öte yandan 
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çalışmamızda NA’dan farklı bir spazmojen olan KCl’nin izole SV preparatında 

konsantrasyon bağımlı kastırıcı etkisinde perivasküler adipoz doku varlığında anlamlı 

bir değişiklik bulunmamıştır. Paralel olarak, insan IMA greft materyalinde yürütülen bir 

çalışmada perivasküler adipoz doku varlığında KCl’nin kasılma cevaplılığında bir 

değişiklik gözlenmezken fenilefrinin kasılma yanıtında anlamlı azalma olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı çalışmada perivasküler adipoz doku varlığında endotelden bağımsız 

olarak direkt etkili bir düz kas gevşeticisi olan SNP’nin de etkisi perivasküler adipoz 

doku varlığında değişmemiştir (Gao ve ark. 2005). Bizim çalışmamızda da benzer 

olarak SNP’nin etkisinde perivasküler adipoz dokusu bulunan ya da bulunmayan SV 

preparatlarında bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu sonuçlar perivasküler adipoz doku 

varlığının damarın kasılma ve gevşeme cevaplılığına mekanik bir baskı yapmadığını 

göstermektedir. Ayrıca perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinde K
+
 kanallarının 

rolü olabileceğini de göstermektedir. 

 

Tez çalışmamızda perivasküler adipoz dokunun vasküler tonusu azaltmasının 

mekanizmasının aydınlatılmasına yönelik olarak, SV dokuları siklooksijenaz inhibitörü 

indometazin (10
-5,

 30 dak) ile inkübe edilmiştir. İndometazin ise perivasküler adipoz 

dokunun gevşetici etkisini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaltmıştır. Bu sonuç ise 

COX enzimin sentezine aracılık ettiği vazodilatör etkili PGI2 ve PGE2 gibi 

prostanoidlerin SV’de perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisine katkıları 

olabileceğini düşündürmektedir.  

 

Hetu ve arkadaşları 2007 yılında fare beyaz adipoz dokusunda mPGES1 

enziminin eksprese olduğunu ve PGE2’nin sentezine aracılık ettiğini göstermişlerdir. 

Öte yandan aynı çalışmada diyete bağlı obezite modeli oluşturulmuş farelerin beyaz 

adipoz dokusunda mPGES1 enzimin ekspresyonun azalmasına bağlı olarak PGE2 

düzeylerinin düştüğünü ve bu durumda obezitede gözlenen adipogenez ve lipoliz 

değişimine aracılık edebildiği önerilmiştir (Hétu ve Riendeau 2007). Ayrıca Jaworski ve 

arkadaşları da 2009 yılında PGE2’nin fare beyaz adipoz dokusunda en fazla bulunan 

prostaglandin olduğunu tespit etmişlerdir (Jaworski ve ark. 2009). Bu bilgiler 

doğrultusunda çalışmamızda öncellikle PGE2’nin etkisinin incelenmesini hedefledik. 

Çalışmamızda insan koroner bypass greft materyalleri olan IMA ve SV preparatlarının 

perivasküler adipoz dokularından ilk defa PGE2’nin salıverildiği gösterilmiştir. Ayrıca 
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dokuların indometazin ile inkübasyonu sonucu PGE2 düzeyinin anlamlı derecede 

azalması da izole SV preparatının perivasküler adipoz dokusunun gevşetici etkisinin 

indometazin varlığında azalmasıyla paralellik taşımaktadır. Öte yandan, adipoz doku 

dahil birçok farklı dokuda PGE2’nin sentezine en fazla aracılık eden prostaglandin E 

sentaz izoformu mPGES1 olarak bilinmektedir (Samuelsson ve ark. 2007). 

Çalışmamızda ise SV perivasküler adipoz dokusunda mPGES1 enziminin eksprese 

olduğu tespit edilmiş ve bu sonuç da SV perivasküler adipoz dokusundan PGE2 

salıverilmesiyle uyumluluk göstermiştir. Bu doğrultuda çalışmamızda SV perivasküler 

adipoz dokusunda eksprese olan mPGES1 enzimi aracılığıyla sentezlenen PGE2’nin,  

perivasküler adipoz dokudan salverildikten sonra NA’ya bağlı gelişen vazoreaktivitede 

azalma oluşturabildiği önerilebilmektedir. Öte yandan, sonuçlarımız IMA perivasküler 

adipoz dokusunda mPGES1 enziminin eksprese olmadığı onun yerine mPGES2 ve 

cPGES enzimlerinin eksprese olduğu göstermektedir. Ayrıca SV perivasküler adipoz 

dokusundan salıverilen PGE2 düzeyinin IMA perivasküler adipoz dokusu ile 

kıyaslandığında anlamlı derecede yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Çalışmamızdaki 

SV ve IMA greft materyalleri arasındaki bu farklılık genel olarak başka çalışmalarla 

paralellik göstermektedir. Örneğin perivasküler dokusu bulunan izole IMA preparatında 

çeşitli spazmojenlere olan kasılma yanıtında perivasküler dokusu temizlenmiş örneklere 

göre anlamlı bir azalma olduğu bildirilmiştir. Ancak bulgularımızın aksine indometazin 

preinkübasyonu perivasküler adipoz doku varlığı IMA’nın reakivitesini değiştirmemiştir 

(Malinowski ve ark. 2008). Bu sonuçta SV ile elde ettiğimiz bulgularla çelişmektedir. 

Ancak Foudi ve arkadaşları PGE2’nin SV’de EP4 reseptörü aracılığıyla vazodilatasyon, 

aksine IMA’da EP3 reseptörü aracılığıyla ise vazokonstraksiyon oluşturduğunu 

göstermiştir.  Bu önemli sonuç her iki greft materyali arasında PGE2 cevaplılığının 

farklılık gösterdiğini vurgulamaktadır (Foudi ve ark. 2011). 

  

Öte yandan çalışmamızda SV ve IMA greft meteryallerinin perivasküler adipoz 

dokularından adiponektin de salıverildiği belirlenmiştir. Adiponektin hem beyaz hem de 

kahverengi adipositlerden en fazla miktarda salınan adipokindir (Mallamaci ve ark. 

2002).  Birçok farklı çalışmada endotel fonksiyonu ve adiponektin arasında bir ilişki 

bulunmuştur (Shimabukuro ve ark. 2003; Tan ve ark. 2004; Ohashi ve ark. 2011). 

Örneğin sağlıklı gönüllülerde reaktif hiperemi sırasında ön kol kan akımı cevaplılığı ile 

plazma adiponektin düzeyleri arasında bir korelasyon bulunmuştur (Ouchi ve ark. 2003; 
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Ohashi ve ark. 2011). Ayrıca, obez ve sağlıklı gönüllülerden alınan küçük arterlerin 

(100-150µm) perivasküler adipoz dokularından adiponektin salındığı belirlenmiştir.  

Sağlıklı gönüllülerden izole edilen arterlerin perivasküler adipoz dokularından salınan 

adiponektinin NO biyoyararlanımını artırarak vazodilatör etki gösterdiği ve bu etkinin 

de obezitede kaybolduğu belirlenmiştir (Greenstein ve ark. 2009). Öte yandan, NO’nun 

yanı sıra bazı çalışmalarda ise adiponektininin etkisine COX aracılığıyla sentezlenen 

vazodilatör etkili prostaglandinlerin de eşlik ettiği gösterilmiştir (Ohashi ve ark. 2009; 

Ohashi ve ark. 2011). Ancak çalışmamızda indometazinin özellikle de SV greft 

materyallerinin perivasküler adipoz dokusundan adiponektinin salıverilmesini azaltmış 

olmasına rağmen bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuç da SV 

perivasküler adipoz dokusundan salıverilen adiponektinin etkisinin COX yolağından 

bağımsız olduğunu düşündürmektedir. Ancak çalışmamızda elde ettiğimiz bulguların 

ortalama standart hata paylarının yüksek olmasının net bir sonuca varmamıza engel 

oluşturduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle çalışmamızın gelecek aşamasında bu 

konudaki araştırmamıza devam etmeyi düşünmekteyiz.  

 

Koroner arter bypass operasyonu, ilaçla tedaviden sonuç alınamayan olgularda, 

koroner damarların ateroskleroza bağlı olarak tıkanmış olan bölgesine greft materyalleri 

aracılığı ile bir köprü oluşturularak miyokardın normal oksijenlenmesini sağlamak 

amacıyla yapılan cerrahi tedavi şeklidir. Koroner arter bypass operasyonlarında IMA ve 

SV gibi greft materyalleri kullanılmaktadır. Ancak greft materyallerinin uzun dönemde 

vazospazma yatkınlıkları, açık kalma oranlarının düşüklüğü ve ateroskleroz gelişmine 

açık olmaları klinikte önemli bir problem oluşturmaktadır (Shukla ve Jeremy 2012). 

IMA ve SV greft materyalleri koroner arter bypass operasyonu sırasında genellikle 

perivasküler adipoz dokularından temizlenerek kullanılmaktadır. Perivasküler adipoz 

dokuların gevşetici etkisinin ortaya konulmasından sonra koroner greft materyallerinin 

adipoz dokularının etkisinin araştırılması gündeme gelmiştir.  IMA’da yürütülen 

çalışmalarda insan IMA perivasküler adipoz dokusundan bir gevşetici faktörün 

salındığını ve bu faktörün kalsiyum bağımlı potasyum kanalları (KCa) aracığıyla 

vazodilatasyon oluşturduğunu bildirilmiştir (Gao ve ak. 2005; Malinowski ve ark. 

2008). Öte yandan Ford ve arkadaşları ise SV’nin perivasküler adipoz dokusunun NA 

gibi bazı spazmojenlere karşı vasküler reaktiviteyi değiştirmediğini göstermişlerdir 

(Ford ve ark. 2006). Bu bulgu çalışmamızın sonuçlarıyla çelişmektedir. Ancak Ford ve 
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arkadaşlarının yaptıkları çalışmada stres koşullarında çalışılmıştır. Deneysel 

metodlarımızdaki farklılıkların bu çelişkiye sebep olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca 

aynı çalışmada SV prepatlarının ACh’ye bağımlı gevşeme cevaplılığı da 

değerlendirilmiş ve perivasküler adipoz doku varlığının endotel bağımlı gevşeme 

yanıtlarını değiştirmediği gösterilmiştir (Ford ve ark. 2006). Biz de çalışmamızda NA 

ile önceden kastırılmış SV preparatlarında perivasküler adipoz dokunun varlığının 

ACh’ye bağımlı gevşeme cevaplılığını değiştirmediğini tespit ettik.  Aynı zamanda 

sonuçlarımız perivasküler adipoz doku etkisinin endotel fonksiyonundan bağımsız 

olduğunu düşündürmektedir. Hem çalışmamızda hem de önceki araştırmalarda SV’nin 

endotel bağımlı gevşeme cevaplılığı oldukça düşük olduğu gösterilmiştir (Kilian ve ark. 

2008) Bu nedenle çalışmamızda perivasküler adipoz doku varlığında endotel bağımlı 

gevşeme yanıtlarında anlamlı bir değişiklik gözlenmediğini düşünmekteyiz. Ancak 

Dashwood ve arkadaşları SV perivasküler adipoz dokusunda eNOS enziminin eksprese 

olduğunu ve NO sentezine aracılık ettiğini göstermişlerdir. Aynı grup, bir başka 

çalışmasında da konvansiyonel koroner arter bypass operasyonlarında perivasküler 

adipoz dokunun temizlenmesi ve yüksek basınçla şişirme sonucu SV endotelinde ve 

adventisya tabakasında eNOS ekspresyonunda ve aktivitesinde azalma meydana 

geldiğini bildirmiştir. Ayrıca perivasküler adipoz dokusu bulunan SV preparatlarında 

perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş olanlara göre yüksek oranda eNOS protein 

düzeyleri ve eNOS aktivitesi görüldüğü ve yüksek basınçla şişirilmeden etkilenmediği 

bildirilmiştir (Dashwood ve ark. 2009).  

 

 

Sonuç olarak tez çalışmamızda elde edilen veriler SV perivasküler adipoz 

dokusunda eksprese olan mPGES1 enzimi aracılığıyla sentezlenen PGE2’nin,  

perivasküler adipoz dokudan salverildikten sonra NA’ya bağlı gelişen vazoreaktivitede 

azalma oluşturabildiği önerilmektedir. Bu nedenle IMA perivasküler adipoz 

dokusundan da PGE2 sentezi ve salınımının belirlenmesinin IMA perivasküler adipoz 

dokusunun vazodilatör etkisinin incelenmesine farklı bir bakış sağlayacağını 

düşünmekteyiz. Ayrıca her iki greft materyalininin perivasküler adipoz dokusundan 

adiponektinin salınımı vasküler tonusun düzenlenmesinde adiponektinin de rolü 

olabileceğini göstermektedir. Sonuçlarımızın insan SV ve IMA gibi damarlarında 

perivasküler adipoz dokularının vasküler tonus üzerine olan etkilerinin belirlenmesine 
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bir katkı sağlayacağına ve koroner arter bypass operasyonlarında kullanılan greft 

materyallerinde vazospazm oluşumunun önlenmesine yeni bir bakış açısı getirebileceği 

de düşüncesindeyiz. 
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