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İskemik Önkoşullama : Genel Özellikleri ve Klinik 
Uygulama Alanları 

Özet : iskemik önkoşullama birçok hayvan türünde iskemik 
nekroz, aritmiler ve postiskemik nıiyokardiyal disfonksiyona 
karşı güçlü bir koruma sağlamaktadır. Geçici olan bu ko
ruma, önkoşullamadan saatlerce sonra tekrar ortaya çı

kabilmektedir. 
Önkoşullamanuı insanlarda da olduğunu gösteren çeşitli ça
lışmalar vardır. Bunlar.~ anjiyoplasti sırasında tekrarlayan 
balon şişirilme/erine toleransın artması, infarktüs öncesi an
jin.anın yararlı etkileri, tekrarlayan· egzersiz ya da pacingle 
oluşturulan iskemiye karşı hastalarda tolerans gelişmesi, 
kardiyotorasik cerrahide aralıklı aort klemp tekniğiyle m.i
yokardda ATP'nin korunması ve in vitro izole insan tra
beküler kası ve ventriküler miyositlerinde önkoşııllama ile 
uyumlu sonuçlar gözlenmesidir. 
Gelecekte önkoşullama ya da önkoşullama yapan ajanlar 
kardiyopulmoner bypas, kalp transplantasyonu, anjina ve mi
yokard infarktüsünde uygulanabilecek ve kalbin daha iyi bir 
korunmasına neden olabilecektir. 
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İSKEMİK ÖNKOŞULLAMA, kısa süreli ve tek
rarlanan iskemik streslerin daha uzun süreli benzer 
strese karşı miyokardda belirgin bir direnç oluş
turmasıyla gerçekleşen koruyucu, adaptif bir me
kanizmadır. İskemik önkoşullamanın koruyucu et
kisinin bifazik olarak geliştiği son yıllarda 

aydınlatılmış bir gerçektir: 

• korumanın akut fazı (klasik önkoşullama) 
• subletal miyokard iskemisine moleküler adap-

lschemic Preconditioning ~· General Characteristics and 
C/inical lmplications 

Summary: lschernic preconditioning provides powerful pro
tection against ischemic necrosis, arrhythmias and post
ischemic myocardial dysfunction in a wide variety of animal 
species. This transient protec;tion returns several hours later 
after preconditioning. 
There are various studies demonstrating that pre
conditioning alsa exists in humans: lncreased tolerance to 
repetitive balloon inflations during angioplasty, beneficial 
effects of preinfarction angina, tolerance developement in 
patients to ischemia induced by repetitive exercise or pacing, 
preservation of myocardial ATP by internıittent aortic cross
clamping during cardiothoracic surgery and observation of 
consistent results with precanditioning in in vitro isolated 
human trabecular muscle and ventricular myocytes. 
in future, preconditioning or preconditioning mimetic agents 
could be applied in cardiopulmonary bypass, heart trans
plantation, angina and myocardial infarction and might re
sult in betler preservation ofthe heart. 
Key words: Ischemic Preconditioning, Myocardium 

tasyonun bir sonucu olarak gelişen korumanın geç 
fazı (korumanın ikinci penceresi] 

Korumanın akut fazı (klasik önkoşullama): 

İlk kez 1986'da Murry ve ark. risk altındaki mi
yokardda her biri S'er dakikalık reperfüzyon ile ay
rılan 4 kez 5 dakikalık koroner arter oklüzyonu ger
çekleştirerek, takip eden daha uzun süreli (40 
dakikalık) koroner arter ok!üzyonuyla oluşan in-
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fark! büyüklüğünde %75 azalma olabileceğini göz
lemlernişlerdir1. Bu olgudan önce, kısa süreli is
kemi ataklarının adenin nükleotidlerinin tüketimini 
arhracağı ve tekrarlayan iskemi ataklarının kü
mülatif etki gösterip, miyokardda metabolik ve 
fonksiyonel bozukluklar oluşturarak letal kar
diyomiyosit hasarına neden olduğu görüşü ha
kimdi. Ancak intakı hayvan modellerinde, tek
rarlayan kısa kardiyak iskemi ataklarından ilkinde 
adenin nükleotidleri önemli ölçüde tüketilirken, 
takip eden ataklarda böyle bir etkinin ya çok az ya 
da hiç gözlenınediği, bu etkinin kardiyak nekrozda 
azalmaya neden olduğu ve uzun kümülatif iskemi 
ataklarında devam edebildiği bilinmektedir2. İs

kemik önkoşullamarun özellikleri şöyle özet
lenebilir: ATP tüketim hızında yavaşlama, sıçan, 
tavşan, domuz kalbinde önkoşullamanın kolateral 
dolaşıma bağımlı olmaması ve uzun süreli is
kemiden önce kısa tek bir koroner arter ok
lüzyonunun bile kalbi önkoşullayabilmesi (örn; kö
pekte 5 dk süreli 3, sıçanda 3 dk süreli tek bir 
oklüzyon4), önkoşullamanın koruyucu etkisinin sü
rekli iskemi periyodu 90 dk. - 3 saat sınırlarını 
aştığında ya da başlangıçtaki iskemik ön
koşullama atağı ile sürekli koroner oklüzyonu ara
sında gecikme olduğunda kaybolması, ancak baş
langıçtaki iskemik ataktan 24 saat sonra tekrar 
korumanın ortaya çıkabileceği (korumanın ikinci 
penceresi), önkoşullamaya tolerans gelişebilmesi, 

uzun süreli iskemiden önce uygulanan çeşitli stres
lerin (hipoksi, gerim, endotoksin, sıcak şoku, alfa-1 
adrenerjik stimülasyon vs gibi) önkoşullama ben
zeri etkiyle sonuçlanabilmesi ve önkoşullamanın 
mekanizmasının birçok türde endojen adenozinle 
açıklanmasıdır. Önkoşullama iskemi ve re
perfüzyon hasarının sonuçlarına karşı da koruma 
sağlamaktadır. Aritınilerin şiddetini azaltır, in
farktüs oluşumunu geciktirir, miyokardın is
kemiden sonra kontraktil fonksiyonun geri dön
mesini iyileştirir, lakta! oluşumunu azaltır, lakta! 
dehidrogenaz (LDH) ve kreatinin kinaz (CK) sa
lınımını azaltır5.6. 

Korumanın geç fazı [korumanın ikinci penceresi = 
Second Window of Protection (SWOP)]: 

Uzun süreli mekanik yüklenıneyle oluşan kardiyak 
hipertrofiden başka, strese karşı gelişen ikinci bir 
kardiyak adaptasyon formu olan geç adaptasyondan; 
korumanın geç fazından sözedilmektedir: 
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*Murry ve ark.1986'da köpekte1, **Yang ve ark. 
(1993) tavşanda7 ve ***Li ve Kloner (1994) sıçanda8 
önkoşullamanın koruyucu etkilerinin önkoşullama 
ile sürekli iskemi periyodu arasında belirli süre 
geçtiğinde kaybolduğunu bildirmişlerdir (*2 saat, 
**1 saat, ***l.5 saat). Ancak Sack ve ark. 1993'te do
muzda 1 saatte kaybolan bu korumanın 4 gün sonra 
tekrar kazanılabileceğini belirtınişlerdir9 . ön
koşullamanın yararlı etkilerinin önkoşullama ile 
sürekli iskemi atağı arasında 1 saatlik gecikme oldu
ğunda ortadan kalkmasına rağmen, Li ve Kloner 
(1994) sıçanda 1 saat sonra tekrarlanan önkoşullama 
ile infarkt büyüklüğü ve aritmiler üzerine olan et
kilerinin tekrar elde edilebileceğini gös
termişlerdirS. Marber ve ark. (1993) tavşanda hem 
vücut sıcaklığında artışla (15 dk. 42°C) hem de 4 
kez 5 dakikalık koroner arter oklüzyonuyla ön
koşullama uyguladıktan 24 saat sonra 30 dakikalık 
koroner arter oklüzyonu yapıldığında infarkt 
büyüklüğünde azalma gözlemlemişlerdirw 

Köpekte ve tavşanda kısa süreli hızlı ventriküler 
"pacing" den 24 ve 48 saat sonra yapılan "pacing" 
!erin EKG'de ST segment sapmasında azalma 
oluşturduğu bildirilmiştir ıı. 

Miyokard iskemisi ve anoksiye karşı katekolamin 
uygulaması ile oluşan korumada oksijen sunumu 
ve gereksinimi arasındaki imbalanstan hem beta 
hem de alfa reseptör uyarımının sorumlu olduğu; 
bu dengesizliğin de iskemiye benzer şekilde kalpte 
gecikmiş korumaya neden olduğu be
lirtilmektedir ı ı. 

7-okzo-prostasiklinin sıçan, kobay, kedi, köpek ve 
tavşanlara uygulanınası kalpte geç oluşan ve uzun 
süren bir korumaya neden olmaktadır! ı. 

E.coli'den türetilen endotoksinin in vivo olarak ek
sojen katekolaminlere karşı kardiyak cevapları dep
rese ettiği bilinmektedir. Önceden E.Coli en
dotoksini uygulanınış sıçanların kalpleri 
çıkarıldıktan sonra sabit akımda perfüze edilip ko
roner arter oklüzyonu uygulandığında, ventriküler 
aritınilerin ciddiyetindeki azalmanın serum fiz
yolojik verilenlere göre endotoksin uygulamasından 
özellikle 8 ve 24 saat sonra belirgin olduğu; dek
sametazon önuygulaması yapılanlarda ise ortadan 
kalktığı .ve mekanizmanın NO sintaz ve sik
looksijenaz 2'nin indüksiyonu ile olduğu bil
dirilmiştir1 ı. 
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Sıcak şokuna bağlı olarak kalple oluşan gecikmiş 
koruma, sıcak proteinlerinin indüksiyonuyla ger

çekleşmektedir1 1 . Egzersiz ve kronik hipoksiye 
maruz kalma sonucu oluşan korumaların me
kanizmasının ise farklı olabileceği öne sü
rülmektedir. 

Önkoşullamanm Olası Mekanizmaları: 

Korumanın akut fazının mekanizması tam olarak 
açıklanmamış olmasına rağmen, en azından tav
şanda adenozin A1 reseptörlerinin uyarılmasının 
erken korumanın hem bir mediyatörü hem de te
tikleyicisi olduğu düşünülmektedirl2. Ancak ge
cikmiş korumanın tavşanda benzer mekanizmayla 

olup olmadığı bilinmediğinden Baxter ve Marber 
(1994) tavşan modelinde tekrarlayan kısa koroner 
arter oklüzyonlarından 24 saat sonra miyokardda 
infarktüse duyarlılığın azaldığını gözlemleyerek 

gecikmiş korumanın da adenozinle ilgili me
kanizmalarla başlatılabileceğini öne sür
müşlerdirl2. Borchert ve ark. (1994) geç adap

tasyonun Na+/K+-ATPaz ve fosfodiesteraz 1 ve IV 
gibi enzimlerin indüksiyonundaki artışla birlikte 
olduğunu göstermişlerdirB Buradan yola çıkarak 
Krause ve Szekeres 1995'de geç adaptasyona bağlı 

korumanın mekanizmasında adrenerjik uyarılara 

cevabın azalmasının, miyokarddaki cAMP dü

zeylerinde benzer değişikliklerle korelasyon gös
terip göstermediğini araştırmışlardır! 4. Hatta bu 
değişikliklerin geç adaptasyona bağlı fos
fodiesteraz 1 ve iV ile nasıl bir ilişkisi olduğu ve 
strese bağlı geç adaptasyonla miyokardda oluşan 
korumanın terapötik olup olamayacağım ortaya 

koymaya çalışmışlardır. Bazı araştırıcılar da ön
koşullamanın geç fazının adenozin aracılı olması 
yanında mRNA transkripsiyonu ve antioksidan 
proteinler gibi koruyucu proteinlerin sentezini de 

içerdiğini bildirmişlerdir15 · 16 . Hoshida ve ark.(1993) 
önkoşullanmış köpek kalbinde 24 saatlik subletal 
iskemiden sonra antioksidan aktiviteyi in
celediklerinde, infarkt büyüklüğündeki azalmanın 

manganez-süper oksit dismutaz'da artışla birlikte 
olduğunu bulmuşlardır 1 7. Zhou ve ark.(1996) ko

lateral kan akımının söz konusu olmadığı ve ön

koşullama üzerine serbest radikallerin spesifik et
kilerinin çalışılmasında iyi bir model olan izole 

sıçan miyositlerinde, miyokarddaki geç dönemdeki 
korumanın baştaki oksidatif stresle indüklenen an
tioksidan enzim aktivitesindeki artışla birlikte olup 

olmadığım araştırmışlardır18 . Bu çalışmada kısa 
ve aralıklı anoksi sırasında oluşan serbest oksijen 
radikallerinin, anoksi ve reoksijenasyon hasarına 
karşı miyositlerin korunmasından sorumlu olan an
tioksidan enzimlerin aklivitesinin artmasına neden 
olabileceği sonucuna varılmıştır IS. 

İnsanda önkoşullama oluşuyor mu? 

İnsanlarda önkoşul!amarun varlığını destekleyen 
çalışmalar başlıca 4 grup altında toplanabilir19: 

l.Balon anjiyoplasti çalışmaları: 

Anjiyoplasti sırasında aralıklı olarak balonun şi

şirilmesiyle iskemik ataklar oluşturulmakta ve böy

lece reversibl hasar oluşumunun modülasyonu 
araştırılabilmektedir. Klinik olarak ilk resmi adap
tasyon çalışması 1990'da Deutch ve ark tarafından 
yapılmıştır20. Sol ön inen koroner artere perkutan 

transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) yapılacak 
olgularda 2 kez 90 sn süreyle balon şişirilerek ok
lüzyon yapılmıştır. İkinci balon şişirilmesi sı

rasında vizüel analog skala ile belirlenen anjinal ağ

rı sırasında ST segmentindeki yükselmenin ve hem 
arteriyel hem de venöz kandan ölçülen laktat dü

zeyinin ilkine göre daha az olduğu, pulmoner arter 
basıncının ve koroner sinüs akımının da daha 

düşük olduğu bulunmuştur. Buna karşın Oldroyd 
ve ark (1992) ise balonu 60 saniye süreyle şi

şirdiklerinde ciddi ST segment değişiklikleri ya da 
lakta! oluşumunda farklılık bulamamışlardır21. De 

Jong ve ark (1993) 60-90 saniye arasında değişen 
sürelerle balon şişirdiklerinde miyokardda lakta! 
ya da hipoksantinin azalmadığını bulmuşlardır22. 

Bu bulgular korumayı başlatmak için gerekli bir 
eşik iskemi süresi olduğunu ve bu eşiğin 90 saniye 
olduğunu göstermektedir. Cribier ve ark (1992) sol 

ön inen koroner arteri tıkalı 17 olguda ortalama 231 
sn (120-370sn) süren, her biri arasında 3 ile 5 dk. re

perfüzyon süresi olan ve 5 kez balon şişirilen bir 
anjiyoplasti çalışmasında ST segmenl yük
selmesinin derecesinin, sol ventrikül diyastol sonu 
basıncındaki yükselmenin ve ejeksiyon frak

siyonundaki bozulmanın son iki balon şişirilmesi 

sırasında öncekilere göre daha az olduğunu bul
muşlardır23. Taggart ve ark (1993) her biri 2 da

kikalık reperfüzyonlarla ayrılan 2 kez 90 sn. süreyle 
balon şişirilen PTCA'larda ikinci balon şişirilmesi 
sırasındaki anjiyoplasti kalelerinin kılavuz telinden 
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epikardiyal EKG ile kaydedilen ST segment yük
selmesinin derecesinin ve aksiyon potansiyelinin 
devam süresinin ilkine göre daha az olduğunu sap
lamışlardır24.1993'te Tomai ve ark. farklı basınçla 2 
kez 2 dk. süreyle anjiyoplasti balonunu şişirdikleri 
çalışmada, ikinci oklüzyon sırasındaki ST segment 
kaymasının aynı basınçla balon şişirilen ça
lışmalardakine benzer şekilde ilkine göre daha az 
olduğunu ancak ikinci oklüzyon sırasında ilkine 
göre daha yüksek basınçla oklüzyon 
oluştuıulduğunda daha ciddi anjina görüldüğünü 
bildirmişlerdir25 . Bu çalışmada kolateral kan akımı 
ise ölçülınemiştir. Yine Tomai ve ark. (1994) başka 
bir çalışmada koroner anjiyoplastilerde selektif 
ATP'ye duyarlı K+ kanal blokörü glibenklamid ön 
uygulamasıyla önkoşullamanın koruyucu etkisinin 
ortadan kalktığını ve insanlarda da hayvanlarda 
olduğu gibi önkoşullamanın ATP'ye duyarlı K+ ka
nallarının aktivasyonuyla olabileceğini gös
lermişlerdir26. Okishige ve ark. (1996) iskemik ön
koşullamanın miyokardın repolarizasyonu üzerine 
etkilerini belirlemek için koroner anjiyoplastilerde 
koroner arter oklüzyon ve reperfüzyonuyla provoke 
olan QT dispersiyonunda (ventriküler re
polarizasyon ve kardiyak elektrikse! instabilitedeki 
değişiklikleri yansıtan) azalma tespit etmişlerdir27. 
1996'da Claeys ve ark. anjiyoplasti sırasında is
kemiye adaptasyonun adenozin reseptör an
tagonisti aminofilin ile inhibe olduğunu, böylece in
sanlarda da iskemik önkoşullamanın adenozin 
reseptörlerinin uyarımıyla olduğunu bil
dirmişlerdir28. 

2. Miyokard infarktüsünden önce görülen (prod
romal) anjinanın etkilerini bildiren çalışmalar: 

Klasik iskemik önkoşullamaya en çok benzeyen kli
nik durum akut miyokard infarktüsünden hemen 
önce, bir ya da daha fazla stabil olmayan anjina 
ataklarının görülmesidir. Bu gruptaki çalışmalar da 
miyokard infarktüsünden önce görülen anjinanın 
olumlu veya olumsuz sonuçlar verebileceğini gös
termiştir. Cortina ve ark. (1985) miyokard in
'arktüsünden en az 1 ay önce anjir>a geçirmiş olan 
hastaların çoğunun birden fazla koroner arterinde 
hastalık olduğundan koroner kolateral skorunun 
yüksek olduğunu, bu nedenle de ön duvar in
farktüsünden sonra sol ventrikül fonksiyonlarının 
korunınasının sadece kolateral gelişmesine bağlı 
olmadığını belirtmişlerdir29. Matsuda ve ark. 
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(1984) miyokard infarktüsünden en az 6 hafta önce 
anjina geçirmiş olan hastaların hem global hem de 
bölgesel sol ventrikül fonksiyonlarının daha iyi 
korunduğunu bildirmişlerdir30. Ancak bu yararlı 
etkinin iskemik önkoşullamaya atfedilmesinin ola
naksız olduğunu, çünkü infarktüsle ilgili arterin 
tüm hastalarda kronik olarak tıkandığını, ön
koşullamanın ise sadece nekrozu .geciktirdiğinden 
reperfüzyon yokken kalbin korunmasının da müm
kün olınayacağını bildirmişlerdir. Hirai ve ark. 
(1992) infarktüsten en az 1 hafta önce anjinası olan 
hastalarda kontraklil fonksiyonun korunduğunu ve 
bunun kolateral dolaşundaki iyileşme ile birlikte 
olduğunu göstermişlerdir31 . 1 haftadan daha kısa 
süre içinde anjinası olanlarda ise, aksine infarkt böl
gesinde kolaterallerin gelişmediği ve sol ventrikül 
fonksiyonunun önceden anjinası olınayanlara göre 
farklı olmadığını görmüşlerdir3 1 .0ttani ve ark. 
(1993) infarktüs başladıktan sonra 24 saat içinde an
jinası olanlarda Hirai ve ark.'nın (1992) aksine an
jinası olınayanlara göre infarktın daha küçük oldu
ğunu bildirmişlerdir32 . Bu çalışma bugüne _dek 
önkoşullama ile direkt olarak kıyaslanabilecek en 
önemli retrospektif klinik çalışma olarak kabul edil
mesine rağmen, prodromal faz çok uzun oldu
ğundan alternatif koruyucu mekanizmaların ka
tılınası olasıdır. Müller ve ark. (1990) infarktüsten 
en az 1 hafta önce anjinası olan hastaların mor
talitelerinin daha düşük olduğunu bil
dirmişlerdir33. Açıklanamayan nedenlerle, in
farktüsle ilgili arterin tekrar tıkanmasının bu 
hastalarda daha zor olduğunu ve bunun da azalan 
mortaliteye katkıda bulunabileceğini öne sür
müşlerdir33. 

3. Anjinaya adaptasyon : 

Hastalarda egzersizle ya da " pacing" le oluşturulan 
anjinaya karşı aniden tolerans gelişebileceği, bu to
leransın kolateral akımdaki artmaya değil, mi
yokardın bölgesel oksijen tüketimindeki değişikliğe 
bağlı olduğu bildirilmiştir. Jaffe ve Quinn (1980) 30 
dk. yürütüp 20 dk. dinlendirerek bir kez egzersiz 
yaptırdıkları hastalara ikinci kez egzersiz yap
tırdıklarında ilkine göre daha az ST segment sap
ması, ancak hız basınç ürününde yükselme bul
muşlardır34. Okazaki ve ark. (1991) egzersiz 
testlerinden ikincisinde ilkine göre daha az ST _seg
ment depresyonu olduğunu ve miyokardın bölgesel 
oksijen tüketiminin daha düşük olduğunu ve ikinci 



rAiiAlJ J. Phann. Sci., 23, 75-81, 1998 

test sırasında büyük kardiyak venlerden adenozin 
salınımının daha fazla olduğunu bildirmişlerdir35 . 
Williams ve ark. (1985) 5-15 dakikalık dinlenme pe
riyotlarıyla ayrılan iki benzer " pacing" le in
düklenen takikardiyle anjina oluşturdukları ça
lışmada ikinci " pacing" de ilkine göre anjina 
ciddiyetinde, ST segment depresyonunda ve lakta! 
atılımında azalma ve egzersiz çalışmalarına benzer 
şekilde miyokardın oksijen tüketiminde azalma 
bulmuşlardır% 

4. Aorto koroner "bypass" sırasında in vivo ve in 
vitro insan kardiyomiyositlerinin önkoşullanması : 

Koroner arter " bypass" operasyonu sırasında ara
lıklı aort klemp tekniğiyle metabolik düzeyde ko
ruma sağlanmıştır. Önkoşullanmış kalplerde kont
role göre daha az laktat oluşma eğilimi olduğu ve 
önkoşullanmış miyokardın ATP düzeylerinin de 
kontrole göre korunduğu gösterilmiştir37. Yeterli 
sürede reperfüzyonla ayrılsa bile kümülatif is
kemiler miyokardda hücre nekrozuna neden 
olabileceğinden, bu iskemik hasarı sınırlamak için 
kardiyopleji kullanımı tartışılmaktadır. Menasche 
ve ark. (1995) global iskemi modelindeki kar
diyopleji ile oluşan korumanın, nikorandil gibi po
tasyum kanal açıcılarıyla artırılabileceğini bil
dirmişlerdir38. İlles ve ark. (1994) izole tavşan 

kalbinde uzamış hipotermik " arrest" düzeneğinde 
bile kristaloid kardiyopleji ile iskemik ön
koşullamanın miyokarddaki korumayı anlamlı şe
kilde artırabileceğini bildirmişlerdir39 . Kol
locassides ve ark. (1996) global normoterınik 

iskemiden sonra izole kanla perfüze sıçan kalbinde 
iskemik önkoşullamanın fonksiyonel iyileşmeyi 

artırdığını ve önkoşullamanın bu koruyucu et
kisinin kardiyoplejinin etkisine benzer olduğunu 
göstermişlerdir40. Seung-Jun ve ark. (1996) kar
diyoplejik "arrest" ve yeniden ısınmanın taklit 
edildiği modelde, önkoşullamanın miyosit kont
raktilitesi üzerine koruyucu etkilerinin olduğunu ve 
bu etkilerin ATP'ye duyarlı potasyum kanallarının 
ya da adenozin aracılı yolakların aktivasyonuyla sağ
lanabileceğini göstermişlerdir41 . Kirvaitis ve ark. 
(1996) koyunlara randomize olarak kardiyopleji ba
zında hiperpolarizan A TP'ye duyarlı potasyum 
kanal açıcısı pinasidil, proteinkinaz C aktivatörü 4-
(-forbol-12,13-dibütirat) ya da standart potasyum/ 
magnezyum uyguladıklarında, kardiyoplejik " ar
rest" sırasındaki önkoşullamarnn ajana spesifik 

olup, standart potasyum/magnezyum kar
diyoplejisine üstün olduğunu bulmuşlardır42. Zell
ner ve ark. (1996) kardiyoplejik" arrest" ten önce hi
poksik önkoşullamanın reperfüzyon ile miyosit 
kontraktilitesi üzerine direkt ve yararlı etkilerini 
araştırdıkları çalışmada, önkoşullamanın direkt 
olarak miyosit düzeyinde ;_ıdüklenebildiği ve mi
yosit önkoşullamasının kardiyoplejik arrest ve ye
niden ısınmadan sonra ıniyosit fonksiyonu ve ~ ad
renerjik cevap verirlik üzerine koruyucu etkiler 
sağladığını öne sürmüşlerdfr43. Cleveland ve ark. 
(1996) da optimal korumanın; miyokardda oksijen 
gereksinimini azalttığı '"in soğuma, ılık ya da so
ğuk kardiyopleji ve de öı.koşullama ile birlikte sağ
lanabileceğini bildirmiş1Prdir44. 

Yellon ve ark.(1993) koroner arter " bypass" ope
rasyonunda aralıklı aort klemp tekniği uygulaması 
sırasında alman biyopsi örneklerinin kontrole göre 
metabolik düzeyde (ATP) koruma sağlayabilece

ğini, insan miyokarrl iokusunun önkoşullanabile
ceğini gösteren ilk araştırmacılardandır45. Burns ve 
ark.(1995) koyunlarda 3 kez 5 dakika süreyle nor
motermik bölgesel iskemi yaptıklarında sadece ön
koşullama ve kardiyopulmoner "bypass" uygula
nan gruplarda, kontrol grubu ve kardiyopulmoner " 
bypass" ile fentolamin ve 8-p-sülfofenil-teofilin uy
gulanan gruplara göre miyokardda koruma 
oluştuğunu ve bu korumanın da alfa adrenerjik ve 
adenozin reseptör uyarımı ile meydana geldiğini 
öne sürmüşlerdir46 . Ayrıca izole insan ventrikül mi
yositlerinin ve sağ atriyum trabeküllerinden elde 
er' ,,en düz kasın da önkoşullanabileceği gös
terilmiştir. Walker ve ark.(1993) hipoksik ön
koşullama periyodunun, kontrol grubuna göre 
kontraktil fonksiyonun %100 geri dönmesini sağ
ladığını saptamışlar ve bu koruyucu etkinin ade
nozin reseptör antagonistleriyle ortadan kal
dırılmasının, insan kalbinde önkoşullamanın tav
şan ve köpeklerdeki gibi adenozinle tetiklenmesine 
bağlı olabileceğini öne sürmüşlerdir47. İkonomidis 

ve ark.(1993) da benzer şekilde insan ventrikül mi
yositlerinin de önkoşullanabileceğini ve ön
koşullanmış hücre süpernatantlarının kontrole 
göre hidrojen, lakta! ve LDH konsantrasyonlarının 
da düşük olduğunu göstermişlerdir48. Wang ve 
ark. (1997) ise izole tavşan kardiyomiyositlerinde 
önkoşullama ile oluşan korumanın adenozin re
septör antagonistleriyle kısmen ya da tamamen or
tadan kaldırılabileceğini göstermişlerdir49. 
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Günaydın, Çakıa 

Sonuç olarak genel adaptasyon formunun sadece 
bir komponenti olan iskemik önkoşullama gibi bir 
uyarının adenozin ya da analogları, ATP'ye duyarlı 
potasyum kanal aktivatörleri veya onkojenik ol
mayan proteinkinaz C aktivatörleriyle taklit 
edilebileceği anlaşılmıştır. İnsanlarda bu ko
rumanın hangi koşullar altında terapötik olabilece
ğini belirlemek için araştırmalar sürmektedir. 
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