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Trombosit Aktive Edici Faktör (PAF): Kardiyovasküler 
etkileri ve iskemi-reperfüzyondaki rolü 

Özet: Trombosit aktive edici faktör (PAF), miyokart is
kemisinin patofizyolojisinde rolü olabileceği ileri sürülen 
endojen bir mediyatördür. Bu derlemede PAF'ın biyosenteıi, 
antagonistleri, kardiyovasküler etkileri ve miyokart is
kemisindeki rolü ile ilgili bazı araştırınalar özetlenmiştir. 
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GİRİŞ 

iskemi, aritmiler 

Trombosit aktive edici faktör (PAF) güçlü fizyolojik 

etkileri olan bir fosfolipittir. l-alkil-2-(o)-asetil-sn

glisero-3-fosfokolin yapısmdadır1 . Trombosit, po

limorfonükleer lökosit, monosit ve rnakrofajlann ak

tivasyonnna neden olUJ'. Ayrıca, vasküler geçirgenlik 

arhşına, hipotansiyon, kalp debisinde azalma, per

füze karaciğerde glikojenoliz ve uterus ka

sılmalarının uyarılmasına yol açar. Hem normal fiz

yolojik olaylarda işlev gördüğü hem de bazı 

patolojik olaylara aracılık ettiği anlaşılmıştır1 . 

Iliyosentezi ve metabolizması 

Plazmadaki bazal P AF kaynağı böbrektir. P AF'ın 

sentezlendiği diğer dokular karaciğer, dalak ve 

kanın fagositoz yapan hücreleridir. inflamasyon veya 

alerjide rolü olan birçok hücre, örneğin nötrofiller, 

rnakrofajlar, lenfositler, bazofiller ve eozinofiller ak-

PlateletaAcivating Factor: lts cardiovascular effecls and 
role on ischemia 9 reperfusion 

Summary: it has been suggested that plate/et-activati11g fac

tor (PAF) is an endogenous mediator which might play an 
important role in !he pathophysiology of myocardial is
chemia. Some investigations about the biosynthesis, an
tagonists and cardiovascular effects of PAF and it's role on 
ınyocardial ischeınia have been sıunnıarized in this review, 
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tive edildikleri zaman PAF sentezler ve salıverirler2. 

Diğer bir PAF kaynağı insan endotel hücreleridir. 

insan endotel hücresi kültürlerinin trombin ile sti

müle edildiklerinde P AF sentezledikleri gös

terilmiştir3. İnsan trombositlerinin kendiliklerinden 

sentezledikleri PAF miktarı belli değildir. Trom

bositler stimüle edildikleri zaman, sentezlenen ana 

ürün, trombositlerin P AF'ın metabolizmasından so

rumlu enzimlerce zengin olması nedeniyle P AF'tan 

çok lizoPAFtır4. 1994'de Tomlinson ve arkadaşları, 

P AF'ın sıçan vasküler düz kas hücre kültürlerinde de 

üretildiği ve depolandığını göstermişlerdir5 . 

Çoğu hücre tipinde istirahatteki P AF düzeyinin 

düşük olduğu ve PAF oluşumunun membrandaki 

bir uyarıya bağlı olduğu bilinmektedir. P AF bi

yosentezi için en az iki yol bulunduğu saptanmıştır: 

l. Yeniden biçimlenme (Remodeling): Aktivasyon so

nucu çalışan yoldur. Bu sentez yolunda ilk basamak 
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fosfolipaz A2'nin aktivasyonudur. Bu enzim, alkil 
kolin fosfogliseritlerinden sn-2-yağ açil biriminin hid
rolizini katalizler ve 1-o-alkil-sn-glisero-3-fosfokolin 
(lizoP AF) olarak adlandırılan bir ara ürün ve bir ser
best yağ asidi meydana gelir. Ancak, lizoPAF ve ara

kidonik asit sentezinin farklı enzim aktiviteleriyle ve 
birbirinden bağımsız olarak kontrol edildiği gös
terilmiştir6. ikinci basamak, lizoP AF'ın bir asetat ila
vesiyle PAF'a dönüştürülmesidir. Bu basamağı ka
talizleyen enzim lizoPAF asetiltransferazdır. 

2. P AF sentezi için ikinci bir yol da, de novo sentez 

olarak adlandırılır. Bu yolda sentezlenen 1-o-alkil-2-
asetil-sn-gliserol, 1-o-alkil-2-asetil-sn-gliserol kolin 
fosfotransferaz enzimi tarafından PAF'a dö
nüştürülür. Bu yol fosfotidil kolin sentezi ile ana
logdur, fakat enzimler kendi prekürsörlerine spe
sifiktir. PAF sentezleyen bazı hücreler (örn. endotel 
hücreleri) bu sentez yolunu kullanmamaktadırlar. 
Ancak, serbest yağ asitlerinin de novo P AF sentezini 
stimüle edebildikleri gösterilmiştirl,7. 

P AF sentezlendikten kısa bir süre sonra parçalanır. 
İnaktivasyonundan sorumlu enzim al
kilasetilgliserofosfokolin asetilhidrolazdır. Bu enzim 
hem hücrelerde hem de insan plazmasında li

poproteine bağlı olarak bulunur. Plazmadaki ase

tilhidrolaz aktivitesinin östrojen tarafından kontrol 
edildiği gösterilmiştir. Ancak, gerek intraselüler ge
rekse plazmadaki asetil hidrolazın substrata öz
güllüğü birbirlerine benzer, fakat molekül ağırlıkları, 
inhibitörler ve proteazlara duyarlılıkları farklıdırl,7. 

Reseptörleri 

P AF, spesifik membran reseptörleri yoluyla biyolojik 

etkisini gösterir. Ancak henüz bulgular P AF reseptör 

alt tipinin tanımlanmasına olanak tamınamakta

dırl,6,7. P AF, bazı dokularda çok düşük kon

santrasyonda çok yüksek aktivite ve stereoselektivite 

gösterir. Radyoligand bağlanma tekniğiyle insan 

trombositlerine, nötrofillerine ve akciğer memb

ramna bağlandığı gösterilmiştir. Spesifik bağ

lanması pek çok P AF antagonisti ile inhibe edi

lebilmektedir8. 
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Etki mekanizması 

P AF'ın polifosfoinozitol yıkımım sıimüle ettiğini gös
teren bulgular vardır. Sonuçta oluşan ürünler, ino
zitoltrifosfat (IP3) ve diaçilgliserol (DAG)'dür ve bun
lar ikinci haberci olarak rol oynarlarl,7,9. lntraselüler 
kalsiyumun mobilizasyonunu ve protein kinaz C'nin 
aktivasyonunu sağlarlar. Bazı araştırıcılar P AF'm et
kisi için kalsiyum kanallarının açılmasını zorunlu 
görmekle beraber, PAF'a ait cevapların çoğuna IP3 
aracılığı ile hücre.içi kalsiyum depolarından mobilize 
olan kalsiyumun aracılık ettiği gösterilmiştir9. Tav
şan trombositlerinde ve insan polirnorfonükleer !ö
kositlerinde P AF'ın tirozin kinazın özel bir tipinin 
fosforlanmasını stimüle ettiği ve sitozolden tavşan 
trombosit membranma hızla transferini sağladığı 

gösterilmiştir 6•7. 

P AF reseptörlerinin aktivasyonunu takiben G pro
teinlerinin ceva~a katıldığım gösteren bulgular var
dır. PAF cevaplarına aracılık eden G proteinlerinin ti
pinin hücreden hücreye değiştiği anlaşılmıştır ı,7, 

P AF'm etki mekanizması konusunda dikkati çeken 
bir özellik de bir kez P AF bağlandıktan sonra re
septörlerinin desensitize olmasıdır?. 

Reseptör antagonistleri 

1. Spesifik olmayan P AF inhibitörleri: 

Kalsiyum kanal blokörleri, kalınodulin inhibitörleri, 
kalsiyum şelatörleri ve lokal anestezikler gibi direkt 
olarak intraselü!er kalsiyumu etkileyen çeşitli ilaç 
grupları PAF'a ait cevapları etkilerler. Buna benzer 
bir etkileşme de siklik nükleotid düzeylerini de
ğiştiren. agonistler (prostasiklin, Prostaglandin E2, 
salbutamol v.s.) ile indirekt olarak sözkonusudur. 
P AF'ın etkileri kromoglikat, tirotropin salıverici hor
mon, nalokson,. tiklopidin, atropin ve prometazinin 
bazı kuaterner türevleri ile de antagonize edilebiiirs. 

ll. Spesifik PAF antagonistleri: 

1. P AF iskeleti ile benzer yapıdaki antagonistler, 

1. Baskısız iskelet yapısına sahip olanlar: Gliseril is
keletinin fonksiyonel gruplarının değiştirilmesiyle 
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P AF yapısından direkt olarak türetilmiş an

tagonis!lerdir. Bu gruptan CV-3988, oral yoldan aktif 

potent bir antagonisttir. Sıçanda PAF'a bağlı hi

potansiyonu, trombositopeniyi, hemokonsantrasyo
nu ve endotoksine bağlı şoku inhibe eder. Ro-19 

3704, tavşan, insan ve kobay trombositlerinin P AF'a 

bağlı agregasyoriumı ve ayrıca kobayda, bron

kokonstriksiyon ve hipotansiyonu inhibe eder. Ro-19 

1400, Ro-18 8736, Ro-18 7953, SRI 63-119 da PAF'a ya

pıca benzeyen diğer antagonistlerdir8. 

ii. Baskılı iskelet yapısına sahip olanlar: PAF iskeletinin 

siklizasyonu ile türetilen antagonistlerdir. Bu bi

leşiklerin potensi nispeten düşüktür8. 

iii. Tetrahidrofuran Türevleri: P AF iskeleti ile ilişkili 

bazı tetrahidrofuran türevleri de patent antagonist et

kiye sahiplir8. 

2. Doğal kaynaklı P AF antagonis!leri: 

Çin ve Brezilya bitkilerinden elde edilen lignanlar ve 

terpenler ile pek çok bakteri veya mantarın oluş

turduğu gliotoksin benzeri bileşikler bu ·gruba girer8. 

3. Sentetik P AF antagonistleri: 

P AF iskeletinden yola çıkılarak sentetik olarak ge

liştirilmiş antagonistlerdir8. 

Fizyolojik olaylardaki rolü 

P AF, üreme, fetüsün gelişmesi, doğum ve böbrek 

fonksiyonu ile ilgili fizyolojik olaylar için önemli bir 

sinyal mediyatörüdür. Örneğin, fare embriyoları sa
dece P AF oluşturmaz, ancak P AF embriyonun can

lılığı ve gebelik potansiyelinden sorumludur, çünkü 

fertilize yumurtarun uterusa implantasyonu için ge

reklidir. Gerçekten de P AF antagonistleri imp

lantasyonu önlerler. PAF'ın embriyonik gelişmenin 

ileri aşamalarında ve gebeliğin sonlandırılmasındaki 

önemi de saptanmıştır. Ayrıca, PAF'ın sıçan, kobay 

ve insanlarda uterus kontraksiyonlarım başlattığı ve 

sürdürdüğü de bi!inmektedir. 

Diğer yandan hipertansif sıçanlarda plazma ase-

tilhidrolaz aktivitesinin arttığı, P AF düzeylerinin 

azaldığı görülmüştür. Böbrek fonksiyonlarını et

kileyen faktörler PAF'm plazma düzeylerini de

ğiştirebildiğinden, P AF'm kan basıncının fizyolojik 
kontrolünde rolü olması güçlü bir olasılıktır7. 

Kardiyovasküler etkileri 

P AF, hem trombositlerle ilişkili hem de trom

bositlerden bağımsız çeşitli kardiyovasküler etkilere 

sahiptir. 1984'te Feuerstein ve arkadaşları, evcil do

muzda in vivo olarak yaptıkları çalışmayla PAF'm 

koroner vazokonstriksiyona neden olduğunu ve bu 

etkisinin de siklooksijenaz inhibitörleri tarafından ön
lendiğini gösterinişlerdirıo. P AF'm izole perfüze 

sıçan kalbinde de vazokonstriktör etkili olduğu ve 

kardiyak kontraktiliteyi azalttığı gösterilmiştir. Va

zokonstriksiyona LTC4 ve siklooksijenaz türevi me

ıabolitlerin oluşumu katkıda bulunur. Kardiyak 

kontraktilitedeki azalmanın LTC4 aktivitesine bağlı 

değil siklooksijeenaz ürünlerinin salıverilmesiyle il

gili olduğu anlaşılmıştırll. PAF, vasküler per

meabiliteyi kısmen lokal kan akımına bağlı olarak ar
tırır12. PGE1 ve PGE2 gibi lokal vazodilatörler ciltte 

P AF'm neden olduğu vasküler permeabilite artışmı 
po!ansiyalize ederler. PAF'm neden olduğu vasküler 

permeabilite artışı nötrofil, trombosit ve mast hücresi 

aktivasyonundan bağımsızdır. Endotel hücrelerinin 

P AF reseptörleri taşıması P AF'm endotel hücreleri 

üzerine direkt kontraktil etkileri olabileceğini gös

lennektedir13. PAF'm neden olduğu vaskiller per

meabilite artışı insanda ve deney hayvanlarında P AF 

antagonis!leri tarafından antagonize edi

lebilmektedir. 

P AF'm izole kobay kalbinde koroner kan akımında 

ve kontraksiyon gücünde doza bağlı bir azalmaya 
neden olduğu gösterilmiştir14. İzole insan papiller 

kasında ise önce pozitif inotropik sonra da negatif 

inotropik olmak üzere bifazik etki gösterdiği ve ikinci 

fazda görülen negatif inotropik etkiden sik

looksijenaz ürü~lerinin sorumlu olabileceği öne sü
rülmüştür15. İnsan sağ atriyum dokusunda ise 

P AFın koroner akım değişikliklerinden ve me

diyatör salıverilmesinden bağımsız, direkt negatif 
inotrop etkisi olduğu saptanrruştır16. Sıçan izole 
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venlriküler miyositlerinde P AFm negatif inotrop et
kisinin direkt reseptör aracılığı ile olduğu gös
t '! ' ' 17 erı rnıştir . Bilinci açık sıçanlarda yapılan ça-

lışmalarda P AFm kan basıncım ve total periferik 
damar direncini azalttığı fakat kalp hızını artırdığı, 
yüksek dozda ise kalp debisini azalttığı göz
lemniştir. Küçük dozlarda PAF tüm damar ya
taklarında damar direncini azaltır ve kan akımını ar

tırır, oysa yüksek dozlarda kısmen mezenterik 

damar direncini arhrarak mezenterik kan akımını 
azaltmaktadır. Bu etkiler ise çeşitli PAF an
tagonistleriyle selektif olarak antagonize edi
lebilmektedir18. 

Bazı patofizyolojik olaylardaki rolü 

1. Miyokart iskemisi 

Klinik ve deneysel çalışmalar, iskemi ve reperfüzyon 
sırasında görülen miyokart nekrozundan trombosit 
aktivasyonunun sorumlu olabileceğini gös
termektedir. İskemik miyokarddan PAF salıverildiği, 

deney hayvanlarında ve insanlarda saptanmıştır. 
Ayrıca deneysel çalışmalar P AF antagonistlerinin 
miyokardiyal iskemi sırasında nekroz ve arit
mojenezisi azalttığım gösterıniştir19,ZO. 

· Koroner arter oklüzyonunun ilk dakikalarında mi

yokardiyal lizofosfolipitlerin miktarı artmaktadır. Li

zoP AF, P AF prekürsörüdür ve miyokart iskemisinin 
yaklaşık 20. dakikasında miktarının % 50 kadar art
tığı, nekrotik alanda da P AF bulunduğu gös

terilmiştir. PAF, iskemik hasarın majör komponenti 
olan serbest radikallerin oluşumunda rol oynayan en 

önemli hücrelerden olan nötrofiller için, güçlü ke
motaktik bir ajandır. Bu nedenle PAFın, miyokart is
kemisinin patofizyolojisinde önemli bir rolü ola
bileceği ileriye sürülmüştür. TCV-309, BN 52021, 

CV-3988 ve BN 50739 gibi P AF antagonistleriyle kar

diyak ve vasküler P AF reseptörlerinin blokajı sonucu 
iskemik miyokardı koruyucu etkiler elde edil-

. t' 21-25 mış ır . Ancak P AF antagonisti olan WEB 

2086'mn anesteziye köpeklerde koroner ligasyon so
nucu oluşturulan infarktüslü alan, iskernik hasar ve 

aritmiler üzerinde her hangi bir yararlı etkisi gö
rülmemiştir26. 
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Ari!milerdeki rolü 

izole sıçan kalbinde P AF antagonisti ginkgolid B (BN 
52021)'nin koroner ligasyon ile oluşturulan oklüzyon 
aritrnilerine karşı doza bağlı olarak koruyucu etki 
oluşturduğu gösterilmiştir27, Diğer bir PAF an
tagonisti WEB 2086'nın ise P AF ile oluşturulan arit
milerin yanı sıra· ovabainin neden olduğu aritmileri 
de inhibe edebildiği saptanmıştır28 . La

boratuvarımızda yapılan bir çalışmada ise anes
teziye kobaylarda digoksin ile oluşturulan arit
milerin gerek WEB 2086 gerekse BN 50730 ile 

azaltılabildiği gözlenmiştir29. 

P AF antagonistlerinin antiaritrnik etkinliği ço
ğunlukla hemodinamik etkilerden bağımsız bu
lunmuştur. lntakt kalpte PAF'm miyokart üzerine di
rekt elektrofizyolojik etkilerinin bulunduğu normal 

perfüzyon, global miyokart iskemisi ve reperfüzyon 
sırasında saptanmış, miyokart iskemisi ve buna 

bağlı aritmileri şiddetlendirebileceği anlaşılmıştır3° 

Sonuç 

P AFın miyokart üzerine direkt aritrnojenik etkileri 
vardır31. P AF an.ıagonistleri iskemi sırasında oluşan 
ventriküler fibrilasyon ve taşikardi süresini ve in
sidansını doz bağımlı olarak azaltır. Ancak re

perfüzyon sırasında görülen aritmiler üzerine etkili 
değildir27, P AF antagonistleri kalp hızı, aort akımı, 
koroner kan akımı, sol ventrikül basıncı ve diyastol 
sonu basıncı gibi kardiyak fonksiyonları artırmaz30, 
Bu bulgular miyokart iskemisinin gelişimi ve komp
likasyonları üzerinde P AFın anlamlı bir rolü ola

bileceğini göstermektedir. 
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