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T Hücreleri ve Renal İnflamasyon 

• Deneysel hipertansiyon modellerinin hepsinde  
     T hücreleri böbrekleri infiltre eder 
 
• Ang II infüzyonu ile oluşturulan hipertansiyonda 
     lenfositler aort duvarını infiltre eder 
 
• Hipertansif bireylerde böbrek patolojisi incelenirse  
     lenfosit infiltrasyonu ile interstisyel/vasküler hasar  
     arasında ilişki vardır 
 
• SHR’da immünreaktif hücreler klinik hipertansiyon 
     ortaya çıkmadan ortamı infiltre ederler 





İmmünsüpresyon ile Hipertansiyonun Denetimi 
ve Önlenmesi 

• Çift transgenik farelerde immünsüpresyon deneyleri 
 
• Lenfositten yoksun Rag -/- Fare Deneyi 
      Tomasz J. Guzik 

 
• Romatoid Artrit, Psoriasis gibi sağlık sorunları olan 
     bireylerin MMF ile tedavisi sırasında kan basınçlarındaki 
     değişiklik 
  

 Herrera J et al 



Çift Transgenik Fareler 

İnsanlardaki yüksek reninli hipertansiyon kliniğine benzer 
bir seyir – böbrek ve kalp küçük damarlarında inflammasyon  
(PAI-1, MCF-1, VEGF, TGF-B) ve fibrinoid nekroz 
 
ACEi+ARB kombinasyonu kan basıncını düşürür ve vaskülopatiyi  
engeller. Renin inhibasyonu kan basıncını daha az düşürür ama 
vaskülopatiyi tümüyle engeller. Endotelin inhibitörleri ise kan 
basıncını düşürmez ama vaskülopatiyi engeller 
 
Dexamethasone kan basıncı kontrolünden bağımsız olarak  
albüminüriyi ve renal fibrozisi azaltır, damarlardaki reaktif 
stress’i ve mortaliteyi azaltır 
 
MMF’in etkisi de DEXA gibidir 
 



Role of the T cell in the genesis of angiotensin II–

induced hypertension and vascular dysfunction 

by Tomasz J. Guzik, Nyssa E. Hoch, Kathryn A. Brown, Louise A. McCann, Ayaz 

Rahman, Sergey Dikalov, Jorg Goronzy, Cornelia Weyand, and David G. Harrison 
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Role of lymphocytes in development of angiotensin II–dependent hypertension.  

Guzik T et al. JEM 2007;204:2449-2460 

© 2007 Rockefeller University Press 



Role of lymphocytes in the development of vascular dysfunction and hypertrophy in 

angiotensin II–dependent hypertension.  

Guzik T et al. JEM 2007;204:2449-2460 

© 2007 Rockefeller University Press 



BP levels before (Pre) mycophenolate mofetil (MMF) therapy, during 3 mo of MMF therapy, 

and 1 mo after MMF was discontinued.  

Herrera J et al. JASN 2006;17:S218-S225 

©2006 by American Society of Nephrology 



Böbreklerin Mononükleer Hücreler Tarafından 
İnfiltrasyonu ve Hipertansiyon 

• Deneysel hipertansiyon modellerinde immünkompetan 
      hücreler ilkönce interstisyel bölgeyi infiltre eder 
 
• Tübülointerstisyel bölgenin hacmi %30 oranında artar 

 
• Oksidatif stressde belirgin bir artış olur 

 
• Glomerüler vazokonsitriksyon, GFR’de azalma ve  
      glomerüler hemodinamikte bozulma olur 
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Peritübüler Kapiller 
Hasar 

• Basınç natirürez eğrisinde bozulma 
• Proksimal tübüler Na emiliminde artış 
• Dopamin D1 reseptörlerinde işlev bozukluğu 
• Nefron sayısında azalma  
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Neoantijenler ve Kardiyovasküler Hastalıklarda 
Potansiyel Rolleri 

• Bir endojen molekül uğradığı değişiklik sonucunda artık 
“kendine ait” olarak algılanmazsa buna neoantijen adı verilmektedir 
 
• Değişik mekanizmalarla ortaya çıkabilir: 
 Hücre içindeki bir molekülün açığa çıkması 
 Endojen bir molekülün oksidasyonla değişmesi 
 Bir proteinin parçalanması 
 Bir xenobitoikin bir moleküle hapten benzeri bağlanması 
 
• Örnekler; HSP, okside LDL, Trombosit glikoproteinleri 

 
• HSP70 hipertansiyonla en fazla ilişkilendirilen neoantijendir 

 
• NEOANTİJENLERİN BİR BÖLÜMÜ HASAR İLİŞKİLİ PROTEİNLERDİR 
     (DAMP) 



Bir Neoantijen Olarak HSP 70 

• HPS70’in bir çok epitopu immünojeniktir 
 

• Antiinflammatuar üzellikleri olan T hücrelerini  
      neo-antijen olarak uyarır 
 
• Hipertansif hayvanların böbreklerinde HSP70 ekspresyonu 
      artmıştır 
 
• Hipertansif bireylerin lenfositlerinde de HSP70 ekspresyonu 
      artmıştır 
 
• İnsan hipertansiyonundaki rolü tam olarak bilinmemekle 
 birlikte antijen sunumunda rol oynadığı düşünülmektedir 
  



Neoantijenler İmmün  Sistemi Nasıl Aktive Ederler? 

Toll Benzeri Reseptörler 

• İmmün sistemin ilk tanımlanan patern tanıyıcı  
     reseptörleridir 

 
• IL-1 reseptör ailesinin tip 1 transmembran proteinleridir 

 
• Tek bir transmembran domaini bir de intrasellüler karboksi 
      bölümü vardır 





TLR – 4  İlişkili Fizyopatolojik Durumlar  

• Aterogenez 

• Kalp Yetmezliği 

• Septik Kardiyomiyopati 

• İskemik Hasar  

• Hipertansiyon 

***TLR4 sadece kalp ve damarlarda değil böbrekte de  
bulunmaktadır 







TLR-4’e Bağlanan DAMP’ler 

DAMP       Hücre Tipi 
 
HSP60       Kardiyomiyosit 
 
HSP 70       Kardiyomiyosit,makrofaj 
 
Angioteinsin II     DDK 
 
CRP       DDK 
 
Oksitlenmiş LDL    Makrofaj 
 
Ürik asit      Makrofaj 
 
ADMA       Adiposit 



T Lenfositlerinin bazıları immün aktivasyon yoluyla 
hipertansiyonun kronik hale gelmesine ve şiddetlenmesine 
neden olabilir mi? 
 
Youn ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre CD8+ sitotoksik 
T hücreleri yaşlandıkça hipertansiyon sürecine doğrudan katkıda 
bulunabilmektedir. 
 
CD8+Sitotoksik T hücreleri immün yaşlanma yaşadıkça 
CD 28 kaybına uğramakta 
CD 57 kazanımı göstermektedir. 





Vücut Na dengesi açısından durağan bir konumdayken 
dietle fazla NaCl (TUZ) tüketilirse ne olur? 
 
a) Tuzun fazlası idarla atılarak vücudun Na dengesi tekrar 
       sağlanır 
 
b)  Tuz cildinizin altına kaçar ve orada birikir    



Mars500 programında 105 ve 205 gün boyunca 
sürdürülen deneyler ne gösterdi? 





Yeni İnterstisyel Tuz Kavramı 

• İntravasküler ortama göre farklı  bir interstisyel tuz konsantrasyonu 
• Tuz interstisyel bölgede birikebilir 
• İnterstisyumdaki tuz glikozaminoglikanlara (GAG) bağlanır 
• İnterstisyumdaki tuz ozmotik olarak bağımsızdır 
• İnterstisyumdaki tuz immün sistemi aktive eder 
• Tuz makrofajları çeker ve VEGF –C eksprese etmelerine neden 
      olur 
• VEGF-C vasküler endotelyal büyüme faktörü 3 (VEGF-3) 
      aracılığyla lenfatik kapiller ağda değişikliğe neden olur 
• Vasküler endotelyal büyüme faktör reseptör 2 (VEGFR-2) 
      aracılığıyla nitrik oksit yapımına neden olur 
• Artmış tuz konsantrasyonları TH17 hücrelerinin indüksyonuna 
      neden olur  



Otoimmünite ve AT1Res Otoantikorları 

• AT1 reseptörlerini aktive etme özelliği olan otoantikorlar 
farklı hipertansif hastalıklarda mevcuttur 
 
• Otoantikorlar klinik hipertansiyon gelişmeden önce 
ortaya çıkmaktadır 
 
• Bu otoantikorların hastalık fizyopatolojisine katkısı 
vardır 
 
• Otoantikoların titresi ile hipertansiyonun şiddeti arasında 
ilişki gösterilmiştir 
 
• Bu otoantikoları bloke eden veya ortamdan uzaklaştıran 
yöntemler kan basıncının düşmesini sağlamaktadır  



AT1-AA İLİŞKİLİ HASTALIKLAR/KLİNİK DURUMLAR 

Preeklamspi    Hayvan deneyleri ile kanıtlanmıştır 
 
Malin hipertansiyon ile Hayvan deneyleri 
birlikte olan akut   Akut rejeksiyon gelişen ve malin ht’nu 
rejeksiyon     olan hastalar 
 
Esansiyel hipertansiyon  
 
Sistemik Skleroz    



Candesartan versus Imidrapil in Hypertension: A randomized 
study to asses effects of anti-AT1 autoantibodies 

Wei F ve ark. Heart 2011 

Çin Halk Cumhuriyetinde yürütülen çok merkezli bir çalışma 
 
Orta şiddette veya şiddetli hipertansiyonu olan 522 hasta 
 
Hastalarda anti-AT1 rec otoantikorları var 
 
Tedavi süresi 8 hafta 
 
SONUÇ: anti-AT1 Rec antikorları olan hipertansif bireylerde 
kan basıncı kontrolünde ARB tedavisi ACEi’den üstündür  



Th17 Hücreleri ve Otoimmünite 

• Th17 lenfositleri IL-17 üreten CD4+ lenfositlerdir 
 

• Otoimmün hasalıklarda çok önemli rol oynamaktadır 
 

• Hipertansiyonda Th17 hücre sayısında artış saptanmıştır 
 

• Fizyolojik ortamlarda fazla miktarda tuz bulunması 
     Th17 indüksyonuna yol çmaktadır 
     p38/MAPK, TonEBP/NFATS, SGK1 
 
• Th17 hücre artışı ile birlikte proinflammatuar sitokin 
     üretimi artar 







Anjiotensinojen 

Ang I 

Ang II 

AT1Rec 

İLAÇ AŞI 

Direkt Renin İnhibitörü 
Aliskiren 

ACE İ 
Enalapril, Lisinopril v.d. 

ARB 
Losartan, Telmisatan v.d. 

Anti Renin Aşısı 

PMD 3117 

CYT006 - Ang Qb 

ATR 12181 



• Hayvan deneyleri 20 yıl önce gerçekletirilmiştir 
 

• İnsanlardaki uygulamalar henüz çok erken aşamalarındadır 
 

• Bunlar anjiyotensin  bazlı aşılardır 
 

• CYT006-AngQb (Cytos Bioctechnology AG) angiotensin II aşısıdır 
      Faz 2 çalışmalarında plaseboyla karşılaştırıldığında hem sistolik 
      hem de diyastolik kan basıncını belirgin şekilde düşürmüştür 
 
• Bir anjiyotensin I aşısı olan PMD3117 (Protherics Inc) ratlarda 
      yapılan preklinik çalışmalarda kan basıncını düşürmüştür ama 
      plasebo kontrollü klinik çalışmada aynı sonuç elde edilememiştir. 
  

Hipertansiyon Aşıları 



• PMD3117 aşısı ile yürütülen faz I/II çalışmaları ile aşının 
etkisi ve güvenliği test edilmiştir. 
 
• Anjiotensin I spesifik antikorlar oluşmuş ama kan basıncında 
anlamlı bir düşüş olmamıştır 
 
•  CYT006-AngQb aşısı her biri 300 mcg olan 3 ayrı dozda 
uygulanmıştır 
 
• Üç doz bittikten sonra plaseboyla karşılaştırıldığında  
ambulatuar kan basıncında belirgin bir düşme olmuştur 
 
• Özellikle sabah erken saatlerde yapılan ölçümlerde sistolik 
ve diyastolik kan basınçlarında düşme sağlanmıştır 



Sitolik Kan Basıncı – 25 mm Hg 
Diastolik Kan Basıncı – 13 mm Hg 




