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RENALAZ NEDİR?

l bi i k id d (fl i d i• Renalaz bir monoamin oksidazdır (flavin adenin
dinükleotid‐FAD‐bağımlı): 38 kDa, geni 10. 
k d ( 23 33)kromozomda (q23.33)

• Kana esas olarak böbrek tarafından salgılanır
• Daha az düzeylerde kalp, iskelet kası ve ince 
barsaklarda bulunur

Xu J et al. Renalase is a novel soluble monoamine oxidase that regulates cardiac function and blood pressure. J Clin Invest 2005:115:1275‐1280



RENALAZ NEDİR?

• Evrim boyunca korunmuştur 
• Ortologlardan şempanzelerle %95, cyanobakterleOrtologlardan şempanzelerle %95, cyanobakterle
%23 benzerlik göstermektedir



RENALAZ NEDİR?RENALAZ NEDİR?

• Renalazın aminoasid benzerliği diğer bilinen 
FAD‐bağımlı MAO‐A ve B ile düşüktür: YENİ ğ ş
BİR SINIF FAD‐BAĞIMLI MAO

• Renalaz sırasıyla• Renalaz sırasıyla
– Dopamin
– Epinefrin 
– Norepinefrini metabolize ederp

Xu J et al. J Clin Invest 2005;115:v1275‐1280



• Katekolaminler
– kalp hızını, p ,
– myokard kontraktilitesini
rezistans damarların tonusunu düzenleyerek kan– rezistans damarların tonusunu düzenleyerek kan 
basıncı regülasyonunda önemli rol alırlar. 

• Renalaz kan basıncının dakika‐dakika 
regülasyonunda rol oynuyor olabilir!
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• 2 SNP: rs2576178 A>G ve 
rs2296545 C>Grs2296545 C>G
– Bu iki SNP de fonksiyonel olup, renalaz
ekspresyon ve aktivitesini etkiliyor olabilirekspresyon ve aktivitesini etkiliyor olabilir

– Bu SNP lerden biri nonfonksiyonel olup, 
HT ile birlikteliği diğer SNP ile LD içinde ğ ğ ç
olması olabilir

– Her iki SNP nonfonksiyonel olup, HT ile 
birliktelikleri henüz çalışılmamış başka 
fonksiyonel variantlarla LD içerisinde 
b l l l bilibulunmaları olabilir



• Renalazın katekolamin metabolize edici etkisi enziminRenalazın katekolamin metabolize edici etkisi enzimin 
katekolaminlerle inkübasyonu ile H2O2 ortaya çıkması esasına 
dayanmakta.

• Ancak H2O2 ortaya çıkış oranı katekolaminlerin renalaz tarafındanAncak H2O2 ortaya çıkış oranı, katekolaminlerin renalaz tarafından 
enzimatik yıkımına bağlı olamayacak kadar düşüktür 
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_______________________
_______________________

• Dolaşımdaki renalaz inaktif halindedirDolaşımdaki renalaz inaktif halindedir 
• Katekolaminlerle hızla aktif hale gelir
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BÖBREK HASTALIKLARI VE RENALAZ İLİŞKİSİBÖBREK HASTALIKLARI VE RENALAZ İLİŞKİSİ

l k d l l• Renalaz gen ekspresyonunda azalma renal
fonksiyonları etkilemez, ancak hem istirahatte, 
h k t k l i ük kliği d k bhem katekolamin yüksekliğinde kan basıncını 
yükseltir

• Renalaz knock out farelerde 
– Renal fonksiyonlar: normal
– Renal histoloji: normal
– Aldosteron düzeyi: normal
– Kan basıncı aktivite ve istirahatte: yüksek
– Kalp hızı: yüksek

Desir GV. Kidney Int 2009; 76:366‐70.
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Renal kan akımının azalarak renalaz ekspresyon ve sentezinde görülen azalmanın,Renal kan akımının azalarak renalaz ekspresyon ve sentezinde görülen azalmanın, 
kalp yetmezliğinde görülen norepinefrin birikiminin nedeni olabileceği öne sürülmüştür



• Rekombinant renalaz verilmesi,
iskemi sırasında myokardı korumakta,iskemi sırasında myokardı korumakta, 
enfarkt alanını yarı yarıya azaltmaktadır 

Wu Y et al. Renalase deficiency aggravates ischemic myocardial damage.Kidney Int 2011; 79:853‐860



Tip 2 DM hastalarında Renalaz gen polimorfizmiTip 2 DM hastalarında Renalaz gen polimorfizmi
rs2296545 C alleli hipertansiyon ile birliktelik 
gösteriyorgösteriyor

Hem diabetik hem nondiabetik bireylerde 
10887800 G ll li i il ü lü bi likt likrs10887800 G alleli inme ile güçlü birliktelik 

gösteriyor (OR:1.79)



*YAŞYAŞ
*NAKİL SONRASI GEÇEN SÜRE
*SİSTOLİK KAN BASINCI
*DİASTOLİK KAN BASINCI*DİASTOLİK KAN BASINCI
*SERUM KREATİNİN  ARTTIKÇA

RENALAZ  ARTMAKTADIR





• Renalazın 3 boyutlu yapısı MAO A, B ve poliamin oksidaza
benziyor aktif bölge korunmuş fakat amin oksidasyonunubenziyor, aktif bölge korunmuş, fakat amin oksidasyonunu
katalize etmek için gerekli kritik bölge renalazda yoktur

• NADH ve NADPH’a karşı afinite ve reaktivitesi düşük: RenalazNADH ve NADPH a karşı afinite ve reaktivitesi düşük: Renalaz
bir MAO değil,

• Renalaz oksijen ile reaksiyona girdiğinde hidrojen peroksidRenalaz oksijen ile reaksiyona girdiğinde hidrojen peroksid
değil superoksid üretmekte ve FAD anyonik radikali stabilize 
edememekte: Muhtemelen oksidaz bile değil

• Bu farklılıkların nedeni Xu ve arkadaşlarının HEK293 hücre 
serilerini kullanmaları olabilir.
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• Xu’dan farklı olarak renalaza karşı poliklonal yerine 
monoklonal AB kullandılar
Antihipertansif tedavi yönteminin (B‐bloker, ACEI, ARB) renalaz üzerine etkisi yoktur
Renalazın kan basıncı, kalp hızı ve HD yeterliği ile ilgisi yoktur
monoklonal AB kullandılar



• Hipertansiyonu olan SDBY hastalarında 
rs2576178 ve rs10887800 polimorfizmleri için p ç
G alel taşıyıcılığının daha yüksek oranda 
görüldüğü saptanmıştırgörüldüğü saptanmıştır 

Stec A, et al. Polymorphism of the renalase gene in end‐stage renal disease patients affected by hypertension.  Nephrol Dial Transplant
2012;11:4162‐4166.
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• Transplant alıcılarında renalaz düzeyi > sağlıklı gönüllülerp y ğ g





>17000 substrat: epinefrin ve L‐DOPA
( ) i k f k l k k llNAD(P)H i kofaktör olarak kullanır

Flavoprotein monooksijenaz
( i k id d hil)(amin oksidasyonu dahil)



• Renal denervasyon
– Spontan hipertansif ratlarda (n:48)p p ( )
– Ortalama arter basıncını düşürür
Tirozin hidroksilaz düzeyleri azalır– Tirozin hidroksilaz düzeyleri azalır 

– Plazma renalaz düzeyi ve böbrekte renalaz
kekspresyonu artar

Jiang W et al. Impact of renal denervation on renalase expression in adult rats with spontaneous hypertension. Exp Ther Med 2012;4:493‐496









Renalaz ekspresyonu:p y
*oositler 
*overlerin granuloza, interstisyel ve luteal hücreleri
*testisin sprematogenik hücreleritestisin sprematogenik hücreleri  
*adrenal bez korteksinde de saptanmıştır
üreme ve hormon regülasyonunda kritik rol??? 
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• Hipertansif Çinlilerde rs2296545 iskemik inme 
ile yakın ilişkili (OR = 1.927, 95 % CI = 1.012‐y ş (
3.669, p = 0.046)

• Diyaliz hastalarında yüksek renalaz düzeyleri• Diyaliz hastalarında yüksek renalaz düzeyleri 
renal fonksiyon ve sempatik hiperaktivite ile 
l k l kilişkili görünmektedir

Zhang R An Association Study on Renalase Polymorphisms and Ischemic Stroke in a Chinese Population. Neuromolecular med 2013 Apr 6.
Zbroch E. Circulating Levels of Renalase, Norepinephrine, and Dopamine in Dialysis Patients Renal Failre 2013 



• Renal iskemi reperfüzyon hasarı yaratılan• Renal iskemi reperfüzyon hasarı yaratılan 
farelerde 
–renalaz azalmakta 
–rekombinan insan renalazı verildiğinde 

•plazma katekolamin düzeyleri azalmakta, 
• iskemik böbrek hasarı gerilemekte :• iskemik böbrek hasarı gerilemekte : 
AKI için önleme ve tedavide renalaz!!! ç

Lee HT. Renalase protects against ischemic AKI. J Am Soc Nephrol 2013 Feb 7.



RENALAZ BİR “İLAÇ” OLABİLİR Mİ?RENALAZ BİR  İLAÇ  OLABİLİR Mİ? 



1 Hipertansiyon tedavisinde1. Hipertansiyon tedavisinde

• Renalaz verilen hayvanlarda dolaşımdaki 
katekolaminlerin azaldığı ve kan basıncının ğ
önemli ölçüde düştüğü saptanmıştır.

Xu J.  J. Clin. Invest 2005; 115:1275‐1280



2 Kalp yetmezliği tedavisinde2. Kalp yetmezliği tedavisinde

• Kalp yetmezliğinde katekolamin yüksekliği 
karakteristiktir.

• Sürekli sempatik aktivasyon
1 k di it it– 1: kardiomyosit apopitozunu uyarır

– 2: kardiomyositlere direkt toksiktir
– 3: ventriküler aritmileri uyarır

• Renalaz replasmanı kalp yetmezliğinde umutRenalaz replasmanı kalp yetmezliğinde umut 
verici bir tedavi olabilir

Gu R et al.PLoS ONE;2011:1:e‐14633



3 İskemik myokard hasarında3. İskemik myokard hasarında

• Rekombinant renalaz iskemi sırasında 
myokardı korur, enfarkt alanını yarıyarıyay y y y
azaltır

• Myokard iskemisinde yeni bir tedavi yaklaşımı• Myokard iskemisinde yeni bir tedavi yaklaşımı 
olabilir.

Wu Y et al. Kidney Int 2011; 79:853‐860



4 Akut böbrek hasarında4. Akut böbrek hasarında

• Renalaz
– Renal tübüler nekroz
– Apopitosis
İnflamasyonu azaltmakta– İnflamasyonu azaltmakta

Renalaz ABH için bir belirteç ve tedavi için bir yol 
olabilir

Lee HT. Renalase protects against ischemic AKI. J Am Soc Nephrol 2013 Feb 7.



• KBH gibi renalaz eksikliği ile seyreden olgularda 
renalazın rekombinan formları kalp fonksiyonunu p y
ve sistolik kan basıncını olumlu yönde etkileyerek 
KVH riskinin azaltılması için kullanılabilirKVH riskinin azaltılması için kullanılabilir. 



SONUÇSONUÇ

• Renalazın etki mekanizması ???
• Ekspresyon regülasyonu???Ekspresyon regülasyonu???
• Renalaz çalışma metodunun geçerliliği???
• Renalazın keşfi böbrek, sempatik aktivite ve 
kan basıncı arasındaki yeni ve önemli bir y
patofizyolojik ilişkiyi ortaya koymaktadır




