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ÖZET 

 
 

İki Böbrek Bir Klip Hipertansiyonunda Farklı Oranlardaki Tuz   

Yüklemelerinin Barorefleks Duyarlılığı Üzerindeki Etkileri 

 
 

Amaç: Çalışmamızda, 2 Böbrek 1 Klip hipertansif sıçanlarda, % 0,5 (düşük) ve 
% 1 (aşırı) NaCl’lik tuz yüklemelerinin barorefleks duyarlılığı ve PRA üzerindeki 
etkilerinin saptanması amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Klip takılan grup ile onun yalancı operasyonlu kontrolünden 
alınan sıçanlara, distile su veya düşük tuz çözeltisi veya aşırı tuz çözeltisi üç hafta 
süreyle içme suyu olarak verildi. Üç haftanın sonunda, uyanık durumdaki hayvanlarda; 
plazma renin aktivitesi (PRA), kan basıncı düzeyleri, fenilefrin ve sodyum nitroprussid 
kullanılarak, parasempatik bileşeni ile birlikte arteryel barorefleks duyarlılığı ölçüldü. 
Barorefleksin sempatik bileşeninin duyarlılığı, refleksin toplam ve parasempatik 
duyarlılıklarından hesaplanarak bulundu. Ayrıca, hayvanların bazal ve intrinsik kalp 
atım hızları, kalp ve böbrek ağırlıkları ölçüldü.  

Bulgular: Klip uygulaması distile su ve aşırı tuz yükleme koşullarında PRA’ni 
artırdı (p<0,05). Aşırı tuz yüklemesi kontrol hayvanlarında, düşük tuz yüklemesi ise 
klipli hayvanlarda, PRA’yı azalttı (p<0,05). Klipleme, yalnızca, distile su alan 
sıçanlarda barorefleks duyarlılığını azalttı (p<0,05). Tuz yüklemeleri, kliplilerde ve 
kontrollerinde, barorefleks duyarlılığını etkilemedi; ancak, klipliler ile kontrolleri 
arasında duyarlılık açısından saptanan farklılığın gelişmesini önledi. Barorefleksin 
parasempatik bileşeninin duyarlılığı, yalnızca aşırı tuz alımı durumunda azaldı 
(bradikardik yanıt için, p<0,05 ve taşikardik yanıt için, p=0,05). Klipleme tüm tuz 
yükleme koşullarında kan basıncı (p<0,01) ve sol kalp ağırlığını (p<0,05) artırdı. Tuz 
yüklemeleri, kliplilerdeki kan basıncı ve sol kalp ağırlığını anlamlı olarak etkilemedi.  

Sonuç: Düşük ve aşırı tuz yüklemelerinin renin anjiyotensin sistemi aktivitesini 
baskılayarak, iki böbrek bir klip hipertansif sıçanlardaki barorefleks duyarlılığı 
azalmasının ortadan kalkmasına yol açmış olabileceği; ayrıca, barorefleks 
duyarlılığındaki değişimin, bu hipertansiyon modelindeki kliplemeye bağlı kan basıncı 
artışını önlemediği kanısına varılmıştır.  

 
Anahtar sözcükler: Anjiyotensin II, Barorefleks Duyarlılığı, Hipertansiyon, Tuz 
yüklemesi 
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ABSTRACT 

 

 

      The Effects of Different Salt Loadings on Baroreflex Sensitivity in Two-

Kidneys One-Clip Hypertension 

 
  
 
Purpose: In the present study, we aimed to investigate the effects of  low salt 

(0,5 % NaCl) and high salt (% 1 NaCl) loadings on baroreflex sensitivity and PRA in 
2K-1C hypertensive rats. 

Material and Methods: Distilled water or low salt loading or high salt loading 
was given, as drinking water, to the rats from both clipped and their sham operated 
control groups for 3 weeks. Then, PRA, blood pressure levels and arterial baroreflex 
sensitivity with its parasympathetic component were measured by using pheylephrine 
and sodium nitroprussid in the conscious rats. The sensitivity of sympathetic component 
of baroreflex was calculated from total and parasympathetic sensitivity. In addition, 
basal and intrinsic heart rates, cardiac and renal weights were measured. 

Results: Clipping increased PRA under distilled water intake and high salt 
loading conditions (p<0,05).  PRA decreased in clipped rats under low salt while in 
controls under high salt loadings (p<0,05). The sensitivity of baroreflex was decreased 
only in clipped rats under distilled water intake (p<0,05). Salt loadings did not affect 
baroreflex sensitivity neither between clipped nor between control groups but led to 
dissapear the difference between clipped and control rats. The parasympathetic 
component of baroreflex  was decreased only under high salt loading (for bradycardic 
response, p<0,05 and for tachycardic response, p=0,05). Clipping increased blood 
pressure (p<0,01) and left heart weight (p<0,05) under all salt intake conditions. Salt 
loading did not affect blood pressure and left heart weight in clipped rats. 

Conclusions: We can conclude that salt loading led to disappear the decrease in 
baroreflex sensitivity of two kidney one clip hypertensive rats, probably by suppressing 
the renin angiotensin system activity. In addition, the salt-induced effect on baroreflex 
sensitivity did not prevent the clipping-induced blood pressure increase in this 
hypertension model. 

 
Key Words: Angiotensin II, Baroreflex Sensitivity, Hypertension,  Salt 

Loading. 
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1. GİRİŞ 

 

 

2B-1K hipertansiyonunda KB artışının temel nedenleri olarak Ang II ve sempatik 

etkinlik artışı gösterilmektedir1,2. Sempatik etkinlik artışının nasıl geliştiği bilinmemekle 

birlikte bu tip hipertansiyonda baroreflekste duyarlılık azalması saptanmaktadır3. Bilindiği 

gibi barorefleksteki duyarlılık azalması sempatik etkinlikte artışa yol açar.  Duyarlılık 

azalmasından kısmen Ang II artışı sorumlu tutulmakla birlikte; bunun hipertansiyona 

sekonder olarak geliştiği de ileri sürülmektedir4,5,6,7. Bu nedenle bu tip hipertansiyonda 

duyarlılık azalmasının nedeni ve KB artışındaki rolü tam olarak bilinmemektedir. 

Barorefleks duyarlılığı ile tuz alım miktarı arasında ilişki bulunduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır8. Tuz alım miktarı artırıldığında, sıçanlarda gelişen barorefleks 

bozukluğunun akut sodyum yüklenmesi sırasında gelişen barorefleks kaynaklı bradikardi 

azalmasının nedeni olduğu savunulmaktadır9. Bu hayvanlarda, NTS ve CVLM’deki 

nöronların aktivasyonunun orta derecede sodyum yüklemesi (% 0.6 NaCl, akut uygulama) ile 

anlamlı olarak artırıldığı bildirilmektedir. Bu medüller alanlardaki nöronların artmış bazal 

aktivasyonunun, aşırı tuzlu diyetin (izotonik sodyum klorür) alınması ve akut orta derecede  

sodyum yüklenmesi sırasında gözlenen barorefleks kaynaklı bradikardideki azalmadan 

sorumlu olabileceği savunulmaktadır10. Tuz alımındaki artışlara bağlı barorefleks 

duyarlılığındaki bu değişimlerin Ang II düzeyi veya Ang II AT1a reseptörlerinin 

etkinliğindeki değişimlere bağlı olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Sıçanlarda, sodyum 

alımındaki artmanın medyan preoptik (MnPO) çekirdek nöronlarını, dolaşım kaynaklı Ang 

II’i algılayan sirkümventriküler organlardan kaynaklanan girdilere duyarlılaştırdığı 

bildirilmektedir. Bu mekanizmanın, diyetle alınan sodyumun santral sempatoeksitatör 

merkezleri Ang II’nin uyarıcı etkilerine karşı duyarlılaştırmasının bir yolu olabileceği ve 

sempatik tonusa katkıda bulunabileceği savunulmaktadır. Sonuç olarak, tuza bağlı MnPO 

duyarlılık değişimlerinin barorefleks yanıtları değiştirdiği ve hipertansiyona katkıda 

bulunduğu ileri sürülmektedir11. Bununla birlikte, perinatal dönemde aşırı sodyumlu diyet 

alan sıçanların KB artışında, beyin AT1a reseptörlerinin (muhtemelen subfornikal organ AT1a) 

etkinliğindeki artışın kısmen ve sempatik etkinlik artışının tamamen rol oynamasına karşın; 

gelişen barorefleks bozukluğunun hipertansiyonun nedeni olmadığına ilişkin kanıtlar da ileri 

sürülmektedir12. Düşük oranda tuz içeren diyet alan sıçanlarda ise artan Ang II’nin, vagus ve 
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aortik depresör sinirlerin uyarılmalarına karşı gelişen kardiyak ve sinoaortik baroreflekslerin 

aktivasyonunun sonucu olan renal sempatoinhibitör yanıtı zayıflattığı bildirilmektedir13.  

Yukarıda özetlenen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, 2B-1K hipertansiyonunda 

barorefleks duyarlılığındaki değişim Ang II etkinliğindeki artıştan kaynaklanması muhtemel 

olmakla birlikte, renal sıvı-elektrolit atılımındaki kısıtlamanın yol açacağı diğer faktörlerden 

de kaynaklanabilir. 2B-1K hipertansiyonunda, renovasküler konstriksiyon sıvı ve elektrolit 

atılım yeteneğini azaltıp, renin-anjiyotensin etkinliğini yükseltirken, tuz alımının artırılması 

atılması gereken su ve elektrolit miktarını artırmakta ve renin-anjiyotensin sisteminin 

etkinliğini düşürmektedir14. 2B-1K hipertansiyonunda barorefleks duyarlılık azalmasının 

nedeni yalnızca artmış Ang II ise, duyarlılığın tuz yükleme oranına göre değişen Ang II 

düzeylerine paralel olarak değişmesi beklenecektir. Bu durumun tersine, Ang II dışındaki 

faktörler de duyarlılığı etkiliyorsa, duyarlılıktaki değişimlerin Ang II düzeyindeki 

değişimlerle paralel gelişmemesi beklenecektir. Tuz alım miktarına bağlı olarak Ang II düzeyi 

ve barorefleks mekanizmanın duyarlılığında farklı oranlarda ortaya çıkabilecek değişimler, 

alınan tuz miktarının artırılmasının KB üzerindeki etkilerinin gelişmesine aracılık edebilir. Bu 

ilişkinin var olup olmadığının saptanması, 2B-1K hipertansiyonunda, tuz alımındaki artışların 

KB gelişimini artırdığını, etkilemediğini, zayıflattığını veya geciktirdiğini bildiren 

çalışmalardaki farklı sonuçların yorumlanmasına katkı sağlayabilir14,15,16-18.  

Çalışmamızda, 2B-1K hipertansif sıçanlara artan oranlarda içme suyu şeklinde artan 

oranlarda tuz (NaCl) yüklemeleri uygulayarak, sıvı alımı ile atılımı arasındaki dengenin 

sağlanması için gerekli plazma renin aktivitesi (PRA) ve diğer homeostatik düzenleme 

sistemlerdeki ayarlamaların farklı derecelerde aktive edilmesi planlandı. Böylece, tuz 

yüklemelerindeki artışlara bağlı olarak barorefleks duyarlılıkta gelişecek olası değişiklikleri 

saptayarak, bunların PRA’den mi yoksa PRA dışı faktörlerden mi kaynaklandığını açıklığa 

kavuşturmak amaçlandı. Bunun yanında farklı tuz yükleme koşullarındaki KB düzeyleri ile 

barorefleks duyarlılığı arasında bağlantı olup olmadığının saptanması hedeflendi. Sonuç 

olarak, 2B-1K hipertansiyonunda, KB artışının barorefleks duyarlılık değişimine bağlı olup 

olmadığı ve  barorefleksteki değişikliğin PRA düzeyindeki değişikliklere paralel olarak 

gelişip gelişmediğinin anlaşılması  amaçlanmıştır.  

Hipotez: 2B-1K hipertansiyonunda tuz yükleme oranının artırılması barorefleks 

duyarlılığını etkiler. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Kardiyovasküler Düzenleyici Mekanizmalar 

2.1.1. Kısa Vadeli Düzenleyici Mekanizmalar  

2.1.1.1. Sinirsel Mekanizmalar 

2.1.1.1.1. Barorefleks mekanizma 

     Arteryel baroreseptörler, karotis arteri ve aort duvarında bulunan gerim reseptörleri 

olup KB'nın düzenlenmesini sağlamaktadır19. Barorefleks arkının kısa süreli KB 

düzenlemesinden sorumlu olan bileşenleri şunlardır: a) afferent liflerin reseptör sonlanmaları 

karotid sinüs ve aortik arkın adventisya tabakasında lokalize olup; bu afferentler 9. ve 10. 

kraniyal sinir dalları boyunca uzanır. b) Santral entegratif yerler ise vazomotor merkezdeki 

nükleus traktus solitaryus (NTS), kaudal ventrolateral medulla (CVLM) ve rostral 

ventrolateral medullayı (RVLM) içerir. Vazomotor merkez Medulla Oblangata’nın 2/3 üst ve 

ponsun 1/3 alt kısmında bulunur. Baroreseptörlerin afferent lifleri NTS’de sonlanır ve 

glutaminerjik sinapslar aracılığıyla ikinci sıra nöronları eksite eder. NTS’deki nöronlar 

vagusun dorsal motor çekirdeği ve nükleus ambiguus’daki pregangliyonik vagal nöronlara 

yansırlar. NTS’deki nöronlar ayrıca CVLM’deki GABAerjik nöronları da innerve eder. 

CVLM’deki GABAerjik nöronlar RVLM’deki nöronları innerve eder. RVLM’nin  Medulla 

Spinalis’in torasik segmentlerinin intermediolateral hücre kolonlarındaki sempatik 

pregangliyonik nöronlarına aksonal yansıması vardır. L-glutamat gibi nöroeksitatör ajanların 

CVLM’ye enjeksiyonunun KB’nı düşürdüğü ve sempatik sinir aktivitesini inhibe ettiği 

bildirilmektedir. Sonuç olarak bu alan, ventrolateral alanın kaudal depresör alanı olarak 

adlandırılır. Oysa, RVLM’ye L-glutamatın enjeksiyonunun KB’nı ve sempatik sinir 

aktivitesini artırdığı belirtilmektedir. Bu sebepten dolayı bu alan rostral pressör alan olarak da 

bilinir20. Anatomik ve immünohistokimyasal çalışmalar, NTS’nin RVLM ile monosinaptik 

bağlantıları olduğunu bunların periferik kemoreseptör sinyallerle ilgili olabileceği 

bildirilmektedir21. c) Efferent liflerin sempatik kolu omuriliğin intermediyolateral kolonunda 

(sempatik pregangliyonik nöron) ilerler.  N. Vagusun dorsal çekirdeği ve nükleus 

ambiguus’tan kaynaklanan preganglionik parasempatik nöronların efferentleri ise n.vagus 

içinde uzanır. Bu efferent liflerin hedef organları kalp ve vasküler yataktır. Arteryel 

barorefleks mekanizmanın kardiyovasküler sistemin saniyeler içerisindeki kontrolünde rol 

oynayan en hızlı ve en güçlü bileşen olduğu genel olarak kabul edilmektedir22. 
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     Merkezi sinir sistemine aktarılan arteryel baroreseptör afferent deşarjdaki 

değişiklikler, KB’ndaki değişiklikleri tamponlayacak veya tersine çevirecek refleks  

ayarlamaları tetikler. Örneğin basınçtaki artış,  refleks parasempatik aktivasyon ve sempatik 

inhibisyonu; bunları izleyen kalp atım hızındaki (KAH), kalp kasılabilirliğindeki ve venöz 

dönüşteki  azalmaları başlatır. KB’ndaki azalma  ise baroreseptör afferent boşalımı azaltarak, 

kalp atım hızını, kardiyak kontraktiliteyi, vasküler direnci ve venöz dönüşü artırma yönünde 

tetikler. Böylece barorefleks mekanizma KB ve KAH’nı etkileyerek, basınçta meydana 

gelebilecek kısa süreli değişikliklerin minimize edilmesinde negatif geribildirim 

düzenlemesini gerçekleştirir23.   

 Barorefleksin KAH ve renal sempatik sinir sistemi etkinliğini kontrol eden 

devrelerinin farklı adaptif özellikler gösterdiği bildirilmektedir. Barorefleksin afferent 

kolunun A ve C liflerinden oluşan karışık lifler olduğu ve bunların maksimum ateşleme 

düzeyleri, eşik değerleri ve işlev görme aralıklarının farklı olduğu savunulmaktadır. A ve C 

liflerinin KB’ndaki sırasıyla hızlı ve yavaş değişiklikleri algılayarak geniş bir kontrol aralığı 

sağladığı savunulmaktadır. Ayrıca bu farklı iki tip lifin NTS’un farklı alanlarına 

yansıyabileceği ve refleksin farklı yolları üzerinde kontrole sahip olabileceği bildirilmektedir. 

Bu nedenle bir refleks yolun adapte olmasının diğer refleks yolların da adapte olmasını 

gerektirmediği olasılığı üzerinde durulmaktadır. Buna kanıt olarak, renal sempatik sinir 

aktivitesindeki refleks yeniden ayarlanma, KB ve KAH’daki yeniden ayarlanmadan daha 

yavaş hızda olması gösterilmektedir24.   

Barorefleks duyarlılığı, KAH ile sistemik KB değişimleri arasındaki ilişkinin bir 

ölçüsüdür. Barorefleksin gücü, damar yatağında gelişen olaylar sonucu meydana gelen 

KB’daki artış veya azalışın KAH ve sempatik aktivitede neden olduğu ters yöndeki 

değişikliğin miktarı ile ölçülür25. Barorefleks duyarlılığı ile kısa süreli KB değişimi arasında 

ters bir ilişki varken barorefleks duyarlılığı ile KAH değişiklikleriyle arasındaki ilişki doğru 

orantılıdır26. 

 

2.1.1.1.2. Kemorefleks Mekanizma  

     O2
- eksikliğinde veya CO2 ve H+ artışına neden olan bir durumda Karotis arter 

bifurkasyonunda iki karotis cismi ve aorttaki aortik cisimciklerde bulunan kemoreseptörler 

uyarılır. Uyarılar afferent Hering-Glossofaringeus ve Vagus sinirleriyle NTS’e ulaşır ve 

KB'nın artması sağlanır. KB kritik bir düzeyin altına düştüğünde, kemoreseptörlere ulaşan 

kan akımı azalır ve bununla birlikte kullanılan oksijen miktarı azalırken, karbondioksit ve 

hidrojen iyonlarının konsantrasyonu artar bu da  kemoreseptörlerin uyarılmasını sağlar. 
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Kemoreseptör refleks, normal arteryel basınç seviyelerinde çok işlevsel değilken özellikle 80 

mmHg ve altındaki KB seviyelerinde önem kazanmaktadır27. 

      Periferal ve santral kemorefleksler, arteryel kandaki oksijen ve karbondioksit parsiyel 

basınçlarındaki değişikliklerle, solunum paterninin düzenlenmesinde dominant otonomik 

mekanizmalardan  olup dolaşımın sinirsel kontrolünde güçlü etkilere sahiptir. Her iki 

refleksin de sempatik sinir trafiğini ve KB’nı arttırma yeteneğine sahip olduğu 

bildirilmektedir28. 

 

 2.1.1.1.3. Merkezi Sinir Sisteminin İskemik Yanıtı 

  Vazomotor merkeze ulaşan kan akımının bölgeyi besleyemeyecek düzeye kadar 

azalmasıyla, vazomotor merkezin direkt olarak yanıt verecek şekilde uyarılmasıyla sistemik 

arteryel basınç kalbin pompalama gücünün ulaşabileceği maksimum seviyeye kadar 

artmasıyla yükselir. Bu etkilerin yavaşlamış kan akımı nedeniyle, bölgeden karbondioksitin 

uzaklaştırılmasında yavaşlama nedeniyle meydana geldiği sanılmaktadır. Artmış 

karbondioksit konsantrasyonunun vazomotor merkezi güçlü bir şekilde uyardığı ve bu 

uyarılmaya artmış laktik asit ve diğer asidik maddelerin de katkıda bulunduğu 

bildirilmektedir. 

  

2.1.2. Orta Vadeli Düzenleyici Mekanizmalar 

2.1.2.1. Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi 

 Renin anjiyotensin aldosteron sistemi, KB’nın düzenlenmesinde saatler ve günlerle 

belirtilebilecek  sürede etki gösteren önemli bir kontrol mekanizmasıdır. Karaciğerden sürekli 

olarak sentezlenen anjiyotensinojen arteryel KB düştüğünde, jukstaglomerüler hücrelerden 

sentezlenen reninin etkisiyle Ang I’e, Ang I’in de ADE etkisiyle güçlü vazokonstriktif etkiye 

sahip Ang II’e dönüştürülmesiyle  KB’nın artması sağlanır. Anjiyotensinin bir çok alt tipi 

olmasına rağmen bunlardan en etkin olanı Ang II’dir. Ang II’nin KB’nı artırmada 

vazokonstriktif etkisi  yanında, böbreklerden su ve tuz atılımını azaltma yoluyla ekstrasellüler 

sıvı hacmini yavaşça artırarak etki gösterdiği bilinmektedir29. 

 

2.1.2.2.Stres- Gevşeme Mekanizması 

 KB çok yükseldiği zaman damarlar gerilerek genişlemeye başlar ve dakikalar hatta 

saatler boyunca bu gerilmeleri sürebilir. Sonuçta damarlardaki basınç normale döner. 

Damarların bu sürekli olabilen gerilme özellikleri orta vadeli bir tamponlama sistemi olup 

stres- gevşeme mekanizması olarak adlandırılmaktadır27.  
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2.1.2.3. Kapiller Sıvı Transfer Mekanizması 

 Kapiller basınç çok düştüğünde, ozmoz yoluyla dokudan dolaşıma sıvı emilimi ve kan 

hacmi artışı sonucu dolaşım KB’nın artmasını açıklamaktadır. Kapiller basınç çok yüksek 

olduğu zaman ise sıvı dolaşımdan dokuya geçmekte ve böylece kan hacminin azalması 

yoluyla KB’nı düşürmektedir27. 

 

2.1.3. Uzun Vadeli  Düzenleyici Mekanizmalar 

2.1.3.1. Böbrek-Vücut Sıvısı Basınç Kontrol Mekanizması 

Böbrekler, arteryel basıncın uzun süreli düzenlenmesinde basınç diürezi ve natriürezi 

mekanizmalarıyla sodyum ve su dengesini sağlama yeteneğiyle kritik role sahiptir. Arteryel 

basıncın uzun süreli kontrolü, böbrek vücut sıvı geri bildirim mekanizmasıyla sağlanır. 

Böbrekler, vücut sıvı hacmini değiştirerek arteryel basıncı düzenler, bu düzenleme basınç 

natriürezi denilen basıncın sodyum atılımı üzerindeki etkisiyle gerçekleştirilir. Sodyum 

atılımının renal perfüzyon basıncıyla doğru orantılı olduğu, KB ve perfüzyon basıncı artışının 

atılan sodyum miktarında artışlara sebep olduğu Şekil 1’de gösterilmektedir30. Artan arteryel 

basınca bağlı olarak tuz atılımının artmasını sağlayan  bu kontrol sistemini etkileyen birçok 

faktör olmasına rağmen en önemlisi anjiyotensindir. Ang II veya renal sempatik sinir sistemi 

aktivitesi arttığında, basınç-sodyum atılımı eğrisinin sağa kaydığı Şekil 2’de 

gösterilmektedir30. Ang II düzeyinin değiştirilmesi aracılığıyla bu mekanizmasının etkinliğini 

artırılmaktadır. Renal adrenerjik aktivitedeki kronik değişiklikler basınç natriürezini 

etkileyerek arteryel basınçta kalıcı değişimlere neden olur. Arteryel basınç ve vücut sıvı 

hacminin düzenlenmesinde renal sinirlerin kritik rol oynadığı düşünülmektedir31. 
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Şekil 1. Refleks kontrolünden yoksun böbreklerde sodyum atılımı üzerine basıncın etkisi
30

  

 

 

 

Şekil 2. Refleks kontrolü sağlam olan böbreklerde basıncın sodyum atılımı üzerindeki etkisi
30 
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2.1.3.2. Sinirsel Düzenleyici Mekanizmalar 

           Son yıllarda barorefleks mekanizmanın arteryel KB’nın uzun süreli düzenlenmesinde  

rol oynadığına ilişkin kanıtlar bildirilmektedir.  

 Thrasher yapmış olduğu çalışmalarda, karotid sinüsteki baroreseptörlerin 

duyarlılıklarını hızlı bir şekilde değiştirebilmelerine rağmen miyelinli olmayan baroreseptör 

liflerinin daha yavaş adapte olduğunu ve bu nedenle KB’nın uzun süreli kontrolünde rol 

alabileceğini savunmaktadır32. 

            

  2.1.3.3. Sistemik Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi 

       RAS, kardiyovasküler homeostazda, sıvı elektrolit dengesinde ve sempatik sinir 

sistemi aktivasyonunda entegratif rolü olan bir sistemdir. RAS’ın biyolojik etkinliğinden 

birinci derecede sorumlu olan hormon oldukça aktif bir oktapeptid olan Ang II’dir.   

Plazma renin seviyesi, vücudun tüm renin anjiyotensin sistemi aktivitesini belirleyen 

temel etkendir. Böbrekler dolaşımdaki reninin majör kaynağıdır. afferent arteriyol basıncının 

azalması, makula densadaki azalmış sodyum miktarı ve sempatik nöronların aktivasyonuyla 

renin salınımı uyarılmaktadır.  Dolaşımdaki RAS aktivitesi, başlıca, KB, su ve tuz alımına 

bağlı olarak düzenlenmektedir. Dolaşımda oluşan Ang II bütün vücuda taşınmakta ve 

fizyolojik cevapların oluşumunu tetiklemektedir33. 

Böbreklerden renin salınımının düzenlemesi karmaşık bir olaydır. Böbrekte bölgesel 

renin salınımının farklılığı, tubuloglomeruler geri bildirim mekanizmasının duyarlılığını 

belirlemeye yardımcı olur ve sonuçta renal kan akımının otoregülasyonu için ayar noktası 

oluşturur34. Renin salınımını düzenleyen kontrol mekanizmalarından biri, böbreklerdeki 

baroreseptör mekanizması olup arteryel basınç jukstaglomerüler hücre düzeyinde azaldığı 

zaman renin salınımı uyarılırken, basınç arttığı zaman ise renin salınımı baskılanmaktadır. 

İkinci bir mekanizma ise makula densa olup, renin salınımının hızı bu bölgedeki sodyum ve 

klor taşıma hızı ile ters orantılıdır. Taşıma hızı sadece makula densadaki hücresel 

mekanizmalara değil aynı zamanda buraya ulaşan elektrolit derişimine de bağlıdır. Makula 

densaya ulaşan sodyum ve klor miktarının azalması renin salınımını artırır. Prostaglandinler, 

özellikle prostasiklin, jukstaglomerüler hücrelere doğrudan etkiyle renin salınımını uyarır. 

Ang II ise jukstaglomerüler hücrelere direkt etkiyle renin salınımını baskılamaktadır. ADH’ın 

renin salınımını inhibe ettiği bilinmektedir. 

Sempatik etkinliğin artışı, dolaşımdaki katekolamin seviyesini ve postgangliyonik 

renal sempatik sinirlerden noradrenalin seviyesini artırma yoluyla renin salınımını 
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uyarmaktadır. Renal sinir terminallerinden salınan noradrenalinin, jukstaglomerüler 

hücrelerdeki beta 1 reseptörlerini uyararak renin sekresyonuna yol açtığı belirtilmektedir34,35. 

Bu sekresyonun siklik adenozinmonofosfat aracılığıyla gerçekleştiği bildirilmektedir34. 

Sistemik dolaşımı ilgilendiren birçok hastalığın renin seviyesini etkilediği 

bilinmektedir. Hipotansiyon, kanama, dehidratasyon gibi durumlarda renin salınımı artar. 

Kalp yetmezliği, siroz, renal arter veya aort darlığının da renin salınımını artırdığı 

bilinmektedir27,36. 

ADE inhibitörleri, Ang I’in Ang II’e dönüşümünü engelleyerek Ang II miktarını 

azaltmak yoluyla renin salınımını baskılarken Ang II’in  reseptörüne bağlanmasını engelleyen 

reseptör blokörleri de renin salınımını azaltmaktadır.  

Ang II’nin dolaşım sistemi ve böbrek işlevleri üzerinde gösterdiği etkiler Şekil 3’de 

özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 3. Ang II’nin oluşum aşamaları ve dolaşım ile böbrek işlevleri üzerindeki etkileri
37

. 

 

 

Ang II’nin böbrek içi etkileri renal damarlarda vazokonstriksiyon, tübüler sodyum 

reabsorbsiyonu, tubuloglomerüler geri bildirimin ve basınç natriürezinin düzenlenmesidir. 
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Ang II’nin sodyum geri emilimi üzerindeki etkisi, renal damarlar ve tübüllerdeki sinerjistik 

etkisiyle güçlendirilir. Ang II, afferent ve efferent arteriyolleri kasıp mezengiyal hücrelerin 

konstriksiyonunu sağlayarak renal kan akımını, glomerüler filtrasyon hızını ve filtre edilen 

sodyum yükünü azaltmaktadır. Buna ek olarak Ang II, henle kulpunda pasif sodyum geri 

emilimini artırmakta ve renal meduller kan akımını azaltmaktadır. Ang II, proksimal tübülde  

Na+/H+ değiştiricisini, bazolateral membran Na+/HCO-
3 birlikte taşıyıcısını ve Na+/K+ ATP’az 

aktivitesini direkt olarak artırıcı etkilere sahiptir. Distal nefronda Na+/H+ değiştiricisinin 

aktivitesini ve epitelyal sodyum  kanal aktivitesini düzenler. Ang II’nin bu renal vasküler ve 

tübüler aktivitelerinin  net etkisi, sodyum atılımını azaltmaktır. Sonuç olarak Ang II, direkt 

etkiyle böbreklerden su ve tuz geri emilimine yol açar. 

Ang II hem afferent hem de efferent arteriyollerin kasılabilirliğini artırmasına rağmen 

efferent arteriyol üzerindeki kasıcı etkisi daha fazladır. Arteriyollerin kasılmasıyla sonuçta 

glomerüllerden tübüllere daha az miktarda sıvı filtre edilir. Peritübüler kapillerde kan akımını 

yavaşlatarak tübüllerden hızlı ozmotik sıvı geri emilimine neden olarak  idrar miktarını 

azaltır27. 

Ang II, böbreküstü bezlerinden aldosteron salgılanmasına neden olarak da böbrek 

tübüllerinden su ve tuz tutulumuna neden olur. Arteryel basınçta ani bir değişiklik sonrası 

birkaç saat içerisinde aldosteronun dolaşımdaki seviyeleri değişmekte ve basınç kontrolünde 

önemli rol oynamaktadır31. 

Ang II, tip 1 reseptörünü uyararak sistemik KB ve periferik vasküler tonusta artışla 

vazokonstriksiyona neden olur. Ang II’nin vazokonstriksiyon yapıcı etkisi arteriyollerde 

venlerdekinden daha fazla miktarda görülür. Arteriyollerin kasılması periferik direnci 

arttırarak arteryel basıncı artırır, venlerde meydana gelen orta dereceli kasılma ise kalbe venöz 

dönüşü artırarak kalbin yükselen basınca karşı pompalama gücünü arttırır31. 

Yukarıdaki etkiler yanında, Ang II tip1 reseptörünün uyarılmasından sonra oluşan 

süperoksit NO’u inaktive ederek arterlerin dilatasyon kapasitesini azaltmaktadır. Endotelyal 

hücrelerde Ang II tip1 reseptörünün uyarılmasıyla reaktif oksijen türleri, F2 izoprostanlar, 

endotelin gibi maddelerin üretimiyle de Ang II’nin vazokonstriktif etkisi potansiyelize 

edilmektedir. Renin anjiyotensin sisteminin aktivasyonuyla küçük arterlerde medya tabakası 

genişliğinin lümen çapına oranının artmakta olduğu ve bunun KB’ndaki etkilerinden bağımsız 

olarak geliştiği bildirilmektedir38.   

Ang II, kardiyomiyositlerde tip1 reseptörleri üzerinden pozitif inotropik ve 

kronotropik etkiye sahiptir. Miyosit ve fibroblastlarda, fibroblast büyüme faktörü, transforme 

edici büyüme faktörü beta ve tromboplast kaynaklı büyüme faktörü aracılığıyla, büyüme ve 
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proliferasyon yaptığı bildirilmektedir25. Ang II’nin uzun süreli trofik etkisinin kardiyak 

hipertrofiye ve yeniden şekillendirmeye neden olduğu, bunun da hipertansiyon 

patofizyolojisinde rol oynadığı bildirilmektedir37. Ang II’nin uzun süreli etkilerinin deney 

hayvanlarında kalp ve böbreklerde hasara neden olacak ölçüde olabileceğini ileri 

sürülmektedir. Bu hasarın nasıl oluşabileceği Şekil 4’de ifade edilmektedir. 

 

Şekil 4. Ang II’nin kalp ve böbrek hasarlanmasındaki etkileri
25 

 

 

Ang II’nin kalp üzerindeki hipertrofik etkileri sodyum alım miktarına bağlı olarak 

değişebilmektedir. Kardiyak hipertrofi üzerindeki etki açısından, Ang II ile sodyum 

arasındaki etkileşim açık değildir. Ang II infüzyonu, KB’ndan bağımsız olarak kardiyak 

hipertrofiye neden olduğu gibi yüksek tuz alımının da kardiyak hipertrofiye yol açtığı 

bildirilmektedir. Ang II sodyum birikimine neden olduğundan Ang II’nin etkisi anlaşılabilir; 

fakat renin ve Ang II seviyelerini azaltan yüksek tuz alımının, KB üzerindeki etkiden 

bağımsız olarak kardiyak  hipertrofiye ve damar sertliğine neden olduğu yazılmaktadır. 

Ayrıca, düşük sodyum alımıyla Ang II seviyeleri yükselmekte fakat kardiyak hipertrofik etki 

gerilemektedir39. 
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       Sonuç olarak renin anjiyotensin sistemi, sodyum atılımı ve arteryel basıncının uzun ve 

kısa süreli düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu rol, Ang II’nin vasküler düz kas, 

kalp kası, adrenal korteks ve renal tübüllerdeki etkileriyle sağlanmaktadır. Ang II’nin santral 

etkiyle sempatik boşalımı arttırdığı da bilinmektedir. Hipovolemik ve hipotansif durumlarda, 

endojen Ang II sempatik sinir sistemini uyarmaktadır. Arteryel barorefleksler ve kardiyak 

reflekslerin aktive olmaları durumunda, Ang II’nin sempatoeksitatör etkilerinin ters yönde 

değişebildiği bildirilmektedir31.  

 

2.1.3.4. Yerel Renin Anjiyotensin Sistemleri  

         Son yıllarda yapılan birçok çalışmayla lokal RAS sistemlerinin var olduğu ve bunların 

birçok dokuda Ang II yapımı ve etkileri açısından önemli oldukları ortaya konmuştur40. 

Sistemik RAS’ın yanında damar yatağı, kalp, böbrek, beyin gibi bir çok doku da otokrin, 

parakrin ve intrakrin etkili Ang II üretebilme yeteneğine sahiptir. Bu doku RAS’ının işlevleri 

tam olarak bilinmemekle birlikte Ang II’nin kalp ve kan damarları için önemli bir büyüme 

faktörü olduğuna dair kanıtlar vardır41. 

 

2.1.3.4.1. Böbrekteki Renin Anjiyotensin Sistemi  

         Böbreklerde anjiyotensin  proksimal tübüllerde tanımlanmıştır. Proksimal tübüllerin 

fırçamsı kenarında bulunan yüksek konsantrasyondaki ADE ile Ang I hızla Ang II’e 

dönüştürülmektedir40. 

Böbrekte mezengiyal hücrelerde olduğu gibi afferent ve efferent arteriyollerin vasküler 

düz kas hücrelerinde de Ang II tip 1 reseptör proteini olduğu bildirilmektedir. Ang II tip 1 

reseptörleri fırçamsı kenar ve bazolateral membran boyunca da bulunmaktadır. Medullanın 

interstisyel hücreleri ve podositlerinin yüksek oranda tip 1 reseptör yoğunluğuna sahip olduğu 

saptanmıştır. Aynı zamanda böbrek medullasının kortekse göre daha yüksek Ang II reseptör 

yoğunluğuna sahip olduğu bildirilmektedir. Renal kortekste, Ang II, hücreler içinde olduğu 

gibi, tübüllerin yanında interstisyel sıvıda da bulunmaktadır. İnterstisyel sıvıdaki Ang II 

konsantrasyonu plazmadakine oranla daha fazladır. İlginç olarak, normotansif sıçanlarda ve 

Ang II infüzyonu yapılan hipertansif sıçanlarda medüller Ang II seviyesi kortekse göre daha 

fazladır. Medulladaki yüksek Ang II seviyeleri ve yüksek Ang II reseptör yoğunluğu, Ang 

II’nin medulladaki hemodinamik ve tübüler fonksiyondaki önemli rolünü desteklemektedir42. 

Ang II’nin bilinen proksimal tübüler etkilerinin çoğuna Ang II tip1  reseptörü aracılık 

yapar. Ang II tip 1 reseptörü, fosfolipaz C, D ve A2 işaretleme, mitojenin aktive ettiği protein 

kinaz ve tirozin kinazı içeren birçok sinyal yolunu aktive eden G-protein düzenleyici 



 13 

mekanizmaya eşleniktir. Ang II’nin tip 1 reseptörlerinin aktivasyonunun, fosfoinositid 

hidrolizine, intraselüler kalsiyumun mobilizasyonuna ve adenilat siklazın inhibisyonuna yol 

açtığı bildirilmektedir41. 

 

2.1.3.4.2. Beyindeki  Renin Anjiyotensin Sistemi 

Sistemik Ang II’nin beynin önemli bölgelerine girebilmesi yanında beyinde Ang II’nin 

lokal olarak sentezi için gerekli tüm komponentleri içeren lokal renin anjiyotensin sistemi de 

bulunmaktadır43,44. 

Beyinde  Ang II’nin tip 1 reseptörleri kardiyovasküler düzenleyici bölgeler olan 

lamina terminalis, area postrema, subfornikal organ, median preoptik nükleus, lateral 

parabrakiyal nükleus, paraventriküler nükleus, VLM, NTS gibi bölgelerde yoğun olarak 

bulunmaktadır40. 

Beyindeki RAS’nin hipertansiyonun gelişiminde rol oynayabileceğine ilişkin kanıtlar 

bildirilmektedir. Örneğin, spontan hipertansif sıçanlara  intraserebroventriküler ADE 

inhibitörünün, Ang II tip 1 reseptör blokörlerinin  veya anjiyotensinojen mRNA’sının akut 

veya kronik olarak uygulanışı  hipertansiyon gelişimini azaltmaktadır45. Beyin RAS 

aktivitesinin artışının hipertansiyonla nasıl sonuçlandığı tam olarak anlaşılamamış olmasına 

rağmen bu artışın artmış sempatik vazomotor tonus ve bozulmuş arteryel barorefleks 

fonksiyonunu içerdiği ileri sürülmektedir40. 
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               Şekil 5. Beyin RAS’ının susama ve sistemik vazokonstriksiyon üzerine etkileri
33

 

 

Beyinde önemli bir kardiyovasküler kontrol merkezi olarak nitelendirilen subfornikal 

organın (SFO) renin anjiyotensin sistemi aktivitesinde majör rol oynadığı Şekil 5’de 

gösterilmektedir. SFO’a Ang II enjeksiyonuyla nöronların aktive olduğu ve sistemik 

vazokonstriksiyonun arttığı ileri sürülmektedir. Kan-beyin bariyeri dışındaki SFO’da yüksek 

oranda bulunan anjiyotensinojen ve anjiyotensin reseptörlerinin, dolaşımdaki renin Ang II 

bileşenleri tarafından modülasyona uğratıldıkları üzerinde durulmaktadır33. Beyinde Ang 

II’nin sempatik sinir sistemi aktivitesi üzerindeki etkisi, kan beyin bariyerinin kısmen zayıf  

olduğu alanlar olan SVO’larda gözlemlenebilir. SVO’lar Ang II’nin tip 1 reseptörlerini 

içerdiğinden bu bölgelere yapılan Ang II mikroenjeksiyonları nörohormonal sistemler 

üzerindeki cevaplarda artışlarla sonuçlanabilir43.  

        Beyin kaynaklı Ang II aktivitesinde hem normotansif hem de hipertansif hayvanlarda 

RVLM’deki sempatik premotor nöronun önemli olduğu bildirilmektedir. Renovasküler 

hipertansiyonda Ang II’ nin artmış konsantrasyonunun area postrema ve RVLM ile sağlanan 

nörojenik vazokonstriksiyonla KB’nı artırdığı hipotezini destekleyen veriler olduğu 

bildirilmektedir46. 
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2.1.3.4.3. Kalp ve Damarlarda Renin Anjiyotensin Sistemi 

 RAS’ın tüm bileşenlerinin kalpte var olduğu tanımlanmıştır. Anjiyotensinojen kalbin 

tüm kısımlarında ve kardiyak miyosit ve fibroblastlar kültürlerinde eksprese edilmektedir. 

İnsanları da içeren birçok türde renin ve renin mRNA’sının atriyum, ventrikül ve izole edilmiş 

kardiyomiyositlerde bulunduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte bu alanlardaki renin 

mRNA’sının miktarı kardiyak anjiyotensin I etkinliğinin tümüne yol açacak kadar değildir. 

Dolaşımdaki renin ve proreninin kardiyak dolaşıma etkin bir şekilde alındığı ve bunların Ang 

I üretici etkinliğin ana kaynağı olabileceği savunulmaktadır47. Transjenik farelerle yapılmış 

olan çalışmalarda, dolaşımdaki reninin kalp hücrelerine alınabilmesi için, reninin mannoz 6 

fosfat kalıntıları içermesi gerektiği ve renin bağlayıcı proteinin  bu süreçte rol oynayabileceği 

bildirilmektedir47. 

      Kalp dokusunun ADE ürettiği ve bu enzimin  özellikle kardiyak fibroblastlarda ve 

endotel tabakasında bulunduğu bildirilmektedir. Kalpteki ADE’nin önemi sorgulanmaktadır. 

Çünkü, kimazlar Ang I’i Ang II’e dönüştürme işlemini katalize etmekte fakat ADE 

inhibitörleri ile inhibe edilmemektedirler. Kimazlar, kardiyak hücrelerdeki Ang II oluşturucu 

etkinliğin çoğundan sorumludurlar.  

 Ang II’nin tip 1 ve tip 2 reseptörleri de kalp ve izole kardiyomiyositlerde eksprese 

edilmektedir. Normal koşullarda, kardiyak fibroblastların sadece  Ang II tip 1 reseptörleri 

eksprese ettiği, kalp yetmezliğinde ise Ang II tip 2 reseptörlerini de yeniden aktive edebildiği 

savunulmaktadır.  

Ang II’nin pozitif inotropik etkisinin, Ang II’nin Ca++ homeostazını ve transmembran 

iletimini etkileyerek aksiyon potansiyeli plato fazının süresini ve yüksekliğini artırması 

sonucu geliştiği bildirilmektedir. Bunun kasılma sırasındaki gerim artışından sorumlu olduğu 

üzerinde durulmaktadır. 

Mekanik gerilmenin yerel anjiyotensinojen ve AT1 reseptörlerinde artışı tetiklediği 

bildirilmektedir. Bu durumun kardiyak miyosit ve fibroblastlardaki Ang II üretimini artırdığı; 

aktive olmuş kardiyak RAS’ın büyüme ve fibrozis ile ilgili genlerin indüksiyonunda rol 

oynadığı savunulmaktadır. Sonuç, kardiyak hipertrofi ve fibrozistir. Bu süreçlerin 

hipertansiyonun gelişmesi açısından önemi vardır. 

Yapılan çalışmalarda damar çeperinde anjiyotensinojen ve reninin yerel olarak 

bulunduğu ve Ang I üretiminin yerel olarak gerçekleştirilebildiği bildirilmektedir. Ayrıca 

dolaşımdaki renin de alınıp yerel Ang II üretiminde kullanılabilmektedir47. 
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2.2. Hipertansiyon 

       Hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı kardiyovasküler hastalıklar birçok ülkede ölüm 

sebepleri arasında birinci sıradadır. Hipertansiyon birçok genetik ve çevresel faktöre bağlı 

olarak meydana gelebilen kompleks ve multifaktöryel bir hastalıktır48.         

 

2.2.1. Primer Hipertansiyon Tipleri 

2.1.1.1. Esansiyel Hipertansiyon 

Esansiyel hipertansiyon genetik ve çevresel faktörlerin heterojen olarak rol oynadığı 

ve yaşla prevelansı artan en sık rastlanan hipertansiyon tipidir. Esansiyel hipertansiyon 

nedenleri halen tam olarak ortaya konulamamıştır.  Gelişen ve gelişmekte olan toplumlarda 

popülasyonun %25-35’ini etkilerken 70’li yaşlara gidildikçe bu oran %60 -70’e ulaşmaktadır. 

Hipertansiyon, abdominal bölge şişmanlığı, lipid ve glikoz metabolizması bozuklukları ve 

hiperürisemi gibi diğer kardiyovasküler risk faktörleriyle altta yatan nedene bağlı olarak 

ağırlaşmaktadır. Esansiyel hipertansiyonun nedenlerini araştırmaya yönelik genetik, 

moleküler, klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda farklı protein ekspresyonlarının 

hipertansiyona neden olabileceğine yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşılmaktadır49. 

 

2.2.2. Sekonder Hipertansiyon Tipleri 

 

2.2.2.1. Düşük Reninli Hipertansiyon Modelleri 

 

2.2.2.1.1. Böbrek Yetersizliğine Bağlı Hipertansiyon 

     Sıçanlarda oluşturulan subtotal nefrektomi-tuz (SNT) hipertansiyon modeli, hastalarda 

rastlanan ekstrasellüler sıvı hacminin genişlemesi ile başlayan düşük reninli hipertansiyonun 

oluşum mekanizmalarının araştırılması için kullanılmaktadır. Düşük reninli olmasına karşın 

anjiyotensin II aktivitesinin bu hipertansiyonun gelişmesi için gerekli olduğu da ileri 

sürülmektedir. 

     Bu tip hipertansiyon, böbrek kitlesinin % 70-80 oranında azaltılıp tuz yüklemesinin 

yapılmasıyla oluşturulur. Bu modelde hipertansiyonu başlatan faktörün ekstrasellüler sıvı 

hacminde  artış olduğu fakat hipertansiyonun devamını ve ilerlemesini sağlayan 

mekanizmaların karışık olduğu üzerinde durulmaktadır. Ekstrasellüler sıvı hacmindeki artışın 

başlangıçta kalp debisini arttırarak KB artışına yol açtığı bildirilmiştir. Fakat sonra KB’ndaki 

artışın böbreğin atılım fonksiyonunu değiştirerek  ekstrasellüler sıvı hacminde  artış olduğu 

normal yada normal seviyesine yakın bir değere ulaştırarak kan hacmini ve kardiyak debiyi 
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normale yakın seviyeye döndürdüğü bilinmektedir. Fakat debinin normale dönmesine rağmen 

hipertansiyonun ilerlemesine periferik dirençteki artışın neden olduğu savunulmaktadır. 

Yoğun olarak araştırılmasına rağmen dirençteki artışın mekanizması tam olarak bilinmemekle 

birlikte sempatik aktivite artışı, arginin vazopresin ve otoregülasyon mekanizmalarının 

etkisinin olabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca SNT modelinde hipertansiyonun gelişmesinde 

endojen dijital benzeri maddenin  de rolü olabileceği belirtilmektedir. 

 

2.2.2.1.2. DOCA-tuz hipertansiyonu 

    DOCA-tuz hipertansiyonu farmakolojik olarak oluşturulan hipertansiyon modelinin 

tipik bir örneğidir. 300-1000 mg/kg/dakika gibi yüksek dozlarda DOCA sıçanlarda 

hipertansiyon meydana getirmek için kullanılmaktadır. Bu tip hipertansiyonda içme suyu 

olarak izotonik tuzlu su kullanılması hipertansiyonun hem gelişimi hem de daha şiddetli 

olması için gereklidir. DOCA-tuz ve unilateral nefrektominin birlikte yapılması, 

hipertansiyon, kardiyak ve renal hipertrofi ve nefrosklerozla sonuçlanır. DOCA-tuz 

hipertansiyonu düşük reninli ve hacim yüklemeli bir hipertansiyon örneğidir. DOCA-tuz 

hipertansiyonunun oluşum ve gelişiminde vazopresinin rolü olduğuna dair kanıtlar 

bildirilmiştir. Şiddetli DOCA-tuz hipertansiyonunun patogenezinde vazopresör hormon olarak 

AVP’nin yer aldığına inanılmaktadır. Artmış sempatik sinir aktivitesinin renal sinirler yoluyla 

renal fonksiyonları etkileyebileceği, böbreğin denervasyonunun hipertansiyonun başlangıcını 

geciktirdiği ve hastalığın şiddetini azaltabileceği bildirilmektedir. Bu tip hipertansiyon 

modelinin en büyük avantajı hipertansiyonun gelişim evreleri sırasında tuzun oynadığı rolün 

araştırılmasında önemli fonksiyon görebilmesidir48. Bu tip hipertansiyonun gelişmesi için 

DOCA, tuzlu içme suyu ve subtotal nefrektominin uygulanması gerektiği bildirilmektedir. 

Hipertansiyon geliştiğinde kardiyak ve renal hipertrofinin ortaya çıktığına ilişkin bilgiler 

bulunmaktadır. Bu tip hipertansiyonun patogenezinde, AVP ve sempatik sinir sistemi 

aktivitesinin rolü olduğuna dair sonuçlar bildirilmektedir48. 

 

 2.2.2.1.3. Bir Böbrek-Bir Klip Hipertansiyonu  

        Bir böbrek bir klip hipertansiyonunda bir böbreğin renal arteri kliplenirken diğer 

böbrek cerrahi olarak çıkarılır. Bir böbrek bir klip hipertansiyonunda da başlangıçtaki KB 

yüksekliği  Ang II’e bağlıdır. Bir böbrek bir klip hipertansiyonunda, diğer böbrek 

olmadığından, sodyum ve su atılımında telafi edici artış gelişmediği ve  sıvı hacminin arttığı 

bildirilmektedir. Bir böbrek bir klip hipertansiyonu, sodyum ve sıvı hacmine bağımlı bir 
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model olduğundan hacim yüklemesinin hipertansiyon gelişiminde oynadığı rolü incelemek 

için ideal bir modeldir48. 

 

2.2.2.2. Yüksek Reninli Hipertansiyon Modelleri 

 

2.2.2.2.1. İki böbrek bir klip hipertansiyonu 

      1934’de Goldblatt ve arkadaşları, bir köpeğin bir renal arterini parsiyel olarak tıkayıp 

KB’nın artığını gösterdiğinden beri, renal kaynaklı bir hipertansiyon modeli olan Goldblatt 

hipertansiyonu birçok hayvanda başarıyla oluşturulmuştur. 2B-1K hipertansiyonu, bir renal 

arterin konstriksiyonu diğerinin ise intakt bırakılmasıyla gelişebilmektedir. Sıçanlardaki 2B-

1K hipertansiyonunda, plazma renin aktivitesi bifazik bir seyir göstermektedir. Erken fazda 

geçici renin artışıyla birlikte sodyum retansiyonu olmakta ve bu geçici renin artışı bir hafta 

içinde kontrol seviyelerine geri dönmektedir. Bu bulgulara dayanarak, 2B-1K 

hipertansiyonunun gelişiminde  renin anjiyotensin sisteminin rol oynadığı ve KB’nın kalıcı 

olarak yüksek olmasının da Ang II’e bağlı olabileceği savunulmaktadır. Çünkü Ang II’nin 

subpresör dozda uygulanması durumunda, doz cevap eğrisindeki kaymaya bağlı olarak KB 

artmaktadır. Buna dayanarak, bu modelde, kesin olmamakla birlikte, Ang II reseptörlerinin 

“upregulation”a uğradığı ileri sürülmektedir48.   

Yapılmış birçok çalışmada anjiyotensine bağımlı hipertansiyon modellerinde Ang 

II’nin tip 1 reseptörlerinin renal vaskülarite ve hipertansiyon gelişiminde önemli rol oynadığı 

gösterilmiştir. Fareler üzerinde yapılmış olan çalışmalarda iki böbrek bir klip hipertansiyon 

modelinde, hipertansiyonun Ang II’nin tip 1a reseptörleri aracılığıyla geliştiği 

bildirilmektedir50. 

    2B-1K hipertansiyon modelinde her iki böbrekte de renal Ang II seviyelerinin arttığı, 

artan Ang II’nin tübüler sodyum geri emilimini artırdığı bildirilmektedir. Böbreküstü bezinin 

artmış Ang II’i ise aldosteron sekresyonunu uyarmakta ve böbreklerden artmış sodyum geri 

emilimiyle birlikte hacim artışına bağlı hipertansiyonu desteklemektedir.  

      Renovasküler hipertansiyonda RAS’ın merkezi rol oynamasına rağmen Ang II’nin 

plazma seviyesi her zaman yüksek olarak saptanmamaktadır. Brown ve arkadaşları, uzun süre 

renovasküler hipertansiyona sahip hastalarda dolaşımdaki Ang II seviyesinin normal 

olabileceğini, Ang II seviyesinin KB’ndaki değişikliklerle korele olmadığını göstermişlerdir. 

Renovasküler hipertansiyon modellerinden, 2B-1K hipertansiyonunda, hipertansiyonun 

kronik fazında dolaşımdaki Ang II seviyelerinin normale döndüğü  bildirilmektedir. Bu 
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durumda KB yüksekliğinin devamının başka presör etkenler tarafından sağlandığı 

savunulmaktadır51. 

 

2.2.2.2.2. Aort koarktasyonuna bağlı hipertansiyon 

      Aort koarktasyonuna bağlı hipertansiyon, Goldblatt’ın bir böbrek bir klip 

hipertansiyon modelinin meydana geliş mekanizmasına benzerlik göstermektedir. Aortaya 

renal arterin üst kısmına daralma yapacak bir aparat yerleştirilecek olursa önce böbreklere 

ulaşan kan akımı azalacak buna bağlı olarak renin salınımıyla anjiyotensin oluşumu 

uyarılacak ve anjiyotensinin vazokonstriktif etkisiyle vücudun üst kısmında hipertansiyon 

meydana gelecektir. Birkaç gün içerisinde böbrekler hizasında su ve tuz tutulumuyla arter 

basıncı normal seviyesine dönerken vücudun üst kısmında ise hipertansiyon kalıcı olacaktır27.  

 

2.3. Anjiyotensin II İle Kan Basıncının Düzenlenmesinde Rol Oynayan Sinirsel 

Mekanizmalar ve Efektör Organlar Üzerindeki  Etkileri 

 

2.3.1. Renin Anjiyotensin Sisteminin Santral Sinir Sistemi Üzerindeki Etkisi İle Kan 

Basıncının Düzenlenmesinde Oynadığı Rol 

     Yapılmış olan çalışmalarda beyin kaynaklı renin Ang II  aktivitesinin fizyolojik olarak 

düzenlendiği bildirilmektedir. Bu sonuç, diyetle alınan sodyum miktarındaki değişikliğin 

özgül beyin alanlarına anjiyotensin reseptör blokörlerinin doğrudan mikroenjeksiyonuna olan 

yanıtları etkilemesine bağlanmaktadır. Spesifik beyin bölgelerinde fizyolojik olarak 

indüklenen Ang II aktivitesindeki değişikliğin, kardiyovasküler düzenlemede önemli olduğu 

ve özellikle bazal renal sempatik sinir aktivitesini ve bunun arteryel barorefleks 

düzenlenmesini etkilediği gösterilmiştir. Kronik kalp yetmezliği gibi patolojik durumlarda 

spesifik beyin bölgelerinde artmış olan Ang II aktivitesinin, yükselmiş bazal renal sempatik 

sinir aktivitesine ve buna bağlı olarak anormal barorefleks düzenlemeye katkıda bulunduğu 

bildirilmektedir43.  

Dolaşımdaki Ang II’nin büyük bir kısmı renin anjiyotensin sisteminden 

kaynaklanmaktadır ve birçok seviyede sempatik sinir aktivitesini etkilediği bilinmektedir52. 

Dolaşımdaki Ang II’nin beyindeki etkileri, rölatif olarak kan beyin bariyeri bulunmayan 

bölgeler üzerinden gerçekleşir. Bu bölgeler sempatik sinir aktivitesinin kritik olarak 

düzenlendiği yerler olup sirkümventriküler organlar olarak bilinmektedir. SVO’lar, Ang II’nin 

tip1 reseptörlerini içermekte ve bu bölgelere direk Ang II mikroenjeksiyonu kardiyovasküler 

düzenlemeyi kapsayan  nörohormonal cevaplarda artışla sonuçlanmaktadır53. 
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2.3.2. AnjiotensinII’nin  Sempatik Sinir Sistemi ve Kan Basıncı  Üzerindeki Etkisi 

       Ang II’nin arteryel KB üzerine olan akut etkilerinin periferik vazokonstriktör 

etkisinden kaynaklanabileceği ve bu periferik etkinin Ang II’nin santral yoldan KB üzerinde 

gelişen  etkilerini maskeleyebileceği ileri sürülmektedir. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda, Ang II’e bağımlı hipertansiyonda sempatik boşalımın,  yükselmiş KB’na  rölatif 

olarak artmış olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

      Ang II infüzyonu sırasında arteryel refleksin KAH ile ilgili komponenti, hem akut hem 

de kronik olarak yüksek KB’nda çalışacak şekilde yeniden ayarlanmaktadır. Ang II’nin akut 

infüzyonu sırasında, barorefleksin renal sempatik sinir aktivitesi ile ilgili bileşeninin 

duyarlılığının etkilenmediği, ancak kronik Ang II infüzyonu sırasında refleksin renal sempatik 

sinir aktivitesi bileşeninin yüksek basınca kayacak şekilde yeniden ayarlanmış olduğu 

bildirilmektedir. Pasif basınç artışına bağlı olarak gelişen barorefleks yeniden ayarlama 

mekanizmasının tersine, Ang II’nin arteryel barorefleksi daha yüksek basınca ayarlaması aktif 

bir süreç olup basınçtan bağımsızdır54. 
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2.3.3. Anjiotensin II Düzeyi ile  Tuz Alım Miktarı Arasındaki İlişkinin Kan   Basıncının 

Düzenlenmesi Açısından Önemi 

   Sodyum dengesinin kontrolüyle Ang II’nin etki ve sekresyonunun birbiriyle yakından 

ilgili olduğu iyi bilinmektedir. Sodyum ve Ang II arasında sıkça gözden kaçırılan veya 

reddedilen hücresel düzeyde önemli bir ilişki olmasına rağmen bu ilişki Ang II’nin tüm 

etkilerinin anlaşılabilmesi açısından önemlidir. 

    Yüksek sodyum alımı, makula densaya  yada baroreseptörlere olan etkisiyle 

böbreklerden renin salınımını azaltmaktadır. Sonuç olarak karaciğerde anjiyotensinojenden 

sentezlenen Ang I miktarı azalmakta, plazma ve dokularda daha az Ang II sentezlenmektedir. 

Böylece direkt olarak proksimal tübüllerden sodyum geri emilimi azalmakta ve indirekt 

olarak aldosteron sekresyonu azalacağı için distal nefrondan daha az sodyum 

reabsorbsiyonuna neden olmaktadır. Bu negatif geri bildirim olayını karmaşık hale getiren iki 

faktör olduğu bildirilmektedir. Bunlardan birincisi, Ang II’nin  jukstaglomerüler aparata 

direkt etkiyle renin sekresyonunu azaltması ikincisi ise Ang II’nin anjiyotensinojen 

oluşumunu artırıcı direkt hücresel etkileri olmasıdır39.  

 Tuz alımındaki artışın, ekstrasellüler sıvı hacmini artırması nedeni ile KB’nda yol 

açacağı yükselme RAS’nde meydana gelecek azalma nedeniyle engellenmektedir. Bunun 

tersine tuz alımı azaldığında renindeki artış KB’nın azalmasını önleyici yönde etki yapacaktır. 

Sonuç olarak tuz alım miktarındaki değişiklerle ters orantılı olarak gelişen renin-anjiyotensin-

aldosteron etkinliğindeki değişiklikler, KB-atılan idrar hacmi eğrisinin konumunu etkileyerek 

KB değişiminin normal sınırlar içerisinde kalmasını sağlayacaktır. 

             

2.3.4. Kan Damarları Üzerindeki Etki Açısından Tuz Alımıyla Ang II Arasındaki 

Etkileşim  

Diyetle alınan tuzun ve Ang II’nin damar üzerindeki etkileri açısından bir etkileşimin 

olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Diyete sodyum eklenmesinin, ekstrasellüler 

matriksteki katyon bağlayıcı proteoglikanlarla etkileşim yoluyla trofik vasküler etkiler 

gösterebileceği; proteoglikanların, sodyum iyonlarını bağlayarak transmembran sodyum 

farkına önemli ölçüde katkıda bulunacağı yazılmaktadır. Böylece, proteoglikanların etki şekli 

hücre içine sodyum girişini uyarmayı kapsayan Ang II gibi agonistlere  olan vazokonstriktör 

ve trofik vasküler cevapların gücünü düzenleyebileceği üzerinde durulmaktadır. Gerçekten de  

yüksek sodyum diyeti verilen sıçanlarda Ang II ile indüklenen vasküler proteoglikan 

sentezinin arttığı bunun da Ang II reseptörlerinin upregülasyonunu gösterdiği 

bildirilmektedir55. 
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2.3.5.Alınan Tuz Miktarıyla Beyin Ang II Reseptör Yoğunluğu İlişkisi 

Perinatal dönemde tuz alımının artırılmasının, sıçanlarda beyin Ang II tip 1 reseptör 

sayısını ve OKB’nı artırdığı; reseptör sayısındaki  artışın  sıçanlarda gelişen OKB artışından, 

kısmen sorumlu olduğu ancak barorefleks yanıtındaki azalmanın bu artıştan kaynaklanmayıp 

hipertansiyona sekonder olarak gelişmiş olabileceği  bildirilmektedir12. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1.Kullanılan Deney Hayvanları 

 Çalışmamızda, Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma Merkezi’nden (TIBDAM) alınan 

200-280 gram ağırlığında 103 adet Wistar erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar oda sıcaklığı 

22±20C arasında olan ortamda barındırıldı. 12 saat aydınlık 12 saat karanlık döngüsüne 

uyuldu. Çalışma, TIBDAM’daki etik kuruldan alınan izin çerçevesinde uygulandı. 

3.2. Sıçanlara Uygulanan Operasyonlar 

3.2.1. Klipleme ve Yalancı Operasyon 

            Sıçanlara, anestezi altında renovasküler konstriksiyon veya yalancı operasyon 

uygulanması için, ketamin (39.35 kg/mg) ve xylazine (4.96 g/mg) karışımı iki ayrı eşit 

hacimde sağ ve sol gluteal kaslara intramusküler olarak enjekte edildi.  Sıçanların abdominal 

bölgesinin aseptik koşulları sağlandıktan sonra karın orta çizgisinden yapılan insizyonla, karın 

derisi, karın duvarı ve periton birlikte düzgün bir şekilde kesilerek sol böbreğe ulaşıldı. Sol 

renal arter izole edilip arterin abdominal aortaya yakın kısmına 0,30 mm’lik gümüş klip 

yerleştirildi. Yalancı operasyon yapılan sıçanlara klip takılan hayvanlara yapılan işlemler klip 

takılması haricinde aynen gerçekleştirildi. Operasyondan sonraki günden başlayarak hem 

yalancı operasyon grubundan hem de kliplenmiş gruplardan  alınan sıçanlara distile su veya  

%0,5 NaCl veya %1 NaCl çözeltileri 3 hafta süreyle içme suyu olarak verildi. Sonuç olarak 6 

sıçan grubu oluşturulmuş oldu: 

1. Yalancı operasyon + distile su (n= 13) 

2. Yalancı operasyon + %0,5 NaCl çözeltisi (n=15) 

3. Yalancı operasyon +  %1 NaCl çözeltisi (n= 18) 

4. İki Böbrek Bir Klip + distile su (n= 22) 

5. İki Böbrek Bir Klip + %0,5 NaCl çözeltisi (n=19) 

6. İki Böbrek Bir Klip + %1 NaCl çözeltisi (n= 16) 

 

3.2.2. Kan Basıncı Ölçümü, Sıvı ve İlaç İnfüzyonu İçin Yapılan Kateterizasyon İşlemleri  

 

 Farklı oranlardaki tuz yüklemelerinin üç hafta süresince verilmesinin bitiminde, 

sıçanların sol femoral arterine KB’nın ölçümü için PE-50’e bağlı PE-10; sol femoral vene ise 
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sıvı ve ilaç infüzyonu için PE-50 tubing yerleştirilmesi amacıyla ketamin (39.35 mg/kg) ve 

xylazine (4.96mg/kg) karışımı anestezisi  uygulandı. Bu amaçla, aseptik koşullar altında sol 

inguinal bölgede femoral arter ve ven trasesine paralel olacak  şekilde deride bir kesi yapıldı. 

Deri altı dokusu ve fasyalar künt diseksiyon ile ayrılarak femoral arter ve vene ulaşıldı, siyatik 

sinir korunarak damarlar ayrı ayrı izole edildi. KB ölçümleri için femoral artere PE-50 

tübinge siyanoakrilat ile yapıştırılarak birleştirilmiş PE-10 (Intramedic, Clay Adams, NJ) 

tubing yerleştirildi. PE-10 tübing abdominal aortanın içine girecek uzunlukta femoral arter 

boyunca ilerletildi. Bunun için damar içi PE-10 boyu hayvanın ağırlığına bağlı olarak 2,7-3,5 

cm olarak ayarlandı (yaklaşık 1,2 cm PE-10 tübing/100 g vücut ağırlığı hesabı uygulandı). On 

dakikalık bir stabilizasyon döneminden sonra femoral arterdeki tubinge bağlı PE-50 tübing-

basınç transdüseri (PT-300, Grass)-amplifier (7P122, Grass)-osilograf (Grass, Model 7) 

sistemi aracılığı ile osilografa ve amplifier’a bağlı MP-100 sistemi (Biopac Systems, Inc., 

CA) aracılığı ile de bilgisayarla aynı anda KB izlendi. Sıçan uyanık durumda iken KB kaydı 

ve ilaç infüzyonunun yapılabilmesi için femoral arter ve vene yerleştirilmiş bulunan 

tübinglerin deri altına yerleştirilmesinden sonra sıçanın iki kulağı arasındaki ense kısmından 

çıkarılması için şu işlem uygulandı: Önce femoral vendeki daha sonra ise femoral arterdeki 

tübingler alt-dış taraflarında yer alan kaslara, 3/0 ipek iplikle dikiş atılarak tesbit edildi.  

İnguinal alandaki kesi ile iki kulak arasındaki ense kısmında yapılan kesi arasında sırt derisi 

altından ilerletilen iki trokar aracılığı ile yanyana iki tünel açıldı. Trokar millerinin 

çıkarılmasından sonra tübingler trokar kılıflarından geçirilerek enseden çıkarıldı. Trokar 

kılıflarının deri altından çekilip çıkarılması ile tübingler deri altına yerleştirilmiş; bir uçları 

femoral arter ve vende iken diğer uçları enseden vücut dışına çıkarılmış oldu. Ense kısmından 

dış ortama çıkarılmış olan tübingler 3/0 ipekle derinin kesik uçlarına bir dikiş işlemi ile 

bağlandı ve daha sonra yapıştırıcı flaster ve siyanoakrilat  kullanılarak tübingler ense derisine 

sıkı bir şekilde tespit edildi. Tübinglerin enseden dışarıya çıkmış olan uçlarının uzunluğu 0,5- 

1 cm arasında idi. Tübinglere, 24 saat sonra uçlarının açılmasına olanak sağlayan metal pim 

ile geçici olarak tıkanmış, silastik tübing (Silastic Brand Laboratory Tubing, ID(0.76mm) x 

0.065in.OD(1.65), Dow Corning, MI) yerleştirildi. Anestezinin başlangıcından anesteziden 

uyanana kadar ısıtıcı lamba ile ısıtılan sıçanlar daha sonra serbest hareket edebilecekleri ve 

tek olarak barındırılacakları kafeslerine alındı. Tübing uçlarının enseden çıkarılmasında 

amaçlanan, uyanık durumdaki hayvanın tübingleri parçalamasını önlemek idi. Tübing 

yerleştirme işlemleri  08:00- 13:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 



 25 

3.2.3. Uyanık Sıçanda Barorefleks Duyarlılık Deneyi 

 Uyanık durumdaki sıçanda yapılacak KB ölçümü ve barorefleks duyarlılık deneyi için 

tübing yerleştirilmesinden sonraki gün hayvanların ölçüm kafesine ve laboratuvar ortamına 

uyum sağlamaları amacıyla yaklaşık olarak 2- 3 saat kadar önce laboratuara alındı. 

Barorefleks deneyi  13:00-18:00 saatleri arasında yapıldı. Deneye başlamadan 30 ile 60 

dakika önce sıçanların ensesindeki silastik tübinglerdeki tıkayıcı metal pimler çıkarılarak 

tübinglerin basınç çevireci ve ilaç infüzyon pompasına bağlı PE-50 tübinglerle bağlantısı 

sağlandı. Arteryel ve venöz uca eklenen PE-50 tübinglerin uzunlukları birbirinin aynıydı. 

Sıçanların  deney süresince sakin olmaları ve dış ortamdan kaynaklanabilecek uyarıların 

deney sonuçlarını etkilememesi için gerekli önlemler alındı. Oluşturulan düzenekle 

hayvanların serbest şekilde hareket edebilecekleri bir ortam sağlandı. KB’nın kararlı bir 

düzeye eriştiği 30 ile 60 dakikalık  bir stabilizasyon döneminden sonra 5 dakika süreyle 

poligrafta ve bilgisayarda KB kontrol kaydı yapıldı.  

Barorefleks duyarlılık testi için şu protokol izlendi:  

1) Fenilefrin (Sigma Chemical Co., St Louis, MO) 33-53 mmHg’lık KB artışı 

sağlayacak şekilde 1µg/kg ile 10µg/kg doz aralığında uygulandı (33mmHg’dan küçük veya 

53 mmHg’dan büyük KB değişimi olduğunda uygulanan fenilefrin dozu artırılarak veya 

azaltılarak tekrarlandı).  

2)Fenilefrin dozunun uygulanmasından 10 dakika sonra sodyum nitroprussid ( Sigma 

Chemical Co., St Louis, MO) 33-53 mmHg’lık KB düşmesi sağlayacak şekilde 80µg/kg ile 

960 µg/kg doz aralığında uygulandı. (33 mmHg’dan küçük veya 53 mmHg’dan büyük KB 

değişimi olduğunda uygulanan sodyum nitroprussid dozu artırılarak veya azaltılarak 

tekrarlandı)  

3) Sodyum nitroprussid (SNP) dozunun uygulanmasından 10 dakika sonra  selektif β1 

reseptör blokörü atenolol (Sigma-Aldrich, Inc., St Louis, MO) 1 mg/kg dozunda uygulandı; 

 4) Atenolol uygulamasından sonra 1. ve 2. maddelerde uygulanan işlemler aynen 

uygulandı;  

5) Son SNP dozunun uygulanmasından 10 dakika sonra kan-beyin bariyerini 

geçemeyen atropin metil nitrat (Sigma-Aldrich, Inc., St Louis, MO) 1 mg/kg dozunda 

uygulandı. Her bir ilaç dozu 333 µL/kg fizyolojik  serum içinde femoral vendeki tübingden 20 

sn içerisinde uygulandı ve sonra infüzyon pompası kullanılarak 220 mikrolitre SF ile 30 sn’de 

flush infüzyon yapıldı. Atropin uygulamasından 5 dakika sonra sıçan doymuş KCl ile 

sakrifiye edildi. Sol kalp ve böbrekler izole edilerek tartıldı. Her bir ilaç dozunun 
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uygulanmasından 20 saniye önce başlayan KB kaydı ilaç uygulamasından 5 dakika sonrasına 

kadar devam ettirildi. Bir ilacın iki dozunun uygulaması arasındaki süre en az 5 dakika olarak 

ayarlandı. Bu süre, uygulanmış olan ilaç dozunun KB ve KAH üzerindeki etkilerinin 

sonlanması için gereken süreden daha fazla idi. 

 KB ve KAH ölçümleri; fenilefrin için flush infüzyonundan sonra KB’nın yükselmeye 

başladığı zamandan 33- 53 mmHg’lık yükselme yaptığı zamana kadar olan aralıkta yapıldı. 

SNP için ise flush infüzyonundan sonra KB’nın düşmeye başladığı zamandan yaklaşık 33-53 

mmHg’lık düşme yaptığı zamana kadar olan aralıkta yapıldı. Atropin ve atenolol için 

ölçümler flush infüzyonundan sonra KB’nın stabil olduğu alanlarda en az 100- 120 sn’lik 

aralıklarda yapıldı.  

 

3.2.4. Barorefleks Duyarlılığını Ölçme Yöntemleri   

a. Lineer regresyon eğrisinin eğimi: Barorefleks duyarlılığı belirli bir KB değişimine 

yanıtla alınan KAH değişimi kullanılarak elde edilen lineer regresyon eğrisinin eğimi 

olarak kabul edilebilmektedir25.    

b. Ortalama indeks: Tekrarlayan ölçümlerde elde edilen KAH farkları ve KB farklarının 

birbirlerine oranının toplamının tekrar sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir56. 

c. Lojistik regresyon eğrisinde maksimum kazanç: Sigma plot programında bulunan dört 

parametreli lojistik fonksiyon eğrisi kullanılarak elde edilen, KAH’nın maksimum ve 

minimum değerleri arasındaki farkın, normalize edilmiş kazancın dörtte biri ile 

çarpılmasıyla hesaplanmaktadır57.  

3.2.5. Plazma Renin Aktivitesinin (PRA)  Tayini İçin Yapılan İşlemler 

         Sıçanlara uygulanan anestezi PRA etkileyebileceğinden ve PRA tayini için gereken kan 

miktarı en az 1 mL olduğundan, PRA’nın 3 haftalık tuz yüklemeleri sonundaki düzeylerinin 

saptanması için ayrıca 41 sıçandan 6 hayvan grubu oluşturuldu. 2.1.’de açıklanan protokole 

göre bu grup hayvanlara klip uygulanması ve yalancı operasyon işlemleri uygulandı. Her bir 

grupta bulunan hayvan sayısı aşağıdaki gibi idi: 

 

1. Yalancı operasyon +  distile su (n=7 ) 

2. Yalancı operasyon +   %0,5 NaCl çözeltisi (n=7) 

3. Yalancı operasyon +   %1 NaCl çözeltisi (n= 8) 

4. İki Böbrek Bir Klip +  distile su (n= 7) 

5. İki Böbrek Bir Klip +  %0,5 NaCl çözeltisi (n=6) 
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6. İki Böbrek Bir Klip +  %1 NaCl çözeltisi (n= 6) 

 

Üç haftalık farklı tuz yükleme döneminin sonunda, stres dolayısıyla PRA düzeylerinde 

değişiklik olmaması için sıçanlar el ile tutulmaya alıştırıldı. Daha sonra dekapitasyonla boyun 

venlerinden 2 mL kan / 75µl EDTA (% 7,5’luk)  olacak şekilde EDTA’lı tüplere kan alındı ve 

hemen +4 ºC’de 3500 devirde 10 dakika santrifüj edildi.  Plazmalar  analiz gününe kadar -

70°C’de saklandı.  Böbrekler izole edilerek ağırlıkları ölçüldü. PRA düzeyi RIA yöntemi 

(REN-CT2, RADIM S.p.A., Roma)  ile ölçüldü. 

 

3.2.6. Veri Analizi  

Acq 3.2.6 (Biopac Systems, Inc., CA) programı ile bilgisayara kayıt edilmiş KB 

değerleri, fenilefrin, SNP, atenolol ve atropin enjeksiyonlarına karşılık gelişen KB ve 

KAH’nın değerlerinin hesaplanmasında kullanıldı. Bu amaç için acq programındaki kayıtta 

KB’nın vazoaktif ajan  (fenilefrin ve SNP için) enjeksiyonu ile birlikte değişmeye başladığı 

zaman değeri  programın “smoothing” işlevi kullanılarak bulundu. “Smoothing” işlevi 

aracılığı ile KB’daki değişimin 33-53 mmHg’a ulaştığı zaman değeri de saptandı. Acq 

kaydında KB değişimi için zaman aralığı 12-29 saniye arasında sınırlı tutuldu. Değişimin 

başlangıç ve bitiş noktaları olarak alınan zaman değerleri arasındaki süre, OKB ve KAH 

değişim miktarları, OKB ve KAH değerleri yapılacak istatistiksel değerlendirmelerde 

kullanılmak üzere Excel programı yardımı ile Excel dosyalarına alındı.  

Acq programındaki kayıtta, KB değişim aralığında birbirini izleyen  üçer KB ve KAH 

dalgasının ortalamaları alındı. Bu işlem için önce Acq dosyasındaki KB ve KAH asıl değerleri 

“text” dosyası halinde kayıt edildi. Bu “text” dosyalarındaki değerlerin birbirini izleyen üçer 

basınç dalgasına karşılık gelenlerinin ortalamaları MatLab (Version R2006a) programında 

tanımlanan bir algoritma aracılığı ile hesaplandı. Bu ortalamalar Sigma Plot programına 

aktarılarak, bu programda çizilen “scatter plot” üzerinde, programın “Regression Wizard-

Sigmoid” seçeneği kullanılarak 4 parametreli lojistik regresyon eğrisi çizildi ve r, r2, a, b, x0 

ve yo değerleri hesaplandı. Lojistik regresyon analizi sonucunda p<0,05 ve r>=0,8 olduğunda 

regresyon eğrisinin sabitleri değerlendirmeye alındı. Bunun tersi durumda ise ilgili hayvanın 

vazoaktif ajanla elde edilen barorefleks eğrisinin anlamlı bir ilişkiyi göstermediği sonucuna 

varıldı. Sigma Plot programında çizilen lojistik regresyon eğrisinin formülü y=yo+a/1+e-1/b(x-

x0) idi. Kent ve arkadaşlarının tanımladığı58, barorefleks işlevin tabi olduğu formül KAH= 

P1/[1+e(P2(OKB-P3))]+P4 olduğundan,  P1=a, P2=-1/b, P3=x0, P4=y0 olmaktadır. Gmax= -
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P1xP2/4 formülüne göre maksimum kazanç (Gmax) hesaplandı. Bu parametrelerin temsil 

ettikleri değerler Şekil 6’da gösterilmektedir. 

 

 

P1: Kalp atım hızının en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki fark 

P2: Normalize edilmiş kazanç 

P3: P1’in orta noktasında karşılık gelen kan basıncı değeri 

P4: Kalp atım hızının en düşük plato değeri 
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                                Şekil 6. Barorefleks eğrisinin parametreleri 

 

       Her bir sıçan için vazoaktif ajanlar uygulanmadan önce alınan kontrol kayıtlarında, KB 

kaydında aşırı derecede sapma olmayan alanlar kullanılarak elde edilen Acq kayıtlarında 

SKB, OKB, DKB ve KAH’nın ortalama değerleri saptandı. Aynı işlem atropin 

uygulanmasından sonra alınan kayıtlar için yapıldı.  

İstatistiksel değerlendirmede SPSS 8.0 programı kullanıldı. Parametrik test 

varsayımlarını karşılayan değişkenler açısından grupların ikili karşılaştırmalarında Student t 
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testi (independent samples t test); parametrik test varsayımlarını karşılamayan değişkenler 

açısından grupların ikili karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi kullanıldı. İkiden çok 

gruplar arası karşılaştırmada parametrik test olarak one way anova ve post hoc olarak 

Bonferroni testi; nonparametrik olarak Kruskal-Wallis Anova ve post hoc olarak alfa 

düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanıldı. Tuz ve klip faktörleri arasındaki etkileşim 

açısından değişkenler arası farklılıklar parametrik varsayımlar karşılandığında two-way 

anova; parametrik varsayımlar karşılanmadığında ise kriter olarak alınan alfa sayısı 

karşılaştırma sayısına göre ayarlanarak, ikili karşılaştırmalarla değerlendirildi. Değişkenler 

arası ilişkiler korelasyon veya lineer regresyon analizi ile değerlendirildi. Değerler 

ortalama±SH olarak verildi. P<0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

 

4.1. Plazma Renin Aktivitesi  

Distile su ve %1 NaCl alım koşullarında, klipli sıçanların PRA düzeyi ilgili kontrol 

grubundakinden daha fazla idi (p<0,05, Şekil 7). Yüzde 0,5 ve % 1 tuz alımı koşullarında hem 

klipli hem de kontrol hayvanlarının PRA düzeyi distile su alan hayvanlara göre daha az 

olmaya eğilim gösterdi. Ancak gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 

değildi. 
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Şekil 7. Üç hafta süresince oral distile su veya % 0.5 NaCl veya % 1 NaCl içme sıvısı verilen klipli
 veya yalancı operasyonlu sıçanların plazma renin aktivitesi (PRA). Değerler ortalama±standart hata 
olarak verilmiştir. n: gruplardaki denek sayısını göstermektedir.*: yalancı operasyonlu kontrol grubuna 
göre olan farklılık p<0.05 düzeyinde anlamlıdır.**: distile su alan klipli gruba göre olan farklılık için 
p<0.05, #: distile su alan yalancı operasyonlu  gruba göre olan farklılık için p<0.05

 

  ** 

#

 

 

4.2. Barorefleksin Duyarlılık Düzeyi  

4.2.1.Bradikardik Yanıt Düzeyi (FGMAX) 

Bradikardik yanıt düzeyi, klipli grupta distile su alım koşulunda kontrolünden daha 

düşük (p<0,05, Şekil 8) ve % 0,5 tuz yükleme koşulunda daha düşük olma eğiliminde 

(p=0.074) idi. Yüzde 1  tuz yükleme koşulunda ise bu açıdan klipli grup ile kontrolü arasında 
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anlamlı farklılık bulunmadı.  Bradikardik yanıt düzeyi açısından klipli gruplar arasında ve 

yalancı operasyonlu gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Barorefleks bradikardik 

yanıt eğrisinin sabitleri Tablo 1’de gösterilmiştir. CD grubundaki FP3 ve FP4, SD 

grubundakinden daha fazla idi (p<0,05). CD grubunda KONOKB ile FP2 arasında korelasyon 

saptandı (p=0,017, n=9, r=0.70, r2=0.49, Şekil 10). SLS grubunda KONKAH ile FGMAX 

arasında korelasyon saptandı (Pearson, p=0.035, n=9, r=0.63, r2=0.39). Farklı grupların 

bradikardik yanıtlarının ortalamaları Şekil 9’da gösterilmektedir.  
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Şekil 8. Üç hafta süresince oral distile su veya % 0.5 NaCl veya % 1 NaCl içme sıvısı 
verilen klipli veya yalancı operasyonlu sıçanların barorefleks duyarlılığının bradikardik 
yanıt ve taşikardik yanıt bileşenleri. Değerler ortalama±standart hata olarak verilmiştir. 
n: gruplardaki denek sayısını göstermektedir. * : yalancı operasyonlu kontrol grubuna
göre olan farklılık p<0.05 düzeyinde anlamlıdır.

*

9     8     9     11   11    8 10    11    13    14    11   9n=
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Tablo 1. Deney Gruplarında Barorefleks Bradikardik (F ile başlayan sabitler) Ve Taşikardik 
(S ile başlayan sabitler) Yanıtlarını Gösteren Sigmoid Eğrilerin Sabitleri. 
 
GRUP  FP1 FP2 FP3 FP4 SP1 SP2 SP3 SP4 

 

Ort. 96 0,19 112 252 207 0,12 49 344 

SH 30 0,05 5 25 50 0,03 9 15 

 

SD 

 

 N 9 9 9 9 10 10 10 10 

 

Ort. 59 0,24 144* 307* 113 0,14 119** 370 

SH 18 0,07 11 8 17 0,01 9 14 

 

CD 

 

 N 9 9 9 9 11 11 11 11 

 

Ort. 87 0,20 111 282 294 0,12 61 266 

SH 24 0,03 6 27 92 0,03 11 41 

 

SLS 

 

 N 9 9 9 9 11 11 11 11 

 

Ort. 68 0,23 135 296 135 0,12 90* 338 

SH 18 0,05 10 20 21 0,01 5 8 
CLS 

N 11 11 11 11 9 9 9 9 

 

Ort. 91 0,14 121 263 179 0,13 63 343 

SH 17 0,03 7 15 37 0,02 6 10 

 

SHS 

 

 N 11 11 11 11 13 13 13 13 

 

Ort. 92 0,13 137 293 204 0,14 92* 307 

SH 23 0,02 12 14 52 0,02 12 37 

 

CHS 

 

 N 8 8 8 8 14 14 14 14 

 

Sabitlerin birimleri: P1 ve P4 için atım/dk.; P2 için 1/mmHg ve P3 için mmHg. *: p<0,05 v  yalancı 

operasyonlu kontrol grubu; **:p<0,01 v yalancı operasyonlu kontrol grubu. N: gruptaki denek sayısını 

göstermektedir. 

P1: maksimum ve minimum kalp atım hızları arasındaki fark;P2: barorefleks eğrisinin eğimi; P3: P1’in 

orta noktasına karşılık gelen KB’ı değeri; P4: minimum kalp atım hızı. 
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ORTALAMA KAN BASINCI
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Şekil 9. Deney hayvanlarının bireysel bradikardik yanıt lojistik sigmoid eğrilerine ait P1, P2, P3, ve P4 
sabitlerinin grup ortalamalarına göre çizilen ortalama sigmoid eğriler ( kan basıncı değişim aralığı olarak 
kontrol OKB'nin grup ortalaması-OKB değişim miktarının grup ortalaması; nokta sayısı olarak ise 40  alındı).  

 

 

 

 

Şekil 10. CD grubunda barorefleks bradikardik yanıtın P2 (FP2) değeri ile OKB  

arasındaki korelasyon 
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  4.2.2. Taşikardik Yanıt Düzeyi (SGMAX) 

Distile su alım koşulunda kliplemenin taşikardik yanıt düzeyinde neden olduğu azalma 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tuz yükleme koşullarında barorefleks taşikardik yanıt 

düzeyi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (Şekil 8). 

SD grubunda KAH ile SGMAX arasında KAH=358.34+5.64*SGMAX (r=0.77, r2=0,59, 

p=0.005, n=10) ile ifade edilen lineer regresyon ilişkisi saptandı(Şekil 12). Diğer gruplarda 

aynı parametreler arasında anlamlı bir ilişki yok idi. Barorefleks taşikardik yanıt eğrisinin 

sabitleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Farklı grupların taşikardik yanıtlarının ortalamaları Şekil 

11’de gösterilmektedir. 
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Şekil 11. Deney hayvanlarının bireysel taşikardik yanıt lojistik sigmoid eğrilerine ait P1, P2, P3, ve P4 
sabitlerinin grup ortalamalarına göre çizilen ortalama sigmoid eğriler ( kan basıncı değişim aralığı olarak 
kontrol OKB'nin grup ortalaması-OKB değişim miktarının grup ortalaması; nokta sayısı olarak ise 40  alındı).  
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Şekil 12. SD grubunda barorefleksin taşikardik yanıt düzeyi (SGMAX) 
 ile KAH arasındaki korelasyon 

 

 

 

4.3. Barorefleksin parasempatik bileşeninin duyarlılık düzeyi 

 

4.3.1. Bradikardik Yanıt Düzeyi (FAGMAX) 

Yüzde 1’lik NaCl tuz yükleme koşulunda, klipli grubun parasempatik bradikardik 

yanıt düzeyi kontrol grubundakinden daha az idi (p<0,05; Şekil 13). Gruplar arasındaki diğer 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Uygulanan Pearson korelasyon analizinde SD 

grubunda kontrol KAH ile barorefleksin  parasempatik bileşeninin bradikardik yanıt düzeyi 

arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0.85, r2=0.72, p=0.008, Şekil 15). Barorefleksin 

parasempatik bradikardik yanıt eğrisinin sabitleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Farklı 

grupların parasempatik bradikardik yanıtlarının ortalamaları Şekil 14’de gösterilmektedir. 
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Şekil 13. Üç hafta süresince oral distile su veya % 0.5 NaCl veya % 1 NaCl içme sıvısı 
verilen klipli veya yalancı operasyonlu sıçanların barorefleks duyarlılığının parasempatik 
bradikardik yanıt  ve parasempatik taşikardik yanıt  bileşenleri. Değerler ortalama±standart 
hata olarak verilmiştir. n: gruplardaki denek sayısını göstermektedir.*: yalancı operasyonlu
kontrol grubuna göre olan farklılık  p<0.05 düzeyinde anlamlıdır.  #: yalancı operasyonlu 
kontrol grubundan  olan farklılık için p=0.05.

10   14  10  12     9     7 7     7   10    6    10   7      n=

*
#

PARASEMPATİK BRADİKARDİK YANIT
(FENİLEFRİN İLE)

PARASEMPATİK TAŞİKARDİK YANIT
(SODYUM NİTROPRUSSİD İLE)

 

 

 

Şekil 14. Deney hayvanlarının bireysel parasempatik bradikardik yanıt lojistik sigmoid eğrilerine ait P1, P2, P3
ve P4 sabitlerinin grup ortalamalarına göre çizilen ortalama sigmoid eğriler ( kan basıncı değişim aralığı olarak 
kontrol OKB'nin grup ortalaması-OKB değişim miktarının grup ortalaması; nokta sayısı olarak ise 40  alındı).   
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               Tablo 2. Deney Gruplarında Barorefleks Parasempatik Bradikardik (FA ile başlayan sabitler)  
Ve Taşikardik (SA ile başlayan sabitler) Yanıtlarını Gösteren Sigmoid Eğrilerin Sabitleri. 

 
GRUP  FAP1 FAP2 FAP3 FAP4 SAP1 SAP2 SAP3 SAP4 

 

Ort. 144 0,22 88 218 200 0,07 85 207 

SH 51 0,10 22 44 79 0,02 14 73 

 

SD 

 N 7 7 7 7 10 10 10 10 

 

Ort. 30* 0,22 154* 315* 70 0,13* 107 341 

SH 7 0,10 6 17 18 0,02 5 16 

 

CD 

 N 7 7 7 7 14 14 14 14 

 

Ort. 93 0,17 116 254 69 0,11 72 309 

SH 48 0,04 7 39 14 0,03 5 9 

 

SLS 

 N 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Ort. 27 0,34 130 308 63 0,16 94 327 

SH 4 0,09 13 12 23 0,02 11 10 CLS 

 N 6 6 6 6 12 12 12 12 

 

Ort. 73 0,13 107 265 273 0,10 84 108 

SH 13 0,02 4 12 143 0,02 11 145 

 

SHS 

 N 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Ort. 103 0,11 153 260 59 0,12 106 313 

SH 29 0,05 19 29 12 0,04 12 10 

 

CHS 

 N 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

Sabitlerin birimleri: P1 ve P4 için atım/dk.; P2 için 1/mmHg ve P3 için mmHg. *: p<0,05 v 

yalancı operasyonlu kontrol grubu; N: gruplardaki denek sayısını göstermektedir. 
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  Şekil  15. SD grubunda barorefleks parasempatik bradikardik yanıt düzeyi ile KAH arasındaki           
korelasyon (Pearson analizi) 
 
 
    4.3.2. Taşikardik Yanıt Düzeyi (SAGMAX)  

Yüzde 1’lik NaCl tuz yükleme koşulunda, klipli grubun parasempatik taşikardik yanıt 

düzeyi kontrol grubundakinden daha az olmaya eğilimli idi (p=0,05). Bu açıdan gruplar 

arasındaki diğer farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (Şekil 13). Uygulanan Pearson 

korelasyon analizinde CD grubunda kontrol KAH ile barorefleksin  parasempatik bileşeninin 

taşikardik yanıt düzeyi (SAGMAX) arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0,51, r2=0.26, 

p=0.03, Şekil 17). Barorefleksin parasempatik taşikardik yanıt eğrisinin parametreleri Tablo 

2’de gösterilmiştir. Farklı grupların parasempatik bradikardik yanıtlarının ortalamaları Şekil 

16’da gösterilmektedir. 
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Şekil 16. Deney hayvanlarının bireysel parasempatik taşikardik yanıt lojistik sigmoid eğrilerine ait P1, P2, 

P3 ve P4 sabitlerinin grup ortalamalarına göre çizilen ortalama sigmoid eğriler ( kan basıncı değişim 

aralığı olarak kontrol OKB'nin grup ortalaması-OKB değişim miktarının grup ortalaması; nokta sayısı 

olarak ise 40  alındı).   

 

 

 

Şekil   17. CD grubunda barorefleksin parasempatik bileşeninin 
taşikardik yanıt düzeyi(SAGMAX) ile KAH arasındaki korelasyon 
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4.4. Barorefleks Duyarlılık Düzeyinin Sempatik Bileşeni    

 

4.4.1. Refleks Bradikardik Yanıt Düzeyi (FFAFARK) 

Gruplar arasında bradikardik yanıt düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yok idi (Şekil 18). 
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Şekil 18. Üç hafta süresince oral distile su veya % 0.5 NaCl veya % 1 NaCl içme sıvısı 
verilen klipli veya yalancı operasyonlu sıçanların barorefleks duyarlılığının sempatik 
bradikardik yanıt  ve sempatik taşikardik yanıt  bileşenleri. Değerler ortalama±standart 
hata olarak verilmiştir. n:gruplardaki denek sayısını göstermektedir.

10   10    9    11   7    6 7     7     6     5    9    6      n=

SEMPATİK BRADİKARDİK YANIT
(FENİLEFRİN İLE)

SEMPATİK TAŞİKARDİK YANIT
(SODYUM NİTROPRUSSİD İLE)

 

4.4.2. Refleks Taşikardik Yanıt Düzeyi (SSAFARK)  

Gruplar arasında taşikardik yanıt düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yok idi (Şekil 18). 

Uygulanan lineer regresyon analizinde SD grubunda kontrol KAH ile barorefleksin  

sempatik bileşeninin taşikardik yanıt düzeyi (SSAFARK) arasında anlamlı bir ilişki saptandı 

(KONKAH=345.32+4.73*SSAFARK; n=10, p=0.025, r=0.70, r2=0.49, Şekil 19). Tüm tuz 
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alım koşullarında, taşikardik yanıt eğrisinin P3 değeri klipli gruplarda ilgili kontrol 

gruplarındakinden daha fazla idi (p<0.05). 

 

 

 

 

 

Şekil   19. SD grubunda barorefleksin sempatik yanıt düzeyi ile kalp atım hızı  
arasındaki lineer regresyon, KONKAH=345,32+4,73x SSAFARK 

 

4.5. Kan Basıncı 

Tüm tuz alım koşullarında klipli hayvanların kan basınçları kontrolleri olan yalancı 

operasyonlulardan daha fazla idi (p<0,01, şekil 20). Klipli gruplar arasında ve yalancı 

operasyonlu gruplar arasında kan basınçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı. 
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*
* *

* **

Şekil 20. Üç hafta süresince oral distile su veya % 0.5 NaCl veya % 1 NaCl içme sıvısı 
verilen klipli veya yalancı operasyonlu sıçanların kan basıncı düzeyleri. Değerler 
ortalama±standart hata olarak verilmiştir. n: gruplardaki denek sayısını göstermektedir.
* : yalancı operasyonlu kontrolüne göre farklılık p<0.01düzeyinde anlamlıdır.
operasyonlu kontrol grubuna göre 
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4.6. Kalp Atım Hızı  

Distile su alım koşulunda klipli grubun KAH, kontrol grubundakinden daha fazla idi 

(p<0,01, Şekil 21). Tuz yükleme koşullarında ise klipli gruplarla yalancı operasyonlu 

kontrolleri arasındaki KAH farklılığı istatistiksel olarak anlamlı değildi. Klipli gruplar 

arasında ve yalancı operasyonlu gruplar arasında KAH açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmadı. 
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      Şekil 21. Üç hafta süresince oral distile su veya % 0.5 NaCl veya % 1 NaCl içme sıvısı verilen klipli
        veya yalancı operasyonlu sıçanların kalp atım hızı düzeyleri. Değerler ortalama±standart hata olarak
        verilmiştir. n:gruplardaki denek sayısını göstermektedir.(p<0.01,yalancı operasyonlu kontrol grubuna 
        göre anlamlıdır)

p<0.01

Yalancı operasyon+distile su (n=12)

Klip+distile su (n=19) 

Yalancı operasyon+% 0.5 NaCl (n=15)

Klip+ 0.5 NaCl (n=15)

Yalancı operasyon+% 1 NaCl (n=16)

Klip+%1 NaCl (n=12)

 

 

4.7. İntrinsik Kalp Atım Hızı  

Atropin enjeksiyonundan sonra ölçülen KAH (intrinsik KAH) açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (Şekil 22). 
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Şekil 22. Üç hafta süresince oral distile su veya % 0.5 NaCl veya % 1 NaCl içme sıvısı 
verilen klipli veya yalancı operasyonlu sıçanların atenolol ve atropin sonrası ölçülen intrinsik 
kalp atım hızı düzeyleri. Değerler ortalama±standart hata olarak verilmiştir. n: gruplardaki
denek sayısını göstermektedir. 

Yalancı operasyon+distile su (n=12)

Klip+distile su (n=17) 

Yalancı operasyon+% 0.5 NaCl (n=14)

Klip+ 0.5 NaCl (n=15)

Yalancı operasyon+% 1 NaCl (n=15)

Klip+%1 NaCl (n=12)

 

4.8. Sol Kalp Ağırlığı 

 

 Klipli gruplardaki sol kalp ağırlığı distile su (p<0,01), % 0,5 NaCl (p<0,01) ve %1 

NaCl (p<0,05) alım koşullarında yalancı operasyonlu kontrollerine göre daha fazla idi (Tablo 

3). Yalancı operasyonlu gruplardan SLS (p<0,01) ve SHS’nin (p<0,05) sol kalp ağırlığı SD 

grubuninkinden daha fazla idi. 

 

4.9. Sol ve Sağ Böbrek Ağırlıkları  

  

 Yalnızca klip veya yalnızca tuz yüklemesinin sağ böbrek ağırlığı üzerinde anlamlı bir 

etkisi yok idi. Ancak tuz ve klip faktörleri arasında etkileşim vardı ve CD grubundaki sağ 

böbrek ağırlığı CLS grubuna göre daha az, CHS grubuna göre daha fazla olma eğilimi 

gösterdi. Sağ böbrek ağırlığı açısından CLS ile CHS arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p<0,05, Tablo 3).  

 Sol böbrek ağırlığı üzerindeki etki açısından klipleme ile tuz yükleme faktörleri 

arasında etkileşme vardı. Sol böbrek ağırlığı CD (p<0,01) ve CHS (p<0,05) gruplarında 

kontrollerinkinden daha az idi. SLS ile CLS arasında bu açıdan olan farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı değildi. Tüm tuz alım koşullarında, klipli grubun sol böbrek ağırlığı, aynı 
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grubun sağ böbrek (p<0.001) ve ilgili kontrol grubunun sol böbrek ağırlıklarından 

(p<0.05)  daha az idi.  

 

Tablo 3. Deney Gruplarında Vücut Ağırlık Kazancı, Böbrek ve Kalp Ağırlıkları 

 

  
Vücut ağırlık 
kazancı (g)  

Sağ böbrek 
ağırlığı (mg) 

Sol böbrek 
ağırlığı (mg) 

  
 Sol kalp 
Ağırlığı (mg)           

 
CD Ort. 24 1191

 
876*‡ 631* 

 SH 7 40 35 21 

 
 
N 22 22 22 22 

 
CHS Ort. 17 1137 869*‡ 661

#
 

 SH 8 35 35 14 

 
 
N 16 16 16 15 

 
CLS Ort. 27 1285

 
974

*
‡

 
696* 

 SH 7 38 38 15 

 
 
N 19 19 19 19 

 
SD Ort. 28 1141 1089 525 

 SH 9 29 23 20 

 
 
N 13 13 13 13 

 
SHS Ort. 29 1234 1186 608

§
 

 SH 5 33 31 14 

 
 
N 18 18 18 18 

SLS 
 
Ort. 37 1170 1106 617

¶
 

 SH 3 30 30 15 

 
 
N 15 15 14 15 

 

*: p<0,01 v  yalancı operasyonlu kontrol grubu; #:p<0,05 v yalancı operasyonlu kontrol grubu; **P=0,051 v 
yalancı operasyonlu kontrol grubu; §: p<0,05 v distile su alan yalancı operasyonlu kontrol grubu. ¶: p<0,01 v. 

distile su alan yalancı operasyonlu kontrol grubu ‡ : sağ böbrek ağırlığına göre p<0.001. N: gruplardaki denek 
sayısını göstermektedir. 
 

 

4.10. Tuz Yükleme Döneminin Sonunda Vücut Ağırlık Kazancı 

 Vücut ağırlık kazancı açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı 

(Tablo 3). 
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5.TARTIŞMA 

 

Çalışmamızda elde edilen en önemli bulgular, 1) Tuz yüklemelerinin farklı 

yoğunluklarının klipli hayvanlarda (% 0,5 NaCl) ve kontrollerinde (% 1 NaCl) PRA 

düzeylerini azaltmaları; 2) İki böbrek bir klip hipertansiyonunda barorefleksin bradikardik 

yanıtının azalmış olması; 3) Tuz yüklemelerinin klipli sıçanlarla kontrolleri arasında 

barorefleks duyarlılığı açısından bir barorefleks duyarlılık farkının gelişmesini önlemesi; 

ancak % 1’lik NaCl tuz yükleme koşulunda barorefleksin parasempatik bradikardik ve 

taşikardik yanıt bileşenlerinin  klipli grupta kontrole göre azalmış olması ve 4) Tuz 

yüklemelerinin klipli sıçanların kan basıncı düzeyini anlamlı olarak etkilememeleri olarak 

özetlenebilir. 

 Distile su ve % 1 NaCl alan klipli gruplarda PRA düzeyinin ilgili kontrol gruplarından 

daha fazla olması renovasküler konstriksiyonun yol açtığı renal iskeminin sonucudur ve bu 

durum 2B-1K hipertansiyonunda sıklıkla saptanmaktadır. Distile su alan klipli ve kontrol 

gruplarına göre sırasıyla % 0,5 NaCl alan klipli grubun ve % 1 NaCl alan yalancı operasyonlu 

grubun PRA düzeyi azaldığından, renovasküler konstriksiyonun PRA artırıcı etkisinin 

uygulanan tuz yüklemesine bağlı olarak değiştiği düşünülebilir. Farklı tuz oranları, kardiyak 

barorefleks ve bunun sonucu olarak sempatik etkinlik üzerinde farklı yönlerde etkili 

olabilmektedir59. Sempatik etkinlik ise PRA’yı etkileyen bir faktördür. Bu nedenler, tuz 

yükleme oranının kliplemenin yol açtığı PRA artışını farklı ölçüde etkilemesine yol açmış 

olabilir. Diğer çalışmalarda da, aşırı tuz alan sıçanlardaki Ang II seviyelerinin, düşük tuz 

alanlara göre daha az olduğu saptanmıştır18,60. Yüzde 0,5 NaCl yükleme koşulunda, tuzun 

klipli gruptaki PRA baskılayıcı etkisi yalancı operasyonlu kontrol grubundakinden çok daha 

belirgin olduğundan, klipli ile kontrolü arasındaki anlamlı PRA farklılığı ortadan kalkmıştır. 

Distile su alım koşulunda, kliplemenin barorefleks bradikardik yanıtını azaltmasının 

nedeni, artmış plazma renin aktivitesi olabilir4. Daha önce yapılan yüksek PRA’lı 

renovasküler hipertansiyonda da barorefleks duyarlılık azalması olduğu bildirilmektedir61. 

Sıçanlardaki iki böbrek 1 klip hipertansiyon modelindeki RAS etkinliğindeki artışın sempatik-

eksitasyon durumu yaratması beklenir. Bu durumda, refleks bradikardik yanıtın azalması, KB 

arttığı zaman gelişmesi beklenen sempatik inhibisyonun azalması anlamını taşır. Sun ve 

ark.’nın çalışmasında GABAerjik yolların, beyin renin anjiyotensin sistemi üzerindeki etkisi 

aracılığı ile barorefleks duyarlılığındaki azalmada rol oynadığı savunulmaktadır5. RAS’ın 

barorefleks duyarlılık değişimine yol açabileceğini gösteren bir bulgu kardiyak “sempatik 
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afferent” refleks ile ilgilidir. NTS-Ang II mekanizmasının barorefleks ile kardiyak “sempatik 

afferent” refleks arasındaki etkileşimde önemli bir rol oynadığı ileri sürülmektedir62. Kardiyak 

“sempatik afferent” refleks işlevinin artmasının barorefleks fonksiyonunun baskılanması ile 

sonuçlandığı bildirilmektedir63.  

Tuz yüklemeleri uygulandığında klipli sıçanlarla kontrolleri arasında bradikardik yanıt 

açısından bir farklılık saptanmamasının bir nedeni, tuz yüklemelerinin PRA üzerindeki 

etkileriyle RAS’ın barorefleks bradikardik yanıtı üzerindeki azaltıcı etkisini küçültmesinden 

kaynaklanabilir8. Bradikardik yanıt üzerindeki tuz etkisinin Ang II düzeyine bağımlı olduğuna 

ilişkin kanıtın elde edildiği başka bir çalışmada, sıçanlara içme suyu olarak verilmiş olan 

izotonik  NaCl’nin, intravenöz Ang II infüzyonu sırasında gelişen sempatoinhibisyonu ve 

barorefleks bradikardik yanıtı artırdığı; barorefleks taşikardik yanıtı azalttığı 

bildirilmektedir64. Çalışmamızda tuz alımı, Ang II düzeyi üzerinde etkili olmasaydı, tuz 

yüklemesinin bradikardik yanıtı artırmasını bekleyecektik. Tuz alımının yol açtığı bu etkilerin 

santral yoldan geliştiğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Örneğin, normotansif hayvanlarda, 

diyetle alınan tuz miktarının değiştirilmesinin bazal KB’nda değişikliğe neden olmamakla 

birlikte, santral baroreseptör refleks yolların duyarlılığını değiştirerek santral presör yanıtın 

düşük yada yüksek bir KB’na doğru kaymasına zemin hazırlayabilecekleri bildirilmektedir65. 

Tuz alımındaki değişikliklerin dolaşımdaki RAS’ı etkilemek yanında, beyin Ang II tip 1 

reseptörlerinin yoğunluklarını değiştirerek santral barorefleksi  etkilediklerine ilişkin kanıtlar 

da bulunmaktadır. Bu kanıtlara göre, beyin kaynaklı anjiyotensin peptidlerinin renal sempatik 

sinir aktivitesini düzenleyen alanlarda uyguladıkları lokal parakrin ve otokrin etkiler oral 

olarak  alınan sodyum ile değiştirilmektedir66. Örneğin, alınan sodyumdaki artış, MnPO 

nöronlarını kandaki Ang II’yi algılayan sirkümventriküler organlardan gelen girdiye 

duyarlılaştırdığı bildirilmektedir. Bunun sonucu olarak diyetteki sodyumun santral 

sempatoeksitatör merkezleri presör ajanların uyarıcı etkilerine duyarlılaştırdığı; sempatik 

tonusa ve barorefleks yanıtları değiştirerek kan  basıncı artışına katkıda bulunduğu kabul 

edilmektedir11. Kısaca, alınan tuzun Ang II etkinliğinin rol oynadığı bradikardik, 

vazodepresör ve renal sempatoinhibitör yanıtları değiştirebileceği savunulmaktadır66. Bu 

nedenlerle, tuz alım miktarına bağlı olarak sistemik RAS etkinliğinde, beyin Ang II tip 1 

reseptör sayısında ve santral barorefleks yolların etkinliğinde gelişmiş olabilecek 

değişiklikler, distile su alım koşulunda klipli sıçanlarla kontrolleri arasında bradikardik yanıt 

açısından bulunan farklılığı ortadan kaldırmış olabilir.  

Distile su alan klipli grupta, kontrol OKB ile FP2 değeri arasında korelasyon olması, 

her iki parametrenin benzer etken veya etkenler tarafından paralel olarak etkilendiğini 
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düşündürmektedir. Aralarında bir neden sonuç ilişkisi sonucu çıkarılamamakla birlikte, 

P2’deki değişime bağlı olan barorefleks duyarlılığındaki değişimin KB’nı etkileyeceği 

bilinmektedir3. Bu sonuç, kliplemenin KB artışına kısmen barorefleks duyarlılığındaki 

değişim üzerinden yol açtığı tezini desteklemektedir. OKB ile P2 arasındaki ilişkinin tuz 

yüklemesi yapılan klipli gruplarda gözlenmemesi tuzun Ang II üzerindeki etkiyle P2, Gmax 

ve OKB parametreleri arasındaki ilişkiyi değiştirdiğini düşündürmektedir.  

Distile su alan klipli grubun P3 ve P4 değerlerinin kontrol grubundakinden daha fazla 

olması refleks bradikardik yanıt eğrisinin kliplemenin etkisiyle sağa kaymış olduğunu 

göstermektedir. Ang II’nin böbrek işlevleri üzerindeki etkileri ile bu tip kaymaya neden 

olduğu bilinmektedir27. Bu durumda bu hipertansiyon modelinde hem barorefleks 

duyarlılığındaki azalma hem de refleksin operasyon noktasının P3 (OKB50) artması kan 

basıncının yüksek olmasının nedenleri olarak kabul edilebilir. Kliplemenin barorefleks 

eğrisinin eğimi ve konumu üzerindeki bu etkilerine benzer etkilerin tavşanlardaki bir 

çalışmada da gözlendiği bildirilmektedir26. Tuz yükleme koşullarında klipli grup ile kontrolü 

arasında buna benzer bir farklılığın gözlenmemesi, tuz yüklemelerinin klipli ve yalancı 

operasyonlu gruplarda RAS’ı azaltıcı etkisinden kaynaklanabilir. Yüzde 0,5 tuz yüklemesi 

uygulanan yalancı operasyonlu grubun kontrol KAH’ı ile barorefleks bradikardik yanıtı 

maksimum kazancı arasında korelasyonun bulunması, tuz yüklemesinin, renovasküler 

konstriksiyon ve kan basıncı artışı olmaksızın, kardiyovasküler düzenleyici mekanizmaları 

barorefleks bradikardik yanıt ile KAH arasında bir ilişki oluşacak yönde etkilediği kanısını 

vermektedir. Tuzun etkisi ile PRA’da azalma gelişmesi bradikardik yanıt ile KAH’nı aynı 

yönde etkilemiş olabilir. Çünkü RAS’taki bir değişim, kardiyovasküler düzenleyici merkez 

etkinliğinde ve barorefleks-KB ilişkisinde değişiklikler şeklinde yansıyabilir. Bealer ve 

ark.’nın çalışmasında da tuzun santral etkileri ile ilgili kanıtlar elde edilmişti10.  

Distile su koşulunda klipleme, barorefleks taşikardik yanıtta kontrol grubuna göre 

anlamlı bir farklılığa neden olmadığından, kliplemeye bağlı RAS sistemindeki etkinlik 

artışının etkisinin, refleksin bradikardik yanıtını değiştirmesi ile sınırlı olduğu ileri sürülebilir. 

Farklı türlerdeki 2B-1K hipertansiyon modelindeki barorefleks duyarlılığındaki değişimin 

sıçanlarda farklı özellikler taşıdığına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır.  Farelerde yapılan bir 

çalışmada, barorefleks duyarlılığındaki azalmanın refleks taşikardinin azalması ile birlikte 

olduğu bildirilmektedir67. Bu durum, RAS etkinliğindeki artışın, refleksin otonomik 

bileşenlerini sıçan ve farelerde farklı yönlerde etkilediğini düşündürmektedir. Tuz yükleme 

oranının artırılması ile klipli sıçanlar ile kontrollerinde taşikardik yanıt açısından anlamlı bir 

farklılık gelişmemesi PRA’da saptanan azalmanın ve tuz artışının diğer sonuçlarının 
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taşikardik yanıtta belirleyici olmadığı kanısını vermektedir. Bununla birlikte, tuz yükleme 

koşullarında klipli sıçanların OKB50 değerleri kontrollerine göre artmış olduğundan, 

barorefleksin opere noktasının sağa kaymış olduğu anlaşılmaktadır. Bradikardik yanıt ile ilgili 

olarak yalnızca distile su alım koşulunda gözlenen bu durum, kliplilerdeki yüksek kan 

basıncının neden olduğu, tuz yüklemelerinden etkilenmeyen ve taşikardik yanıta özgü bir 

“yeniden ayarlanma”dan (resetting) kaynaklanabilir. Distile su alan kontrol grubunda, bazal 

kan basıncı ile barorefleks taşikardik yanıtı arasında gözlenen lineer regresyon ilişkisinin 

diğer gruplarda ortadan kalkmasının klipleme ve/veya tuz yüklemeleri sonucu PRA düzeyinde 

gelişen değişikliklere bağlı olduğunu düşündürmektedir. 

Parasempatik bradikardik ve taşikardik yanıt açısından, distile su alım koşulunda klipli 

grup ile kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık yok iken, % 1 NaCl alım koşulunda bir 

farklılık (bradikardik için p<0,05 ve taşikardik için p=0,05) ortaya çıktığından tuz 

yüklemesinin Ang II’nin parasempatik yolların tepkisel yanıtı üzerindeki etkisini 

potansiyelize ettiği ileri sürülebilir. Çünkü klipliler ile kontrolleri arasındaki PRA düzey 

farklılığı yalnızca distile su alımı ve % 1 tuz yüklemesi durumunda anlamlı idi. Daha önce 

yapılmış çalışmalarda da yaşamın erken dönemlerindeki tuz alımının, beynin kardiyovasküler 

alanlardaki AT1 reseptörlerini artırdığı ve vazomotor merkez üzerindeki etki ile 

anjiyotensinlerin parasempatik kaynaklı bradikardiyi modüle ettikleri bildirilmektedir12,68. 

Distile su alım koşulunda, kontrolü ile karşılaştırıldığında klipli grupta, barorefleksin 

parasempatik bileşeninin bradikardik yanıt eğrisinin minimum KAH artmış ve KAH değişim 

aralığı azalmış olduğundan, KB artışına karşı gelişen vagal etkinlik artışının azalmış olduğu 

sonucuna varılabilir. Bradikardik yanıt eğrisinin OKB50 değerinin artmış olması yeniden 

ayarlamanın (resetting) bir sonucu olabilir. Distile su alım koşulunda klipli grup kontrolü ile 

karşılaştırıldığında, parasempatik taşikardik yanıt eğrisinin kazanç katsayısının (P2) artmış 

olmasına karşın maksimum kazancın azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Distile su alan 

gruplardaki barorefleksin parasempatik bileşenin değerlendirilmesinde, kontrol grubunda 

KAH ile bradikardik yanıt maksimum kazancı arasında, klipli grupta ise KAH ile taşikardik 

yanıt maksimum kazancı arasında bulunan anlamlı korelasyonların, tuz yüklemeleri ile 

ortadan kalkması; KAH ile barorefleksin parasempatik bileşenin maksimum kazancı 

arasındaki ilişkinin hem RAS etkinlik artışı hem de tuz yüklemelerine bağlı olarak değiştiğini 

düşündürmektedir. Sonuç olarak, refleksin parasempatik bileşenindeki bu anormalliklerin, 

atenolol uygulamadan önce saptanan barorefleks bradikardik yanıtındaki azalmaya katkısı 

olduğunu kabul edebiliriz.  
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Barorefleksin sempatik bileşeninin bradikardik ve taşikardik yanıtlarının maksimum 

kazancı açısından ne klipleme ne de farklı oranlardaki tuz yüklemelerine bağlı anlamlı bir 

değişim  gözlenmediğinden, kliplemenin neden olduğu barorefleks bozukluğunun ve tuz 

yüklemelerinin bunu değiştirici etkisinin refleksin parasempatik bileşenindeki 

anormalliklerden kaynaklandığı düşünülebilir. Bununla birlikte, distile su alan kontrol 

grubunda KAH ile sempatik bileşeninin maksimum kazancı arasında bulunan lineer regresyon 

ilişkisinin hem klipleme hem de tuz yüklemesi ile ortadan kalkması, RAS etkinliğindeki 

değişikliklerin kardiyak sempatik kontrolü barorefleks sempatik bileşeninin kazancını 

etkilemeyecek şekilde değiştirdiği kabul edilebilir. Bu tip hipertansiyonda bazal kan basıncı 

artışının temel nedenleri arasında sempatik etkinlikte artış gösterilmektedir2. Ancak, 

çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara dayanarak, KB değişikliklerini tamponlayan arteryel 

barorefleksin duyarlılığının azalmasından, refleksin parasempatik bileşenindeki zayıflamanın 

birinci derecede sorumlu ileri sürülebilir.  

 Çalışmamızda iki böbrek bir klip hipertansiyon modelinde tüm tuz yükleme 

koşullarında klipli gruplarda SKB, OKB, DKB’ları kontrollerine göre artmış olarak saptandı. 

Bu sonuç diğer çalışmalarda da bildirilmektedir3,51,69. Çalışmamızda distile su ve %1 NaCl 

alım koşulunda kliplemenin KB artışına yol açmasının temel faktörü olarak artmış plazma 

renin aktivitesi kabul edilebilir. Daha önce yapılan çalışmalarda da KB artışının başlıca 

nedeni, RAS etkinliği olarak gösterilmektedir1,48. RAS’ın hem periferik hem de santral etkileri 

ile sempatik deşarjı artırması pressör etkinliğini artıran özelliklerdendir52. Hipertansiyonun 

devam ettirilmesinde yerel renin anjiyotensin sisteminin artırıcı düzenlenmesinin 

(upregulation) de rol oynadığına ilişkin kanıtlar bildirilmektedir51. İki böbrek bir klip modeli 

dışında, Ang II’nin indüklediği hipertansiyon modelinde de tuzun, Ang II’e bağlı presör 

etkinlikle birlikte plazma noradrenalin düzeyini artırdığına ilişkin kanıtlar bildirilmektedir70. 

Ang II’nin, beyindeki IL-1beta ve nNOS ekspresyonunu inhibe ederek sempatik sinir 

aktivitesini inhibe eden NO üretimini azalttığı; bunun sonucu sempatik aktivasyonun geliştiği 

savunulmaktadır71. 2B-1K hipertansiyonunda, büyük iletimli ve Ca++’a duyarlı K+ 

kanallarının işlev bozukluğuna bağlı olarak  damardaki asetilkolin aracılı vazodilatasyonun 

engellenmesi de presör etki artışında bir faktör olabilir72. Ancak, yüzde 0,5 NaCl alım 

koşulunda kliplemenin PRA’da neden olduğu artış istatistiksel olarak anlamlı olmadığından 

sistemik RAS etkinliği dışındaki faktörlerin KB artışına neden olduğu düşünülebilir. 

Gerçekten de 2B-1K hipertansiyonunun devam ettirilmesinde rol oynayan faktörler arasına 

beyin ile böbrek RAS etkinlikleri ve sempatik aktivitedeki artışlar dahil edilmektedir1,2,5. 
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Ayrıca, tavşanlardaki bu tip hipertansiyonda, normal PRA düzeylerine karşın, muhtemelen 

Ang II’nin aracılık ettiği presör ve vasküler aşırı yanıtlılığının bulunduğu savunulmaktadır73.   

Tuz yüklemeleri uygulanan klipli hayvanlarda, PRA azalma eğilimi (% 1 NaCl 

koşulunda) veya azalma (% 0,5 NaCl koşulunda) gösterdiği halde KB anlamlı olarak 

değişmedi. Bu sonuç diyet tuzundaki değişikliklerin 2B-1K hipertansif sıçan ve köpeklerin 

KB üzerindeki etkileri ile ilgili daha önceki çalışmaların sonuçları ile uyumludur14,74,75,76. 

Çalışmamızda tuz yüklemeleri uygulandığında arteryel barorefleksin bradikardik ve taşikardik 

yanıtları açısından, klipli gruplar ile kontrolleri arasında anlamlı farklılık gözlenmediğinden 

KB açısından kliplilerle kontrolleri arasındaki farklılığa başka faktörler yol açmış olabilir. 

Bunlardan biri kardiyak baroreflekste tuz yüklemesine bağlı gelişmesi olası değişikliklerdir. 

Değerlendirme kriteri olarak P4 değerinin kullanıldığı bir çalışmada, fizyolojik serum verilen 

sıçanlardaki sodyum alımının, sempatik sinir sistemi tonusundaki tepkisel azalmanın yetersiz 

olmasına yol açarak kardiyak barorefleks yanıtın azalmasına yol açtığı ileri sürülmektedir59. 

Diğer faktörler arasında, tuz yüklemelerinin Ang II ve sempatik etkinlikleri üzerindeki 

potansiyelize edici etkileri sayılabilir. Örneğin, kısa süreli aşırı tuz alımının Ang II’ye olan 

vazokonstriktör yanıtları sempatik sinir iletimini kolaylaştırarak artırdığı; uzun süreli aşırı 

tuzlu diyetin ise Ang II’nin trofik vasküler etkilerini potansiyelize ederek KB’nı artırdığı 

bildirilmektedir55,77. Diyet tuz alımındaki kronik artışlarda da iskelet kası direnç arterlerinin 

anjiyotensin kaynaklı konstriksiyonunun özgül olarak potansiyelize edildiği ve gelişen Ang II 

baskılanmasının vazodilatatör yanıtları bozduğu savunulmaktadır78,79. Normotansif sıçanlarda, 

aşırı tuz alımının osmoreseptörler ya da sodyum reseptörlerini uyararak neden olduğu 

sempatoeksitatör etkinin, Ang II düzeyindeki baskılanma nedeniyle gelişen sempatoinhibitör 

etkiden daha az olmasının net sempatoinhibitör etkiyi ortaya çıkardığı ileri sürülmektedir80. 

Çalışmamızda, kliplemenin etkisi ile, tuzun osmoreseptörler aracılığı ile gelişen 

sempatoeksitatör etkisi, Ang II’yi baskılamak üzerinden gelişen sempatoinhibitör etkiye 

baskın gelecek olursa, gelişebilecek presör etkideki bir artış kliplilerdeki kan basıncı 

yükselmesine katkıda bulunabilir. Sıçanlara uygulanan tuzun, beyindeki ve/veya böbrekteki 

yerel RAS’a bağlı sempatik etkinlik üzerindeki etkileri aracılığıyla da pressör etki artışına yol 

açması mümkündür. Çünkü, yaşamlarının ilk haftalarından itibaren aşırı sodyum verilen 

sıçanlara i.c.v. olarak verilen Ang II’nin AT1 reseptörleri aracılığı ile renal sempatik deşarjı 

modüle ettiği ve bunun hipertansiyona neden olduğu bildirilmektedir81. Sonuç olarak, tuz 

yüklemeleri uygulandığında, tuzun Ang II’e bağlı hem periferik hem de santral etkileri 

potansiyelize etmesi sonucu, PRA düzeyinde gelişen azalmanın KB’nı azaltıcı etkisi 

engellenmiş olabilir.  
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 Çalışmamızda, distile su alan klipli grupta kontrolüne göre KAH’nın daha fazla 

olması, kliplemenin neden olduğu RAS’ın pozitif kronotropik etkinliğine bağlanabilir. 

Tavşanlarda ve farelerde yapılan çalışmalarda da kliplemenin KAH’nı artırdığı 

bildirilmektedir26,67. Yalancı operasyonlu ilgili kontrolleri ile karşılaştırıldığında, yüzde 0,5 

tuz alan kliplilerin hem PRA hem de KAH değerlerinin anlamlı olarak farklı olmaması; 

ancak, % 1 tuz alan kliplilerin PRA düzeylerinin daha yüksek ve KAH’larının artma eğilimi 

(p=0.081) göstermesi, kliplilerdeki yüksek KAH’nın, tuzun neden olduğu diğer etkilerden 

bağımsız olarak RAS etkinlik artışına bağlı olarak gelişmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

RAS, taşikardik etkisini hem barorefleks duyarlılığının azalmasında bir etken olarak rol 

oynayarak hem de direkt olarak sempatik sinir iletimini etkileyerek göstermiş olabilir82.  

 İntrinsik kalp atım hızı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadığından, 

endojen RAS artışının ve/veya tuz yüklemesinin kardiyak β ve muskarinik reseptör blokajı 

durumunda ölçülen kalp atım hızını etkilemediğini düşündürmektedir. Gerçekten, Ang II’nin 

intrinsik kalp atım hızında neden olduğu artışın baroreseptör refleksin bütünlüğüne bağlı 

olduğuna ilişkin kanıtlar bildirilmektedir83.   

 Kliplemenin sol böbrek ağırlığının, sağ böbreğinkinden daha az olmasına yol açması 

renovasküler konstriksiyonun bilinen bir sonucudur. Sağ böbrek ağırlıkları açısından yalnızca 

% 0,5 NaCl alan klipli grup ile % 1 NaCl alan grup arasında anlamlı fark bulunduğundan, sağ 

böbrekte gelişen kompensatuvar hipertrofinin tuz yükleme oranına bağlı olduğu kabul 

edilebilir. PRA düzeyi yanında, farklı tuz yüklemelerinden etkilenen başka hümoral faktörler 

böbrek işlevini ve ağırlığını etkileyeceğinden hormonal durumun ayrıntılı olarak araştırılması, 

bu farklılığın nedeninin anlaşılmasına katkıda bulunabilir.  

 Sol ventrikül hipertrofisi, 2B-1K hipertansiyonunda rastlanan olağan bir bulgudur84. 

Tuz yüklemeleri yalancı operasyonlu sıçanlarda sol kalp ağırlığını artırırken klipli sıçanlarda 

anlamlı bir değişikliğe neden olmadı. Başka bir çalışmada da, normotansif sıçanlarda, tuz 

yüklemesinin KB’nı etkilemediği halde ventriküllerde hipertrofiye neden olduğu 

bildirilmektedir. Kontrol sıçanlarında, tuz yüklemesine bağlı olarak beyin RAS etkinliğinde 

olması muhtemel değişiklikler, ventriküler hipertrofinin gelişmesine katkıda bulunmuş 

olabilir. Çünkü beyin RAS’ının subpresör Ang II’nin hipertrofik etkilerine en azından kısmen 

aracılık ettiğine ilişkin kanıtlar bildirilmektedir85. Kontrol gruplarında, tuz yüklemesinin tek 

başına neden olduğu hümoral değişikliklerle kalp hipertrofisine yol açabildiği; kliplilerde ise, 

KB açısından gruplar arasında anlamlı fark olmadığından, PRA’daki azalma veya azalma 

eğiliminin varlığı tuzun kliplilerde kardiyak hipertrofiyi artırıcı etkisini engellemiş olabilir. 

Çünkü alınan tuz miktarı ile Ang II’nin kardiyak hipertrofi üzerinde aditif etkilere sahip 



 53 

olduğu bildirilmektedir39. Diyetteki sodyum kısıtlamasının klipli hayvanlarda kalp ağırlığını 

azalttığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır75,86-88. Bu çalışmalar dikkate alındığında, 2B-

1K hipertansif sıçanlarda, standart diyetle alınan sodyum miktarı kalp hipertrofisi üzerinde 

maksimum etkiye neden olan miktar olarak kabul edilebilir. Yapılan çalışmalarda, bu miktar 

artırıldığında hipertrofide değişiklik gelişmez iken miktar azaltıldığında hipertrofide azalma 

geliştiği sonucuna varılmaktadır.  
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Çalışmamızda elde ettiğimiz başlıca sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

1.  Sıçanlardaki iki böbrek 1 klip hipertansiyonunda arteryel barorefleksin bradikardik 

yanıtında gelişen azalma PRA artışından kaynaklanabilir. 

2. Hayvanlardaki PRA düzeyi üzerinde etkili olan tuz yükleme oranları normotansif 

(% 1 NaCl) ile iki böbrek bir klip hipertansif (% 0,5 NaCl) hayvanlar için  farklı olmuştur.  

3. Tuz yüklemeleri, kliplemenin PRA düzeylerinde azalmaya neden olurken, 

barorefleksin parasempatik bradikardik ve taşikardik yanıtında azalmaya neden olmasına 

karşın kliplemenin yol açtığı barorefleks duyarlılık azalmasının ortadan kalkmasına yol 

açmıştır. 

4. Tuz yüklemeleriyle, PRA ve barorefleks duyarlılıkları ile ilgili etkiler gelişmesine  

karşın, kliplemenin neden olduğu kan basıncı artışı tuz yüklemelerinden anlamlı olarak 

etkilenmemiştir. 

5. Klipleme KAH’nı artırmış ve tuz yüklemeleri klipli grupla kontrolü arasında 

anlamlı bir farkın gelişmesini önlemiştir. 

6. Kliplemenin neden olduğu kalp hipertrofisi, tuz yüklemelerinden anlamlı olarak 

etkilenmemiştir. 

7. Gelecekte, 2B-1K hipertansiyon modelinde, farklı oranlarda tuz yüklemelerinin 

vazomotor merkezdeki sempatik ve parasempatik kontrol alanlarına Ang II Tip 1 Reseptör 

antagonistleri uygulayarak, barorefleksin santral bileşenlerinin araştırılması Ang II’nin 

hipertansif etki mekanizmasının anlaşılmasına yardım edebilir. 
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