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I.  

 

Diyabetik Farelerde Gelişen Ventriküler Miyosit Disfonksiyonu Üzerine Statin 

Tedavisinin Etkileri 

 

 

Özet 

 

HMG-KoA (3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A) redüktaz enzim inhibitörleri olan 

statinlerin terapötik etkileri yanlızca kolesterol düşürücü etkiyle sınırlı değildir. Bu projede 

kolesterol düzeyini etkilemeyen (düşük doz) atorvastatin tedavisinin streptozotozin (STZ)-

diyabetik fare kardiyomiyositlerindeki disfonksiyon üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla   

yetişkin erkek farelerde tek doz STZ (200 mg/kg, ip) ile diyabet oluşturulmuş ve bu fareler 2 

hafta sonra düşük doz atorvastatin (10 mg/kg, oral) ile tedaviye alınmışlardır. 2 haftalık tedavi 

sonunda izole edilen sol ventriküler miyositlerin kontraktil fonksiyonları (maksimum kısalma 

amplitüdü (PS),  maksimum kısalma süresi (TPS), kısalmanın %90’ının oluşması için geçen 

süre (TR90) ve kısalma-uzamadaki maksimum hız değerleri (±dL/dt)  elektriksel stimulus 

altında  SoftEdge MyoCam® systemi kullanılarak ölçümlenmiştir. Ek olarak, miyositlerde  

yüksek frekans çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Diyabetik miyositlerde diyabetin yol açtığı 

tipik disfonsiyon gözlenmiştir (PS’ de azalma, TPS ve TR90’ de uzama ve ±dL/dt değerlerinde 

depresyon). Frekans çalışmalarında da miyositlerin stresse karşı toleransı azalmış olarak 

bulunmuştur. Atorvastatin diyabetin indüklediği miyosit disfonksiyonunu hiperglisemi ve 

dislipidemiyi etkilemeksizin düzeltmiştir. Araştırmada kalp dokusunda lipit peroksidasyonu, 

glutatyon ve antioksidan enzim aktiviteleri de ölçümlenmiş ve atorvastatin tedavisi diyabette 

artmış olarak bulunan oksidatif stresi olumlu olarak etkilemiştir. Bulgularımız diyabetin 

indüklediği kardiyomiyosit disfonksiyonu üzerinde atorvastatinin kolesterol düzeylerini 

etkilemeyen dozda oksidatif stresi azaltarak yararlı etkiler oluşturduğunu göstermiştir. 

Anahtar sözcükler: Atorvastatin, diabetes mellitus, fare, ventriküler miyosit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Effects of Statin Therapy on Diabetic Ventricular Myocytes Dysfunction in Mice 

 

 

Summary 

 

Statins, HMG-CoA reductase inhibitors, have therapeutic effects that are not limited to 

cholesterol reduction. This study was designed to examine the effect of low dose (non 

cholesterol reducing dose) atorvastatin on streptozotocin (STZ) - induced cardiac contractile 

dysfunction in mice cardiomyocytes. Adult male mice were made diabetic with a single 

injection of STZ (200 mg/kg, ip). 2 weeks  later, some of  the control and diabetic mice were 

put on low dose atorvastatin therapy (10 mg/kg, oral gavage) for another 2 weeks. Mechanical 

properties were evaluated in left ventricular myocytes using SoftEdge MyoCam system. The 

following indexes were evaluated: Peak shortening (PS), time to peak shortening (TPS), time 

to 90% relengthening (TR90) and maximal velocity of shortening and relengthening ( ±dL/dt). 

In addition, frequency studies was performed. Diabetic state reduced PS, prolonged TPS and 

TR90 and depressed ±dL/dt. Furthermore, diabetic state dampened stress tolerance of 

myocytes at high stress frequencies. Atorvastatin treatment alleviated diabetes-induced 

myocyte dysfunction without affecting hyperglycemia and dislipidemia. Furthermore, as 

markers for oxidative stress, lipid peroxidation, glutathion and antioxidant enzyme activities 

were measured in the hearts. Atorvastatin treatment partly alleviated oxidative stress which 

induced by STZ-diabetes. Collectively, our results indicated that atorvastatin, independent of 

cholesterol lowering, has beneficial effect on diabetes-induced cardiomyocyte dysfunction 

partly via affecting oxidative stress. 

Key words: Atorvastatin, diabetes mellitus, mice, ventricular myocyte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Amaç ve Kapsam 
 

Statinler, 3-hidroksi-3-metilglutaril Koenzim A (HMG-KoA) redüktaz inhibitörleri 

olup, dislipidemi tedavisinde  günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ilaç grubudur. Yapılan 

bir çok klinik çalışma ile statin tedavisinin kardiyovasküler hastalık riskini  ve bu 

hastalıklardan ölüm oranını düşürdüğü kanıtlanmış bulunmaktadır (1-3). Ancak, statinlerin 

kardiyovasküler sistem üzerindeki protektif etkinliklerinin yalnızca kolesterol biyosentezinde 

anahtar enzim olan HMG-KoA redüktaz‘ın inhibisyonuna bağlı olmadığı gösterilmiştir (4,5). 

Statinlerin özellikle  vasküler dokuda  nitrik oksidin biyoyararlanımını arttırarak endotel 

disfonksiyonunu düzelttikleri, kolateral koroner kan akımını arttırdıkları, antenflamatuar, 

antiplatelet, antitrombolitik etkinliklerinin olduğu, böbrek, kalp, beyin gibi farklı dokularda 

lipid peroksidasyonunu azalttıkları, katalaz, glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzim 

aktivitelerini değiştirdikleri bir çok çalışma ile gösterilmiştir (6-10). Statinlerin kolesterol 

düşürücü etkisinden bağımsız olarak gelişen ve pleiotropik etkileri olarak adlandırılan  bu 

etkilerin mekanizmaları günümüzde yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Deneysel 

çalışmalarla, hidrofilik özellik gösteren ve günümüzde çok yaygın olarak kullanılan statin 

grubu ilaçlardan simvastatin ve atorvastatinin vasküler tonüs regülasyonu ve kontraktilite 

sırasında artan hücre içi Ca+2 düzeylerini sitozolde azalttıkları gösterilmiş ve bu etki 

kolesterol düşürücü etkiden bağımsız olarak gelişen isoprenoid sentezinin inhibisyonu ile 

ilişkilendirilmiştir (11,12). Statinler kolesterol biyosentez  yolağında ara ürün olarak oluşan 

isoprenoidlerin sentezlerinin inhibisyonunu sağlamaktadırlar (13,14). İsoprenoidlerin 

hücrelerde bir dizi etkiyle fosfoinositid ve fosfolipaz C sinyal yolağını etkileyerek sitozolik 

Ca+2 düzeylerinde artışa neden oldukları gösterilmiştir (15,16). 

Öte  yandan diyabetik hastalarda  başta koroner arter  hastalıkları olmak üzere 

kardiyovasküler hastalıklar ölüm nedenlerinin % 80’ninden sorumludur (17). Ancak, 

hipertansiyon , koroner arter hastalıkları, valvular ve konjenital kalp hastalıklarından bağımsız 

olarak gelişen ve diyabete özgü bir durum olarak tanımlanan diyabetik kardiyomiyopatinin de 

diyabetik bireylerde ortaya çıkan kardiyovasküler hastalıklar arasında önemli bir yeri 

bulunmaktadır (18). Diyabetik kardiyomiyopati esas olarak kapiler basement membranda 

kalınlaşma, miyosit hipertrofisi, miyokardiyal ve interstisyel fibrosiz gibi yapısal 

bozukluklardan kaynaklanan bir disfonksiyon durumudur (19,20). Kalp uyuncunun azalması, 

miyokardiyal gevşeme süresinde uzama, kontraktilitede depresyon gibi fonksiyonel 



bozukluklar diyastolik ve/veya sistolik disfonksiyona yol açarak sol ventrikül hipertrofisine 

neden olmaktadır (21). Diyabetik kardiyomiyopatinin patogenezinden sorumlu tutulan bir çok 

mekanizma arasında hiperglisemi, dislipidemi, serbest oksijen radikallerinin artması, enerji 

üretiminin azalması, intrasellüler  Ca+2 homeostazisinin bozulması sayılabilir (22-24). 

 

Günümüzde diyabetik bireylerde gelişen hiperlipideminin tedavisinde statinler ilk 

seçenek olarak ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Statinlerin gerek hipolipidemik gerekse 

pleiotropik etkilerine bağlı olarak kardiyovasküler hastalıklarda yararlı oldukları klinik 

çalışma sonuçlarıyla gösterilmesine karşın kardiyovasküler sistemdeki protektif etkilerinin 

mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu ilaçların direkt etkileri az sayıdaki 

araştırmayla diyabetik vasküler dokuda çalışılmıştır. Oysa düşük doz (kolesterol düşürmeyen 

doz) statin tedavisinin diyabetik kalpte miyosit disfonksiyonu üzerindeki etkisi 

araştırılmamıştır. Statinlerin hipolipidemik etkilerinin yanısıra hem antioksidan hem de Ca+2 

homeostazisi üzerindeki pleiotropik etkileri dikkate alındığında, diyabetik kardiyomiyopatide 

gelişen disfonsiyon üzerinde yararlı olabilecekleri yaklaşımından yola çıkarak projemizde 

günümüzde sık kullanılan statinlerden atorvastatin tedavisinin diyabetik fare miyositlerindeki 

kontraktil disfonksiyon üzerindeki olası yararlı etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. Ek 

olarak, deney gruplarından elde edilen kalp dokusunda malon dialdehit ve glutatyon düzeyleri 

ile süperoksit dismutaz ve  katalaz aktiviteleri de ölçümlenerek diyabetik kalpte gelişen 

disfonksiyonda atorvastatinin oksidatif stres üzerindeki etkinliği değerlendirilmiştir.   

 

 

 

III.   Materyal ve Yöntem 
 

Araştırmamızda yetişkin erkek fareler kullanılmıştır.  

Oluşturulan gruplar şu şekildedir: 

 Kontrol (n=10) 

 Diyabetik (n=10) 

 Kontrol + Atorvastatin tedavisi (n=10) 

 Diyabetik + Atorvastatin tedavisi (n=10) 

 

Hayvanların beslenmeleri fareler için özel üretilmiş “standart yem”ler ile sağlanmış, yem ve 

su kısıtlaması uygulanmamıştır. Araştırma izni Ankara Üniversitesi Etik kurulundan 

alınmıştır. 



 

Diyabet, farelere 200 mg/kg dozdaki streptozotosin (STZ)’ in i.p. uygulamasıyla 

oluşturmuştur. 1 hafta sonunda kuyruklarından elde edilen bir damla kanda stikler aracılığı ile 

glukoz-ölçerde (Accu Check®go-Roche Diagnostics) glukoz düzeylerine bakılarak kan glukoz 

düzeyi 150 mg/dl ve daha üzeri olanlar diyabetik olarak kabul edilmiştir. 2 hafta sonunda 10 

mg/kg  dozda oral gavaj ile başlanan  atorvastatin (Eczacıbaşı İlaç San.) tedavisi 2 hafta 

sürdürülmüştür. Kontrol grupları eş-yaş kontrol grupları olacak şekilde ayarlanmış, ve bu 

hayvanlara bir kez diyabetojen ajan STZ yerine yalnızca çözücü serum fizyolojik uygun 

hacimda i.p. olarak uygulanmış, sonrasında oral gavajla atorvastatin yerine 2 hafta boyunca 

yalnızca uygun hacimde çözücü  (su ) verilmiştir (yaklaşık 0.2 ml). 

 

Tedaviler sonlandığında fareler ketamin (100 mg/kg) ile anesteziye edilerek kalpler 

izole perfüzyon sistemine alınarak kardiyomiyositler elde edilmiş, diğer dokular ise sıvı 

nitrojende dondurulduktan sonra, -800 C’ lik derin dondurucuda, biyokimyasal çalışmalar 

gerçekleştirilinceye kadar saklanmıştır. Deney hayvanlarının kanlarından elde edilen 

plazmalar da ölçümler yapılıncaya kadar -800 C’ lik derin dondurucuda saklanmıştır. 

 

Farelerin beden ağırlıkları, kan glukoz, trigliserid ve total kolesterol (Refletron®, 

Roche Diagnostics) düzeyleri ile kalp, karaciğer ve böbrek ağırlıkları deney başlangıcında ve 

sonunda ölçümlenmiştir.   

 

Kardiyomiyosit izolasyonu ve fonksiyonel çalışmalar: 

 

Ventriküler miyositler collagenase D kullanılarak, enzimatik yolla elde edilmiştir. 

Bunun için anesteziye edilen farelerin kalpleri hızlı bir şekilde bir bütün olarak çıkarıldıktan 

sonra hemen Langendorff perfüzyon sistemine aortalarından kanüle edilerek alınmış ve 

kalpler 370 C de 2 dak süre ile kalsiyum içermeyen modifiye Tyrode çözeltisi ile perfüze 

edilmişlerdir. Perfüzyon periyodunun ardından ortama 0.9 mg/ml collagenase D ilave 

edilerek kalpler 10 dak daha modifiye Tiroid çözeltisi ile perfüze edilmiş böylece dijesyon 

yapılmıştır. Dijestiyona uğramış kalpler perfüzyon sisteminden alınmış, sol ventrikül ayrılarak 

cerrahi makas yardımıyla küçük parçalara ayrılmıştır. Bu parçalar modifiye Tiroid çözeltisi 

içinde süspanse edilmişler ve süspansiyon ortamına son konsantrasyon 1.25 mM olacak 

şekilde kümülatif olarak kalsiyum eklenmiş ve 1 saatlik dinlenme periyodunun ardından, 

fonksiyonel çalışmalara başlanmıştır. 



 

Fonksiyonel çalışmalarda şekil bozukluğu olan ve kendiliğinden kasılan hücreler 

kullanılmamıştır. İzolasyondan yaklaşık 1 saat sonra başlayan çalışmalar en fazla 8 saat ile 

sınırlandırılmıştır. Ventriküler miyositlerin mekanik özelliklerinin incelenebilmesi amacıyla 

“SoftEdge Myocam system (IonOptix®)” kullanılmıştır. Bunun için hücreler mikroskop 

(Olympus IX-70) altında incelenmiştir. Hücrelere 0.5 Hz stimulus uygulanarak kasılmaları 

sağlanmış, ve kasılma-gevşeme sırasında hücrenin boyunda oluşan uzama ve kısalma 

boyutları kaydedilmiştir. Elde edilen yanıtlar, yazılım sistemi yardımıyla analiz edilmiştir. 

Hücrelerin kasılma / gevşeme fonksiyonları aşağıdaki mekanik parametreler yardımıyla 

değerlendirilmiştir: 

 

 Dinlenimdeki hücre uzunluğu ( CL: Resting cell lenght, um ) 

 Maksimum kısalma amplitüdü ( PS: Peak shortening, kısalma sırasındaki hücre 

uzunluğunun % si): Ventriküler kontraktilitenin pik göstergesi, 

 Maksimum kısalma süresi ( TPS: Time to peak shortening, ms ): Sistol süresinin 

göstergesi 

 Uzamanın kısalması fazının % 90’ına inmesi için gerekli süre (TR90: time to 90 % 

relengthening, ms): Diyastol süresinin göstergesi 

 Kısalma ve uzamadaki maksimum hız ( ± dL/dt : maximum velocity of  

 shortening and relengthening, um/s ): Ventiküler basınçtaki maksimal  artma / azalma   

hızının göstergesi 

 

Ek olarak, hücrelere artan frekanslarda  (0.1, 1, 3, 5 Hz) stimuluslar uygulanarak ard arda 

gelen stimülasyonlara karşı miyositlerin PS yanıt davranışları  incelenmiştir (frekans 

çalışmaları). Bu tip çalışmalarda ilk 5-6 atımdan sonra  miyositlerde durağan konraksiyonlar 

elde edilmiş ve böylece her bir stimülusde alınan bu PS değerleri 0.1 Hz de alınan PS 

değerine % olarak oranlanmış ve bu oranlar gruplar arası karşılaştırılmıştır. 

 

Biyokimyasal ölçümler: 

 

Kanda glukoz, trigliserid ve kolesterol  ölçümlenmiştir. Glukoz, glukoz ölçer 

cihazında (Accucheck®-go: Roche Diagnostics), kolesterol ve trigliserit düzeyleri Reflotron® 

(Roche Diagnostics) cihazında kendine özgü stikler ile ölçümlenmiştir.   



Lipit peroksidasyon göstergesi olarak doku malon dialdehit (MDA) düzeyleri 

fluorometrik, glutatyon (GSH) ile süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) aktiviteleri 

ise spektrofotometrik olarak ölçümlenmiştir (40). 

  

 

 

IV. Analiz ve Bulgular 
 

 Farelerin genel karakteristikleri: 

 

Farelerin genel karekteristikleri Tablo 1’ de sunulmuştur. 

 

Diyabetik hayvanlar beklendiği gibi kontrollerine göre anlamlı olarak kilo 

kaybetmişlerdir. Atorvastatin tedavisi hem diyabetik hem de kontrol hayvanların beden 

ağırlıklarını etkilememiştir. Diyabetik hayvanların absolüt kalp, karaciğer ve böbrek 

ağırlıkları ile bunların beden ağırlığına oranları kontrollerinkine göre anlamlı olarak artmıştır. 

Atorvastatin tedavisi sözü edilen parametreleri kan glukoz, kolesterol ve trigliserid 

düzeylerini etkilemeksizin düzeltmiştir.  

 

Diyabette dislipidemi oluşmuş, düşük doz atorvastatin tedavisi dislipidemiyi 

etkilememiştir. 

 

 

Miyosit çalışmaları: 

 

Gruplardaki miyositlerde ölçümlediğimiz mekanik parametreler üzerine diyabetin ve 

atorvastatin tedavisinin etkileri Şekil 1- 4 ‘de grafikler şeklinde gösterilmiştir.  

 

Diyabetik miyositlerde CL ve PS değerleri kontrollerine göre anlamlı olarak artmıştır. 

Atorvastatin PS değerini normalize etmiş, ancak CL değerini etkilememiştir. (Şekil 1). 

 

Diyabetik miyositlerde paralel olarak TPS ve TR90 değerleri de kontrollerine göre 

uzamış olarak bulunmuştur. Atorvastatin TPS değerini normalize etmiş, TR90 deki uzamayı 

da düzeltmiş, ancak bu değer kontrol değerlere ulaşamamıştır (Şekil 2) 

 



Diyabetik miyositerde PS’ e  parallel olarak ± dL/dt değerleri de bozulmuş, 

atorvastatin bu değerleri normalize etmiştir (Şekil 3). 

 

Frekans çalışmalarında gruplardaki miyositlere artan bir şekilde uygulanan her bir  

stimulusa yanıt olarak ölçümlenene durağan PS yanıtları, aynı hücrenin 0.1 Hz’de ölçümlenen 

PS yanıtına göre % değişim olarak oranlanmıştır. Diyabetik miyositlerde uygulanan her 

stimulusda kontrollerine göre azalmış PS yanıtı alınmıştır. Atorvastatin bu değişimleri (her bir 

stimulus için) normalize etmiştir  (Şekil 4) 

 

Lipit peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktivite ölçümleri: 

 

Kalp dokusunda malondialdehit (MDA) düzeyi ve  katalaz (CAT) aktivitesi anlamlı 

olarak artmıştır. Glutathion düzeyleri ise anlamlı olarak düşmüştür. Atorvastatin tedavisi bu 

değişimler üzerinde olumlu etki göstermiştir.  

     Bulgular Tablo 2’ de sunulmuştur. 

 

 

İstatistiksel Analiz 

 

Her bir grupdan elde edilen ortalama değerler standart hataları ile birlikte sunulmuştur. 

 

Gruplar arası farklılıklar ANOVA ile yapılmış ve ardından farkın önemliliğinin kontrolü 

Student Newman-Keul’s testi ile yapılmıştır. 

 

İstatistiksel farklılıklar p <0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Tablo 1. Farelerin karakteristik özellikleri: 

 

 

GRUPLAR k k + t d d + t 
n 8 8 10 10 

Beden ağırlığı, (g) 27.6 ± 0.3* 28.4 ± 0.9* 24.0 ± 0.3≠ 27.2 ± 1.2* 

Kalp ağırlığı, (mg) 122 ± 16* 120 ± 22* 146 ± 11≠ 133 ± 13* 

Kalp / beden ağ, (mg/g) 4.41 ± 0.53* 4.40 ± 0.24* 5.92 ± 0.37≠ 4.81 ± 1.00* 

Karaciğer ağ, (g) 1.3 ± 0.2* 1.9 ± 0.2≠ 1.3 ± 0.2≠ 1.7 ± 0.2≠ 

K.ciğ. ağ. / beden ağ, (mg/g)  0.047 ± 0.006* 0.070 ± 0.002≠* 0.090 ± 0.06≠ 0.062 ± 0.017≠* 

Böbrek ağ, (mg) 0.49 ± 0.06* 0.42 ± 0.07* 0.83 ± 0.44≠ 0.39 ± 0.30* 

Böbrek ağ / beden ağ, (mg/g) 0.018 ± 0.002* 0.015 ± 0.001* 0.034 ± 0.001≠ 0.015 ± 0.006* 

Kan glukozu,(mg/dl) 98 ± 4* 98 ± 5* 392 ± 7≠ 382 ± 6≠ 

Total kolesterol, (mg/dl) 68 ± 2* 62± 2* 98 ± 3* 99 ± 4* 

Trigliserid, (mg/dl) 75 ± 4* 70 ± 3* 124 ± 7* 128 ± 6≠ 

 

Ortalama değerler  ± SH, n: gruplardaki fare sayısı  

k: Kontrol grubu ;   k+t: Kontrol + atorvastatin grubu ;  d: diyabetik grup ;  d+t: Diyabetik + 

atorvastatin grubu .  
# P<0.001 kontrole göre anlamlılık, * P<0.001 diyabetik gruba göre anlamlılık. 
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Şekil 1.    (A) Dinlenimdeki hücre uzunluğu ( Cl ; µm)  

                 (B) Maksimum kısalma amplitüdü ( (PS  ; hücre uzunluğunun %’si)  

                 Ortalama değerler  ± SH ile birlikte verilmiştir 

k: Kontrol (n:=5), k+t: kontrol+atorvastatin (n:=5), d: diyabetik (n:=5);  

d+t: diyabetik+atorvastatin (n=5); (n =120-150 miyosit, her bir grup için). 
# P<0.001 kontrol grubuna göre anlamlı,  * P<0.001 diyabetik gruba gore anlamlı.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Şekil 2.    (A) Maksimum kısalma süresi  (TPS ; msn)   

                 (B) Uzamanın % 90’ına ulaştığı süre (TR90 ; msn)    

                  Ortalama değerler  ± SH ile birlikte verilmiştir 

k: Kontrol (n:=5), k+t: kontrol+atorvastatin (n:=5), d: diyabetik (n:=5);  

d+t: diyabetik+atorvastatin (n=5).; (n =120-150 miyosit, her bir grup için). 
# P<0.001 kontrol grubuna göre anlamlı,  * P<0.001 diyabetik gruba gore anlamlı.. 

 

 



 

 
Şekil 3.    Kısalma ve uzamadaki maksimum hız değerleri   

               (A) + dL/dt;      (B) -dL/dt  

               

Ortalama değerler  ± SH ile birlikte verilmiştir 

k: Kontrol (n:=5), k+t: kontrol+atorvastatin (n:=5), d: diyabetik (n:=5);  

d+t: diyabetik+atorvastatin (n=5).; (n =120-150 miyosit, her bir grup için). 
# P<0.001 kontrol grubuna göre anlamlı,  * P<0.001 diyabetik gruba göre anlamlı. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 4. Farklı frekansdaki stimuluslarda maksimum kısalma  (PS) değerleri. PS değerleri 

aynı hücrenin 0.1 Hz de ölçümlenen değerine göre  % değişim olarak verilmiştir.  

Ortalama değerler  ± SH ile birlikte verilmiştir. 

k: Kontrol (n:=5), k+t: kontrol+atorvastatin (n:=5), d: diyabetik (n:=5);  

d+t: diyabetik+atorvastatin (n=5).; (n =80-85 miyosit her bir grup için). 
# P<0.001 kontrol grubuna göre anlamlı,  * P<0.001 diyabetik gruba göre anlamlı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Tablo 2. Kalp dokusunda oksidatif stres belirteçleri 

 

 

GRUPLAR k k + t D d + t 
n 5 5 5 5 

 

KAT  ( IU / mg prot. ) 
 

19.31± 2.92 
 

15.65 ± 1.04 
 

29.13 ± 1.05# 
 

23.21± 1.49* 

    
SOD  ( IU / mg prot.) 

 
0.47± 0.07 

 
0.34 ± 0.05 

 
0.34 ± 0.04 

 
0.46± 0.03 

 
GSH ( IU / μmol / mg prot.) 

 
15.91 ±1.03 

 
13.62 ± 0.79 

 
12.51 ± 0.36# 

 
14.86 ± 0.35* 

 
MDA ( nmol / mg prot) 

 
1.62 ± 0.21 

 
1.24 ± 0.13 

 
2.39 ± 0.30# 

 
1.28 ± 0.14* 

 

Ortalama değerler  ± SH 

k: Kontrol, k+t: Kontrol+atorvastatin, d: Diyabetik ; d+t: Diyabetik + atorvastatin . 

 KAT: katalaz; SOD: süperoksit dismutaz; GSH: glutatyon; MDA: malondialdehit,.  
# kontrole göre anlamlılık P<0.05, * diyabetik gruba göre anlamlılık, P<0.05 

 

 

 

 

V. Sonuç ve Öneriler 

 
Diyabetik kardiyomiyopatideki en belirgin bozukluk kalpte kontraksiyon ve gevşeme 

süresinde uzamayla birlikte görülen uyunç bozukluğudur. Özellikle diyastolik disfonksiyon 

ile kendini gösteren bu durum deneysel çalışmalarla tüm kalpte, papiller kasta ve ventriküler 

miyositlerde diyabet süresinin uzamasıyla şiddetlenen bir biçimde aksiyon potansiyel 

süresindeki uzama ve ventriküler gevşeme hızındaki azalma gibi karekteristik bulgular ile 

gözlenebilmektedir. Patogenezi tam olarak anlaşılamasa da glukoz metabolizmasındaki 

bozukluk, oksidatif stres ve hücre içi Ca2+ hareketlerindeki bozukluklar diyabetik 

kardiyomiyopati gelişiminden sorumlu tutulmaktadır (25, 26). 

 

Çalışmamızda diyabetik farelerin kardiyak ventriküllerinden izole ettiğimiz miyositlerde 

ölçümlediğimiz mekanik parametre bulguları bu farelerde diyabetik disfonksiyon geliştiğini 

göstermektedir. Bulgularımıza göre paralel olarak kalpte hipertrofi de gelişmiştir. Diyabete 



özgü olan bu bulgularımız daha önce gerçekleştirilen deneysel diyabetik fare miyositlerinde 

yapılan çalışmalar ile uygunluk göstermektedir (27-29)  

 

  Literatürde hem STZ-diyabetik sıçan hem de STZ-diyabetik fare miyositlerindeki 

disfonksiyona yönelik ve farklı diyabet süreleriyle çalışılmış araştırmalar bulunmaktadır ve 

çoğu bulgu birbiriyle uyumludur.  Ceylan-Işık ve ark., (28) da, bizim çalışmamızda olduğu 

gibi, 4 haftalık STZ-diyabetik farelerden elde ettikleri miyositlerde ölçümledikleri kontraktil / 

gevşeme parametrelerinde bizim bulgularımıza benzer bir biçimde disfonksiyon 

saptamışlardır. İlginç olarak, Ren ve Davidow (30) sıçan miyositlerinde kontraktil 

parametrelerle birlikte oluşan kalsiyum hareketlerindeki bozukluğun (depolanma ve 

salıverilme) diyabet oluşumundan 5-6 gün sonra hızlı bir şekilde-hemen başladığını 

göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda ölçümlediğimiz kontraktil parametrelerin tümü 

bozulmuş olarak bulunmuştur (kontrollere göre CL ve PS amplitüd uzamış, TPS ve TR90 

değerleri uzamış, ±dL/dt değerleri bozulmuş olarak bulunmuştur). Bulgularımız diyabetik 

hipertrofik kardiyomiyopatinin mekanik yönden hücresel düzeydeki değişimlerini tipik olarak 

göstermiştir. Ek olarak, frekans çalışma bulgularımız da miyositlerin zorlanma / stres 

karşısında tolere edilebilirlik özelliklerinin azaldığını göstermektedir. Bu tip bozukluk da 

diyabetik miyositlerde yapılan benzer çalışmalarda gösterilmiştir ve hücre içi kalsiyum 

hareketlerindeki bozulma ile ilişklendirilmektedir (22, 27). Bu bulgumuz 4 haftalık diyabetik 

kalpte eksitasyon-kontraksiyon kenetlenmesinde uyunç bozukluğu geliştiğinin bir göstergesi 

olarak yorumlanabilir.  

 

Öte yandan, statin tedavisinin pleiotropik etkiyle diyabetik miyosit disfonksiyonuna 

olası etkisini araştırmayı amaçladığımız bu çalışmamız kolesterol düzeylerini etkilemeyen 

dozda (düşük doz) atorvastatinin diyabetik miyosit disfonksiyonu üzerindeki  yararlı 

etkilerinin 2 haftalık tedavi sonunda ortaya çıkabildiğini göstermektedir ve statin tedavisinin 

diyabetik miyosit disfonksiyonu üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışma olma özelliğindedir. 

  

Statinlerin çok sayıdaki kolesterol bağımsız etkiler ile (pleiotropik etkiler) 

kardiyovasküler sistemde yararlı etkiler oluşturduğu bir çok deneysel ve klinik çalışma ile 

gösterilmiştir (4-14). Ancak, literatürde statinler ile diyabetin indüklediği kardiyovasküler 

bozukluklar üzerindeki çalışmalar kısıtlı sayıda da olsa, tüm bulgular statinlerin antioksidan 

etkiler ile oksidatif stresin aşırı derecede arttığı bir durum olan diyabetik kardiyovasküler 

komplikasyonlarda yararlı etkiler oluşturabileceğini göstermektedir. Ne var ki, statinlerin 



diyabetik kalp üzerindeki etkileri az çalışılmıştır. Tedavinin hücre düzeyinde diyabetik 

miyositlerin mekanik fonksiyonları üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma da 

bulunmamaktadır. O nedenle çalışmamız bu yönüyle bu konuda yeni bulgular ortaya 

koymuştur. Çok yeni olarak diyabette değil ama, normokolesterelomik tavşanlarda 3 günlük 

düşük doz (5mg/kg/gün) simvastatin tedavisinin miyositlerde iskemi-reperfüzyon ile 

indüklenen ventriküler aritmileri önleyici özelliği gösterilmiş, ancak bu etkiyi nasıl 

oluşturduğuna ilişkin herhangi bir mekanizma önerilmemiştir (31). Ancak, kardiyovasküler 

protektif etkiler için genel olarak açıklanan mekanizma/lar statinlerin isoprenoid sentezini 

inhibe etmeleriyle ilişkilendirilmektedir. Örn., simvastatin ile sıçan kardiyomiyositlerinde 

yapılan bir çalışmada anjiyotensin II’ nin indüklediği oksidatif stresdeki artışı ve hipertrofiyi 

önleyici etki kısmen statin tarafından kardiyomiyositlerdeki Rho geranil geranilasyonunun 

inhibisyonu ve Rac 1 aracılı süperoksit üretiminin azalmasıyla açıklanmıştır (32). Rho GTPaz 

ailesinden olan Rac1 and RhoA kardiyak hipertrofinin mediyatörleri olarak bilinmektedirler.  

Rho proteinleri posttranslasyonal isoprenilasyona uğrayarak aktive olurlar. Spontan 

hipertansif sıçan kalbinde de statinlerin bu küçük G proteinlerin isoprenilasyonlarını 

(aktivasyolarını) engelleyerek kardiyak hipertrofiyi önledikleri gösterilmiş ve araştırıcılar 

statinler ile miyokardial Rho GTPazların hedeflenmesinin kardiyak hipertrofinin önlenmesi 

için yeni bir tedavi stratejisi olarak önermişlerdir (33). Öte yandan, diyabette ve 

hipertansiyonda kardiyovasküler AT-1 resptörlerinin up-regülasyona uğradığı saptanmıştır 

(34,35 ve bu reseptörlerin uyarılması NADH/NADPH oksidaz aktivasyonu ile aşırı ROS 

üretimine ve redoks duyarlı genlerin (kemotaksis, adhezyon molekülleri, proenflamatuvar 

sitokinler ve matriks metaloproteinaz) aktivasyonuna neden olmaktadır (36-38). Diyabette 

hipergliseminin indüklediği oksidatif stres artışının, özellikle de aşırı NADPH oksidaz 

aktivasyonunun diyabetik kardiyomiyopati  oluşmasında önemli rolü olduğu düşünüldüğünde 

statinlerin yukarıda açıklanan mekanizmalar ile kardiyak disfonksiyonu ve beraberinde 

hipertrofiyi önleyebilecekleri  mantıklı görünmektedir.   Çok yeni olarak da Liu ve ark., (39) 

nın kardiyak miyositlerde kardiyotropin ile indüklenen hipertrofi simvastatin ile önlenmiş, ve 

bu  yararlı etkiden simvastatinin  JAK/STAT yolağını etkilenmesi sorumlu  tutulmuştur. 

İlginç olarak simvastatin anjiyotensinojen  mRNA ekspresyonunu ve paralel olarak da Ang II 

düzeylerini azaltmıştır. Bilindiği gibi diyabette artan oksidatif stres protein ve lipitlerde geri 

dönüşümsüz zarara neden olmaktadır. Oksidatif marker olarak ölçümlediğimiz parametreler 

diyabetik farelerde statin tedavisinin oksidatif stresi kısmen azaltıcı rolünü göstermiştir. 

Kolesterol düzeylerini düşüren ve düşürmeyen dozlarda yapılan deneysel çalışmalarda 

statinlerin antioksidan etkiyle vasküler oksidatif stresi azalttıkları, böylece hipertansiyon, 



insülin rezistansı, diyabet gibi kronik hastalıklarda vasküler disfonksiyon üzerinde yararlı 

etkiler oluşturdukları  gözlenmiştir (40-45). Atorvastatinin antioksidan etkinliğinden 

organizmada oluşan 2 metabolitinin sorumlu olduğu ve bu metabolitlerin ROS yakalayıcı 

özellikleri olduğu saptanmıştır (46). Ek olarak, statinlerin katalaz, süperoksit dismutaz ve 

glutation peroksidaz aktiviteleri üzerinde olumlu etkileri de bildirilmiştir (46). Bu yönüyle 

statinlerin kardiyovasküler hastalıklarda ve diyabetik komplikasyonlarda oksidatif stresin 

azaltılma stratejilerinde lipit düşürücü etkiye ek olarak yararlı olabilecekleri önerilmektedir    

( 47-52).  

 

Öte yandan, diyabetik kardiyomiyopatide miyositlerde hücre içi Ca2+ hareketleri/ Ca2+ 

homeostazında bozukluklar olduğu bilinmektedir. Floresans ölçümleme (fura yükleme 

yöntemi) yöntemiyle kasılma-gevşeme sırasında miyositlerde serbest Ca2+ düzeylerinin 

ölçümlendiği araştırmalarda miyosit kısılması sırasında artan Ca2+ düzeylerinin kontrol 

miyositlere göre diyabetik miyositlerde daha uzun sürede normalize edildiği saptanmıştır. Bir 

başka deyişle hücrenin Ca2+ ‘dan temizlenmesi için geçen süre diyabetik miyositlerde artmış 

olarak bulunmuştur. Örn., Ceylan-ışık ve ark., (28) 2 ve 4 haftalık diyabetik fare 

miyositlerinde gerçekleştirdikleri floresans yöntemi ölçümlemeleri ile STZ-diyabetik 

miyositlerde dinlenme sırasında Ca2+ düzeylerinin yüksek olduğunu, sarkoplazmik 

retikulumdan (SR) Ca2+ salınımının azaldığını, elektriksel stimulus uygulandığında artan 

hücre içi Ca2+ ‘ un hücreden temizlenme süresinin uzadığını bildirmişlerdir. Araştrmamızda 

artan ferkanslarda elektriksel stimulus uygulanmış diyabetik miyositlerdeki bozulmuş PS 

yanıtları kalsiyum hareketlerindeki anormalliğin göstergesidir. Diyabetteki kalsiyum 

homeostazı ile ilgili ve beraberinde oluşan mekanik bozuklukların mekanizmaları 

miyofilament Ca2+ duyarlılığında ve SR Ca2+ ATPaz aktivitesinde azalma, fosfolamban ve 

Na+ / Ca2+ değiş tokuşundaki bozukluklar ile açıklanmaya çalışılmaktadır (22, 23). 

Atorvastatinin damar düz kas hücrelerinde agonist ya da agonist dışı Ca2+ bağımlı kasılmaları 

baskıladığı in vitro çalışmalar ile gösterilmiştir (53, 54). Benzer olarak, atorvastatin 

tedavisinin kültürlenmiş diyabetik-dislipidemik domuz koroner damar düz kas hücrelerinde  

artmış olan SR ve SR dışı depolara  Ca2+ alımını  normalize ettiği saptanmıştır (16). Yine 

benzer şekilde diyabetik-dislipidemik domuz koroner damar düz kas hücrelerinde ET-1 in 

indüklediği Ca2+ düzeyindeki ve tirozin fosforilasyonundaki anormal artışlar atorvastatin 

tedavisinden sonra kolesterol-bağımsız etkiyle normalize edilmiştir (55). Damar düz kas 

çalışmalarına karşın literatürde diyabetik kardiyak ventriküler miyositlerde atorvastatinin Ca2+ 

hareketleri üzerindeki etkileri ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Muhtemelen atorvastatin 



bu çalışmamızdaki yararlı etkileri damar düz kaslarında olduğu gibi  ventriküler miyostlerde 

de diyabette bozulan kalsiyum homeostazisini normalize ederek oluşturmaktadır. Ancak bu 

hipotezimizin kanıtlanması için fura-floresans yöntemiyle dinlenme ve kasılma-gevşeme 

sırasında hücre içi Ca2+ hareketlerinin izlenmesi gereklidir.  

 

Sonuç olarak, bulgularımız dislipidemiyi etkilemeyen dozlarda atorvastatin tedavisinin 

diyabetik kardiyomyopatide pleiotropik etkiyle yararlı olabileceğini göstermiştir. Atorvastatin 

literatürde de önerildiği gibi direkt antioksidan özelliği ve beraberinde isoprotein 

prenilasyonunu önleyici etkiyle ROS üretiminin azalmasını sağlayarak ve ayrıca diyabette 

bozulmuş olan hücre içi kalsiyum hareketlerini düzenleyerek yararlı etkileri  oluşturması olası 

gözükmektedir. Bu etki mekanizmalarının miyosit düzeyinde anlaşılması için Fura yükleme-

fluresans çalışmaları ile miyosit kasılma-gevşeme çiftlenimi sırasında hücre içi kalsiyum 

hareketlerinin incelenmesi ve ek olarak, moleküler düzeyde çalışmaların  yapılmasına gerek 

bulunmaktadır.  
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VII. Ekler 
 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  



       Ödenek: 113.100.00 YTL 

       Harcanan: 112.469.84 YTL 

         

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair 

Açıklamalar  

 

Miyosit çalışmaları için satın alınan “SoftEdge Myocam system (IonOptix®)”  

     laboratuvarımızda kurulu ve çalışır durumdadır 

 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz 

ayrıntıları)  

 

Bu proje ödeneği ile satın alınan “SoftEdge Myocam system (IonOptix®)” 

sistemine özgü  ve hücre içi kalsiyum hareketlerini miyositlerin kasılma-

gevşemesi sırasında ölçümlemeye yarayan (Fura 2 yöntemi) fluorometri üniti 

Satın alma sırasında yükselen döviz nedeniyle ödeneğimiz yetmediğinden  

alınamamıştır. O nedenle projemizde miyositlerdeki kalsiyum hareketlerinin 

saptanması için gereken deneyler yapılamamıştır 

 

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için 

uygulanmaz) 

 

           BİLDİRİ:  

           Arıcıoğlu A., Ozansoy, G,  Ceylan-Işık, A., Cumaoğlu A, Yüksel E., Akhayeva T.,  

           Karasu Ç., Aktan F., Arı N. Effects of low dose statin therapy on diabetic ventricular  

           myocyte dysfunction in mouse. 5th Int. Congress on Cardiovascular Diseae (ICC- 

          2009), June 4-7, 2009, Kosice, Slovak Republic, Abst CD, P12., 2009 (poster ). 

  

 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için 

uygulanmaz) 

 

NOT         :Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde 

verilecek, kesin rapor Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir 

kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Kesin raporda  proje 

sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri     

kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli dergilerde 

yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular 

bölümleri yerine kabul edilir. 
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Low-dose Atorvastatin Therapy Alleviates Diabetic Ventricular Myocyte Dysfunction in Mouse  

A.Aricioglu, G.Ozansoy, A.Ceylan-Is&#305;k, A.Cumaoglu, , E.Yuksel, T.Akhayeva, C.Karasu, 
F.Aktan, N.Ari Gazi University  

Purpose: Diabetic cardiomyopathy is a functional defect independent of coronary vascular disease. 
One major mechanism responsible for the pathogenesis of diabetic cardiomyopathy is oxidative 
damage in diabetic hearts. Many beneficial pleiotropic effects of statins, including anti-oxidative 
property in several ways, have been demonstrated beyond cholesterol lowering. This study was 
designed to investigate whether low-dose atorvastatin treatment could reverse diabetic cardiomyocyte 
dysfunction related to antioxidant property in mice.  

Methods: Adult, male mice were made diabetic by streptozotocin (200 mg/kg, ip). 2 weeks later, 
some of the control (C) and diabetic (D) mice were put on atorvastatin therapy (CA and DA) (10 
mg/kg, oral gavage) for another 2 weeks. Contractile properties of isolated ventricular myocytes were 
assessed, using SoftEdge MyoCam system, including peak shortening (PS), time to PS (TPS), time to 
90% relengthening (TR90) and maximal velocity of shortening and relengthening (±dL/dt). As markers 
for oxidative stress SOD, CAT activities, GSH (spectrophotometric) and MDA levels (fluorometric) 
were determined in the hearts.  

Results: Body weight, hyperglycemia and dyslipidemia in D groups remained unchanged after 
atorvastatin treatment ( p>.05, ANOVA, n:10 each group). In myocytes, diabetic state reduced PS, 
prolonged TPS and TR90, depressed ±dL/dt and stress tolerance at high stress frequencies (p<.05, 
ANOVA, n:5 rat each group). Atorvastatin treatment alleviated diabetes-induced cardiomyocyte 
contractile dysfunction. In hearts from D group GSH content was diminished by 21%, while CAT 
activity and MDA content were elevated by 51% and 48%, respectively vs C group (Mann Whitney U 
test, n:5, p<.05), and normalized by atorvastatin treatment. SOD activity did not change among the 
groups.  

Conclusion: Our study revealed that atorvastatin used in a dose too low to alter dyslipidemia is 
sufficiant to reduce diabetes-induced cardiac mechanical dysfunction at the cellular level associated 
with reduction in oxidative stress (supported by Ankara University-B3336003).  

Keywords: Atorvastatin, cardiac myocyte, mice, STZ-diabetes, oxidative stress  

 


