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TøP 2 DøYABETøKLERøN NONDøYABETøK BøRøNCø DERECE
AKRABALARINDA PPARȖ GEN Pro12Ala POLøMORFøZM SIKLIöI øLE
METABOLøK PARAMETRELER VE KAROTøS øNTøMA MEDøA KALINLIöININ
ARAùTIRILMASI
ÖZET
Tip

2

Diabetes

Mellitus(T2DM)

patogenezinde

bozulmuú

insülin

sekresyonu ve insülin direnci(øD) olmak üzere 2 temel bozukluk yer almaktadır.
Hastalı÷ın klinik tablosu, genetik ve çevresel faktörlerin karúılıklı etkileúimi
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazı monogenik formların dıúında, T2DM sıklıkla
poligenik bir hastalıktır. Yaygın olarak görülen T2DM formu ile iliúkili oldu÷u
kanıtlanmıú genetik varyantlardan biri peroksizom proliferator tarafından aktive
edilen reseptör-Ȗ2 (PPAR-Ȗ2) gen Pro12Ala polimorfizmidir. Bu çalıúmada tip 2
diyabetiklerin non-diyabetik birinci derece akrabalarında PPAR-Ȗ2 gen Pro12Ala
polimorfizm sıklı÷ı ile bu polimorfizmin antropometrik, metabolik ve di÷er
parametrelere olası etkilerinin araútırılması planlandı. T2DM aile öyküsü(AÖ)
bulunan 104 (77 kadın, 27 erkek) ve AÖ bulunmayan 91 (48 kadın, 43 erkek),
non-diyabetik, normotansif, non-obez kiúi PPAR-Ȗ2 Pro12Ala polimorfizmi,
metabolik parametreler ve karotis intima media kalınlı÷ı(øMK) açısından
kıyaslandı. øki grubun Pro12Ala polimorfizm sıklı÷ı benzerdi(p>0.05). Sistolik ve
diyastolik kan basıncı, total ve LDL-kolesterol düzeyleri, HOMA-IR de÷eri, sa÷
ve sol karotis øMK her iki grupta benzerdi (p>0.05). BKø, bel çevresi, HDLkolesterol, fibrinojen, açlık glukozu, AUC-glukoz, AUC-insülin, cinsiyet iliúkisinin,
trigliserid ve adiponektin düzeyleri hem cinsiyet hem de sigara iliúkisinin
gözlendi÷i parametrelerdi. AÖ ile BKI arasında istatistiksel olarak anlamlı iliúki
saptandı(p=0.020). Açlık glukoz ve AUC-glukoz açısından erkeklerde her iki
grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanırken kadınlar arasında bu
farklılık gözlenmedi. Her iki grupta ve her iki cinste, sigara içenlerde, içmeyenler
ile kıyaslandı÷ında trigliserid düzeyleri daha yüksek, adiponektin düzeyleri ise
istatistiksel olarak anlamlı bir úekilde daha düúüktü (sırası ile p<0.05, p=0.002).
Kadınlarda hs-CRP düzeyleri AÖ ile iliúkili bulundu(p<0.05). Erkeklerde ise AÖ
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olanlarda hs-CRP düzeyleri olmayanlara göre daha yüksek olmakla birlikte
istatistiksel olarak anlamlı de÷ildi (p>0.05). Pro12Ala ile metabolik parametreler
arasında iliúki saptanmadı. Sonuç olarak, Türk Toplumu’nda tip 2 diyabetiklerin
non-diyabetik, non-obez, birinci derece aile bireylerinde, PPAR-Ȗ2 gen
Pro12Ala polimorfizm sıklı÷ı aile öyküsü olmayanlardan farklı bulunmamıútır.
Antropometrik,

metabolik,

inflamatuvar

ve

di÷er

parametreler

üzerine

polimorfizm etkisi saptanmamıú olmakla birlikte cinsiyet ve aile öyküsü kaynaklı
farklılıklar gözlenmiútir.
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: AMP-tarafından aktive olan protein kinaz
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: Aile öyküsü

APG
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: ønterlökin-6

IRS
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øD

: ønsülin direnci
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: øntima media kalınlı÷ı(IMK)

øR

: ønsülin reseptörü
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: Maturity onset diabetes of the young

NO

: Nitrik oksit
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: Oral glukoz tolerans test

PAI-1

: Plazminojen aktivatör inhibitör-1

PCR

: Polimeraz Zincir Reaksiyonu

PI3-kinaz

: Fosfatidilinozitol 3-kinaz

PPAR-Ȗ2

: Peroksizom proliferator tarafından aktive edilen reseptör- Ȗ2

PPRE

: Peroxisome proliferator response element

RXR

: Retinoid X reseptör

T2DM

: Tip 2 Diabetes Mellitus

TG

: Trigliserid

TNF-Į

: Tümör nekrozis faktör-Į

TZD

: Tiazolidinedion

UKPDS

: United Kingdom Prospective Diabetes Study

11 ȕ-HSD I : 11ȕ-hidroksisteroid dehidrogenaz tip I
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1. GøRøù ve AMAÇ
Diabetes mellitus, glukoz düzeylerinin uzun süreli yüksekli÷i ile
karakterize bir grup metabolik hastalık úeklinde tanımlanmaktadır(1). Kronik
hiperglisemi uzun dönemde çeúitli doku ve organlarda özellikle de göz, böbrek,
sinir, kalp ve damarlarda hasar, fonksiyon bozuklu÷u ve yetmezlik ile iliúkilidir.
Henüz tanı almamıú veya hastalı÷ı kontrol altına alınmamıú diyabetiklerde
körlük, renal yetmezlik, felç ve ekstremite amputasyonları morbidite ve
mortaliteyi artırmaktadır. Tüm ölüm sebepleri arasında beúinci sırada (2) yer
almasının yanı sıra, hastalı÷ın kendisi ve komplikasyonlarına yönelik yapılan
tedavi harcamaları da topluma büyük bir ekonomik yük getirmektedir(3,4).
Diyabetin prevalansı tüm dünyada giderek artmaktadır. 2000’ li yıllarda tahmini
171 milyon olan diyabetli kiúi sayısının 2030 ‘ larda 366 milyona ulaúaca÷ı
bildirilmektedir (5). Türk toplumunda ise nüfusun %7.2’ si diyabetiktir(6).
Diabetes Mellitus, bu sebeplerden dolayı, önemli bir halk sa÷lı÷ı sorunudur.
Toplumda diyabet riski taúıyan kiúilerin belirlenmesi için uygun yöntemlerin
bulunması, diyabetin henüz ortaya çıkmadan önlenmesini veya erken
dönemlerde tedavisini mümkün kılacaktır.
Diyabetin iki önemli formundan biri olan tip 2 Diabetes Mellitus(T2DM),
hastalık

prevalansının

yaklaúık

%90-95’ini

oluúturmaktadır(1).

T2DM

patogenezinde 2 temel bozukluk bulunmaktadır; kas, ya÷ ve karaci÷er
dokusunda insülin etkisine karúı duyarlılı÷ın azalması ile karakterize insülin
direnci(øD) ve pankreas ȕ hücresinden bozulmuú insülin sekresyonu(7). T2DM
geliúiminde insülin direnci ve ȕ hücre disfonksiyonunun hangisinin daha önce ve
daha önemli önemli oldu÷u tam bir kesinlik kazanmamıútır(8). T2DM geliúimi
açısında risk taúıyan diyabetiklerin birinci derece akrabalarında henüz glukoz
tolerans bozuklu÷u geliúmeden önceki dönemlerde insülin direnci varlı÷ının
gösterilmesi hastalı÷ın patogenezinde insülin direncinin primer bozukluk
olabilece÷ini düúündürmüútür(9). Bununla birlikte, diyabet açısından aile öyküsü
olmayan non-diyabetik bireylerde sadece øD’ nin bulunmasının ileride diyabet
geliúimi için çok kuvvetli bir belirleyici olmadı÷ı gösterilmiútir(10). Daha yaygın
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kabul edilmekte olan görüú ise her iki bozuklu÷un da T2DM patogenezinde
önemli oldu÷u ve erken basamaklarında yer aldı÷ıdır(11). Fakat bu iki
bozuklu÷un patogeneze olan etkileri heterojendir, etnik ve kiúisel farklılıklar
göstermektedir. T2DM çevresel ve genetik faktörlerin karmaúık etkileúimi
sonucu ortaya çıkmaktadır. Diyabet açısından pozitif aile öyküsü(AÖ)’ ne,
azalmıú fiziksel aktivite ve dismetabolik durumun (abdominal obezite, insülin
direnci, hipertansiyon ve dislipidemi) eklenmesi diyabet geliúim riskini oldukça
artırmaktadır(12,13).
Genetik olarak programlanmıú insülin direnci ve ȕ hücre fonksiyon
bozuklu÷una çevresel faktörlerin eklenmesiyle yıllar içinde diyabete ilerleme
olmaktadır. Bazı monogenik formların dıúında, T2DM sıklıkla poligenik bir
hastalıktır. Glukoz transportu, ȕ hücre fonksiyonu, insülin sekresyon ve etki
mekanizmasında
de÷iúimler

görevli

(mutasyon

proteinleri
ve

kodlayan

polimorfizmler)

genlerde

diyabet

meydana

geneti÷inin

gelen
temelini

oluúturmaktadır. Peroksizom proliferator tarafından aktive edilen reseptörȖ2(PPAR-Ȗ2) gen, kodon 12’ de meydana gelen prolinden alanin aminoasidine
de÷iúim (pro12ala polimorfizmi) yaygın olarak görülen T2DM formu ile iliúkili
oldu÷u kanıtlanmıú genetik varyantlardan biridir. Bir genetik polimorfizmi veya
mutasyonu diagnostik, koruyucu ve terapötik alanda kullanabilmek için
hastalı÷ın fenotipe olan etkilerinin ve bu etkinin mekanizmalarının bilinmesi
gerekmektedir.
Bu çalıúmada, henüz diyabetik olmayan fakat T2DM AÖ’ ne sahip riskli
kiúilerde PPARȖ2 gen Pro12Ala polimorfizm sıklı÷ı ile bu polimorfizmin
antropometrik, metabolik ve di÷er parametrelere olası etkilerinin araútırılması
planlandı. Elde edilecek sonuçların Pro12Ala polimorfizminin Türk Toplumu’nda
T2DM riskine ne ölçüde etkisinin oldu÷unu göstermeye yönelik planlanacak
olan çalıúmalara yol gösterici olaca÷ı düúünülmüútür.
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2. GENEL BøLGøLER
2.1. Glukoz Homeostazı
Normal bir kiúide açlık ve tokluk fark etmeksizin plazma glukoz düzeyi
oldukça dar sınırlar içinde tutulur. Bu sıkı kontrol, karaci÷er glukoz üretimi ile
periferik dokularda glukozun kullanımı arasındaki denge ile sa÷lanır. ønsülin,
kan glukoz düzeyinin temel düzenleyicisidir. Kas ve ya÷ dokusuna glukoz
alımını artırır ve karaci÷erde glukoz yapımını inhibe eder. Ayrıca hücre
büyümesi ve farklılaúmasını uyarır, lipoliz, glukojenoliz ve protein yıkımını
engeller. ønsülin direnci veya eksikli÷inde bu süreçlerde bozukluk, açlık ve
tokluk kan glukoz ve lipid düzeylerinde yükselme meydana gelir (14).
ønsülin etkisini gösterebilmek için hücre yüzeyinde yer alan kendine özgü
reseptörlere ba÷lanır(ùekil 1). ønsülin reseptörü(øR), tirozin kinaz reseptör
ailesindendir. øki Į ve tirozin kinaz aktivitesi gösteren iki ȕ zincirinden oluúmuú
tetramerik bir yapıdadır. ønsülinin, reseptörüne ba÷lanmasından sonra ȕ
subunitin tirozin kinaz aktivitesi uyarılır ve hücre içi sinyal iletimi baúlar. ønsülin
sinyal iletiminde iki yolak söz konusudur. Birinci, ønsülin-reseptör substrat(IRS)1 ve IRS-2 üzerinden gerçekleúir ve fosfatidilinozitol 3-kinaz(PI3-kinaz)
enziminin aktivasyonu ile sonuçlanır. Bu yolak insülinin metabolik etkilerinin
gerçekleútirilmesinde önemlidir. Di÷er yolak ise Grb2/Sos ve ras üzerinden
ilerlerler ve MAP kinazın aktivasyonuna neden olur. Bu yola÷ın insülinin hücre
büyüme ve farklılaúmasını uyarmasında önemli rolü vardır(15).
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ùekil 1.

ønsülinin moleküler etki mekanizmasının úematik görünümü (Kaynak 15’den
de÷iútirilerek alınmıútır)

2.2. T2DM Patofizyolojisi
T2DM’ un çok azı (<%5) monogenik iken ço÷u poligeniktir ve kronik
hiperglisemi ve dislipidemiye yanıtta metabolik bir düzensizlik söz konusudur.
Transgenik hayvan çalıúmalarıyla bu bozuklukların nasıl geliúti÷i ortaya
konulmaya çalıúılmıútır. Hepatik glukoneogenetik enzimlerin artıúı, pankreatik ȕhücrelerinde glukokinaz azalması, iskelet kasında tirozin kinaz eksikli÷i olan
insülin reseptörlerinin aúırı sunumu, iskelet kası ve ya÷ dokusunda GLUT4
glukoz transporterlerinin eksikli÷i ile glukoz intoleransı geliúmiú, fakat aúikar
diyabet ortaya çıkmamıútır(16). Sonuç olarak; T2DM, øD ve insülin sekresyon
bozuklu÷unun ikisinin birlikteli÷inde ortaya çıkmaktadır.
ȕ-hücre disfonksiyonu, insülin sekresyonunun pulsalite ve kinetiklerindeki
bozukluk, insülindeki kantitatif veya kalitatif anormallikleri ve ȕ-hücre kaybını
içerir.
Normoglisemik kiúilerde insülin sekresyonu her 10-15 dakikada bir pik ve
her 60-120 dakikada daha büyük bir salınım gösterir. Tip 2 diyabetiklerde erken
faz insülin sekresyonu kaybolmuú, geç faz ise azalmıú ve gecikmiútir. ønsülin
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sekresyonunun ilk fazındaki azalma diyabetin erken dönemlerinde hatta
prediyabetik dönemde gösterilmiútir. Pulsatilite ve glukoza ilk faz insülin
yanıtındaki bozulmanın kısmen glukokinaz ve iyon kanallarında fonksiyon
bozuklu÷u ile iliúkili oldu÷u düúünülmektedir (16).
T2DM’ da insülin sekresyonundaki azalma ilerleyicidir. United Kingdom
Prospective Diabetes Study(UKPDS) verilerine göre T2DM tanısı alan
hastaların ço÷unda tanı sırasında ȕ-hücrelerinin sadece %50 sinin fonksiyon
gördü÷ü bilinmektedir. Yaúam tarzı de÷iúikli÷i, biguanid, sülfonilüre ya da insülin
ile tedavi edilenlerin tedaviden 6 yıl sonra fonksiyon gören ȕ-hücresi %25 ’ dir.
Tip 2 DM tanısından yaklaúık 10-15 yıl sonra endojen insülin sekresyonu
normalin %10’ u kadardır(17).
Diyabetik olmayanlarda, ȕ-hücrelerinden insülin duyarlılı÷ına göre
gereksinim kadar insülin sekrete edilir ve böylece plazma glukoz düzeyinin
normal sınırlar içinde sürdürülmesi sa÷lanır. ønsülin sekresyonu ve duyarlılı÷ı
arasında hiperbolik bir iliúki vardır. Kompanzasyon bozulursa plazma glukozu
dereceli olarak yükselir. ȕ-hücre fonksiyon bozuklu÷u diyabetin erken
dönemlerinin yanı sıra tip 2 diyabetiklerin normoglisemik birinci derece
yakınlarında da gösterilmiútir(18). øD ve insülin sekresyon bozuklu÷unun ikisinin
varlı÷ında T2DM ortaya çıkmaktadır. øD, glukozun karaci÷erde aúırı glukoz
üretimi ve iskelet kasında azalmıú alım ve tüketimi ile karakterizedir.
Çeúitli metodların özellikle de öglisemik hiperinsülinemik klemp tekni÷inin
kullanılması tip 2 diyabetiklerde øD’ nin tanımlanmasında önemli bulgular
sa÷lamıútır. Tip 2 diyabetiklerin yaklaúık %80’ i obezdir. Normal kilolu nondiyabetikler ile kıyaslandı÷ında normal kilolu diyabetiklerde øD mevcuttur.
Benzer úekilde tip 2 diyabetik obezler kendileri ile benzer derecede obez fakat
nondiyabetik kiúilere göre daha fazla insülin rezistandırlar. øD’ de hem karaci÷er
hem de periferal dokuların rolü vardır; glukozun karaci÷erde aúırı üretimi ve
iskelet kasında azalmıú alım ve tüketimi söz konusudur. øskelet kasındaki øD’nin,
insülin ba÷ımlı glukoz transportundaki bozukluk nedeniyle geliúti÷i gösterilmiútir.
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Tip 2 diyabetiklerde, insülin tarafından uyarılan glukoz transporterlerinin
(GLUT4) hücre membranına taúınması azalmıútır(16).
ønsülin ba÷ımlı glukoz kullanımının çok azı ya÷ dokusunda, %75’ den
fazlasının ise iskelet kasında gerçekleúmesine ra÷men (19), insülin reseptörleri
ortadan

kaldırılmıú

fare

çalıúmalarında ya÷ dokusunun

insülin

direnci

geliúiminde daha önemli oldu÷u vurgulanmıútır (14).
øD mekanizmalarından birisi; serbest ya÷ asidlerinin ya÷ dokusundan
aúırı salınımı sonucu ortaya çıkan lipid metabolitlerinin(açil-KoA, diaçilgliserol)
karaci÷er ve iskelet kasında hücre içi birikimi ile meydana getirdi÷i insülin sinyal
iletiminde azalmadır(15). Tip 2 dyabetiklerlerde kontroller ile kıyaslandı÷ında
adipoz dokuda lipolizin uyarılmasında insüline duyarlılık azalmıútır ve özellikle
obez diyabetiklerde adipoz dokudan büyük miktarlarda serbest ya÷ asidi
salınımı olmaktadır. Açil-KoA ve diaçilgliserol birikimi ile protein kinaz C’nin
uyarılması IRS’ nin serin rezidüleriyle fosforilasyonuna ve insülin sinyal
iletiminin azalmasına neden olur.
Di÷er mekanizma ya÷ dokusundan adipokinlerin salınımıdır. Ya÷ dokusu,
lipidler için depo görevini üstlenmesinin yanında insülin direncinde rolleri oldu÷u
düúünülen, adipokinler adı verilen adiponektin, rezistin, leptin ve tümör nekrozis
faktör-Į (TNF-Į) gibi çeúitli molekülleri de sekrete eder (14). Ya÷ hücresinden
salınan bu maddeler insülin sentez ve sekresyonunu, ȕ-hücre yaúam süresi ve
apopitozunu

direkt

olarak

etkileyebilmektedir(20).

Hayvan

ve

insan

çalıúmalarında, obezite ile iliúkili olarak TNF- Į düzeylerinin arttı÷ı ve IRS-1’ in
serin fosforilasyonu ile insülin reseptör kinaz aktivitesini azalttı÷ı ve böylece
insülin direncine katkıda bulundu÷u gösterilmiútir(21). ønvivo ve invitro hayvan
çalıúmalarına göre, adiponektin kasda glukoz transportunu, kas ve karaci÷erde
ya÷ asidi oksidasyonunu, AMP-tarafından aktive olan protein kinaz(AMPK)
yoluyla uyarmaktadır(16). Yine benzer çalıúmalarda adiponektin mRNA
ekspresyonunun obezitede azaldı÷ı, adiponektin ile tedavi edilen farelerde ise
insülin direncinin düzeldi÷i, ya÷ asidi ve enerji tüketimi ile iliúkili genlerin
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ekspresyonunun arttı÷ı gözlenmiútir(22). Adiponektinin antiaterojenik ve insülin
duyarlılı÷ını artırıcı etkileri iyi bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalıúmalarda
anti-inflamatuvar etkileri dikkati çekmektedir. Proinflamatuvar etkili sitokin olan
TNF- Į ‘nın üretimini azaltarak ønterlökin-10(IL-10) gibi anti-inflamatuvar etkili
sitokinleri uyarmaktadır(23).Genetik programlama ile uyumlu olarak Tip 2
diyabetiklerin çocuklarında adiponektin düzeyleri düúük bulunmuútur(24,25).
2.3. T2DM Geneti÷i
Tip 2 DM patogenezinde geneti÷in önemli oldu÷una yönelik kanıtlar ikiz
çalıúmaları sonucunda elde edilmeye baúlamıútır(26). Amerika ve Danimarka
verilerine göre monozigotik ikizlerin her ikisinde T2DM geliúimi sırası ile %41 ve
%55 iken, dizigotik ikizlerde bu oranlar %10 ve %15’ e düúmektedir. Pima
yerlilerinde oldu÷u gibi bazı etnik gruplarda T2DM sıklı÷ı sadece çevresel
faktörler ile açıklanamayacak kadar yüksektir(27). Tip 2 diyabetiklerin birinci
derece yakınlarında insülin duyarlılı÷ı daha azdır ve ileride diyabet geliúimi
sıktır(11,28). T2 DM geliúiminde sadece genetik özellikler de÷il diyet ve
egzersiz gibi çevresel faktörler de önem taúımaktadır. Farklı kültürel ve co÷rafik
alanlarda yaúayan akraba topluluklarındaki diyabet prevalansının farklı oluúu
buna örnek gösterilebilir(29).
Genetik özelliklere göre T2DM, monogenik ve poligenik olarak ikiye
ayrılabilir. Monogenik formlar, tek bir gendeki nadir mutasyonlar sonucu ortaya
çıkan, belirli klinik ve fenotipik özellikler gösteren T2DM formlarıdır. Fenotipik
penetransı yüksektir, genotip/ fenotip oranı 1’ e yakındır. Genetik faktörler
patogenezde önemli rol oynadı÷ı için hastalı÷ın klini÷i çevresel faktörlerle çok
az de÷iútirilebilir. MODY(maturity onset diabetes of the young) monogenik
T2DM formuna bir örnektir(26).
Poligenik ya da multifaktöriyel T2DM, pek çok farklı genin ve çevrenin
karúılıklı etkileúimi sonucu ortaya çıktı÷ı için klinik görünümü de daha karmaúık
ve heterojendir. Bu karmaúık genetik yapının incelenmesi T2DM patogenezinin
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aydınlatılması, diyabet ve komplikasyonların geliúimi açısından riskli bireylerin
belirlenmesi, genom-ilaç etkileúimlerinin aydınlatılarak hastaların etkin bir
úekilde tedavi edilebilmesi için önemli bilgiler sa÷layabilir.
Monogenik bozuklukların tersine poligenik T2DM’ ta hastalı÷a yatkınlık
oluúturan ve hastalık oluúumundan koruyan allelleri otaya çıkarma konusunda
bazı zorluklar bulunmaktadır. T2DM, patogenez açısından ortak mekanizmaları
paylaúabildi÷i di÷er bozukluklar ile sıklıkla birlikte bulunmaktadır. Hastalı÷ın
teúhisi için genetik ve çevrenin uzun süre etkileúimi söz konusudur. Gen-gen ve
gen-çevre arasında oldukça karmaúık bir etkileúim vardır ve tam olarak
çözümlenmesi oldukça zorlayıcıdır.
T2DM genlerinin keúfinin ilk basama÷ında, araútırıcılar diyabet ile iliúkili
olabilecek genleri tanımlamak için linkage(ba÷lantı) analiz temeline dayalı
teknikleri kullandılar. Bu yaklaúım göreceli olarak küçük aile çalıúmalarında
güçlü etkileri olan genleri keúfetmek için uygundu.
Glukoz transportu, ȕ hücre fonksiyonu, insülin sekresyonu ile iliúkili
genlerin diyabet geliúiminde aday genler olabilece÷i düúünülmüútür. Her bir
aday genin allel sıklıkları diyabetik olgu ve kontrol gruplarında kıyaslanarak,
fazla ekprese edilip edilmedikleri araútırılmıútır. Bu çalıúmalar kullanılarak
günümüze kadar diyabet ile iliúkisi kesinleúmiú 4 gen saptanmıútır.

Bu 4

genden biri PPARȖ2 genidir. PPARȖ gen kodon 12 de prolin-alanin de÷iúimi
(Pro12Ala),

T2DM

ile

iliúkisi

kesin

olarak

gösterilmiú

ilk

genetik

polimorfizmlerden biridir(26,30). Linkage analiz çalıúmalarını, bugün devam
etmekte olan büyük genom çalıúmaları izlemiú ve diyabet ile iliúkili farklı genler
ortaya çıkarılmıútır.
2.4. Diabetes Mellitus Tanısı
75 gr glukoz ile oral glukoz tolerans test(OGTT) diyabet tanısında açlık
plazma glukozu(APG)’ dan daha duyarlı ve daha özgül bir testtir. Amerikan
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Diyabet Birli÷i(ADA)’ ne göre gebe olmayan eriúkinlerde diyabet tanısı için úu
kriterler olmalıdır (1) ;
1. APG 126 mg/dl (Açlık en az 8 saat kalori alınmamak úeklinde
tanımlanmaktadır), veya
2. hiperglisemi semptomları ve rastgele plazma glukoz 200 mg/dl, veya
3. OGTT’ de 2. saat plazma glukoz 200 mg/dl
OGTT sabah saatlerinde 3 gün diyet kısıtlaması yapmadan (>150 gr
karbonhidrat/gün) yapılmalıdır. Test öncesinde en az 8 saat açlık dönemi
olmalıdır ve bu dönem içerisinde kiúiler su içebilir. Test sırasında test uygulanan
kiúi sigara içmemelidir. ølaçlar, uzun süreli hareketsizlik, enfeksiyon olması test
sonucunu etkileyebilece÷i için test öncesinde bu durumlar sorgulanmalıdır.
Açlık kan örne÷i alındıktan sonra kiúi 75 gr anhidröz glukoz çözeltisini
(150-300 ml su içinde) 5 dakika içerisinde içmelidir. Diyabet tanısı için kan
örneklerinin açlık ve yüklemenin 2. saatinde alınması yeterlidir.
2.5. øD’ nin Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Öglisemik-hiperinsülinemik klemp test, øD’ in kesin ve direkt olarak
ölçümünde altın standart olmasının yanında invaziv ve zaman alıcı bir
yöntemdir. øntravenöz glukoz tolerans test de bu amaçla kullanılabilmektedir.
Fakat uygulaması zaman alıcıdır ve sık kan örneklemesi gerektirmektedir. Bu
tekniklerin büyük ölçekli populasyon çalıúmalarında veya rutinde kullanılması
uygun de÷ildir. Bu nedenle uygulanılabilirli÷i daha kolay olan indeksler
geliútirilmiútir, fakat bunların hiçbiri øD tanısında standart hale gelmemiútir ve
kısıtlayıcı yönleri bulunmaktadır(31,32).
Validasyonu yapılmıú bu indekslerden biri olan Homeostasis model
assessment of insulin resistance(HOMA-IR) ilk kez 1985’ de tarif edilmiú ve o

tarihten itibaren özellikle de büyük populasyon çalıúmalarında yaygın olarak
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kullanılmıútır. øD’ nin düzeyini de÷erlendirmek için HOMA-IR hesaplanırken açlık
glukoz ve açlık insülin düzeyi gerekmektedir. ùu formül ile hesaplanmaktadır;
HOMA-IR= [açlık insulin (lU/mL) x açlık glukoz(mmol/L)] / 22.5
(mg/dl’ yi mmol/L’ ye dönüútürmek için glukoz de÷eri 18 ile bölünür)
2.6.1. PPAR Ailesi
Peroksizom, hücre metabolizmasında çok önemli rolü olan bir organeldir.
Peroksizom enzimleri, ya÷ asidi oksidasyonu, gliserolipidlerin ve kolesterolün
biyosentezi, reaktif oksijen türevlerinin metabolizması gibi pek çok anabolik ve
katabolik enzimatik yolakta görev almaktadır. Kemirgenlerde çeúitli kimyasal
maddelere yanıt olarak karaci÷er ve daha az oranda kalp ve böbrekte
peroksizomların sayı ve boyutunda artıú oldu÷u saptanmıútır. Kemirgenlerdeki
bu peroksizom proliferasyonuna hepatomegali, ya÷ asitlerinin peroksizomal ve
mikrozomal oksidasyonunda rol alan genlerin transkripsiyonunda artıú,
trigliserid ve kolesterol düzeylerinde düúüúü içeren lipid metabolizmasında
de÷iúikliklerin eúlik etti÷i gözlenmiútir. 1990’ da Isseeman ve Green peroksizom
proliferatörleri tarafından aktive edilen fare orphan reseptörü klonladılar ve bu
reseptörlere peroksizom proliferatörleri tarafından aktive olan reseptör (PPAR)
adı verildi. Daha sonra bu reseptörlerün 3 tipi tanımlandı; PPAR-Į, PPAR- į ve
PPAR- Ȗ (33).
PPAR-Ȗ, PPAR-Į ve PPAR- ȕ/į ile birlikte ligandla aktive olan
transkripsiyon faktörlerinin alt tiplerini oluúturur. Yapıları birbirlerine çok
benzemekle birlikte, her birinin ekpresyon paterni ve biyolojik etkisi farklılıklar
göstermektedir (34,35) Her üç reseptör tipinin endojen ligandları; araúidonik asit
metabolitleri ve diyetsel ya÷ asidi deriveleridir.
PPAR-Į’ nın lipid metabolizmasında önemli rolü vardır. Serbest ya÷
asidlerinin hücre içine alınması, ȕ-oksidasyonu ve kolesterol transferinde görev
alan proteinleri kodlayan genlerin ekspresyonunu düzenler. Bunlarla paralel
olarak antiinflamatuvar etkilerinin de oldu÷u gösterilmiútir(34). En çok
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kahverengi ya÷ dokusu, karaci÷er, böbrek korteksi, barsak mukozası ve kalp
gibi ya÷ asidi metabolizması hızlı olan dokularda ekprese edilir(36,37)
Araúidonat metabolitleri ve doymamıú ya÷ asidleri, PPAR- Į’ nın do÷al
ligandıdır ve üç PPAR subtipi içinde ya÷ asidlerine karúı en yüksek affiniteyi
PPAR- Į gösterir. Doymuú ya÷ asidlerine olan affinitesi ise daha düúüktür.
Fibrat grubu hipolipidemik ilaçlar PPAR- Į’ nın sentetik ligandı dır (37, 38)
Vücutta her yerde eksprese edilebilen PPAR-į’ nın fizyolojik rolü çok iyi
bilinmemekle birlikte, bu konuda son yıllarda yapılmıú çalıúmalar, blastokist
implantasyonu, hücrelerin diferansiyasyonu, organogenez, yara iyileúmesi,
makrofajlardaki lipid transportu, ya÷ asidi katabolizması ve enerji dengesinde
rollerinin olabilece÷ine dikkat çekmektedir(34,37). PPAR-Ȗ pek çok dokuda
fakat en çok ya÷ dokusunda ekprese edilir ve oral antidiyabetik ilaç sınıfından
olan tiazolidinedion(TZD) tarafından aktive edilir. Adiposit diferansiyasyonu ve
metabolizmanın düzenlenmesinde, inflamasyon ve aterosklerozda önemli rolleri
vardır (35).
2.6.2. PPAR-Ȗ Yapısal Özellikleri ve Biyolojik Etkileri
PPAR-Ȗ ’ nın yapısal özellikleri di÷er nükleer reseptörlerle benzerlik
göstermektedir(38). Ligand ba÷ımsız transkripsiyon aktivasyon fonksiyonunu
(AF-1) taúıyan N- terminal A/B bölgesi , DNA ba÷layan bölge ve ligand ba÷ımlı
aktivasyon fonksiyonu (AF-2) gösteren ligand ba÷layıcı C terminal bölgesinden
oluúurlar(ùekil 2). DNA ba÷layan bölge, hedef genin promotorlerindeki spesifik
ba÷lanma yerleri ile etkileúimi kolaylaútıran iki parmaksı çinko motif içerir(39).
PPARȖ aktive olduktan sonra retinoid X reseptör (RXR) ile heterodimer
oluúturur(34). RXR de PPARȖ ile benzer úekilde ligand ile aktive edilen bir
transkripsiyon faktörüdür. Heterodimerik yapı nükleus içine geçiúi sa÷lar ve
bundan sonra hedef genin promotor bölgesinde yer alan PPRE’e ba÷lanırlar. Bu
süreç hedef genin transkripsiyonunu aktive eder(ùekil 2).
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ùekil 2. PPAR’ ların genel yapısı. ( Kaynak 38’ den de÷iútirlerek alınmıútır )

ùekil 3.

PPAR/RXR kompleksi - Gen ekspresyonu regülasyon mekanizmaları.9-cis RA: 9-cis
retinoik asid, PPRE: peroxisome proliferator response element (Kaynak 34‘ den
de÷iútirilerek alınmıútır).

Ligand yoklu÷unda PPARȖ/RXR dimer, transkripsiyonel açıdan aktif
de÷ildir, fakat DNA’ ya ba÷lanabilme özelli÷i gösterir. Ligandın olmadı÷ı bu
durumda PPARȖ/RXR, korepresor adı verilen çeúitli yardımcı transkripsiyonel
proteinlerle etkileúime girer. Bu korepresor proteinler (N-Cor, SMRT, vd), histon
modifiye edici etki gösterirler ki; bu özellik transkripsiyonel olarak inaktif formda
lokal kromatin konfigürasyonunun sürdürülmesinde önemlidir. TZD veya di÷er
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bir agonistin PPARȖ’ ya ba÷lanması reseptörün yapısında, korepresore
affinitesinin azalmasıyla sonuçlanan de÷iúikli÷e neden olur. Bu de÷iúiklik
sonrası di÷er yardımcı transkripsiyonel proteinler olan koaktivatörlere karúı
affinite artar. Steroid reseptör koaktivatör(SRC) ailesinden olan P300, SRC1
veya CBP gibi koaktivatölerin, PPAR hedef geninin transkripsiyonel aktivitesini
artıran çeúitli fonksiyonları bulunmaktadır (ùekil 4). Bazı koaktivatörler histon
asetilaz etkisine sahiptir. Bu etki, lokal kromatin yapısının daha açık ve daha
aktif forma de÷iúimini sa÷lar. Ayrıca koaktivatörler reseptör ve RNA polimeraz
kompleksi arasındaki etkileúime aracılık edebilir.

ùekil 4.

PPARȖ etki mekanizması. (a) PPARȖ-RXR heterodimer yapıya ligand(L) eklenmesi
koaktivatör protein kompleksinin yapıya katılmasını sa÷lar. Farklı fizyolojik süreçleri
düzenleyen

hedef

genlerin transkripsiyonu

düzenlenir. (b)

Ligandsız

durumda

PPARȖ/RXR dimerinin korepresor proteinlerle etkileúimi hedef gendeki transkripsiyonu
engeller. Negatif etkili PPARȖ mutantları da benzer úekilde etki gösterir. RXR ile dimer
yapı oluúturur fakat ligand ile ba÷lanamaz, böylece hedef gen transkripsiyonu engellenir.
BTF, bazal transkripsiyon faktörü (Kaynak 37‘ den de÷iútirilerek alınmıútır).
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2.6.2.a. PPAR- Ȗ ve Adipogenenez
PPAR- Ȗ, ya÷ hücresinin oluúumu ve fonksiyonunda ilk ve önde gelen
esas düzenleyicidir. Beyaz ve kahverengi ya÷ dokusunda fazlaca eksprese
edilir ve özellikle ya÷ hücrelerinin diferansiyasyonunda önemlidir. PPAR-Ȗ,
adiposit diferansiyasyonunun düzenlenmesinde di÷er transkripsiyon faktör
ailesinden olan C/EBP(CCAAT/enhancer binding protein) ve SREP(sterol
regulatory element binding protein)’ ler ile birlikte çalıúır. Adipogenez sürecinde
tüm bu transkripsiyon faktörlerinin sinerjistik etkileúimi söz konusudur (40).
Adipogenezle iliúkili süreçler hakkındaki bilgiler daha çok hücre kültürleri ile
yapılmıú çalıúmalardan elde edilmiútir. Bu çalıúmalarda, PPAR- Ȗ’ nın,
preadipositlerin adipositlere dönüúümünü sa÷ladı÷ı (41), PPAR- Ȗ ekpresyonu
sonrasında fibroblastların adipositlere spesifik genleri ekprese ettikleri ve matür
bir adipositteki hücresel özellikleri geliútirdikleri (42) gözlenmiútir. PPAR- Ȗ geni
etkisiz hale getirilmiú (knockout) farelerde adipoz dokunun geliúmedi÷i, (43, 44),
heterozigotlarda ya÷ depolarının azaldı÷ı (45) ve PPAR- Ȗ taúımayan
embriyonik kök hücrelerin adipositlere farklılaúamadıkları (44) gösterilmiútir.
Ratlarda,

PPAR-Ȗ’

nın

spesifik

aktivasyonu

ile

preadipositlerin

küçük

adipositlere dönüúerek diferansiye oldukları gözlenmiútir(46). ønsan çalıúmaları
da PPAR-Ȗ’ nın adipogenezdeki rollerini desteklemiútir. ønsan pre-adiposit
kültürüne Tiazolidinedionlar (TZD) gibi PPAR- Ȗ aktivatörlerinin eklenmesi
diferansiye olmalarına neden olmaktadır(47). Ayrıca subkutan ya÷ dokusunun,
TZD’ lara viseral ya÷ dokusundan daha hızlı cevap verdi÷i gösterilmiútir. Bu
bulgu, TZD’lar ile tedavi edilen Tip 2 diyabetik hastalarda viseral ya÷ dokusunun
azalması ya da aynı kalmasına karúılık subkutan ya÷ dokusunun artıúını
açıklamaktadır.
PPAR- Ȗ, ya÷ asidi transportu ve metabolizmasında görev alan, adiposit
ya÷ asidi ba÷layan protein (FABP), fosfoenolpirüvat karboksikinaz, Açil-CoA
sentaz, ya÷ asidi transport protein (FATP), ya÷ asidi translokaz (CD36),
lipoprotein lipaz gibi pekçok enzimin gen transkripsiyonunu düzenler(36).
PPAR- Ȗ’ nın adiposit diferansiyasyonu sürecinde antimitotik etki de gösterdi÷i
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düúünülmektedir. Di÷er hücreler üzerinde de antiproliferatif etkisinin oldu÷una
yönelik çeúitli kanıtlar vardır(38).
2.6.2.b. PPAR-Ȗ’ nın ønsülin Duyarlılı÷ına Etkileri
TZD’ lar özellikle iskelet kasında insülin duyarlılı÷ını artırarak etki
gösterirler. PPAR- Ȗ’ nın insülin duyarlılı÷ında etkili oldu÷unun anlaúılması da,
TZD’ lerin bu reseptörün özgül ve güçlü birer aktivatörü olduklarının gösterilmesi
ile olmuútur. PPAR-Ȗ, ya÷ dokusunda çok yaygın bulunmasına ra÷men, insülin
duyarlı glukoz kullanımında önemli bir doku olan iskelet kasında neredeyse hiç
saptanamayacak düzeylerde ekprese edilmesi ilginç bir noktadır. Burada önemli
bir soru ya÷ dokusu ile periferik insülin duyarlılı÷ı arasındaki iliúki ve PPAR- Ȗ
aktivasyonunun insülin duyarlılı÷ına etkisinin nasıl gerçekleúti÷idir. Kas
dokusunun tersine, PPAR- Ȗ’nın ya÷ dokusunda belirgin olarak daha fazla
ekprese ediliyor olması, insülin duyarlılı÷ında PPAR-Ȗ’ nın ya÷ hücresindeki
etkinli÷inin daha önemli oldu÷unu düúündürmektedir. Ya÷ dokusu bulunmayan
farelerde TZD’ ların antidiyabetik etkilerine karúı direnç gözlemlenmesi (48) bu
görüúü desteklemektedir.
PPAR- Ȗ ‘ nın insülin duyarlılı÷ındaki etki mekanizmaları úu úekilde
özetlenebilir;
1. Ya÷ dokusu, iskelet kası ve karaci÷er arasındaki serbest ya÷ asidi
akıúının dengelenmesi: Dolaúımdaki serbest ya÷ asidleri insülin duyarlılı÷ında
önemli bir belirleyicidir. Çeúitli çalıúmalarda, TZD’ ların antidiyabetik etkinli÷inin
dolaúımdaki ya÷ asidi düzeylerini düúürmeleri ile paralel oldu÷u gösterilmiútir.
PPAR-Ȗ aktivasyonu, serbest ya÷ asidi metabolizmasında görevli enzimlerin
gen ekspresyonunu düzenleyerek serbest ya÷ asidlerinin matür adipositlerde
depolanmasını sa÷lamaktadır. Bu süreç birkaç basamakta gerçekleúir. PPAR-Ȗ
aktivasyonu ile adiposite özgül lipoprotein lipazın daha fazla ekspresyonu
sonucu dolaúımdaki lipoproteinlerden serbest ya÷ asidi salınımı artar. Eú
zamanlı olarak, CD36 ve ya÷ asidi transport proteini gibi ya÷ asidlerinin hücre
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içine geçiúini sa÷layan transporterlerin adiposit yüzeyindeki sayılarında artıú
meydana gelir. Ya÷ asidlerinin, trigliserid(TG) úeklinde depo edilmelerinde rolü
olan enzimlerin (gliserol kinaz, fosfoenolpirüvat karboksikinaz) ekspresyonları
artar. Bunun sonucunda da ya÷ asidleri daha çok adipositlerde depolanaca÷ı
için sistemik dolaúıma geçiúleri azalır. Böylece serbest ya÷ asidlerinin
lipotoksisiteyi uyarabildikleri karaci÷er ve iskelet kasında de÷il, ya÷ dokusunda
depo edilmeleri sa÷lanmıú olur (37, 38)
2. Adipokin salınımının düzenlenmesi: PPAR-Ȗ, adipokin adı verilen ve
önemli metabolik etkileri olan adiposit kökenli hormonların transkripsiyonunu
düzenleyerek insülin duyarlılı÷ı üzerine etkili olur. Resistin ya÷ dokusundan
salınan ve kastaki insülin direncine katkısı oldu÷u düúünülülen bir proteindir.
Resistin ekpresyonunu TZD’ ların azalttı÷ı gösterilmiútir(38). Di÷er bir adipokin
olan tümör nekrozis faktör-Į (TNF-Į) insülin direncine neden olan önemli bir
sitokindir. ønsülin reseptör sinyal iletimini bozar, lipoprotein lipazı inhibe eder ve
ya÷ dokusunda lipolizi artırır. Böylece dolaúımda ya÷ asidi düzeylerini artırarak
kas dokusunda insülin direncine yol açar(38). PPAR- Ȗ ligandlarının, TNF-Į nın
insülin reseptör sinyal iletimine olumsuz etkisini birkaç farklı mekanizma ile
engelledi÷ine yönelik, önemli bir bölümü hayvan çalıúmalarından elde edilmiú
kanıtlar vardır. Bu mekanizmalardan birincisi; TZD’ lerin TNF-Į düzeylerini
azaltmaları, ikincisi; TNF-Į’ nın insülin reseptörü ve onun substratı olan IRS-1’ i
inhibe etmesini engellemeleri ve üçüncüsü ise; adipositlerde PI3-kinazın p85
subunitini ve IRS-2 ekpresyonunu artırmalarıdır(9). TZD’ ler insülin direnci
geliúiminde rolleri olan moleküllerin ekspresyonunu azaltırken, insülin etkisini
artırdı÷ı

bilinen

adiponektinin

düzeylerini

artırır(37,38,49).

Dolaúımdaki

adiponektin düzeyleri insülin duyarlılı÷ı ile yakından iliúkili, fakat özellikle viseral
ya÷ dokusu artıúı ile ters orantılıdır. Bu sonuç, PPAR-Ȗ aktivasyonu ile insülin
duyarlılı÷ı arasındaki iliúkiyi göstermesi açısından adiponektinin önemini
vurgulamaktadır.
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3. Glukoz kullanımının artırılması: PPAR- Ȗ’ nın, ya÷ dokusunda insülin
sinyal iletim yola÷ı üzerine direkt etkileri ile GLUT4 transporterleri artırarak
glukozun hücreye giriúini ve kullanımını artırdı÷ı düúünülmektedir(37,38)
4. Ya÷ dokusunda 11ȕ-hidroksisteroid dehidrogenaz tip I aktivitesinin
düzenlenmesi: Ya÷ dokusunda lokal kortizol oluúumu viseral obezitede insülin
direnci geliúimine katkıda bulunan faktörlerden biridir. 11ȕ-hidroksisteroid
dehidrogenaz tip I (11 ȕ-HSD I), karaci÷er ve ya÷ dokusunda inaktif kortizondan
aktif

kortizol

üretimine

ve

böylece

kortizol

ile

uyarılmıú

adiposit

diferansiyasyonuna neden olur. PPAR- Ȗ ligandlarının adiposit 11 ȕ-HSD I
ekspresyon ve aktivitesini azalttı÷ı gösterilmiútir(37)
2.6.2.c. PPAR- Ȗ’ nın Vasküler Etkileri
Hipertansiyon insülin direnci ile yakından iliúkilidir ve genel populasyon
ile kıyaslandı÷ında Tip 2 diyabetik hastalarda 1,5-2 katı daha fazla sıklıkta
görülmektedir. PPAR- Ȗ ‘da fonksiyon kaybına yol açan mutasyon taúıyan
kiúilerin önemli bir kısmında erken baúlangıçlı hipertansiyon önemli bir bulgudur.
Diyabetik olmayan hipertansif kiúilerde TZD tedavisinin kan basıncında ılımlı
azalmaya

neden

oldu÷u

bildirilmiútir.

PPAR-

Ȗ’

nın

kan

basıncının

regülasyonundaki olumlu etkisinin insülin duyarlılı÷ından ba÷ımsız oldu÷u, düz
kaslarda kalsiyum kanallarının blokajı, endotelin-I salınımının inhibisyonu ile
vasküler tonusu direkt olarak regüle edebilece÷i düúünülmektedir(37).
PPAR-Ȗ’ nın ateroskleroz patogenezinde de önemli rolünün olabilece÷i
düúünülmektedir. Dolaúımdaki glukoz ve lipid düzeylerine etkisi ile kalp
metabolizmasını indirekt, makrofaj fonksiyonları ve köpük hücresi oluúumundaki
de÷iúiklikler ile de aterogenez üzerine direkt etkili olabilece÷i bildirilmiútir(34)
Hayvanlarda, PPAR-Ȗ aktivatörleri ile hiperkolesterolemi iliúkili aterosklerotik
plak geliúiminin azaldı÷ı(50), endotelden nitrik oksit (NO) üretim ve salınımınının
arttı÷ı gösterilmiútir(51). PPAR- Ȗ aktivasyonu sonucu ya÷ dokusundaki
iyileúmeyle ba÷lantılı olarak dolaúımdaki interlökin-6(IL-6), TNF-Į, plazminojen
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aktivatör inhibitör-1(PAI-1) gibi inflamatuvar faktörlerin düzeylerinin azalması
karaci÷er ve damarda indirekt antiinlamatuvar ve antikoagülan etkiler
oluúturabilir(ùekil 5 )(52).

ùekil 5.

Adipoz dokuda PPARȖ aktivasyonu karaci÷er ve damarda indirekt anti-inflamatuvar
etki oluúturabilir. (Kaynak 52’ den de÷iútirilerek alınmıútır )

2.6.3. PPAR-Ȗ2 Gen Polimorfizmi ve Etkileri
PPAR-Ȗ’ nın etkileri PPARȖ1 ve PPARȖ2 izoformları aracılı÷ı ile
gerçekleúir. PPARȖ1 yaygın olarak eksprese edilmesine ra÷men PPARȖ2‘ nin
ekspresyonu daha çok ya÷ dokusundadır. Bu izoformlar tek gen tarafından
kodlanır, PPARȖ1’ den farklı olarak PPAR- Ȗ2, aminoterminal bölgede 30
(farelerde 28) amino asitlik ilave bölgeye sahiptir. Bu nedenle PPARȖ1’e göre 56 kat fazla ligand ba÷ımsız aktivite gösterir(53). ønsülin hem PPARȖ 1 hem de
PPARȖ2’ nin ligand ba÷ımsız aktivitelerini uyarırken, obezite ve nütrisyonel
faktörler ise yalnızca PPARȖ2’ nin insan ya÷ dokusundaki ekspresyonunu
etkiler (54).
En yaygın görülen PPAR-Ȗ genetik varyantı mutasyon PPAR-Ȗ2’ de
pro12ala polimorfizmidir (ùekil 6)(55). ølk kez 1997’de identifiye edilmiútir(56).

18

Bu polimorfizm insanlarda PPAR-Ȗ2 genin N-terminal bölgedeki ilave 30
amino asidlik bölümünde meydana gelir. Ekzon B (ekzon 2), kodon 12’ de CCA
dan GCA’ ya missense mutasyon sonucu oluúur. Ala12 allelin sıklı÷ı etnik
farklılıklar göstermektedir. Beyaz ırkta %12, Amerikan yerlilerinde %10,
Japonlarda %4, Latin Amerikalılar’ da %23, Afrika kökenli Amerikalılar’ da %3
sıklıkta bildirilmiútir (55,57)
Daha önce de÷inildi÷i gibi 30 aminoasitlik bu ilave bölge PPAR- Ȗ1’ e
göre PPAR- Ȗ2’nin transkripsiyonel aktivitesini 5-6 kat artırmaktadır. Pro12Ala
polimorfizminin PPAR- Ȗ2 yapısı üzerine tam etkisi bilinmemekle birlikte, PPARȖ2 nin PPRE’ e affinitesinin yarıya yakın azaldı÷ı ve bunun da reseptörün
transkripsiyonel aktivitesinde azalmaya neden oldu÷u gösterilmiútir(54).

ùekil 6.

PPAR-Ȗ gen polimorfizmleri. (PPAR-Ȗ2’ nin Pro12Ala polimorfizmi dıúında tüm
mutasyonlar her iki izoformu da etkileyebilir. Dominant negatif mutasyonlar ligand
ba÷layan

bölgede

bulunur.

DNA

ba÷layan

bölgede

henüz

mutasyon

tanımlanmamıútır.) (Kaynak 55‘ den de÷iútirilerek alınmıútır)

PPARȖ2 gen Pro12Ala polimorfizminin insülin duyarlılı÷ı ve T2DM
geliúimi ile iliúkisini araútırmaya yönelik yapılan çalıúmalarda çeúitli sonuçlar
elde edilmiútir. Ço÷unlu÷unda Ala12 allelinin T2DM ve insülin direnci geliúimini
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engelleyici (58,59,60,61,62,63) ve kardiyak hastalık sıklı÷ını azaltıcı etkisi
gösterilmiútir(64,65). ønvitro çalıúmalarda bu allelin PPARȖ DNA ba÷lama ve
transkripsiyon aktivitesini azalttı÷ı bildirilmiútir(66). Ateroskleroz geliúiminin
erken dönem izleminde de÷erli bir yöntem olan(67) ultrasonografik karotis arter
intima

media

kalınlı÷ı(IMK)

ölçümü

ile,

diyabet

riski

taúıyan

bireyler

de÷erlendirilmiú, Ala12Ala genotipi taúıyanların øMK’ nın daha düúük oldu÷u
gösterilmiútir(68). Pro12Pro genotipi hakkındaki genel kanı øD ve T2DM riski ile
iliúkili

oldu÷udur(69).

bozulmuú

glukoz

STOP-NIDDM

toleransının

çalıúmasında

T2DM’

a

Pro12Pro

ilerlemesiyle

genotipinin,

iliúkili

oldu÷u

bildirilmiútir(70). Bazı çalıúmalarda Pro12Ala polimorfizmi ile T2DM etiyolojisi
arasında anlamlı bir iliúki saptanamamıútır. Bunun nedenini bu çalıúmalardaki
olgu sayısının az olması ile açıklanmıútır. Çünkü büyük olgu gruplarıyla yapılan
çalıúmalarda Pro12Ala polimorfizminin T2DM riskini azalttı÷ı bildirilmiútir(71).
PPAR-Ȗ2 genotipinin beden kitle indeksi (BKø) üzerine etkileri ise
yeterince açık de÷ildir(39). Beamer(72), Pro12Ala allelin, artmıú BKø, bel çevresi
ve bel-kalça oranı, Deeb ve arkadaúları(54) ise azalmıú BKI ve artmıú insülin
duyarlılı÷ı ile

iliúkili

oldu÷unu

bildirmiútir.

Ek

ve

arkadaúları(73),

gen

polimorfizminin obezite derecesine göre farklı etkileri oldu÷unu göstermiútir.
Ayrıca PPAR-Ȗ gen polimorfizimleri, insülin direnci ve adipogenez arasındaki
kompleks iliúkide BKø ve ırksal farklılıkların da etkisi olabilir(74). Çeúitli
çalıúmalar Ala12 allel varlı÷ının, egzersiz azlı÷ı ve yüksek ya÷ içerikli beslenme
gibi olumsuz çevre etkilerine karúı koruyucu oldu÷unu düúündürmüútür(39).
Pro12 allel taúıyan obez diyabetiklerin, en az bir Ala12 allel taúıyanlardan daha
fazla insülin direncine sahip oldukları, fakat sa÷lıklı kontrol grubunda ise böyle
bir etkinin olmadı÷ı gösterilmiútir(58). Di÷er bir çalıúmada, beyaz ırkta Ala 12
allel varlı÷ının adiposite ve øD arasındaki olumsuz iliúkiyi azalttı÷ı bildirilmiútir
(75).
Toplam 19136 kiúilik 30 farklı çalıúmanın de÷erlendirildi÷i bir metaanaliz
sonucuna göre BKI>27 kg/m² olanlarda Pro12Ala polimorfizmi ile BKø arasında
iliúki saptanırken BKø<27 kg/m² olanlarda saptanamamıútır. Bu bulgu Pro12Ala
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polimorfizminin BKø’ ne etkisinin obez bireylerde oldu÷unu göstermektedir(76).
Pro12Ala polimorfizminin obez ve zayıf kiúilerin BKø’ lerindeki farklı etkileri bu
genetik vayantın etkisinin çevresel etkiler ve / veya genetik faktörler ile modifiye
edildi÷ini düúündürmektedir(77). ùimdiye kadar bildirlen çalıúma sonuçlarının da
birbiri ile çeliúmesi bununla açıklanabilir.
Pro12Ala mutasyonunun insülin direnci geliúim süreçlerine olan etkisinin
hangi mekanizmalar aracılı÷ı ile oldu÷u araútırılmıútır. Pro12Ala PPAR-Ȗ2’ nin
ya÷ dokusuna lokalize ekspresyonu, ya÷ dokusunun insülin duyarlılı÷ındaki
önemini vurgulamıú, fakat bu mutasyonun karaci÷er, kas ve metabolizma ile
iliúkili di÷er dokulardaki etkisi tam olarak anlaúılamamıútır(39). Pro12Ala
mutasyonunun obezite ve insülin duyarlılı÷ı üzerine olan farklı etkisi, adipokin
düzeylerinde meydana getirdi÷i de÷iúimler nedeni ile olabilir. Finli genç
erkeklerin katıldı÷ı ve PPAR-Ȗ2 ve IRS-1 gen polimorfizmlerinin serum
adiponektin

düzeylerine

etkisini araútıran çalıúmada

Pro12Ala

genotipi

taúıyanların adiponektin düzeylerinin yüksek oldu÷u saptanmıútır(78).
Tip 2 diyabetik kiúilerin birinci derece yakınlarında, diyabet açısından aile
öyküsü olmayanlara göre PPAR-Ȗ2 Pro12Ala polimorfizminin daha düúük
oldu÷u gösterilmiútir(79). Tip 2 diyabetiklerin çocuklarında, Pro12Ala allel
taúıyan bireylerin insülin duyarlılı÷ının daha fazla oldu÷u bildirilmiútir(80). Tip 2
diyabetiklerin birinci derece yakınlarının katıldı÷ı benzer bir çalıúmada,
Pro12Ala polimorfizmi sadece obez olan grupta, artmıú insülin duyarlılı÷ı ile
iliúkili bulunmuútur(81). Tip 2 diyabetiklerin yakınlarının katıldı÷ı di÷er bir
çalıúmada ise, Pro12Ala polimorfizmi ile metabolik sendrom bileúenleri olan
BKø, serum trigliserid ve glukoz düzeyleri, kan basıncı ile iliúkili bulunmuú, fakat
diyabet geliúimi üzerine etkisi gösterilememiútir (82).
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3. YÖNTEM ve GEREÇLER
3.1. Hasta ve Kontrol Grubununun Seçimi
EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Poliklini÷i’ ne rutin sa÷lık
kontrolü için baúvuran, Tip 2 diyabet açısından AÖ pozitif, yaúları 18-35, BKø
de÷erleri 18,6 -27 kg/m² olan, non-diyabetik kiúilerle, kontrol grubu olarak
diyabet açısından aile öyküsü olmayan, araútırma grubu ile benzer yaú, cinsiyet
ve BKI’ ne sahip non-diyabetik kiúiler çalıúmaya dahil edildi. Ebeveyninin her
ikisi

veya

ebeveyninden

birisi

ile

birlikte,

birinci

veya

ikinci

derece

akrabalarından en az birisinde önceden tanı almıú T2DM olanlar aile öyküsü
açısından pozitif kabul edildi. Kontrol grubu ise birinci ve ikinci derece
akrabalarının hiçbirisinde T2DM tanısı olmayan kiúilerden oluúturuldu. øskemik
kalp hastalı÷ı, hipertansiyon, periferik arter hastalı÷ı, akut ve kronik enfeksiyon
ve ciddi herhangi bir hastalık öyküsü olan, karbonhidrat, lipid metabolizmasını
etkileyen ilaç kullanan kiúiler çalıúmaya dahil edilmedi. Çalıúmaya dahil
edilenlerin tümüne fizik muayene ve antropometrik ölçümler yapıldı, rutin sa÷lık
kontrolü için hastanemizde yapılmıú olan biyokimyasal test sonuçları kaydedildi.
Olguların tümünde FT4 ve TSH bakılarak ötiroid oldukları gösterildi. 75 gr
glukoz ile OGTT uygulanarak ADA kriterlerine göre nondiyabetik olanlar; AÖ
olan grupta 104 kiúi (77 kadın, 27 erkek), AÖ olmayan grupta 91 kiúi (48 kadın,
43 erkek ) çalıúmaya devam etti. Genetik analiz ve serum adiponektin düzey
ölçümü

için

venöz

kan

örnekleri

alındı.

Uzman

radyolog

tarafından

ultrasonografik yöntemle karotis øMK ölçümleri yapıldı.
3.2. Antropometrik Ölçümler
Her iki grubun vücut a÷ırlıkları biyoelektrik empedans yöntemi (Tanita
TBF 300, TANITA Corp, Tokyo, Japan) ile ölçülerek BKø(kg/m²) de÷erleri, vücut
a÷ırlı÷ı (kg) /boy² formülünden hesaplandı. Bel çevresi için, kot kavsinin
lateralinden, iliak kristaya uzanan dikey çizginin ortasından geçen çap,
ekspiriumda iken ölçüldü(83). Kan basıncı, en az 10 dakika istirahatten sonra
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oturur

pozisyonda

30

saniye

aralarla

2

kez

ölçülerek,

ikinci

ölçüm

de÷erlendirmeye alındı.
3.3. Laboratuvar Tetkikleri
Araútıma ve kontrol grubuna, 12 saat açlıktan sonra, sabah saat 08:0010:00 arasında, 75 gr glukoz ile OGTT uygulandı. Kan örnekleri bazal, 1. ve 2.
saatte alınarak bekletilmeden glukoz ve insülin düzeyleri ölçüldü. Ölçümler;
glukoz

ölçümleri,

glukoz

oksidaz

yöntemi

ile

spektrofotometrik

olarak

photometer 5010 cihazı kullanılarak, insülin düzeyleri için Immulite 2000 insulin
assay ve Immulite 2000 analizör ile kemiluminesent immunometrik yöntem
kullanılarak yapıldı. HOMA-IR de÷eri {[glucose(mg/dl)/18] X insulin(ȝU/mL)}/
22.5 formülünden hesaplandı. Serum adiponektin ölçümü ve PPAR-Ȗ2
Pro12Ala polimorfizm araútırılması için ayrı bir günde, yine 12 saat açlıktan
sonra sabah saat 08:00-10:00 arasında venöz kan örnekleri alındı. Adiponektin
ölçümü için hazırlanan serum örnekleri ve polimorfizm çalıúması için EDTA’ lı
tüpe alınan kan örnekleri analiz yapılana kadar -80ºC’ da dondurularak
saklandı. Serum adiponektin ölçümünde insan adiponektin RIA kit (Linco
Research, USA) kullanıldı.
3.4. Genotip analizi- PPAR-Ȗ gen ekzon 2, kodon 12 analizi
3.4.1. Kandan DNA øzolasyonu Aúaması
PPAR Pro12Ala polimorfizmi tayini çalıúmalarındaki aúamalardan biri,
periferik kandan cam lifli filtreye nükleik asit ba÷lama metoduna göre
gerçekleútirilen DNA izolasyonuydu. Çalıúmalar, ticari olarak satılan DNA
izolasyonu kiti protokolüne göre yapıldı. Protokol, aúa÷ıdaki basamaklardan
oluúmaktaydı;
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1. EDTA’ lı tüplere alınan kandan 200 µl alınıp üzerine 200 µl ba÷lama
tamponu ve 40 µl Proteinaz K ilave edilip, pipetle resüspanse edilerek
homojenizasyon sa÷landı.
2. Tüpler, önceden 72°C’ ye ayarlanan kuru ısı blo÷unda 10 dakika
inkübasyona bırakıldı.
3. ønkübasyon sonunda, karıúım üzerine 100 µl izopropanol eklenir ve
pipetaj ile iyice karıútırıldı.
4. Eppendorf tüp içinde bulunan örne÷in tamamı, ‘collection’ tüp içine
yerleútirilmiú ‘filtre’ tüpünün içine pipetlendi.
5. 8.000 rpm’ de 1 dakika santrifüj yapıldı.
6. Santrifüj sonrasında, örneklerin alt kısmı atılıp ve filtreli kısım yeni bir
‘collection’ tüpe aktarıldı.
7. Filtre tüpünün üzerine 500 µl inhibitör uzaklaútırıcı tampon eklendi.
8. 8.000 rpm’ de 1 dakika santrifüj yapıldı.
9. Santrifüj sonrasında, örneklerin alt kısmı atılır ve filtreli kısım yeni
‘collection’ tüpe aktarıldı.
10. 500 µl yıkama tamponu eklenerek, 8.000 rpm’ de 1 dakika santrifüj
yapıldı.
11. Filtreli tüpler yeni collection tüplere aktarılarak ikinci kez 500 µl
yıkama tamponu eklendi.
12. 8.000 rpm’ de 1 dakika santrifüj yapıldı.
13. Santrifüj bittikten sonra, tüplerin alt kısmında biriken süpernatant
uzaklaútırılır ve 10 saniye 8.000 rpm’ de santrifüj yapıldı.
14. Filtreli tüpler, yeni Eppendorf tüplere yerleútirilerek 72°C’ de
sabitlenmiú kuru ısı blo÷unda bekleyen elüsyon tamponundan 200 µl ilave
edilerek 8.000 rpm’ de 1 dakika santrifüj yapıldı.
15. Santrifüj sonrasında filtreli tüp atıldı. Eppendorf tüpte kalan, genomik
DNA ile bir sonraki iúleme geçildi.
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3.4.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
Polimeraz Zincir Reaksiyonu, herhangi bir organizmaya ait genomik
DNA’ da dizisi bilinen herhangi bir bölgenin ço÷altılmasına (amplifikasyon)
olanak veren in vitro DNA sentezi yöntemidir. PCR, 3 ana basamakta
gerçekleúti;
1. Amplifiye

edilecek

çift

iplikli

DNA’

nın

yüksek

sıcaklıkta

denatürasyonu (denaturation)
2. Özgül hibridizasyona olanak verecek sıcaklıkta (Tm de÷erinin 3-5°C
altındaki sıcaklık) primerlerin hedef bölgelere ba÷lanması (annealing)
3. Taq DNA Polimeraz enziminin maksimal aktivite gösterdi÷i 72°C
sıcaklıkta, zincirin primerlerden itibaren uzaması (elongation)
PCR’ da yer alan bileúenler;
1. Amplifiye edilecek hedef DNA dizisini içeren kalıp DNA
2. Amplifiye edilecek kalıp DNA’ nın komplementeri olacak úekilde
seçilmiú yaklaúık 20 bazlık sentetik kısa tek zincirli DNA molekülleri olan
oligonükleotid primer çifti
3. Termostabil karakterli Taq DNA Polimeraz enzimi.
Hedef bölgeye özgül uygun primer çiftinin (ileri ve geri primerler) do÷ru
seçimi oldukça önemlidir. Primerler, genomik DNA’ daki hedef bölge ile hibridize
olabilen,

15-20

nükleotid

uzunlu÷undaki

sentetik

oligonükleotidlerdir.

Denatürasyonun ardından primerlerin ba÷lanma aúamasındaki Tm (erime
derecesi)

derecesinin

saptanması,

PCR

reaksiyonunun

gerçekleúmesi

açısından büyük öneme sahiptir [Tm=4°C(G+C) + 2°C(A+T)].
Zincirin uzama reaksiyonunu gerçekleútiren Taq DNA Polimeraz enzimi,
Thermus aquaticus bakterisinden elde edilen, optimal aktivitesini 72°C’ de
gösteren ve 94°C’ de bile aktivitesini kaybetmeyen bir enzimdir. Taq DNA
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polimerazın görevi, DNA moleküllerinin komplementerleriyle eúleúmesine
yardımcı olup, onların ço÷altılmasını sa÷lamaktır. Polimeraz enzimleri, aktivite
gösterebilmek için, Mg2+ iyonlarına ihtiyaç duyarlar. Mg2+ iyonları, Taq enziminin
kofaktörü olarak iúlev görürler. Bu nedenle, en uygun MgCl2 konsantrasyonunun
oluúturulması gerekmektedir. Magnezyum konsantrasyonunun fazla oldu÷u
reaksiyonlarda hatalı eúleúmeler meydana gelirken, eksik oldu÷u reaksiyonlarda
yeterli miktarda hibridizasyon gerçekleúmemektedir. Primerler ile baúlatılan çift
sarmal oluúumu hedef zincirin DNA polimeraz tarafından dNTP' lerin
kullanılarak uzatılmasıyla devam etmektedir. dNTP’ ler (ATP, GTP, TTP, CTP)
Taq DNA polimerazın sübstratlarıdır. Zincir, tek iplikli hedef DNA’nın
komplementeri primer ile baúlar ve Taq polimeraz, ortamdaki dNTP’ leri
(deoksinükleotid trifosfat) kullanarak bu zinciri uzatır. Tek iplikli DNA çift iplikli
forma gelir. PCR, 20-40 döngü olarak bu 3 adımın tekrarıyla devam eder ve
hedef DNA’ nın milyon kopyası oluúturulur.
3.4.3. PPAR Pro12Ala Polimorfizminin Belirlenmesi için Gerçekleútirilen
Genotip Analizi
EDTA’ lı tüplere alınmıú olan venöz kandan High Pure PCR Template
Preparation Kit (Roche Applied Science, Germany) kullanılarak izole edilmiú
genomik DNA’ dan, PPAR-Ȗ gen ekson 2 (Pro12Ala), LightCycler ver:2.0
(Roche Diagnostic) cihazı ile PCR yapılarak amplifiye edildi. PCR sonrasında
elde edilen, gene ait ürün büyüklü÷ü 295 bç. lik bir fragmandı.. PPAR geninde
Pro12Ala polimorfizmini genotiplendirmek üzere yapılan PCR reaksiyonunda
kullanılan ileri ve geri primer dizileri aúa÷ıda verilmektedir:
PPAR-Ȗ ekzon 2 ileri primer: 5'-CTG ATG TCT TGA CTC ATG GG-3'
PPAR- Ȗ ekzon 2 geri primer: 5'-GGA AGA CAA ACT ACA AGA GC-3'
PPAR geninin 2. eksonunda, Sitozin’ in (C) Guanin’ e (G) dönüúümü
sonrasında, Prolin aminoasidinin Alanin’ e dönüúümüne neden olan, genin 295
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bç(baz çifti)’ lik bir bölgesi, PCR ile ço÷altıldı. PCR amplifikasyonu için, 20 µl’ lik
reaksiyon karıúımı hazırlandı. Ço÷altılan PCR bölgesi aúa÷ıda verilmektedir.
5'CTGATGTCTTGACTCATGGGTGTATTCACAAATTCTGTTACTTCAAGTCTTTTTCTTTTAACG
GATTGATCTTTTGCTAGATAGAGACAAAATATCAGTGTGAATTACAGCAAACCCCTATTCCA
TGCTGTTATGGGTGAAACTCTGGGAGATTCTCCTATTGACCCAGAAAGCGATTCCTTCACT
GATACACTGTCTGCAAACATATCACAAGGTAAAGTTCCTTCCAGATACGGCTATTGGGGAC
GTGGGGGCATTTATGTAAGGGTAAAATTGCTCTTGTAGTTTGTCTTCC - 3'

3.4.4. PCR Reaksiyon Karıúımının Hazırlanması
20µl’ lik PCR Reaksiyonu Karıúımı:
Steril Distile Su

9,6 µl

MgCl2 (25 mM)

2,4 µl

PPAR øleri primer (100 µM)

0,5 µl

PPAR Geri primer (100 µM)

0,5 µl

Fast Start SyberGreen Hybridisation Probes

2,0 µl

DNA

5,0 µl

PCR sonrası elde edilen ürün büyüklü÷ü %2’ lik agaroz jel elektroforezi
ile konfirme edildi.
3.4.5. % 2’ lik Agaroz Jel Hazırlama
0.8 gr Agaroz, 40 ml 1xTAE (Tris-Asetat-EDTA; 1x) içine ilave edildi ve
mikrodalga fırında eritildi. Tamamen homojen bir eriyik haline gelen jel
ılıklaútıktan sonra, 5 µl Ethidyum Bromür (150 µl/1L 1x TAE) eklenip iyice
karıútırıldı ve yükleme kuyularını oluúturacak tara÷ın da takılı oldu÷u
elektroforez transfer kabına döküldü. Jelin 4°C’ de 15 dakika polimerleúmesini
tamamlanması beklendi. Jel polimerize olunca, tarak çıkarıldı ve agaroz jelin
bulundu÷u transfer kabı elektroforez tankına yerleútirildi. Elektroforez tankı, jelin
1-2 mm üzerini kaplayacak úekilde 1xTAE tampon çözeltisi ile doldurulup,
örnekler kuyucuklara yüklendi.
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Ɣ Birinci kuyucu÷a, 5 µl belirteç DNA yüklendi (GeneRulerTM 50 bp DNA
Ladder)
Ɣ økinci kuyucu÷a, 10 µl PCR ürünü + 2 µl turuncu 6x yükleme boyası [10
mM Tris-HCl (pH 7.6), % 0.15 orange G, % 0.03 xylene cyanol FF, % 60
glyserol, 60 mM EDTA; 6x Orange Loading Dye] karıúımı yüklendi
Ɣ Di÷er kuyucuklar da 10 µl PCR ürünü + 2 µl 6x yükleme boyası
karıúımı içerecek úekilde yüklendi.
Güç kayna÷ı 90V\25mA olacak úekilde ayarlanarak, jele yüklenen
örnekler

45

dakika

yürütüldü.

Sonuçlar

jel

görüntüleme,

analiz

ve

dokümantasyon sistemi ile görüntülendi.
3.4.6. PPAR Pro12Ala Polimorfizm Analizi için Restriksiyon Enzim Kesimi
PPAR geninin PCR ile ço÷altılan 295 bç.’ lik hedef bölgesi, Hga I
(Fermentas) restriksiyon enzimi için tek kesim bölgesi içermektedir. Enzim
kesim bölgesi aúa÷ıda verilmektedir:
5'CTGATGTCTTGACTCATGGGTGTATTCACAAATTCTGTTACTTCAAGTCTTTTTCTTTTAACG
GATTGATCTTTTGCTAGATAGAGACAAAATATCAGTGTGAATTACAGCAAACCCCTATTCCA
TGCTGTTATGGGTGAAACTCTGGGAGATTCTCCTATTGACC CAGAAAGCGATTCCTTCA
CTGATACACTGTCTGCAAACATATCACAAGGTAAAGTTCCTTCCAGATACGGCTATTGGGG
ACGTGGGGGCATTTATGTAAGGGTAAAATTGCTCTTGTAGTTTGTCTTCC - 3'

Ļ

Enzim kesimi için hazırlanan reaksiyon karıımı:
Steril Distile Su

16,7 µl

Hga I Tamponu

3,0 µl

Hga I enzimi:

0,3 µl

PCR ürünü

10,0 µl

Karıım 370C’ de 2 saat süreyle inkübe edildi.
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Eer 12. kodonda C varsa, enzim kesimi gereklemez ve 295 b.lik bir
fragman elde edilir. Bu olguların genotipi CC(Pro12Pro) olarak deerlendirilir.
Eer C

G deiimi gerçekleirse, enzim tek noktadan keser ve 178 bç.lik ile

117 bç.lik iki fragman oluur. Enzim kesimi sonrasında 295 bç., 178 bç. ve 117
bç.lik 3 bant ayırt edilirse olgunun genotipi CG(Pro12Ala) yani heterozigot
olarak deerlendirilir. Kesim sonrası sadece 178 bç. ve 117 bç. oluursa
olgunun genotipi GG(Ala12Ala) olarak deerlendirilir. Çalımamızda hiçbir
olguda GG genotipine rastlanmadı. ekil 7’ de çalımamızdaki bazı olgulara ait
örneklerin, restriksiyon enzim kesimi ve % 2’lik agaroz jel üzerinde
koulmalarından

sonra,

Pro12Ala

polimorfizmi

için

genotiplendirilmeleri

8

9

görülmektedir.

B

1

2

3

4

5

6

7

10

11 12

500
250
200
150
100
50

ekil 7.

Genotip analiz jel görüntüsü. B: Belirteç DNA (GeneRulerTM 50 bp DNA Ladder; MBI
Fermentas, Germany); 1,2,3,4,6,7,9,10,11 No’ lu olgular yabani(wild) tip (CC) , 5,8,12
No’ lu olgular heterozigot (CG) olarak deerlendirilmitir. Polimorfik olgu (GG)
saptanmamıtır.
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3.5. Karotis ntima Media Kalınlıı Ölçümü
Ultrasonografik inceleme için 7.5 MHz linear-array transducer içeren
Sonoline Elegra system (Siemens, erlangen, Germany) kullanıldı. Karotis IMT
ölçümleri bilateral olarak arteria carotis communis orta bölümünden yapıldı.
3.6. Kullanılan statistik Yöntem
statistiksel analiz SPSS Baımsız iki grubun karılatırılmasında,
numerik skalada ölçülen deikenler için T testi , Ki-Kare analizi, kovarians
analizi, hasta ve kontrol grubundaki genotip daılımlarının Hardy-Weinberg
eitliine uyumu, ki-kare uyum iyilii ile incelendi. Normal daılıma uymayan
numerik verilerin analizi için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Tabloda median,
maksimum ve minumum deerleri verldi. ki deiken arasındaki iliki
Spearman korelasyon analizi ile incelendi.
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4. SONUÇLAR
ki grup ya ve sigara kullanımı açısından benzer daılıma sahipti
(p>0.05). Cinsiyet daılımı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark (p=0.002) olması nedeni ile istatistiksel analiz yapılırken cinsiyet
etkisi göz önünde bulunduruldu ve düzeltme yapıldı. Cinsiyet etkisi gözlenen
parametreler için deerler her iki cinse göre ayrı olarak hesaplandı. Tablo 1. de
iki grubun cinsiyet, ya ve sigara kullanımına göre daılımları gösterilmitir. Aile
öyküsünün antropometrik ve biyokimyasal parametreler ile karotis MK üzerine
etkisi olup olmadıı incelenirken bu parametrelere olası etkileri göz önüne
alınarak sigara kullanımı da istatistiksel analize eklendi.
Tablo 1. Grupların cinsiyet, ya ve sigara kullanım özellikleri NS(Nonsignificant): p>0.05

AÖ(+)

AÖ(-)

p

Cinsiyet, n(%)
Kadın
Erkek
Toplam

77 (74)
27 (26)
104

48 (52.7)
43 (47.3)
91

0.002

Ya (yıl)

24.8 ± 4.1

24.3 ± 3.2

NS

Sigara (%)
çmeyen
çen

88 ( 84.7)
16 (15.3)

69 (75.8)
22 (24.2)

NS

p<0.05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmitir.
AÖ, Aile öyküsü

BK, bel çevresi, HDL-kolesterol, fibrinojen, açlık glukozu, AUC-glukoz,
AUC- insülin, cinsiyet ilikisinin, trigliserid ve adiponektin düzeyleri hem cinsiyet
hem de sigara ilikisinin gözlendii parametrelerdi (Tablo 2). AÖ ile BKI
arasında istatistiksel olarak anlamlı iliki saptandı (p=0.020). AÖ bulunan kadın
ve erkeklerin, AÖ bulunmayan aynı cinsten kiilere göre BKI daha yüksekti.
Yine her iki grupta BKI, erkeklerde kadınlardan daha fazlaydı (p<0.001). AÖ
olan kadınlarda hs-CRP düzeyleri, AÖ olmayan kadınlara göre istatistiksel
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olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0.05). Erkeklerde ise AÖ olanlarda hs-CRP
düzeyleri olmayanlara göre daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak
anlamlı deildi (p>0.05). Açlık glukoz ve AUC-glukoz açısından erkeklerde her
iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanırken kadınlar arasında bu
farklılık gözlenmedi. Erkeklerde AÖ bulunanların açlık glukoz ve AUC-glukoz
deerleri daha yüksek bulundu (sırası ile p<0.001, p<0.05).
Her iki grupta ve her iki cinste, sigara içenlerde, içmeyenler ile
kıyaslandıında trigliserid düzeyleri daha yüksek, adiponektin düzeyleri ise
istatistiksel olarak anlamlı bir ekilde daha düüktü (sırası ile p<0.05, p=0.002).
Erkeklerin trigliserid düzeyleri kadınlardan daha yüksek, adiponektin düzeyleri
ise daha düüktü (sırası ile p<0.001, p=0.001).
Sistolik ve diyastolik kan basıncı, total ve LDL-kolesterol düzeyleri,
HOMA-IR deeri, sa ve sol karotis MK her iki grupta benzerdi (p>0.05).
Kadınlarda; BKI, sistolik kan basıncı (p<0.001, r=0.349), diastolik kan
basıncı (p<0.001, r=0.354), bel çevresi (p<0.001, r=0.753), trigliserid (p=0.001,
r=0.284) ve HOMA-IR (p=0.001, r=0.291) ile pozitif korelasyon göstermekteydi.
Hs-CRP için, fibrinojen (p<0.001, r=0.362) dıında hiçbir parametre ile anlamlı
korelasyon saptanmadı. AUC-glukoz ile AUC-insülin arasında kuvvetli pozitif
korelasyon saptandı (p<0.001, r=0.369).
Erkeklerde; BKI ile sistolik kan basıncı (p<0.001, r=0.437), diastolik kan
basıncı (p=0.014, r=0.297), bel çevresi (p<0.001, r=0.868), trigliserid (p<0.001,
r=0.434) ve HOMA-IR (p<0.001, r=0.493), AUC-insülin (p=0.005, r=0.345)
arasında, AUC-glukoz ile AUC-insülin (p=0.002, r=369) arasında korelasyon
saptandı. hs-CRP ile fibrinojen (p<0.001, r=0.500) dıında dier parametreler
arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı.
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Tablo 2. Grupların antropometrik, metabolik ve karotis MK deerleri
AÖ(+)

AÖ(-)

BKI (kg/m²) *
Kadın
Erkek
Bel çevresi (cm) *

22.2 ± 2.3
23.4 ± 2.4

Kadın
Erkek
Sistolik kan basıncı (mmHg)
Diyastolik kan basıncı (mmHg)
Total kolesterol (mg/dl)
Trigliserid (mg/dl) * §

74.0 ± 7.0
85.2 ± 7.3
108 ± 11
71 ± 7
167.2 ± 29.4
78,7 ± 29,5

71.8 ± 6.4
85.0 ± 7.4
112 ± 12
73 ± 8
165.0 ± 25.5
80,6 ± 33,9

71.7 ± 24.7
77.0 ± 32.8

64.7 ± 21.9
95.8 ± 37.8

90.5 ± 31.2
117.3 ± 33.1

96.1 ± 42.2
99.3 ± 28.4

Kadın
Sigara(-)
Sigara(+)
Erkek
Sigara(-)
Sigara(+)
HDL-kolesterol (mg/dl)*

p
0.020
<0.001*

21.2 ± 2.0
23.1 ± 2.1
NS
<0.001*
NS
NS
NS
NS
P<0.001*
P=0.038 §

NS
<0.001*

Kadın
Erkek
LDL-kolesterol (mg/dl)

62.0 ± 12.8
50.2 ± 9.0
92.2 ± 26.0

65.3 ± 11.1
49.4 ± 9.7
90.8 ± 24.2

Fibrinojen (mg/dl) *
Kadın
Erkek
hs-CRP (mg/dl)

362.3 ± 81.1
317.6 ± 77.6

344.6 ± 74.1
296.9 ± 64.1

0.098 (0.019-1.593)
0.097 (0.029-0.614)

0.055 (0.015-0.610)
0.071 (0.021-0.493)

<0.05 ¶
>0.05 ¶

76.4 ± 9.1
81.2 ± 9.8
1.33 ± 0.78

77.0 ± 7.9
74.7 ± 9.1
1.17 ± 0.74

NS
<0.001
NS

Kadın
Erkek
AUC-insülin *

185.4 ± 33.4
231.2 ± 44.2

183.8 ± 38.6
198.1 ± 35.8

Kadın
Erkek
Adiponektin (microg/ml) * §
Kadın
Sigara (-)
Sigara (+)
Erkek
Sigara (-)
Sigara (+)
Sa Karotis MK (mm)
Sol Karotis MK (mm)

76.7 ± 34.5
98.3 ± 51.0

70.3 ± 33.6
86.7 ± 53.6

NS
P<0.05
NS
P:0.049 *

Kadın
Erkek
Açlık glukoz (mg/dl) *
Kadın
Erkek
HOMA-IR

NS
NS
P=0.031*

AUC-glukoz *

NS
13.86 ± 7,74
11.54 ± 5,30

14,28 ± 5,51
7,66 ± 2,51

0.001 *
0.002 §

10.49 ± 3,31
7,58 ± 3,88
0.735 ± 0.094
0.741 ± 0.099

10,44 ± 4,25
6,29 ± 2,73
0.720 ± 0.080
0.728 ± 0.088

NS
NS

NS(Nonsignificant), p>0.05
p<0.05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmitir.
* Cinsiyet etkisi gözlenen parametre
§ Sigara etkisi gözlenen parametre
¶ Mann-Whitney U testi uygulandı
Sırası ile median (Minimum-maksimum) deerler verimitir.
AÖ, Aile öyküsü
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Her iki grubun genotip daılımları Hardy-Weinberg eitlii kuralına
uymaktaydı (AÖ olanlarda ²=0.2463, p=0.62, AÖ olmayanlarda ²=0.6353,
p=0.43). Genotip daılımları açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı
farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki grupta cinsiyetlere göre genotip daılımı
da benzer olarak bulundu (p>0.05). Her iki grupta Pro12Ala polimorfizm sıklıı
benzerdi (Tablo 3). AÖ olan grupta Pro12Ala polimorfizm sıklıı %14.6, AÖ
olmayan grupta %9.9 olarak saptandı. Her iki grupta cinsiyete göre genotip
daılımları arasında da istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Allel
sıklıkları; AÖ olan grupta C allel; %92.7, G allel; %7.3, AÖ olmayan grupta C
allel;%95.1, G allel; % 4.9 oranlarındaydı. ki grubun toplamında G allel sıklıı
%6.3 olarak hesaplandı.
Tablo 3. Her iki grup arasında genotip daılımlarının kıyaslanmasında ² test uygulandı.

AÖ (+)
Genotip

AÖ(-)

CC (Pro12Pro)

CG (Pro12Ala)

CC (Pro12Pro)

CG (Pro12Ala)

Kadın

67 (%87.0)

10 (%13.0)

43 (%89.6)

5 (%10.4)

Erkek

21 (%80.8)

5 (%19.2)

39 (%90.7)

4 (%9.3)

Toplam

88 (%85.4)

15 (%14.6)

82 (%90.1)

9 (%9.9)

AÖ, Aile öyküsü

Genotip daılımı ile antropometrik, biyokimyasal parametreler ve karotis
MK arasında istatistiksel anlamlı iliki saptanmadı (Tablo 4).
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Tablo 4. Genotip daılımı ile antropometrik, biyokimyasal parametreler ve karotis MK
T test
BKI (kg/m²)

CC
22.2 ± 2.3

CG
23.0 ± 2.4

p
NS

Bel çevresi (cm)
Kadın
Erkek

73.0 ± 6.9
85.1 ± 7.2

73.6 ± 6.3
83.9 ± 7.6

Sistolik kan basıncı (mmHg)

109.8 ± 12.2

114.0 ± 11.3

NS

Diastolik kan basıncı (mmHg)

72.3 ± 8.0

73.8 ± 8.1

NS

Total Kolesterol (mg/dl)

166.7 ± 28.5

162.9 ± 22.1

NS

Trigliserid (mg/dl)

79.8 ± 32.0

77.1 ± 29.6

NS

HDL-kolesterol (mg/dl)
Kadın
Erkek

63.1 ± 12.1
49.9 ± 9.4

63.5 ± 13.8
49.3 ± 10.8

LDL-kolesterol (mg/dl)

91.9 ± 25.2

89.4 ± 26.0

NS

Fibrinojen (mg/dl)

339.3 ± 78.7

339.1 ± 87.6

NS

hs-CRP (mg/dl)

0.078 (0.015-1.593)

0.081(0.018-0.239)

NS¶

Adiponektin (microg/ml)

11.78 ± 6,00

13.34 ± 7.66

NS

HOMA-IR

1.23 ± 0.76

1.31 ± 0.81

NS

AUC-glukoz

193.7 ± 38.0

200.7 ± 50.5

NS

AUC-insülin

78.7 ± 40.9

94.9 ± 59.9

NS

Sa MK (mm)

0.730 ± 0.091

0.716 ± 0.060

NS

Sol MK (mm)

0.736 ± 0.098

0.732 ± 0.067

NS

NS

NS

NS(Nonsignificant), p>0.05
¶ Mann-Whitney U testi uygulandı
Sırası ile median (Minimum-maksimum) deerler verimitir
AÖ, Aile öyküsü

35

5. TARTIMA
T2DM geliimi için D ve bozulmu insülin sekresyonunun her ikisinin
birliktelii gerekmektedir. T2DM açısından yüksek risk taıyan, normal glukoz
tolerans(NGT) veya bozulmu glukoz toleransına(GT) sahip kiilerde insülin
etkisinin ve insülin sekresyonunun ölçümü diyabet açısında belirleyicidir.
Tip 2 diyabetiklerin, genç erikin çada normoglisemik, normotansif, nonobez çocuklarında, D ve metabolik sendromun farklı bileenlerinin bulunabildii
öglisemik

hiperinsülinemik

gösterilmitir(84,85,86).
kıyaslandıında,

klemp

tekniinin

Ebeveynleri

ebeveynleri

tip

diyabetik

kullanıldıı

2

diyabetik

olan

kiilerin

çalımalarda

olmayanlar

ile

çocukluklarından

balayarak BKI ve subskapüler deri kalınlıı ile ölçülen jeneralize ve trunkal
vücut ya kitlesinde artı ve ardından adölesan çalarına doru D
parametreleri olan insülin, glukoz ve HOMA-IR deerlerinde yükselme
gösterdikleri ve erikin dönemlerinde daha yüksek LDL-kolesterol, trigliserid,
daha düük HDL-kolesterol düzeylerine sahip oldukları bildirilmitir(87).
Çalımamızda obez ve diyabetik olmayan, fakat T2DM açısından AÖ
bulunanların BK’ nin kontrollere göre daha yüksek bulunması ve metabolik
sendrom bileenleri (bel çevresi, kan basıncı, trigliserid) ve HOMA-IR ile
korelasyon göstermesi, BK’ nin genetik olarak proglamlandıını ve ileride
diyabet geliimi açısından bir risk faktörü olabileceini destekler niteliktedir.
Fakat, AÖ bulunanların, AÖ bulunmayanlara göre daha fazla insüline dirençli
olduklarını gösterecek ekilde HOMA-IR ve AUC-insülin deerlerinde yükseklik
saptayamadık. Oysa ki; T2DM aile öyküsü olan non-obez kiilerde insülin
duyarlılıının azaldıı bilinmektedir. Bu çalımaların pek çounda insülin
duyarlılıının deerlendirilmesinde en kesin yöntem, altın standart olan
hiperinsülinemik klemp teknii(88) kullanılmıtır. Klemp yönteminin uygulaması
zahmetli ve zaman alıcı olması nedeni olgu sayısının fazla olduu çalımalarda
kullanılması

uygun

deerlendirilmesinde

deildir.
daha

basit

Çalımamızda
bir

yöntem

bu

nedenle

olan

HOMA-R

D’

nin

formülü

kullanılmıtır. Fakat bu yöntemin çeitli kısıtlayıcı yönleri bulunmaktadır.

36

Özellikle de diyabetik olmayan kiilerde D’ nin deerlendirilmesinde duyarlılıı
ve özgüllüü düüktür(89). Örnein; Tip 2 diyabetiklerin genç erikin yalardaki,
normal kilolu, non-diyabetik çocuklarında açlık ve OGTT sonrası glukoz ve
insülin deerleri kontrol grubundan farklı bulunmazken, klemp yöntemi ile AÖ
olan grupta insülin duyarlılık indeksinin anlamlı olarak düük olduu
saptanmıtır(90).
Önceleri D, T2DM patogenezinde en önemli genetik defekt olarak
düünülürken, T2DM’ e genetik olarak yatkın normal glukoz toleransı (NGT)’ na
sahip kiiler, gestasyonel diyabet öyküsü olan NGT’ li kadınlar ve ileriki yıllarda
IGT ve T2DM gelitiren NGT’ li olgulardan elde edilen verilerin incelenmesi
sonucu zamanla bu görü deimitir. Bozulmu insülin sekresyonu ile ilikili
genetik bozukluk T2DM patogenezinde daha temel bir bileen olduu
düünülmütür(91). Hiperglisemik klemp teknii glukoza ilk ve ikinci faz insülin
sekresyon yanıtının ölçülmesinde en güvenilir yöntemdir. ntravenöz glukoz
toleran testi(IVGTT) ile de akut insülin yanıtı deerlendirilebilmektedir. OGTT
temelde glukoz toleransının deerlendirilmesi için oluturulmutur. Ayrıca
glukoz alımından sonra belirli zamanlarda glukoz ile birlikte insülin (c-peptid)
düzeylerinin ölçümü insülin duyarlılıı ve insülin sekresyonu hakkında bir
tahminde bulunmayı salamaktadır. Fakat hiçbir zaman bu iki parametrenin
kesin olarak ölçümünü salamamaktadır. -hücre fonksiyonlarının ölçümünde
kesinliini kısıtlayan bazı içsel faktörler bulunmaktadır. Birincisi; enterik
hormonlar ve nöral uyarılar insülin sekresyonunu etkiler. kincisi; mide motilitesi
ve mide boalım zamanı, glukozun kandaki artı hızı ve böylece insülin yanıt
hızını deitirir. Üçüncüsü; insülin duyarlılıına göre, kandan glukozun alını
hızının deimesidir. Bu üç faktör kiiden kiiye farklılık gösterir. Bu nedenle
OGTT sonrası glukoz düzeyi sürekli bir deikenlik içindedir. Bu nedenlerle hücre fonksiyonunun OGTT ile deerlendirilmesi büyük toplum temelli, genetik
epidemiyolojik çalımalarda önerilmektedir(91).
Tip 2 diyabetiklerin non-diyabetik, birinci derece yakınlarında dolaımdaki
adiponektin düzeylerinin aratırıldıı çalımalarda deiik sonuçlar bildirilmitir.
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Klemp yöntemi kullanılarak, AÖ bulunanların, AÖ bulunmayanlardan daha fazla
insülin direncine sahip oldukları ve subkutan ya dokularında adiponektin
ekspresyonun
düzeylerinde

azaldıı
farklılık

gösterilmi

olmakla

saptanmamıtır(92).

birlikte

Farklı

bir

serum

adiponektin

çalımada

tip

2

diyabetiklerin insülin dirençli, non-obez birinci derece yakınlarında adiponektin
düzeylerinin kontrol grubundan belirgin ekilde düük olduu gözlenmitir(93).
nsülin duyarlılıının klemp yöntemi ile deerlendirildii benzer bir çalımada
AÖ olanların adiponektin düzeyleri AÖ bulunmayanlardan daha düük
bulunmutur(94). Civitarese ve arkadaları(95), tarafından, plazma adiponektin
yanı sıra iskelet kasında her iki adiponektin reseptörünün (AdipoR1 ve
AdipoR2) gen ekspresyon düzeyinin de, non-diyabetik, AÖ bulunanlarda daha
düük olduu bildirilmitir. Ekspresyon düzeyi ile insülin duyarlılıı korele
bulunmu ve AÖ bulunanlarda ekspresyon düzeyindeki anormalliin T2DM
patogenezine katkıda bulunabilecei vurgulanmıtır. Tip 2 diyabetiklerin genç
erikin çadaki, normal kilolu, non-diyabetik çocuklarında D patogenezinde
adiponektinin rolü ve TNF- ile ilikisinin aratırıldıı çalımada, AÖ olan grupta
plazma TNF-  ve solubl TNF reseptör 1(sTNFR1) düzeylerinde farklılık
bulunmazken

adiponektin

düzeylerinde

anlamlı

düüklük

ve

sTNFR2

düzeylerinde yükseklik bildirilmitir(90). Bu kanıtların tersine, tip 2 diyabetiklerin
non-diyabetik birinci derece akrabalarında insülin duyarlılıının daha düük
olduu fakat adiponektin düzeylerinin farklı bulunmadıı çalımalar da
literatürde yer almaktadır.Tip 2 diyabetiklerin nonobez, non-diyabetik birinci
derece yakınlarında D, iflamasyon ve adiposite ilikisininin incelendii
çalımada, aratırma grubunun insülin duyarlılıı daha düük olmakla birlikte
kontrol grubu ile benzer adiponektin düzeyleri saptanmıtır(96). Farklı bir
çalımada, kontroller ile kıyaslandıında, AÖ bulunanlarda BKI ve bel çevresi
daha fazla olmasına ramen serum adiponektin, lipid parametreleri ve HOMAIR

deeri

farklı

bulunmamıtır(97).

Nonobez,

non-diyabetik

kiilerde,

mitokondrial aktivite ile AÖ arasındaki ilikinin aratırıldıı dier bir çalımada,
plazma TNF-, IL-6, rezistin yanı sıra adiponektin düzeylerinde de her iki grup
arasında farklılık saptanmamıtır(98). Farklı aratırıcıların bildirmi olduu
sonuçlardaki bu tezatlıı açıklamak zor görünmektedir(90). Çalıma gruplarının
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özellikleri ya da genetik sebepler söz konusu olabilir. Literatürdeki negatif
sonuçlarla uyumlu olarak AÖ olan grupta serum adiponektin düzeylerinde
kontrollerden farklılık saptamadık. Fakat kadınlarda ve sigara içmeyenlerde,
içenlere göre anlamlı olarak daha yüksekti.
Sigara kullanımı kardiyovasküler hastalık(KVH) için en önemli risk
faktörlerinden biridir(99) ve D ile ilikili olduu bilinmektedir(100). Ayrıca sigara
alıkanlıının düük adiponektin düzeyleri ile ilikili olduunu destekleyen
kanıtlar bulunmaktadır(101,102). Sigaranın içerisindeki nikotinin, adiponektinin
ya dokusundaki ekspresyonunu direkt olarak azalttıı düünülmektedir. KVH’
da

dolaımdaki

adiponektin

düzeylerinin

düük

bulunmasından

dolayı

adiponektinin ateroskleroz oluumundaki mekanizmalarda yer alabilecei
vurgulanmaktadır. Sigara kesilmesi ile adiponektin düzeylerinde artı olduu
bildirilmektedir(103,104).
Sigaranın lipid profili üzerine de etkileri bulunmaktadır. Serum lipid ve
lipoprotein düzeyleriyle ilikisinin incelemek için 54 çalımanın deerlerilmesi
sonucunda, sigara içmeyenler ile kıyaslandıında sigara içenlerde serum
kolesterolünün %3, trigliseridinin %9.1, VLDL’ sinin %10.4, LDL-kolesterolünün
%1.7 daha yüksek ve HDL-kolesterolünün %5.7 daha düük olduu
bildirilmitir(105). Sigara içmeyen, pasif ve aktif olarak sigara içen kiilerde
sigaranın besin, antioksidan ve risk faktörlerine olan etkisinin aratırıldıı bir
çalımada gruplar arasında antropometrik, diastolik kan basıncı, kolesterol ve
LDL-kolesterol ölçümlerinde farklılık saptanmamakla birlikte sigara içenlerde TG
ölçümleri içmeyenlere göre daha yüksek bulunmutur(106).
Sigaranın viseral ya dokusunun bir göstergesi olan bel-kalça oranında
artıa neden olduu bunu da çeitli mekanizmalarla yaptıı düünülmektedir.
Sigara kullanımı ile sempatik uyarı sonucu kortizol düzeylerinin artması viseral
ya dokusunu etkilemektedir. Yine testosteron ve östrojen üzerine olan etkiler
ile bel-kalça oranında artı meydana gelmektedir. Sigaranın D’ ne neden
olmasından sorumlu mekanizmalarda adiponektinin düüklüünün rolü olabilir.
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D direnci nedeni ile ya dokusunda lipoliz artıı serum trigliserid artıı ile
sonuçlanabilir. Sigara içenlerde adiponektin düzeylerini daha düük, trigliserid
düzeylerini daha yüksek saptamamız, sigaranın metabolik parametrelere
etkilerinin adiponektin üzerinden de olabileceini düündürmektedir. Bu bulgu,
konuyla ilgili olarak yapılabilecek çalımaların planlanmasına ıık tutması
açısından önemli olabilir.
Çalımamızda glukoz, insülin, trigliserid ve adiponektin düzeylerinde
cinsiyetle ilikili olabilecek farklılıklar saptanmıtır. Metabolik parametrelerin
kadın ve erkeklerde farklılık gösterebildii literatürde yer almaktadır. Metabolik
deikenlikte cinsiyete göre farklılıkların olmasında ya dokusunun önemli rolü
olabilir(107). Salıklı genç kadınlar erkeklerle kıyaslandıında insülinle
uyarılmı glukoz oksidasyonu ve insülinin nonesterifiye serbest ya asid(NEFA)’
lerini suprese etme kapasitesi daha yüksek bulunmutur. Adiponektin düzeyleri
kadınlarda erkeklerden daha yüksektir(107,108). Cinsiyete balı farklılık,
erkeklerde testosteronun ya dokusunda adiponektin sekresyonunu direkt
olarak etkilemesine balanmıtır. Fakat serum testosteron ve adiponektin
düzeylerinin obez erkeklerde normal kilolu olanlara göre genellikle daha düük
olması, adiponektin düzeylerindeki farklılıa sadece seks steroidlerinin etkili
olmadıını düündürmektedir. Normal kilolu ve obez kadın ve erkeklerde
cinsiyet, vücut kompozisyonunun ve NEFA’ lerinin serum adiponektin
düzeylerine etkisinin aratırıldıı çalımada, total serum adiponektin düzeyleri
sadece erkeklerde BKI ile ilikili bulunmutur. Adiponektin, HOMA-IR ile kadın
ve erkeklerde negatif korele iken, NEFA’ leri ile negatif korelasyonu erkeklerde
gösterilmitir. Obez kadın ve erkekler arasında HOMA-IR benzer iken NEFA’
lerinin

yükseklii

obez

erkeklerde

saptanmı,

obez

genç

erkeklerde

NEFA’lerinin adiponektin düzeylerini insülin duyarlılıı üzerine olan etkilerinden
baımsız olarak azaltabilecei belirtilmitir.
Açlık

ve

glukoz

yükleme

sonrası

glukoz

deerlerini

erkeklerde

kadınlardan daha yüksek olarak saptadık ve AÖ olanlarda açlık glukoz ve AUCglukoz daha

yüksekti.

Bu

bulguya

tezat

olarak

çeitli epidemiyolojik
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çalımalarda kadınlarda OGTT’ den sonra 2. saat glukoz deerinin erkeklerden
daha yüksek olduunu ve bu farkın da iskelet kas kitlesi ile ilikili olduu
bildirilmitir. Kas kitlesinin cinsiyete balı farklılıa katkısının olup olmadıı nondiyabetik kiilerde aratırılmıtır. Yükleme sonrası kadınlarda 2. saat glukoz
yüksekliinin cinsiyete spesifik bulunmamı, fakat kısmen düük kas kitlesi ile
ilikili olabilecei belirtilmitir (109). Açlık glukoz ve AUC-glukoz deerleri
üzerine AÖ’ nün etkisi saptanmazken erkeklerde AÖ olanlarda, glukoz deerleri
kontrol grubundan daha yüksekti. Bu sonuç, T2DM için genetik risk taıyan
erkek bireylerin glukoz metabolizma bozukluuna daha yatkın olabileceklerini
düündürebilir.
PPAR- gen Pro12Ala polimorfizminin ya metabolizması, insülin
duyarlılıı ve vücut aırlıının düzenlenmesindeki rolü oldukça karmaık ve
birçok faktörün etkisi altında gözükmektedir. Tip 2 diyabetiklerin obez olmayan
birinci derece yakınlarıyla yapılmı çeitli çalımalarda Pro12Ala polimorfizminin
insülin duyarlılıı ve glukoz hemostazına olan etkilerinin mekanizmaları
aratırılmıtır. Çek toplumu’nda T2DM aile öyküsü bulunan non-obez, nondiyabetik kiilerde AÖ bulunmayan kontroller ile kıyaslandıında ya ve BKI’ ne
göre düzeltme yapıldıında insülin, glukoz, lipid parametreleri açısından fark
bulunmamı, her iki grupta polimorfizm sıklıkları benzer olarak bildirilmi, 12Ala
genotipi serbest ya asidi düzeyleri ile ilikilendirilmitir. Sonuçlarda Ala allel
sıklıı %15.3 oranında verilmitir(110).
Pro12Ala polimorfizmi etkileri açısından, gen-çevre etkileiminin önemli
olduu genetik bir varyanttır. Örnein; Pro allelin etkisi, fiziksel aktivitesi düük
olanlarda daha fazla görünmektedir(111). Ala allel taıyanlarda, fiziksel aktivite
düzeyi poliansatüre/satüre ya asidi oranı ile açlık insülin düzeyleri arasındaki
ilikiyi etkilemektedir(112). Polimorfizmin etkilerinde çevrenin yanı sıra ırksal ve
etnik farklılıkların da rolü bulunmaktadır (55,57).
Tönjes ve arkadaları(113), hipergliseminin kendisi, D ve insülin
sekresyonunu etkileyebildii için Pro12Ala ile T2DM ilikisinin mekanizmalarını
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daha iyi ortaya koyabilmek için non-diyabetik (NGT ve IGT) kiilerin, 57 uygun
çalımadan elde edilen verilerini bir metaanalizde incelemilerdir. Beyaz ırk ve
obez kiilerin bulunduu seçilmi gruplarda Ala allelinin BKI üzerine etkisini
gözlemlemilerdir.

Non-diyabetik

populasyonda

Pro12Ala

polimorfizminin

diyabetle ilikili özelliklere (BKI, glukoz, insülin, HOMA-IR) anlamlı bir etkisini
saptayamamılardır. Bu bilgi, Pro12Ala polimorfizminin etkileriyle ilgili bizim
çalımamızdaki sonuçlarla örtümektedir.
Çalımamızda Ala genotip sıklıı açısından AÖ olan ve olmayanlarda
farklılık saptanmadı. Literatürde Ala allel sıklıı beyaz ırk için %12 (55,57), iken
çalımamızda bu oran daha düük bulundu. Çin’ de farklı etnik gruplar olan
Uygur, Kazak ve Han’ larda Pro12Ala polimorfizminin T2DM’ a yatkınlıkta etkili
olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılmı çalımada her bir etnik grupta
diyabetik ve non-diyabetikler arasında Pro12Ala genotip daılımı açısından fark
bulunmamıtır(114). Fakat non-diyabetik olanlarda Ala allel sıklıında etnik
gruplar arasında farklılık saptanmıtır. Uygur, Kazak ve Hanlar’ da Ala allel
sıklıı sırası ile; %11,%9 ve %5 oranlarında bildirilmitir. Her bir etnik topluluk
için, genotip daılımı ile açlık glukoz, insülin, HOMA-IR arasında her iki grupta
anlamlı bir iliki bulunamamıtır.

Literatürde, Toplumumuzda

Pro12Ala

polimorfizm ve Ala allel sıklıı ve etkilerinin incelendii büyük çaplı aratırma
sonuçları bulunmamaktadır. Çeitli hasta gruplarıyla yapılmı çalımalarda farklı
veriler sunulmutur.
Pro12Ala

polimorfizminin

gestasyonel

diabetes

mellitus(GDM)’

lu

olgularda kilo alımı ile ilkisinin gösterildii aratırmada non-diyabetik gebelerle
kıyaslandıında GDM’ lu olgularda polimorfizm sıklıı benzer (GDM; %19.4,
non-diyabetik gebe; %16 ) bulunmu, polimorfizm ile glukoz metabolizması
arasında iliki gözlenmemitir. Olguların hiçbirinde Ala12Ala homozigot
mutasyon saptanmamıtır(115). Farklı bir çalımada, Türk polikistik over
sendromu(PCOS)’ lu hastaların birinci derece yakınlarınlarının, ya ve BKI’ i
benzer kontrollere göre daha fazla glukoz metabolizma bozukluuna sahip
oldukları, Ala allel sıklıının daha düük, açlık insülin, HOMA-IR ve AUC-insülin
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deerlerinin daha yüksek olduu bildirilmitir. Ala allel sıklıı aratırma
grubunda %10.8 kontrol grubunda ise %22.5 oranında saptanmıtır(116). Atu
ve arkadaları tarafından, inflamatuvar barsak hastalıında (ülseratif kolit, chron
hastalıı) ve kontrol grubunda benzer olmak üzere polimorfizm sıklıklarını sırası
ile %15.9, %15.5 ve %13 olarak bildirilmitir. Bizim sonuçlarımızla uyumlu
olarak bu çalımada da Ala12Ala genotipi saptanmamıtır(117).
T2DM ile ateroskleroz ve MK arasındaki iliki bilinmektedir. Tip 2
diyabetiklerin normoglisemik birinci derece yakınlarında ise karotis MK’ nın AÖ
olmayanlara göre daha fazla olduunu gösteren sınırlı sayıda çalıma
bulunmaktadır(118,119). Fakat bu çalımalardaki olgular BKI ve ya açısından
seçilmi gruplardan olumamıtır. Olgularımızda AÖ’ nün karotis MK’ na
herhangi bir etkisini saptamadık. Karotis MK, aterosklerozun erken bir
göstergesi olmakla birlikte, henüz aikar metabolik bozukluu olmayan, nonobez fakat riskli olgularda ateroskleroz geliimi açısından karotis MK
ölçümünden daha duyarlı yöntemlere gereksinim olabilir.
hs-CRP düük dereceli sistemik kronik inflamasyonun duyarlı bir
göstergesidir ve D, abdominal obezite ve dislipidemi gibi metabolik sendrom
bileenleri ile yakından ilikilidir(120). Fakat özellikle D geliimi ile inflamasyon
arasındaki bu iliki yeterince açıklıa kavumamıtır. D ve inflamasyon
ilikisinde kabul gören görü CRP yüksekliinin bir sebepten çok sonuç
olduudur. Tip 2 diyabetiklerin, normoglisemik, normotansif, erikin çadaki
çocuklarında vasküler ve metabolik bozukluklara proinflamatuvar durumun elik
ettii ve bu durumun da diyabet ve vasküler hastalık geliimine katkıda
bulunabilecei vurgulanmıtır(121). Non-obez, normoglisemik, birinci derece
aile bireylerinde AÖ olmayanlara göre insülin duyarlılıı beklenildii üzere daha
az

olmakla

birlikte

CRP

düzeyleri

farklı

bulunmamı,

tüm

olgular

deerlendirildiinde CRP düzeyleri adiposite ile ilikilendirilmitir(122).
hs-CRP düzeyleri cinsiyete balı olarak farklılık gösterir. Aterotrombotik
hastalık riski bulunan, BK ve yaları birbirine benzer salıklı kiilerde hs-CRP
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düzeyleri kadınlarda erkeklerden daha yüksektir(123). Toplum temelli büyük bir
çalımada hs-CRP düzeyleri ve insülin duyarlılıı üzerine cinsiyet etkisi
gözlenmi,

fakat

hs-CRP

ile

insülin

duyarlılıı

arasında

iliki

saptanamamıtır(124).
Çalımamızda, dier çalımalardaki cinsiyet farkına ilikin bulgularla
uyumlu olarak hs-crp düzeyleri kadınlarda, erkeklerden anlamlı olarak daha
yüksekti. hs-CRP düzeylerinin AÖ bulunanlarda daha yüksek olmakla birlikte
sadece kadınlarda istatistiksel anlamlılık göstermesi ve fibrinojen dıında baka
parametrelerle ilikilendirilememesi, hs-CRP düzeylerine AÖ’ nün etkisinin
olabileceini,

fakat

nedensellii

ortaya

koymada

yeterli

olmadıını

düündürmektedir.
Çalımamızın

kısıtlayıcı

yönleri

bulunmaktadır.

Birincisi;

genetik

polimorfizm aratırması olmasından dolayı olgu sayısının kısmen fazla olması
nedeni ile glukoz metabolizması, insülin duyarlılıı, insülin sekresyonunun
deerlendirilmesinde en duyarlı yöntem olan klemp testi uygulanamaması,
ikincisi; metabolik parametreler ve inflamasyon göstergelerine etkili olabilen
fiziksel aktivite(125) açısından olguların deerlendirilememesi ve üçüncüsü ise;
adipositenin incelenememi olmasıdır.
Sonuç olarak, Türk Toplumu’ nda tip 2 diyabetiklerin diyabetik ve obez
olmayan, birinci derece aile bireylerinde, PPAR-2 gen Pro12Ala polimorfizm
sıklıı

aile

öyküsü

olmayanlardan

farklı

bulunmamıtır.

Antropometrik,

metabolik, inflamatuvar ve dier parametreler üzerine polimorfizm etkisi
saptanmamı olmakla birlikte cinsiyet ve aile öyküsü kaynaklı farklılıklar
gözlenmitir.
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