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BiLiMSEL TARAMALAR

Hipertansiyon ve

Endotele-Bağımlı

Cevaplar

Meral TUNCER (*)

Özet: Çeşitli maddelerin izole arterlerde oluşturduğu gevşemelerde damar
endotelinin rolü vardır. Bu maddelerin prototipi asetilkolin'dir. Endotelden
salıverilen ve damar düz kasını gevşeten madde(ler)'nin yapısı henüz be!Li
değildir. Kanda bulunan birtakım maddeler endotele bağımlı gevşemeler
oluşturdukları için kan damarlarının çapının lokal olarak düzenlenmesine
katkıda bulunabilirler. Endotel hücrelerinden aynı zamanda vazokonstriktör
bazı maddeler de salıverilebilmektedir. Kanda normal ve patolojik koşullarda
mevcut olan çeşitli maddelerin güçlü endotele bagımlı cevaplar olıışturması,
bu gibi cevapların sağlıkta ve hastalıkta bir rol oynayabileceğini
göstermektedir. Anormal endotele bağımlı cevaplar hipertansiyonda periferik
rezistansın artmasına katkıda bulunabileceği gibi bu hastalık sırasında oluşan
kardiyovasküler komplikasyonların meydana gelmesine de katkıda
bulunabilir. Bu derlemede hipertansif kan damarlarında çeşitli maddelerin
neden olduğu endotele-bağımlı cevaplardaki değişiklikler ve hipertansif
hastalığın karakteristiği olan vasküler cevaplılığm artmasına katkıda bulunan
anormal cevaplar tartışılmaktadır.
HYPERTENSION AND ENDOTHELIUM-DEPENDENT
RESPONSES
Summary: The vascular endothelium plays an obligatory role in
relaxations of isolated arteries evoked by a number of substances of which
acetylcholine is the prototype. Endothe/ium-dependent relaxations are caused
by the release /rom the endothelial cells ofa yet unidentified powerful
relaxing substance(s). Since substances present in the blood can evoke
endothelium-dependent relaxation, they may contribute to the loca[ regulation
of the diameter of blood vessels. Endothelial cells can alsa release
vasoconstrictor substances. Thefinding that a number of substances that are
present in the blood under normal or pathological condiıions cause patent
endothelium-dependent responses, implies that such responses may play a
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role in health and disease. Abnormal endothelium-dep endent responses could
contribute to the increased periphcral resistance characteristic of hypertension
and to the development of cardiovascular complications occurring during the
di~ease: This revieıv discusses altcrations in endothelium-dep endent responses
already observed in hypcrtensive blood vessels as well as responses to blood
borne substances, abnorrnalities ofwhich could contribute ta the increased
vascular responsive characteristic ofthe disease.
Ke)'\YOrds: \ 1ascular endotheliurn, acetylcholine, endothelium-dep endent
relaxation, endoı!ıeliurn-dependent contracıion, endothelium-der ived relaxing
factor, endothelium-derivcd constrictor factor, hypertension.
GİRİŞ:
tık defa Furchgott ve Zawadzki (1)
izole tavşan aortasında asetilkolin
(ACh)'in gevşeme oluşturduğunu,
ancak bu gevşemenin endotel
tabakasının varlığına bağlı olduğunu,

ACh'in
olmadığını
neden
bir gevşemeye
bildirdiler. Daha sonraları farklı
memeli türlerinin (insan da dahil) ve
daha aşağı sınıf vertebralıların (2, 3)
çeşitli kan damarlarında benzer
sonuçlar elde edilmiştir. ACh'in neden
olduğu endotele bağımlı gevşemeler
endotcl hücrelerindeki muskarinik
reseptörlerin aktivasyonuna ve bunu
takiben çok labil bir maddenin açığa
çıkmasına bağlıdır (4, 5). Endotelden
salıverilen gevşetici faktör veya
faktörler (EDRF's)'in tam olarak
kimyasal yapısı aydınlatılaınamıştır.
Superoksid anyonları ve çeşitli
antioksidanlar EDRF'yi yıkmaktadır.
için
salıverilmesi
EDRF'nin
sitoplazma Ca+2 konsantrasyonunun
artması gerekir. ACh'in açığa çıkardığı
EDRF, muhtemelen Na+, K+-ATPaz'ı
aktive etmek suretiyle vasküler düz
kasın hipcrpolarizasyonuna neden olur
(6) ve siklik guanozin monofosfat
(sGMP) oluşumunu aktive eder (7).
eğer

endotel

uzaklaştınlırsa,

Her iki etki de kolincrjik transmitter'in
neden olduğu gevşemeyi açıklayabilir.
Diğer birçok_ madde de, EDRF
salıverilmesine neden olabilmektedir
(8). Na+, K +-A TPaz üzerinden etkili
olan faktör EDRF 1, sGMP aracılığıyla
gevşeme oluş turan gevşetici faktör ise,
E D R F 2 olabilir denmekte ve
sonuncusunun daha önce nitrik oksid
(Nü) olduğu bildirilen EDRF (9) ile
aynı olabileceği bildirilmektedir (10).
Endotel hücreleri birtakım
vazokonstriktör maddeler (EDCF's) de
sentezlemekte ve çeşitli stimuluslara
ve maddelere cevap olarak
(11-14). Son
salıverilmektedir
zamanlarda cndotcl hücre kültürlerinden
peptid yapısında vazokonstriktör bir
madde izole edilmiş ve endotelin olarak
adlandırılmıştır (15). Siklooksijenaz
inhibitörlcrinin endotelin'e bağlı
kontraksiyon cevabını etkilemcyişi
açısından EDCF 1 olarak tanımlanan
faktörün endotelin olabileceği ve
EDCF2 olarak tanımlanan faktörün de
superoksid anyonu olabileceği ileri
sürülmektedir (16).
Deneysel hipertansiyonda damar
endotclinde ve subendotelyal tabakada
morfolojik değişiklikler oluşmaktadır.
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Aynı zamanda kan elemanlarının
endotel tabakasına tutunması olayı
artmıştır. Endoteldeki bu morfolojik
değişiklikler, hipertansiyonda damar
endotclinin fonksiyonel değişiklikleri
ile birlikte olabilir veya fonksiyonel
değişiklikleri
yansıtabilir.
Bu
değişikliklerin bazılarının veya

hepsinin primer mi, sekonder mi olup
olmadığı

bilinmemektedir.

ı:ıormotensiflerinkine

göre

daha fazladır, halbuki vazodilatör
maddelere
verdiği
cevaplar
normotensiflerinkine göre daha azdır
(17). Bazı hayvan hipertansiyon
modellerinde, sistolik arter basıncı ile
çeşitli agonistlerin oluşturduğu
maksimum vazokonstriktör cevap
arasında anlamlı bir korelasyon vardır.
Aynı zamanda, serotonin (5-HT) gibi
bazı vazokonstriktör maddelere
sensitivitenin ve maksimum cevabın,
yaşlanmaya paralel olarak arttığı;
hipertansif kan damarlarında bu artışın
daha belirgin olduğu gösterilmiştir
(18). Hipertansif kan damarlarının cevaplılığındaki
bu değişiklikler
açısından hipertansiyonda endotelebağımlı

cevapları değerlendirmek

önemlidir..
I.

Endotele-bağımlı

hasarı

yapmakta ve 5.. HT'nin
vazokonstriktör cevabı
selektif olarak artırmaktadır, halbuki
aynı preparatla ACh'in neden. olduğu
oluşturduğu

gevşemeler değişmemektedir

(20);

Kronik hipertansiyonda, genetik
olarak hipertansif olan sıçanların
torasik aortasında, ACh ve kalsiyum
iyonoforu A 23 !87'nin oluşturduğu
endotele-bağımlı gevşemelerin azaldığı

Hipertansif hayvanların kan
damarlarının veya damar yataklarının
vazokonstriktör maddelere verdiği
cevaplar

endotel

gevşeme

cevapları:

Akut hipertansiyonda, kedinin
serebral dolaşımında ACh'in neden
olduğu endotele-bağımlı gevşemeler

ortadan kalkmakta ve hatta ACh
konstriksiyona neden olmaktadır (19).
Köpek koroner dolaşımında kan
basıncındaki akut ve kısa artmalar

gösterilmiştir

(21, 22) .. Benzer
sonuçlar spontan hipertansif sıçanın
mezenter arterlerinde elde edilmiştir
(23).
ACh'in
oluşturduğu
endotele-bağımlı gevşemeler, sıçanda

renal hipertansiyon, Dahi-tipi
hipertansiyon, koarktasyon ve
DOCA-tuz uygulaması ile oluşturulan
hipertansiyon modellerinde de deprese
edilmiştir (24-27).
Hipertansif damar preparatlarında
ACh'in oluşturduğu endotele-bağımlı
gevşemelerdeki azalma, kan basıncında
hızlı ve fazla artma olan hipertansiyon
şekillerinde, daha yavaş ve daha az
artmalar olan hipertansiyon şekillerine
göre daha belirgin olarak ortaya
çıkmaktadır. Hakikaten, Dahi türü
sıçanda endotelli halkalarda ACh'in
oluşturduğu gevşemelere ait· IC50
değeri, bu hayvanlardaki sistolik kan
basıncının düzeyi ile önemli derecede
korelasyon gösterir (26). Tavşanda
hipertansiyon mevcudiyeti, arka bacak
damar reaktivitesinde önemli
değişikliklere neden olmamakla
beraber, AClı'in oluşturduğu
maksimum gevşemeyi azaltmaktadır
(28). Diğer taraftan, farede,
psikososyal strese sokularak hafif
hipertansiyon oluşturulduğunda, ACh'e
bağlı cndotcle-bağımlı gevşemeler
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artmaktadır

(29). Benzer sonuçlar
sporlan hipertansif sıçanların femoral
arterlerinde elde edilmiştir (21 ). Bu da,
türlere, hipertansiyonun tipine ve
şiddetine ve araştırılan damar yatağına
bağlı olarak ACh'in endotelc-bağımlı
cevaplarının azalma veya artma
şeklinde olabileceğini göstermektedir.
Çeşitli hipertansiyon modellerinde,
agrege olan trombositlerin veya agrcgc
olan trombositlerden salıverilen
maddelerin veya -koagülasyon olayının
aktivasyonu esnasında şekillenen maddelerin oluşturduğu endotele-bağımlı
cevaplar değişmektedir. Örneğin adenozin difosfat'ın, spontan hipertansif
sıçanların ve özellikle de Dahi tipi hipertans.if sıçanların aortasında

oluşturduğu endotele-bağımlı gevşe

meler kontrollere göre daha az olmaktadır (26, 30). Sığır trombininin
oluşturduğu endotele-bağımlı gevşe

meler Dahi tipi hipcrtansif sıçanlarda
daha az olmakta, fakat spontan
hipertansif sıçanlarda bu. cevaplar
azalma göstermemektedir)er (26,30).
Benzer
şekilde,
histamin'in
oluşturduğu
endotele bağımlı
gevşemeler renal hipertansif ve
DOCA-tuz ile hipertansif yapılmış
sıçanlarda azalmış, fakat spontan
hipertansif sıçanlarda hafif derecede
artmıştır (24, 25). Bu sonuçlar da
farklı hipertansiyon modellerindeki endotele-bağımlı cevapların değişmesin

deki heterojeniteyi göstermektedir.
II.

Endotele-bağımlı

kasılma

cevapları:

ACh, spontan hipertansif
aortasında

sıçan

endotele-bağımlı

kontraksiyonlara neden olur, fakat
normotensifWistar-Kyoto sıçanlarında

böyle bir etki yapmaz (31). Kontraksiyonlara neden olan ACh konsantrasyonları EDRF'nin salıverilmesini tetikleyen konsantrasyonlardan daha
fazladlr. Burada sorumlu reseptör, endotel-bağımlı gevşeme cevaplarında

olduğu gibi, muskarinik tiptedir.
Histamin Hı- ve Hı-reseptörlerinin
antagonistleri ve converting enzim
inhibitörleri bu kontraksiyonları
etkilemezler, bu da damar duvarı
histamin veya renin angiotensin
sistemlerinin cevaba aracı olmadığını
göstermektedir.

ACh'in oluşturduğu endotelekontraksiyonlar fosfolipaz Aı
ve siklooksijenaz inhibitörlcti tarafından ortadan kaldırılırlar fakat
pr,ostasiklin sentetaz inhibitörleri
tarafından ortadan kaldırılmazlar (31).
Bu sonuçlar araşidonik asid
pathway'inin bu cevapta rolü
olduğunu, fakat cevaptan sorumlu
araşidonik
asid metabolitinin
prostasiklin olmadığını telkin
etmekt.edir. Benzer bir sonuca, köpek
venlerinde oluşan endotele-bağımlı
kontraksiyonlar üzerinde yapılan
çalışmalarda erişilmiştir (32).
bağımlı

Prostasiklin

birçok

damar

preparatlarını gevşetmesine rağmen,

yüksek konsantrasyonlarda sıçan
aortası da dahil çeşitli izole arterleri
kasabilir (31). Prostasiklinin
oluşturduğu kontraksiyonlar endotelli
halkalarda, endotelsiz!ere göre fazladır
(33). Prostasiklinin oluşturduğu bu endotele-bağımlı
kontraksiyonlar
indometasin ile ortadan kaldırıl
maktadır, bu da prostanoidin endotelle
etkileştiğini, bunun da sonucunda vazokonstriktör bir siklooksijenaz ürünü
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salıverdiğini

salıverilmesinin

göstermektedir (34).

Spontan hipertansif sıçanda hipertansiyonun gelişmesi sırasında tromboksan A 2 salıverilmesinin arttığı bildirilmiştir (35). Tromboksan sentetaz
inhibitörleri spontan hipertansif
sıçanda hipertansiyon başlamasını geciktirmekte ve kan basıncını
düşürmektedir (36, .37). Sıçan aortasından salıverilen vazokonstriktör
prostanoidlerin miktarı, prostasiklininkinden küçük olmasına rağmen (38),
hipcrtansif kan damarlarının prostaglandinlere cevaplılığının artmış olması (31) ile birlikte düşünüldüğünde,
endotele-bağımlı kontraksiyonlara, en
azından, katkıda bulunabileceği ileri
sürülebilir.
Spontan hipcrtansif Sıçanların
Wistar-Kyoto sıçanları ile
karşılaştırıldığında, cııdotclsiz olanlarda
değil, fakat endotcl 1ı hal kal arda agrcge
aortasında,

olan

trombosit!crirı

neden

olduğu

lazladır

(.l9). Bu
hayvanların aorta;-;ında 5-HT ile de
benzer etkiler gözlcnıııiştir. Langcndorf
tekniği ile pcrflizc edilen izole

kontraksiyonlar daha

kalplcrclc, 5-HT nonnoıcnsif sıçanlarda
koroner akıında lı<.ırir arııııa!ara neden
o!ınuştur, fak<.ıt sponıan hipcrtansif
sıçanlaida

rcvcrsibl

bu

pan.ıınctrcclc kısrncn

aına öncınli

aza!ınalar

clcrcccclc fazla

oluşturınuşıur

(40)

Hipcrıansif sıçan k<.ılplcrindc

bu etkisi
edilmiştir.
sıçanlarda

indoınctnsin
Sponıan

EDRF

5-I-IT'nin
ile bloke

hipcrtarısir

salıvcrilıncsinin

normal olduğu gösterildiğinden (38),
bu sonuçlar bu hayvanlarda agrege olan
5-HT'nin
ve
trombositlerin
oluşturduğu cevapta endotel-kaynaklı
konstriktör bir faktör (prostanoid)'ün

rolü

olduğunu

vurgulayacaktır.

İki böbrekten biri kliplcnerck
hipertansif yapılan sıçanlarda akciğer,
aorta ve mezenter damar yatağında
renin aktivitesi hipertansiyon
gelişmesi sırasında artar ( 41). Bu
hayvanlarda hipertansif olay sırasında,
plazma angiotensin-converting enzim
aktivitesi değil, fakat damar duvarı
angiotensin-converting enzim
aktivitesi artmaktadır. Buna uygun
!'in
angiotensin
olarak,
vazokonstriktör etkileri, normotensif
kontrollerle karşılaştırıldığında, daha
fazla olmaktadır, bu da endoteldcki
converting enzim tarafından bu
maddenin aktif şekli olan angiotensin
II'ye dönüşümünün artırılmış olduğunu
göstermektedir. Bu deneyler, damar
endotel hücrelerinin bu olayla
ilişkisini direkt bir şekilde ortaya
koymamış olmakla birlikte, hücre
kültürü deneyleri endotel hücrelerinin
angiotensin II'nin lokal olarak
meydana getirilmesine bir katkısı
olduğunu düşündürmektedir (42, 43).
Bu sonuçlar, renil hipertansiyon
duvarı
damar
modelinde,
rcnin-angiotcnsin sisteminin, yüksek
kan basıncının idamesinde bir rol
oynayabileceğini telkin etmektedir.

Hipertansif kan
cndotele bağımlı

damarlarında
cevapların

değişmesinin mekanizmaları:

Hipertansif kan damarlarının
cevaplan şu faktörlere
bağlı olarak değişebilir: a) EDRF'nin
b)
azalması;
salı verilmesinin
prostasiklin gibi, endotelden
salıverilen diğer vazodilatör maddelerin
salıverilmesinin azalması; c) endotel

endotele-bağımlı
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kaynaklı

kas

bu faktörlerin vasküler düz
difüzyonunun

hücrelerine

d) vasküler düz kas
hücrelerinin vazodilatör maddelere

bozulması;

cevapverirliğinin

EDCF'nin

azalması

ve e)

salıverilmesinin artması.

a) Spontan hipertansif, renal
hipertansif ve DOCA-tuz uygulaması
ile hipertansiyon oluşturulan sıçanların
bioassay
yapılan
aortasında
sonuçlarına göre, en
ACh ve histaminin neden
olduğu ve luminal yüzden olan EDRF
salıverilmesi normaldir veya hafifçe
artmıştır (25, 38). Spontan hipcrtansif
sıçanda faktörün bazal salınımı ise

deneylerinin
azıhdan

azalmıştır.

b) Spontan hipcrtansif sıçanların
aortasından muskarinik aktivasyona
cevaben salı verilen prostasiklin
normotensif sıçanlarla
miktarı
kıyaslandığında aynıdır veya hafifçe
artmıştır (38). Renal hipertansif
sıçanlardaki durum farklıdır. Bu
hayvanlarda damar duvarında
prostasiklin yapımı anlamlı derecede
bilhassa bu artış
artmıştır,
hipertansiyonun
olmaktadır (44).

gelişmesi sırasında

halde, en
.

azından

uygulanması
oluşturulan

konmuştur.

O

bu hayvanda,

hipertansiyon

ile

aortasında

sıçanların

EDRF salıverilmesinin normal olduğu
ve bu tip h(pertansiyonda majör
anormalliğin faktörün geçişindeki
bozulma olabileceği bildirilmiştir (25).
Benzer bir mekanizma Dahl tipi
hipertansiyonlu

sıçanlar

için geçerli

olabilir denmektedir.
EDRF'nin oluşturduğu
damar düz kas hücrelerinde
sGMP düzeylerindeki artma
aracılığıyla olmaktadır (46). sGMP'yi
aktive ederek etki eden sodyum
d)

gevşemeler

nitroprussiyatın endotelsiz aort
halkalarında oluşturduğu gevşemeler,

Dahl tipi hipertansiyonlu sıçanlarda
azalmaktadır (26). Bununla birlikte,
sodyum

c) Hipertansiyonun gelişmesi
subendotelyal
oluşan
sırasında
kalınlaşma endotelden salı verilen
maddelerin vasküler düz kas hücrelerine
diffüze olmasını bozabilir (45).
Spontan hipertansif sıçan aortasında
subintimal kalınlaşma
yaygın
olmasına rağmen, ACh'in oluşturduğu
endotele-bağımlı gevşemeler normal
bulunmuştur (31). Bu deneylerde
siklooksijenazı inhibe etmek için
ortama indometasin

endotelden çıkan bu faktörlerin
vasküler düz kas hücrelerine geçişi
için, bu morfolojik değişikliklerin
önemi azdır ve/veya EDRF'nin
abluminal olarak salıverilmesi söz
konusu olabilir. Bu son olasılık
tamamen dışlanmamakla beraber,
geçerli görülmemektedir; biossay
denemelerinde EDRF'nin normal bir
luminal salınımı sözkonusudur (38).
Renal hipertansif ve DOCA-tuz

nitroprussiyatın oluşturduğu

ACh'in oluşturduğu
gevşemelere göre çok daha az derecede

gevşemeler,

azalma

göstermiştir

oluşturduğu

ve bu madclcnin

maksimum

gevşeme

hipertansif hayvanların aortasında
azalmamıştır. Ayrıca

genetik olarak

hipertansif olan sıçanların mezenter
damarlarında, ACh'in oluşturduğu

azalmakta, sodyum
neden olduğu
nitroprussiyatın
gevşemeler ise azalmamaktadır (23).
Bundan dolayı, hipertansif arterlerde

gevşemeler

endotele-bağımlı

gevşemelerin
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vasküler düz kas

cevaplılığının bozulmasının katkısı

çok azdır. Benzer sonuçlar, DOCA-tuz
ile hipcrtansif yapılmış veya
koarktasyona bağlı hipertansiyon
gelişen sıçanlarda bulunmuştur (27).
e) Spontan hipertarisif sıçan aortasmda, endotele-bağımlı gevşemelerin
azalması, endotele-bağımlı gevşeme ve
kontraksiyonlarm eş-zamanlı olarak
gelişmesine bağlı olabilir (31). NormotensifWistar-Kyoto sıçanlarında da
ACh'in EDCF salıverilmesine neden
olabilirliği düşüncesi dışlanamaz. Her
iki türde de konstriktör faktörün
salıverilmesi aynı olsa bile, hipertansif
hayvanların vasküler düz kas hücreleri
faktöre daha duyarlı olabilir, nitekim
aralarında vazokonstriktör prostaglandinlcrin de bulunduğu diğer birçok
nörohümoral mediyatörlere, hipertansif
sıçan damarları daha duyarlıdu (31).
Sonuç olarak, hipertansif kan damarlarında

endotele-bağımlı

gevşemeler değişmektedir. Üzerinde
çalışılan hayvan hipertansiyon modcllerir.in çok büyük bir çoğunluğunda,
gevşemeler deprese olmaktadu. Hipertansif kan damarlarında, endotelebağımlı cevaplardaki değişmenin
mekanizmaları sıçanda Dahi tipi ve
genetik (spontan) hipertansiyon
modellerinde farklıdır. İlkinde EDRF
salıverilmesinde bir azalma ve/veya
faktörün endotel hücrelerini aşıp düz
kasa erişmesinin bozulması olası bir
mekanizma iken, sonuncusunda EDRF
ve EDCF'nin birlikte, eş-zamanlı
salıverilmesindeki değişiklikler rol
oynamaktadır.
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