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Diabetes Mellitus’un Alzheimer İle Olası İlişkisi

Duygu ŞAHİN1

Öz
Diabetes Mellitus, pankreasın insülin salgısının tam ya da kısmi yetersizliği ya da insülin etkisinin 
yetersizliği ile oluşan, kendini hiperglisemi ile belli eden, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizma 
bozukluğu ile de karakterize bir endokrin ve metabolizma hastalığıdır. Beyinde insülin reseptörlerinin 
keşfi ile insülinin beyin fizyolojisinde önemli bir rol oynadığı, serebral insülin sinyalinde ve glukoz 
homeostazında meydana gelen bozuklukların beyin patolojisine katkıda bulunduğu belirtilmektedir. 
İnsülin, reseptörü aracılığıyla kan-beyin bariyerini aşarak santral sinir sistemine girmekte, beyin 
glukoz metabolizmasında regülatör etkisine ek olarak, nöromodülatör ve nöroendokrin bir molekül 
gibi davranmakta, nöronal gelişim ve sağkalımda önemli bir rol almaktadır. İnsülin periferde olduğu 
gibi, beyinde de etkilerini, reseptörü aracılığıyla, insülin reseptör substrat/fosfotidilinozitol 3-kinaz 
(IRS/PI3K) ve mitojen aktive protein kinaz (MAPK) sinyal yolu aracılığıyla göstermektedir. PI3K 
sinyal yolağının aktivasyonu, protein kinaz B (Akt) aracılığı ile, Alzheimer’ın en belirgin iki 
patolojik karakteristiği olan, tau hiperfosforilasyonu ile oluşan intraselüler nörofibriler yumaklar ve 
β-amiloid agregatlarının oluşturduğu ekstraselüler senil plakların metabolizmasının regülasyonunda 
etkili olmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Alzheimer, Merkezi Sinir Sisteminde insülin 
reseptör duyarlılığının ve sinyal iletiminin bozulmasından kaynaklanan insülin rezistansının 
gelişimine bağlı olarak meydana gelen tau ve Aβ metabolizmasındaki değişiklikleri içerdiğinden, 
Diabetes Mellitus’un beyin spesifik formu (Tip 3 DM) olarak tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Insülin, Tau hiperfosforilasyonu, Alzheimer

Possible Relationship Between Diabetes Mellitus and Alzheimer Disease

Abstract
Diabetes Mellitus is a chronic hyperglycemic metabolic disease leading to disorders in 
carbohydrate, lipid and protein metabolism due to relative or definite deficiency of insulin 
function and/or insulin hormon secretion. Following the demonstration of insulin receptors in 
the brain, insulin appears to play a role in brain physiology, and disturbances of cerebral insulin 
signaling and glucose homeostasis are implicated in brain pathology. Insulin penetrates the 
central nervous system by crossing the blood–brain barrier through a receptor mediated transport 
mechanism, acts as a neuromodulator and neuroendocrine molecule in addition to the regulator 
effect in brain glucose metabolism, and plays an important role in neuronal development and 
survival. As in peripheral tissue, insulin acts through its receptors in the brain, activating several 
signaling pathways such as insulin receptor substrate/phosphatidylinositol 3-kinase pathway 
(IRS/PI3K) and mitogen activated protein kinase. Alzheimer’s Disease is characterized by 
intracellular neurofibrillary tangles, containing an abnormally hyper-phosphorylated form of 
tau protein, and extracellular senile plaques, mainly composed of aggregated β-amyloid. The 
pathway involving the stimulation of PI3K/Akt which leads to the enhanced phosphorylation 
of tau protein and Aβ deposition. In recent studies, findings demonstrate that Alzheimer is 
defined as the brain-specific form of Diabetes Mellitus (Type 3 DM), since it involves changes 
in tau and Aβ metabolism that occur due to the development of insulin resistance resulting 
from impaired insulin receptor sensitivity and signal transduction in Central Nervous System. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Insulin, Tau hyperphosphorylation, Alzheimer disease
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Giriş
Tip 1 ve Tip 2 Diabetes Mellitus, etiyoloji ve 
patogenez bakımından farklılık gösterse de, kronik 
hiperglisemi ve bozulmuş insülin aktivitesinin 
yarattığı aynı sonuçları paylaşır. Diabetes Mellitus, 
vasküler, renal rahatsızlıklar, periferal nöropati ve 
retinopati gibi çeşitli patofizyolojik bozukluklarla 
ilişkilidir (1). Son yıllarda yapılan çalışmalarla, 
insülin homeostazındaki değişikliklerin sadece 
vasküler demans değil Alzheimer için de 
risk faktörlerinin artışı ile ilişkili olduğunu 
belirtmektedir (2). 

İnsülin, pankreas β hücrelerinden salınan, 
gelişme-büyüme için gerekli enerji depolarının 
sürdürülebilirliği ve plazma glukoz seviyelerinin 
regülasyonu olmak üzere tüm metabolik homeostazı 
yakından ilgilendiren oldukça önemli fonksiyonlara 
sahip anabolik bir hormondur (3). Beyinde 
insülin reseptörlerinin keşfiyle, insülinin beyin 
fizyolojisinde önemli bir rol oynadığı, serebral 
insülin sinyalinde ve glukoz homeostazında 
meydana gelen bozuklukların beyin patolojisine 
katkıda bulunduğu belirtilmiştir (4,5). İnsülin beyin 
glukoz metabolizmasındaki regülatör etkisine ek 
olarak, nöromodülatör ve nöroendokrin bir molekül 
gibi davranmakta, nöronal gelişim ve sağkalımda 
önemli bir rol almaktadır (6,7). İnsülinin, Merkezi 
Sinir Sisteminde (MSS) sinirsel gelişim ve 
sinaptogenez üzerinde bir büyüme hormonu gibi rol 
oynadığı belirtilmiştir (8). İnsülin periferde olduğu 
gibi, beyinde de etkilerini, reseptörü aracılığıyla, 
insülin reseptör substrat/fosfotidilinozitol 3-kinaz 
yolu (IRS/PI3K) ve mitojen aktive protein kinaz 
(MAPK) yolu aracılığıyla gösterir (9,10,11). PI3K 
sinyal yolağının aktivasyonu, beyinde ve periferde 
insülin sinyal aktarımının önemli biyokimyasal 
basamağıdır. İnsülin, in vitro nöronal apoptozisi 
protein kinaz B aktivasyonu aracılığı ile inhibe 
ederken, in vivo tau fosforilasyonu ve amiloid β 
(Aβ) protein metabolizmasının regülasyonunda da 
etki göstermektedir (12,13,14). Diabetes Mellitus 
ile nörodejeneratif hastalıklar arasındaki klinik 
ilişki son yıllarda giderek artan çalışmalarla 
belirlenmektedir. Alzheimer ve Parkinson’da, 
beyinde insülin reseptör ekspresyonunun azaldığı 
gösterilmiştir (15,16). Nörodejeneratif hastalıkların 
gelişiminde önemli etkiye sahip ve insülin sinyal 
mekanizmasının hedefi olan çeşitli moleküller 
tanımlanmıştır. Glikojen sentaz kinaz-3 (GSK-

3) bu moleküllerden biri olup, tau proteininin 
fosforilasyonuyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. 
Transjenik hayvan modelleri ve hücre kültürü 
çalışmaları ile, GSK-3β’nın aktif formunun 
overekspresyonunun tau hiperfosforilasyonuna 
neden olabileceği gösterilmiştir (12,14,17). Yapılan 
çalışmalarla, in vivo nörofibril-yumak patolojisinde 
insülin ve insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF-
1) direkt etkilerinin yanısıra, Aβ üzerindeki etkileri 
aracılığıyla tau fosforilasyonu üzerinde indirekt 
etkilerinin de olabileceği belirtilmektedir (18,19).

Bu derlemede, beyin dokusunda Aβ plak 
birikiminin ve fosfo-tau oluşumunun insülin sinyal 
yolağı ile etkileşimi incelenerek, Diabetes Mellitus 
ve Alzheimer arasındaki olası ilişkinin tartışılması 
amaçlanmıştır.

Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus, pankreasın insülin salgısının 
tam ya da kısmi yetersizliği ya da insülin etkisinin 
yetersizliği ile oluşan, kendini hiperglisemi ile belli 
eden, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizma 
bozukluğu ile de karakterize bir endokrin ve 
metabolizma hastalığıdır (20,21). 

Tip 1 Diabetes Mellitus 
Tip 1 diyabet, endojen insülin salgılama kapasitesinin 
büyük bir kısmının ya da tamamının ortadan 
kalkmasıdır. Hücresel kaynaklı otoimmün yıkım 
sonucu pankreatik β hücrelerinin harabiyetine bağlı 
olarak, kan-glukoz konsantrasyonunun yükselmesi 
ile karakterizedir. β hücrelerindeki harabiyete 
bağlı olarak glukoz alımının ardından, pankreastan 
insülin salgılanamaz ve Tip 1 diyabetiklerde insülin 
eksikliğinin tipik bulguları görülür (22-24).

Tip 2 Diabetes Mellitus 
Tip 2 diyabet, insülin sekresyonundaki yetersizlik ya 
da bazı vakalarda glukoz yüklemesine karşı göreceli 
bir yetmezlik ve buna eklenen periferik dokuların 
insüline yanıt vermedeki yetmezliği (insülin 
rezistansı) ile ilişkilidir. Tip 2 diyabette pankreasın 
β hücrelerinin bir kısmı fonksiyonlarını korurlar ve 
glukoz homeostazını korumak için yeterli olmayan 
düzeylerde insülin salgılarlar (22). Tip 1 diyabetin 
aksine, insülin yetersizliğinin şiddetli olmadığını ve 
Tip 2 diyabetin patogenezinde temel rolü insülin 
rezistansının oluşturduğunu belirtmek gerekir (25).
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İnsülin
İnsülin iki zincirde toplam 51 aminoasiti olan 
5600 dalton ağırlığında bir polipeptid hormondur. 
Pankreasın Langerhans adacıklarında, β hücrelerinde 
insülin prekürsörü olan preproinsülin olarak 
sentezlenmektedir. Preproinsülin, endoplazmik 
retikulum ve golgi kompleksinde, hidrofobik pre-
bölgesini ve C peptid segmentini kaybederek 
aktif formuna dönüşür. İnsülin salınımı besinler, 
gastrointestinal hormonlar, diğer hormonlar ve 
sinirsel uyarılar ile stimüle edilmektedir. Glukoz, 
insanda, insülinin hem biyosentezini hem de 
salınımını uyaran besin öğesidir (3).

Periferde ve Merkezi Sinir Sisteminde İnsülin-
Glukoz İlişkisi 
İnsülin, gelişme-büyüme için gerekli enerji 
depolarının sürdürülebilirliği ve plazma glukoz 
seviyelerinin regülasyonu olmak üzere tüm 
metabolik homeostazı yakından ilgilendiren 
oldukça önemli iki temel fonksiyona sahiptir. Bu 
fonksiyonların gerçekleşebilmesinde Merkezi Sinir 
Sistemi (MSS) anahtar bir rol oynamaktadır (26). 

İnsülin periferdeki etkisini, glukoz alınımını 
insülin-duyarlı glukoz taşıyıcısı GLUT-4 
aracılığıyla sağlayarak, kan glukoz seviyelerinin 
düşmesine neden olarak gösterir ve glukozun 
düşük seviyeleri β hücreleri tarafından insülin-
duyarsız GLUT-2 aracılığıyla tanımlanarak 
insülin sekresyonu azaltılır (9). İnsülin yağ ve 
kas dokusunda, GLUT-4’ün intraselüler bölgeden 
plazma membranına translokasyonunu uyararak, 
glukoz alınımını artırmaktadır. İnsülin aynı 
zamanda hücre büyümesi ve farklılaşması üzerine 
uyarıcı etkiler göstermektedir. Yağ, kas ve karaciğer 
dokusunda, lipogenezi, glikojen ve protein 
sentezini uyararak; lipoliz, glikojenoliz ve protein 
yıkımını inhibe ederek substratların depolanmasını 
desteklemektedir. İnsülin, karaciğerde glukoz 
alınımını stimüle etmemesine rağmen, glikojenoliz 
ve glukoneogenezi bloke ederken, glikojen 
sentezini stimüle eder ve bu şekilde açlık kan 
glukoz düzeylerini regüle eder (27).

Periferal dokuların aksine, Merkezi Sinir Sistemi 
(MSS)’nde glukoz transportunun çoğunluğu 
insülinden bağımsız olsa da (4,9), nöronlarda 
transport insülin-duyarlı GLUT-4 ve GLUT-8 ile 
gerçekleşmektedir (4). Serebellum, hipotalamus ve 
hipokampüs insülin-duyarlı GLUT-4 içermektedir, 

GLUT-8 ise intraselüler lokasyon göstermektedir, 
glukoz internalizasyonundan ziyade endoplazmik 
retikulumda protein glikozilasyonuna katılmaktadır 
(9). İnsülin-duyarsız GLUT-1, glukozun kan beyin 
bariyerinden transportunu difüzyon aracılığıyla 
yapmaktadır (9). İnsülin-duyarsız glukoz taşıyıcıları 
GLUT-1 (astrositlerde), GLUT-3 (nöronlarda) ve 
GLUT-5 (mikrogliada), MSS tarafından glukoz 
alınımının büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir 
(28). Pankreas tarafından kullanılan glukoz 
taşıyıcısı insülin-duyarsız GLUT-2, hipotalamusta 
bazı hücrelerde gözlenmiştir (9). İnsülin’in bilişsel 
ve sinaptik gelişim üzerine etkilerinin bir kısmının, 
insülin duyarlı glukoz taşıyıcıları aracılı olabileceği 
düşünülmektedir (28).

Beyin Dokusunda İnsülin Fonksiyon ve Sinyali
Oldukça uzun yıllar boyunca, beyin dokusu insülin-
duyarsız bir organ olarak tanımlanmıştır (17,30). 
İlk defa 1960’ların sonunda köpek serebrospinal 
sıvısında (CSF) immunoreaktif insülin varlığının 
belirlenmesi, dolaşımdaki insülinin kan-beyin 
bariyerini geçebildiğine dair bir kanıt olarak kabul 
edilmiştir (29). 1970’lerin sonunda ratlarda yapılan 
çalışmada, beyinde insülin reseptörlerinin keşfi 
ile (5), insülinin beyin fizyolojisinde önemli bir 
rol oynadığı, serebral insülin sinyalinde ve glukoz 
homeostazında meydana gelen bozuklukların 
beyin patolojisi üzerinde etkisinin olabileceği 
belirtilmiştir (4). İnsülin reseptörleri (IR) beyin 
dokusunda özellikle olfaktör bulb, hipotalamus, 
serebral korteks, serebellum ve hipokampüste 
yüksek konsantrasyonda olmak üzere çeşitli 
bölgelerde bulunmaktadır (17,30). Nöronal 
insülin reseptörünün moleküler yapısı ve birçok 
biyokimyasal özelliği bakımından periferal 
dokularda bulunan reseptöründen farksız olduğu 
belirtilmiştir (12). 

İnsülin, reseptör aracılı doygunluk duyarlı transport 
mekanizması ile kan-beyin bariyerini aşarak 
santral sinir sistemine girer (26,30,31). Bunun 
yanında, hem olgunlaşmamış hem de olgun memeli 
nöronal hücrelerinde preproinsülin I ve II mRNA 
varlığının ve insülin sentezinin belirlenmesi (32) 
ile insülinin küçük bir kısmının beyinde, de novo 
sentezlenebildiği (33) onaylanmıştır. 

İnsülin beyin glukoz metabolizmasındaki regülatör 
etkisine ek olarak, nöromodülatör ve nöroendokrin 
bir molekül gibi davranmakta, nöronal gelişim 
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ve sağkalımda önemli bir rol almaktadır (6,7). 
İnsülinin, MSS’de sinirsel gelişim ve sinaptogenez 
üzerinde bir büyüme hormonu gibi rol oynadığı 
belirtilmiştir (8).

İnsülin Sinyal Yolağı
İnsülin periferde olduğu gibi, beyinde de etkilerini, 
reseptörü aracılığıyla, insülin reseptör substrat/
fosfotidilinozitol 3-kinaz yolu (IRS/PI3K) ve 
mitojen aktive protein kinaz (MAPK) yolu 
aracılığıyla gösterir (9,10,11). PI3K yolağında, 
regülatör p85 altbirimi ve katalitik p110 altünitesi, 
fosfotidilinozitol 4,5-difosfatı (PIP2) fosforilleyerek 
fosfotidilinozitol 3,4,5-trifosfatın (PIP3) oluşumunu 
sağlar. PIP3, fosfoinozit bağımlı protein kinaz 1’in 
(PDK1) fosforilasyonunu uyararak serin/threonin 
kinaz Akt (Protein Kinaz B) ve Protein Kinaz C’yi 
içeren kaskattaki diğer enzimleri aktive eder (26). 
Akt aktivasyonu glikojen sentaz kinaz 3 (GSK3) 
ve 6-fosfofrukto-2-kinaz gibi metabolik enzimleri 
ve ayrıca GLUT-4’ün intraselüler kompartımandan 
plazma membranına translokasyonunu uyararak 
glukoz metabolizması üzerine etki eder (34). 
PI3K, insülin ve IGF1’in mitojenik ve metabolik 
aktivitesinde oldukça önemli bir role sahiptir (27). 
Aktive PI3K/Akt sinyal yolağı glikojen sentaz kinaz 
3 (GSK-3)’ün α ve β sitozolik formlarını serin 21 ve 

9 rezidüsünden fosforilleyerek inhibe eder (12,17). 
GSK3-α’nın Amiloidβ (Aβ) peptid oluşumunun 
regülasyonuna katkısının olduğu (35) ve diğer 
taraftan GSK3-β’nın tau fosforilasyonunda rol 
oynadığı düşünülmektedir (36), (Şekil 1). Yapılan 
nöronal hücre kültür çalışmasında GSK3-β’nın tau 
fosforilasyonunu arttırdığı ve tau’nun mikrotübül 
affinitesini azalttığı belirlenmiştir (14).

Belirtildiği gibi hem insülin mRNA’sı hem de 
IR, öğrenme ve hafıza için önemli bir bölge olan 
hipokampüste yüksek oranda eksprese edilmektedir 
ki bu durum insülinin bilişsel fonksiyonda rolü 
olabileceğini desteklemektedir (37). İnsülinin bu 
etkisinin tam mekanizması açık olmamakla birlikte, 
insülin tarafından uyarılan PI3K ve MAPK sinyal 
yolaklarının öğrenme ve hafızada kritik katkılarının 
olabileceği düşünülmektedir (17). 

İnsülin ve Serebral Amiloidozis
Beyin dokusunda Amiloid-β (Aβ) birikiminin 
nöronal fonksiyon bozukluğu, nörodejenerasyon 
ve demansa yol açan olaylar zincirini başlattığı 
ileri sürülmektedir (38). Aβ peptidin öncül proteini 
olan Amiloid Prekürsör Proteini (APP)’nin normal 
fonksiyonları tam olarak anlaşılamamıstır fakat elde 
edilen kanıtlar ile APP’nin hücre bağlantılarında, 

Şekil 1. Normal koşullar altında İnsülin/İnsülin reseptörünün tau protein ve Aβ peptid metabolizması 
üzerindeki etkileri (12). (IR: İnsülin reseptörü, PI3K: Fosfotidilinozitol 3-kinaz, GSK: Glikojen sentaz kinaz,

APP: Amiloid prekürsör proteini, Aβ: Amiloid β, IDE: İnsülin degrade enzim)
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nöronların canlılığının, akson ve dendritlerin 
uzamasının düzenlemesinde önemli rolleri olduğu 
ileri sürülmektedir. APP’nin hücre dışından sinyalleri 
alarak hücre içine ileten hücre yüzey reseptörü 
olarak fonksiyon gördüğüne dair görüşler olmakla 
birlikte APP’nin ligandları ve sinyal yolağındaki 
etkileşimleri tam olarak belirlenememiştir (39). 
Nörotoksik APP-Aβ oligomerik fibrillerinin veya 
çözünemeyen agrege fibrillerin (plak) birikimiyle 
sonuçlanan APP’nin disregülasyonu Alzheimer’ın 
patolojik karakteristiklerinden biridir. APP, β ve 
γ sekretazların ardışık olarak proteolitik yıkımı ile 
Aβ peptidini oluşturmaktadır (40). Patofizyolojik 
olarak APP gen ekspresyonunun artışı değişen 
proteolizi ile birliktedir ve 40 veya 42 aminoasit 
uzunluğunda Aβ peptid agregatlarının birikimi ile 
sonuçlanır. Presenilin1 (PS1), Presenilin2 (PS2) ve 
APP genlerinde mutasyon veya Apolipoprotein-E 
ɛ4 (ApoE-ɛ4) allelindeki kalıtımsal bir hasar, 
beyin dokusunda Aβ peptid sentezi ve birikiminin 
artışından sorumludur (13).

İnsülin ve IGF-1’in Aβ metabolizmasında 
etkilerinin olduğu bilinmektedir (18,19). İnsülin, 
direkt olarak intraselüler Aβ peptid sekresyonunu 
arttırır ve nöronal intraselüler etkileşimi stimüle 
ederek intraselüler Aβ peptid seviyelerini azaltır 
(18). İntraselüler Aβ (1-40) ve Aβ (1-42) seviyeleri, 
MAPK sinyali tarafından uyarılan, golgiden plazma 
membranına APP/Aβ transportu hızlandırılarak, 
azaltılır (18). Dolayısıyla, beyin dokusunda düşük 
insülin seviyeleri, Aβ’nın intraselüler ortamdan 
ekstraselüler ortama salınımının azalması üzerine 
etki edebilir. Buna ek olarak, insülinin ekstraselüler 
Aβ seviyelerini, ekstraselüler ortama APP 
sekresyonunu arttırarak ve degredasyonunu insülin-
degrade enzim (IDE) aracılığıyla inhibe ederek, 
arttırdığı belirtilmiştir (17,18,30), (Şekil 2).

İnsülin ve Tau Fosforilasyonu
Tau, mikrotübül-ilişkili protein ailesine ait, 
mikrotübül oluşumu ve stabilizasyonundan sorumlu 
bir proteindir (41). Tau proteini için fosforilasyon, 

Şekil 2. Beyin insülin rezistansı ve APP-Aβ agregasyonu (13). (APP: Amiloid prekürsör proteini, Aβ: Amiloid β, 
PI3K: Fosfotidilinozitol 3-kinaz, GSK: Glikojen sentaz kinaz, ADDLs: APP-Aβ kaynaklı dağılabilir ligandlar)
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ubikitinilasyon, glikozilasyon, nitrasyon, 
glikasyon, oksidasyon ve deaminasyon gibi pek çok 
posttranslasyonel modifikasyon tanımlanmaktadır. 
Tau proteininin serin, tirozin ve treonin bölgelerinden 
fosforilasyonu ve defosforilasyonu, çeşitli protein 
kinaz ve protein fosfatazlar tarafından regüle edilir 
(12). Tau fosforilasyonundan sorumlu protein 
kinazlar arasında; ATP-bağımlı PKerk36 ve PKerk40, 
glikojen sentaz kinaz-3β bulunmaktadır (36), ve 
tümü insülin bağımlı görev yapmaktadır (12). 
Tau proteininin aşırı fosforilasyonu “taupathies” 
olarak isimlendirilen nörodejeneratif hastalıklarla 
bağlantılıdır. Aşırı fosforile tau’nun mikrotübülle 
bağlantısı zayıfladığı için mikrotübül stabilizasyonu 
dağılmaktadır. Nöronlarda, hiperfosforile tau’ nun 
tersiyer yapısının bozulduğu, anormal filament 
yapısına büründüğü “Paired Helical Filament” 
(PHF) ve bunların oluşturduğu “neurofibrillary 
tangle” nörofibriler yumak (NFT) yapılarının 

Alzheimer hastalığının temel karakteristik özelliği 
olduğu bilinmektedir (42,43). Fibriler tau’nun 
intranöronal birikimi, nöronal sitoskeletal ağın 
ve aksonal transportun bozulmasına yol açarak 
sinaptik iletişimsizliğe ve nörodejenerasyonun 
ilerlemesine neden olur (13), (Şekil 3).

İnsülin ve IGF’nin tau gen ekspresyonunu (13) ve 
fosforilasyonunu in vivo ve in vitro olarak regüle 
ettiği belirtilmiştir (36). Alzheimer’da beyin 
insülin ve IGF rezistansı, PI3K-Akt sinyalinin (44) 
ve Wnt/β-katenin sinyalinin azalması, GSK3-β 
aktivasyonunun artması ile sonuçlanır (45). Hong et 
al.’un çalışmasında glikojen sentaz kinaz 3 (GSK-
3)’ün insan nöron hücre kültürlerinde mikrotübül 
ilişkili protein tau’nun fosforilasyonunda rol 
alabileceği gösterilmiştir (14). Hem nöron kültürleri 
hem de transjenik farelerde yapılan çalışmalarda 
aktif form GSK3-β’nın overekspresyonunun tau 

Şekil 3. Tau patolojisinde insülin rezistansı ve eksikliğinin rolü (13). (GSK: Glikojen sentaz kinaz, CDK: Siklin 
bağımlı kinaz, MAPK: Mitojen aktive protein kinaz, JNK: Janus kinaz, PP-2A: Protein fosfataz 2A, ROS: Reaktif oksijen türleri)
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fosforilasyonunu arttırdığı gözlenmiştir (46). 
Bunlara ek olarak, insülin ve ilişkili hormonu 
IGF-1, GSK3- β aktivitesini inhibe ederek tau 
fosforilasyonunu azaltmaktadır (14). IRS-2 (insülin 
reseptör substrat) knockout farelerde yapılan 
bir çalışmada insülin veya IGF-1 sinyalindeki 
bozulmanın beyinde tau fosforilasyonunu arttırdığı 
belirlenmiştir (44). Bu çalışmalarla, in vivo 
nörofibril-yumak patolojisinde insülin ve IGF-1’in 
direkt etkilerinin yanısıra, Aβ üzerindeki etkileri 
aracılığıyla tau fosforilasyonu üzerinde indirekt 
etkilerinin de olabileceği belirtilmektedir (7).

Bu bilgiler, APP metabolizmasının, intraselüler 
APP sekresyonu ve amiloid-β peptid oluşumunun, 
APP nin ve Aβ’nın ekstraselüler boşluğa salınımının 
ve de tau fosforilasyonunun dengesinin, ATP ve 
asetilkolin aktivasyonunun dahil olduğu insülin/
insülin reseptör sinyal iletiminin kontrolü altında 
olduğunu desteklemektedir (12). 

Diabetes Mellitus ve Beyin Dokusu

Diabetes Mellitus ve Bilişsel Fonksiyon 
Bozuklukları
Diyabetli ve bilişsel fonksiyon bozukluğuna sahip 
ilk hasta 1922 yılında görülmüştür (47) ve o 
tarihten itibaren diyabette bilişsel disfonksiyonların 
önemini anlamak için çok sayıda çalışma dizayn 
edilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, 
bilişsel disfonksiyon bozuklukları ve demans 
Diabetes Mellitus’un komplikasyonları arasında 
gösterilmektedir (2). Yapılan çok sayıda çalışma 
obezite ve/veya insülin homeostazındaki 
değişikliklerin sadece vasküler demans değil 
Alzheimer için de risk faktörlerinin artışı ile 
ilişkili olduğunu belirtmektedir (2). Ayrıca Tip 1 
ve Tip 2 Diabetes Mellitus, çeşitli nörofizyolojik 
fonksiyonların azalışında önemli risk faktörleridir 
(2). Diyabetli hastalarda yapılan post-mortem 
beyin çalışmalarında, demansa beyin dokusunda 
mikrovasküler lezyonların ve Alzheimer 
karakteristiği olan amiloid plakların eşlik ettiği 
ortaya çıkmıştır (2). 

Tip 1 diyabetli hastalarda en çok gözlenen bilişsel 
bozukluklar; bilgi işleme hızının, psikomotor 
yetkinliğinin, dikkatin ve mental fleksibilitenin 
azalması yönünde iken, Tip 2 diyabetik hastalarda 
hafıza ile ilgili sorunların arttığı, psikomotor hızda 
ve frontal lob fonksiyonlarda azalma şeklinde 

gözlenmektedir. Diyabetin kontrol altına alınması 
ve diyabetik komplikasyonların azaltılmasıyla 
bilişsel fonksiyon bozukluklarının gerilediği 
görülmektedir (48).

Diabetes Mellitus’da gözlenen serebral lezyonlar 
ve bilişsel disfonksiyonların patofizyolojisinde 
hiperglisemi, vasküler hastalıklar, hipoglisemi ve 
insülin rezistansının etkili bir rol oynayabileceği 
düşünülmektedir (48). Diyabetin beyin yaşlanma 
sürecinde serebral atrofiyi hızlandırarak etkili 
olabileceği belirtilmektedir (49). İnsülin ve glukoz 
homeostazındaki değişikliklerin, beyin insülin ve 
reseptörünün fonksiyonlarını etkileyebileceği ve 
diyabetin bu şekilde β-amiloid oligomerizasyonu 
ve tau hiperfosforilasyonuna katkısının olabileceği 
düşünülmektedir (7).

Diabetes Mellitus’ta Bilişsel Disfonksiyon 
Patofizyolojisi

Hipergliseminin Rolü
Glukoz, beyin dokusu için temel enerji 
kaynağıdır, ancak kronik hiperglisemi beyin 
için istenmeyen bir durumdur (2). Hiperglisemi, 
periferal organlarda etkilerini, poliol yolu 
aktivasyonu, İleri glikasyon son ürünleri (AGEs), 
protein kinaz C’nin diaçilgliserol aktivasyonu ve 
heksozamin yolağının artmış glukoz şantı (48,49) 
ile gösterirken beyinde de aynı mekanizmalar 
geçerli olabilir, diyabetik hastalarda belirlenen 
bilişsel fonksiyon değişikliklerine bu şekilde katkı 
yapabilir (48).

Beyin yaşlanma sürecinden sorumlu olan 
hiperglisemi/hiperinsülinemi’nin toksik etkilerine 
1) AGE birikimi, 2) artan oksidatif strese eşlik 
eden reaktif oksijen türlerinin (ROS) artışı, 3) 
mikrovasküler patoloji olarak sınıflandırılan 3 
mekanizmanın aracılık ettiği düşünülmektedir 
(2,48).

Diyabette beyin yaşlanmasının arttığı, yapılan 
deneysel hayvan modeli çalışmaları tarafından da 
desteklenmiştir (2). Streptozotosin enjekte edilmiş 
diyabetik ratlarda kranial sinirlerde, siyatik sinirde, 
serebral korteks ve retinada artmış poliol yolağı 
aktivasyonu sonucu artmış sorbitol miktarları 
ölçülmüştür (50). Bu yolağın diyabetik insanlarda 
nörobilişsel disfonksiyona katkısı net olarak 
bilinmemektedir (48).
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AGE ve reseptörü RAGE’lerin diyabetin serebral 
komplikasyonlarının gelişimine katkısı çok açık 
olmamakla beraber, diyabetik farelerde bilişsel 
hasarla birlikte nöronlar ve glial hücrelerde 
RAGE ekspresyonunun arttığı gözlenmiştir (51). 
Hiperglisemi aynı zamanda, reaktif oksijen türlerini 
(ROS) arttırarak son organ hasarının oluşmasına 
neden olur. Streptozotosin indüklü diyabetik ratlarda 
RAGE, galektin-3 (proaterojenik molekül) ve poliol 
yolağı aktivasyonlarının beyin dokusunda artmış 
olduğu; glikolitik bir enzim olan gliseraldehit 3-P 
dehidrogenaz aktivitesinin azaldığı ve süperoksit 
seviyelerinin yükseldiği belirtilmiştir (48). 

Diyabetik hayvanların beyin dokularında 
gözlenen diğer biyokimyasal değişiklikler ise, 
azalan asetilkolin seviyeleri (52), serotonin turn-
overı, dopamin aktivitesi ve artan norepinefrin 
seviyeleridir (53). Bu değişikliklerin de bilişsel 
fonksiyon bozukluklarına katkısının olabileceği (2) 
ve tümünün insülin tedavisi ile geri dönüştürülebilir 
olduğu belirtilmektedir.

İnsülin Rezistansının Rolü
İnsülin, enerji homeostazı ve besin alımı üzerindeki 
modulatör etkilerinin yanı sıra, önemli bir nörotrofik 
faktör olarak da rol almaktadır (31,37,54). Bir 
taraftan hiperinsülineminin Alzheimer için bir risk 
faktörü olduğu belirtilirken, diğer taraftan insülinin 
önemli bir nörotrofik faktör olması, insülin 
rezistansının beyin dokusu üzerindeki paradoksal 
etkilerini açığa çıkarmaktadır (2). İnsülinin, 
beyinde ılımlı konsantrasyonlarda nörotrofik 
etki gösterirken, çok yüksek konsantrasyonlarda 
Aβ atılımının azalması ile ilişkili olabileceği 
belirtilmektedir.

İnsülin rezistansının, bilişsel fonksiyonlar 
üzerindeki mekanizması çok açık olmamakla birlikte 
nörotransmisyon ve hafıza üzerine etkilerinin olduğu 
düşünülmektedir (48). İnsülinin serebral glukoz 
metabolizması üzerindeki tartışmalı etkilerine 
rağmen, tip 2 diyabet oluşumuna katkısı olan 
insülin rezistansının, Alzheimer’ın patogenezinde 
de rol oynayabileceği düşünülmektedir (48). 

İnsülin rezistansı ve Tip 2 Diabetes Mellitus 
kognitif disfonksiyonların oluşumuna yukarıda 
anlatılan diğer mekanizmalara ek olarak 3 indirekt 
mekanizma ile katkıda bulunur. 1: Tip 2 diyabetik 
hastalarda kognitif disfonksiyonlar inflamatuvar 

markerlarla koreledir, ve artan inflamasyon 
Alzheimer’ın veya makrovasküler hastalıkların 
gelişimine katkı sağlayabilir (48). Tip 2 diyabetik 
hastalarda, C-reaktif proteini, α-1antikimotripsin, 
IL-6 ve interselüler adezyon molekülü-1 yüksek 
değerlerde görülmektedir (55). Bu bulgular, 
insülin rezistansı ve Alzheimer hastalığının artan 
inflamasyon nedeni ile ortak bir patofizyolojiyi 
paylaştığını desteklemektedir (48). 2: Hipotalamik-
hipofiz adrenal aksisin bozulması. Tip 2 diyabetik 
insan ve hayvan çalışmalarında hipotalamik-hipofiz 
adrenal aksisin artan serum kortizol seviyeleri ile 
birlikte up-regüle olduğu belirtilmiştir (56,57). 
Hiperkortizoleminin bilişsel disfonksiyonlara 
yol açtığı bilinmektedir (48). 3: Senil plakların 
oluşumunu uyarmak. Ekstraselüler senil plakların 
ana bileşeni olan β-Amiloid ve intraselüler 
nörofibriler yumakların ana bileşeni olan tau 
proteini Alzheimer’ın patolojik belirtecidir. 

Sonuç
Tip 1 ve Tip 2 Diabetes Mellitus, etiyoloji ve 
patogenez bakımından farklılık gösterse de, kronik 
hiperglisemi ve bozulmuş insülin aktivitesinin 
yarattığı aynı sonuçları paylaşır. Diabetes Mellitus, 
vasküler, renal rahatsızlıklar, periferal nöropati ve 
retinopati gibi çeşitli patofizyolojik bozukluklarla 
ilişkilidir (1).

Yapılan çalışmalar Diabetes Mellitus ve Alzheimer 
arasındaki olası ilişkiye dikkat çekmektedir. 
Alzheimer hastalarında yapılan çalışmalarda 
kontrol grubuna göre serebrospinal sıvı insülin 
seviyelerinin ve insülin aracılı glukoz kullanımının 
azaldığı gözlenmiştir (58,59). İlk epidemiyolojik 
araştırma olan Rotterdam çalışmasında, Tip 1 
diyabetli hastalarda anlamlı ölçüde yüksek demans 
prevalansı olduğu belirtilmiştir (60). Diyabet/
insülin rezistansı ile hipokampal ve amigdalar 
atrofi arasındaki ilişkinin manyetik rezonans 
görüntülemesi ile incelendiği in vivo çalışmada; 
diyabetli bireylerde hipokampal ve amigdalar atrofi 
derecesinin kontrol grubuna göre daha yüksek 
olduğu ve insülin rezistans şiddeti ile korele olduğu 
gözlenmiştir (61).

Tip 2 diyabet ve Alzheimer, yaş-bağımlı 
süreçleri içermesi, kolesterol seviyelerinin 
artması, metabolik bozuklukların ortaya çıkışı, 
β-amiloid agregasyonu, ikincil mesajcı sistem 
anormallikleri (GSK3 aşırı aktivasyonu gibi), 
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oksidatif stres artışı ve inflamasyon cevap artışı 
gibi ortak karakteristikleri paylaşmaktadır 
(62). Alzheimer’ın en belirgin iki patolojik 
karakteristiği, tau hiperfosforilasyonu ile oluşan 
intraselüler nörofibriler yumaklar ve temel olarak 
β-amiloid agregatlarının oluşturduğu ekstraselüler 
senil plaklardır (62). Her iki patolojik belirtecin 
Tip 2 diyabette de görüldüğü belirtilmiştir (63,64). 
Tip 2 Diabetes Mellitus, pankreas adacıklarında 
β hücrelerinin kaybı ve adacık amiloid birikimi 
ile karakterize nöropati ile ilişkili dejeneratif bir 
hastalık olarak tanımlanırken, Alzheimer da, bu 
duruma benzer şekilde büyük oranda nöronal 
hücre kaybının görüldüğü nörodejeneratif bir 
hastalık olarak tanımlanmaktadır (65). Pankreas 
adacık amiloid proteini (IAPP) ve amiloid APP 
%90 oranında yapısal benzerlik göstermektedir 
(65). Hücre kaybı, amiloid plak birikimi ve 
dejeneratif değişikliklerle ilişkileri bakımından 
da Tip 2 DM ve Alzheimer ortak özellikler 
göstermektedir.

Pre-diyabet ve erken dönem Tip 2 diyabet 
hastalarında yapılan çalışmalarda, yüksek 
serum insülin seviyelerinin bilişsel fonksiyon 
bozukluklarıyla ilişkili olabileceği belirtilmiştir 
(66). Artan Aβ seviyeleri ile artan serum insülin 
seviyeleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir 
(67). Alzheimer ile Tip 2 diyabet arasındaki 
temel fizyolojik bağlantının periferal ve serebral 
insülin sinyal anormalliklerinden kaynaklandığı 
belirtilmektedir (12). Alzheimer’da bilişsel 
disfonksiyonlardan, insülin sinyalindeki hasarın 
kısmen sorumlu olduğu giderek artan bir şekilde 
kabul görmektedir (7,13,62). Son yıllarda yapılan 
çalışmalarla, Alzheimer, MSS’deki insülin reseptör 
duyarlılığının bozulmasından kaynaklanan MSS’de 
insülin rezistansının gelişimine bağlı olarak medyana 
gelen tau ve Aβ metabolizmasındaki değişiklikleri 
içerdiğinden, Diabetes Mellitus’un beyin spesifik 
formu (Tip 3 DM) olarak tanımlanmaktadır (1). 
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Fazla Yağlı Beslenme ve Mitokondri Disfonksiyonu

Figen GüRDÖL1

Öz
Son yıllarda beslenmede karbonhidrat oranını minimuma indirip yağlara (özellikle hayvansal 
kaynaklı olanlara) ağırlık verilmesinin sağlık açısından yararlı olduğuna dair görüşler ileri 
sürülmektedir. Oysa bilimsel araştırmalar bu öneriyi doğrulamamaktadır. Fazla yağlı beslenme, 
mitokondri fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilidir. Mitokondrinin yapısal ve fonksiyonel 
bozuklukları mitokondri disfonksiyonu terimiyle ifade edilir. Fazla yağlı beslenmenin 
mitokondri disfonksiyonuna yol açan mekanizmaları tetiklediği ortaya çıkmıştır. 

Mitokondride yer alan başlıca reaksiyonlar yağ asidi oksidasyonu, TCA siklusu, elektron 
transport zinciri ve oksidatif fosforilasyondur. Yağ asitleri ve piruvatın oksidasyonu ile 
mitokondride asetil KoA oluşur. Asetil KoA nukleusa taşınır ve histonların asetilasyonu için 
kullanılır. Histon asetiltransferazlar (HATs) tarafından gerçekleştirilen bu reaksiyonda asetil 
KoA konsantrasyonu hız düzenleyicidir. Histon asetilasyonunu takiben gen ekspresyonu 
aktiflenir ve transkripsiyon ilerler. Asetil KoA’nın yetersizliğinde asetilasyon olmaz, dolayısıyla 
gen ekspresyonu baskılanır, transkripsiyon durur. Bu olay özellikle mitokondriyal enzimlerin ve 
antioksidan savunma moleküllerinin sentezinin durmasına yol açar. Mitokondriyal ROS artar.

Fazla yağlı beslenmenin karnitin mekiğini inhibe ederek yağ asitlerinin sitozolden mitokondriye 
taşınımını, dolayısıyla oksidasyonu engellediği gösterilmiştir. Yağ asidi oksidasyonunun 
tamamlanmaması ve ara ürünlerin birikmesi, mitokondride ROS oluşumunu arttırır. Araştırmalar, 
sağlığın korunması açısından karbonhidrat yağ ve proteinleri optimum miktarlarda içeren bir 
beslenme programından vazgeçilmemesi gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mitokondri Disfonksiyonu, Fazla yağlı beslenme

High Fat Diet and Mitochondrial Dysfunction

Abstract
Some professionals in nutritional sciences have claimed that the dietary amount of carbohydrates 
should be reduced; and a high fat diet should be consumed instead. However, recent studies have 
shown that a high fat diet causes mitochondrial dysfunction primarily in muscle and adipose 
tissue, leading to ectopic lipid deposition and accumulation of acyl CoA intermediates.

A major role of mitochondria is to produce ATP, and this is accomplished through electron 
transport chain and beta-oxidation of fatty acids. Fatty acids are transported from cytosole into 
the mitochondrion by the carnitine shuttle system. Dietary fats can inhibit the initial step in the 
mitochondrial carnitine shuttle leading to high rates of incomplete fat oxidation. This results 
in the production of specific acylcarnitine species and excess fatty acid byproducts as well as 
diminished acetyl CoA availability. In addition, dysregulation of fatty acid oxidation increases 
the generation of reactive oxygen species (ROS) in mitochondria.

The enzyme histone acetyltransferase (HAT) catalyzes the acetylation of histone proteins to 
regulate gene expression. Acetyl CoA, transported from mitochondria into nucleus via carnitine 
shuttle, is necessary for this reaction. Therefore, impaired oxidation of fatty acids is closely 
associated with inhibition of HAT activity. In conclusion, high fat diet has a negative effect 
on histone acetylation, thus altering the expression of metabolic genes that are associated with 
mitochondrial function and antioxidant defense system. 

Keywords: Mitochondrial dysfunction, High fat diet
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Giriş
Lipit (yağ) kavramı, suda çözünürlükleri çok düşük 
olan ve organik çözücülerde çözünebilen geniş bir 
biyomolekül topluluğunu içermektedir. Bu gruptaki 
bileşiklerin çoğu organizmada sentezlenebildikleri 
gibi hayvansal ve bitkisel besinlerde de bulunur. 
Vücutta sentezlenmeyen esansiyel yağ asitleri ise 
sadece besinsel kaynaklardan sağlanır. 

Besinsel yağlar trigliserit (%90), kolesterol (serbest 
veya yağ asitleriyle esterleşmiş halde), serbest yağ 
asitleri ve fosfolipitlerin yer aldığı heterojen bir 
gruptur. Yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri de 
yağlarla birlikte alınır. Trigliseritler enerji verimi en 
yüksek olan bileşiklerdir, gerektiğinde kullanılmak 
üzere vücutta yağ dokusunda depolanırlar. On iki 
saatten uzun açlıklarda depo yağları, hormon uyarısı 
ile aktiflenen enzimler tarafından yağ asitleri ve 
gliserole ayrıştırılır. Yağ asitlerinin kas ve karaciğer 
mitokondrisinde oksidasyonu ile enerji sağlanır. 
Gliserol karaciğerde glikoneojenez reaksiyonlarıyla 
glikoza dönüşür ve kana verilir. Gliserol, 
glikoneojenezin diğer ön maddelerinden daha az 
enerji sarfı ile glikoza dönüşebilen bir bileşiktir. 
Gerekli enerji, yağ asitlerinin oksidasyonundan 
sağlanır. 

Açlıkta metabolik olaylar, kan glikoz 
düzeylerini belirli sınırlar arasında tutmak üzere 
programlanmıştır. Çünkü glikoz bütün dokuların 
başlıca enerji kaynağıdır. Serbest yağ asitleri kan-
beyin bariyerini geçemediğinden beyin dokusu 
enerji için glikoza bağımlıdır.

Normal bir beslenmeyle günde ortalama 60-150 
gram (g) kadar yağ alınır. En fazla yağ içeren 
besinler hayvansal ürünlerdir (karaciğer, beyin, 
böbrek, et, süt, yumurta). Bitki tohumlarının ve 
fındık, ceviz gibi yemişlerin de yağ içeriği fazladır. 
Besinsel yağlardan sağlanan enerji, günlük kalori 
gereksiniminin % 30’unu geçmemelidir. 

Son zamanlarda obeziteyi ve metabolik 
bozuklukları önlemek için beslenmede 
karbonhidratın kısıtlanması ve yağın arttırılması 
yönündeki uyarılara sıklıkla rastlanmaktadır. 
Oysa bilimsel araştırmalar, fazla yağlı besinlerin 

vücutta çeşitli metabolik yolları olumsuz yönde 
etkilediğini göstermektedir. Bu etkilerin başında 
mitokondri fonksiyonlarının bozulması (mitokondri 
disfonksiyonu) gelir. 

Mitokondri hücrenin enerji üreten organelidir. 
Mitokondride yer alan başlıca reaksiyonlar 
yağ asitlerinin oksidasyonu, sitrik asit (TCA) 
siklusu, elektron transport zinciri ve oksidatif 
fosforilasyondur. Sitozolde glikozdan oluşan 
piruvat, mitokondriye geçerek asetil KoA’ya kadar 
yıkılır. Mitokondride görevli proteinlerin bir bölümü 
mitokondriyal DNA tarafından, diğerleri nukleusta 
kodlanmaktadır. Oksidasyonların işlemesini 
sağlayan enzimlerin çoğunun geni nukleustadır.

Mitokondri disfonksiyonu, hem mitokondri 
fonksiyonlarının kesintiye uğradığını hem de 
mitokondride morfolojik değişikliklerin meydana 
geldiğini ifade eden karmaşık bir terimdir. 
Özellikle iskelet kası, karaciğer ve yağ dokusunda 
mitokondriyal disfonksiyon gelişmektedir. 
Mitokondri disfonksiyonuna yol açan çeşitli 
mekanizmaların olduğu ve yağlı beslenmenin bu 
mekanizmalarda önemli rol oynadığı bildirilmiştir. 
Metabolik genlerin ekspresyonunun baskılanması, 
reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumunun artması 
ve yağ asidi oksidasyonunun tamamlanamaması 
mitokondri disfonksiyonuna yol açan başlıca 
olaylardır. 

Gen ekspresyonunun baskılanması:
Genlerin ekspresyonu, çevrelerini saran histon 
proteinlerinin asetillenmesi ile mümkündür. Histon 
asetiltransferazlar (HATs) tarafından gerçekleştirilen 
bu reaksiyonda asetil KoA konsantrasyonu hız 
düzenleyicidir. Basit bir ifadeyle yeterli asetil KoA 
olmadıkça gen ekspresyonu gerçekleşemez. Histon 
asetilasyonunu takiben ekspresyon aktiflenir ve 
transkripsiyon ilerler (Şekil 1). 

Asetil KoA oluşturan reaksiyonlar yağ asitlerinin 
mitokondride oksidasyonu, piruvatın oksidatif 
dekarboksilasyonu ve sitozolde ATP-sitrat liyaz 
reaksiyonudur. Piruvat, sadece mitokondride değil, 
nukleusta da oksidatif dekarboksilasyonla asetil 
KoA’ya dönüşebilmektedir (1). 
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Karnitin mekiği adı verilen bir sistem ile yağ 
asitleri sitozolden mitokondriye taşınır (Şekil 2). 
Karnitin mekiği aynı zamanda mitokondriyal asetil 
KoA’nın nukleusa transportunu sağlamaktadır. 
Mitokondride oluşan asetil-karnitin, translokaz 
aracılığıyla sitozole geçtikten sonra nükleer karnitin 
asetiltransferaz ile nukleusa girer (2). Fazla yağlı 
beslenmenin karnitin mekiğini inhibe ederek yağ 
asidi oksidasyonunu engellediği bildirilmiştir. 
Asetil KoA oluşturan ATP-sitrat liyaz enzimi de 
yağlı basinlerle inhibe olur (3). Bunların yanı sıra 
besinsel karbonhidrat kısıtlamasında (veya insülin 
direnci geliştiğinde) glikoz oksidasyonu azalır; 
dolayısıyla piruvat kaynaklı asetil KoA da azalır. 

Sonuçta histon asetilasyonu durur ve mitokondriyal 
metabolizma için gerekli enzimlerin sentezi 
baskılanır (4).

ROS oluşumunun artması: 
Oksidasyon reaksiyonlarının yoğunluğu nedeniyle, 
mitokondri oksidatif hasara en fazla maruz 

kalan organeldir. Reaktif oksijen türleri (ROS) 
oluşumundan sorumlu başlıca reaksiyon dizisi 
elektron transport zinciridir. Serbest yağ asitleri, 
karaciğer mitokondrisinde ROS oluşumunu 
arttırır ve ATP sentezini olumsuz yönde etkiler 
(5). Mitokondriyal disfonksiyon nedeniyle yağ 
asidi oksidasyonunun tamamlanmaması ve ara 
ürünlerin birikimi ROS oluşumunu arttırır. Histon 
asetilasyonu oluşamadığı takdirde antioksidan 
savunma enzimlerinin sentezi baskılanır, serbest 
radikaller artar.

ROS artışı metabolik aktiviteyi çeşitli yollardan 
olumsuz yönde etkiler (6):

	 ROS insülin sinyal yolunu inhibe eder. İnsülin 
reseptörlerinin aktivasyonunu bozar. İnsülin direnci 
gelişir. 

	 İnsülin direnci nedeniyle yağ dokusunda lipoliz 
artar. Yağ asitleri kana verilir. Karaciğere gelen 
serbest yağ asitleri oksidasyonla yıkılamadığından 
trigliserit sentezine girer, karaciğer yağlanması başlar.

Şekil 1. Nukleusa geçen asetil KoA, histonların asetilasyonunda kullanılır. Asetillenme sonucunda gen 
ekspresyonu başlar (HAT: Histon asetiltransferaz).
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	 Oksidasyonla yıkılamayan yağ asitleri, kas 
hücresinde de ektopik yağ birikimine yol açar. 

Epigenetik değişiklikler: 
Serbest yağ asitlerinin ve trigliseritlerin DNA’da 
hipermetilasyon yaptığı gösterilmiştir (7). 
Histonların asetillenmesi gen ekspresyonunu 
başlatan, DNA’nın metillenmesi ise ekspresyonu 
baskılayan olaylardır. DNA’da hipermetilasyon 
olduğunda bazı genlerin ekspresyonu duraklar. 
Genellikle mitokondri fonksiyonunda ve insülin 
sinyal iletisinde görevli proteinlerin sentezi 
baskılanır. Mitokondriyal disfonksiyon oluşur. 

Sonuç
Beslenme ve obezitenin yol açtığı bozukluklara 
ilişkin moleküler düzeydeki araştırmalar sayesinde 
her geçen gün farklı bir mekanizma açıklığa 
kavuşturulmakta ve yeni teoriler geliştirilmektedir. 
Yağlı besinlerle ilgili son çalışmalar, sağlığın 
korunması açısından karbonhidrat yağ ve proteinleri 
optimum miktarlarda içeren bir beslenme 
programından vazgeçilmemesi gerektiğine işaret 
etmektedir.

KAYNAKLAR

1. Sutendra G, Kinnaird A, Dromparis P et al. 
A nuclear pyruvate dehydrogenase complex is 
important for the generation of acetyl-CoA and 
histone acetylation. Cell 2014; 158: 84-97.

2. Madiraju P, Pande SV, Prentki M, Madiraju 
SR. Mitochondrial acetylcarnitine provides acetyl 
groups for nuclear histone acetylation. Epigenetics 
2009; 16,4(6): 399-403.

3. Carrer A, Parris JL, Trefely S et al. Impact of 
a High-fat Diet on Tissue Acyl-CoA and Histone 
Acetylation Levels. J Biol Chem 2017; 24, 292(8): 
3312-3322.

4. Sparks LM, Xie H, Koza RA et al. A high-fat 
diet coordinately downregulates genes required for 
mitochondrial oxidative phosphorylation in skeletal 
muscle. Diabetes 2005; 54: 1926-1933.

5. Gyamfi D, Everitt HE, Tewfik I et al. Hepatic 
mitochondrial dysfunction induced by fatty acids 
and ethanol. Free Rad Biol Med 2012; 53: 2131-
2145.

6. Gürdöl F. Beslenme Biyokimyası. 2. Baskı. 
Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 2018.

7. Cheng Z, Zheng L, Almeida FA. Epigenetic 
reprogramming in metabolic disorders: nutritional 
factors and beyond. J Nutr Biochem 2018; 54: 1-10.
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mitokondriye geçemez, oksidasyon durur ve asetil KoA oluşmaz.
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Kanser Hastalarında Fertilitenin Korunmasında Kullanılan 
Kriyoprezervasyon Yöntemleri

Gülnaz KERVANCIOĞLU1

Öz
Günümüzde erken tanı ve tedavilerdeki gelişmelerle kanser hastalarında sağ kalım süreleri 
uzamıştır. Kanserli hastanın onkoloji tedavisinden sonra da üreme yeteneğinin korunması 
yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Erişkin kadın ve erkeklerde 
olgun üreme hücrelerine ulaşmak mümkündür. Embriyo ve oosit dondurulmasında vitrifikasyon 
yöntemi, spermatozoa ve testis hücre süspansiyonu dondurulmasında yavaş dondurma yöntemi, 
over dokusu dondurulmasında ise her iki yöntem tercih edilmektedir. Prepubertal dönemde 
ise gonad dokularının yani üreme kök hücrelerinin kriyoprezervasyonu tek seçenek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak prepubertal testis dokusunun kriyoprezervasyonu henüz deneysel 
aşamadadır. Kanser hastaları için fertilite restorasyon tekniklerindeki gelişmeler, yakın bir 
gelecekte kliniklerde rutin olarak uygulanabilmesi açısından umut vadetmektedir. Ancak 
prepubertal erkek çocuklarda testis dokusundaki spermatogonyal kök hücrelerin güvenli ve en 
uygun şekilde kriyoprezervasyonunu sağlayacak detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kriyoprezervasyon, Fertilite prezervasyonu, Prepubertal testis, Kanserde 
kriyoprezervasyon

Cryopreservation Methods Used for the Preservation of Fertility in Cancer Patients

Abstract
Nowadays, early diagnosis and treatment modalities prolong the survival rates of cancer 
patients. The preservation of the reproductive ability after the oncology treatment of a cancer 
patient has an important factor in raising the life quality of the person later on. It is possible to 
acquire mature reproduction cells in adult men and women. Vitrification method is preferred for 
embryo and oocyte freezing, slow freezing method is used for freezing of spermatozoa and testis 
cell suspension, and both methods are suitable for over tissue freezing. Cryopreservation of 
gonadal tissues -as known as reproductive stem cells- is the only alternative in the pre-pubertal 
period. However, cryopreservation of pre-pubertal testicular tissue is still experimental. The 
developments in fertility restoration techniques for cancer patients are promising in that they can 
be routinely implemented in clinics in the near future. However, in pre-pubertal boys, detailed 
research is needed for ensuring the safe and optimal cryopreserving of spermatogonial stem 
cells in the testicular tissue.

Keywords: Cryopreservation, Fertility prereservation, Prepubertal testis, Cryopreservation in 
cancer
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Giriş
Kanserler, erişkinde ve çocukta en sık ölüm 
nedenlerinden birisidir. Son yıllarda kanserlerin 
erken tanı ve tedavilerindeki gelişmeler sağ kalım 
oranlarını yükseltmiştir. ASC (American Cancer 
Society) tüm kanserlerden ölüm oranlarında, 
kadınlarda 1991-2005 yılları arasında %11.4, 
erkeklerde ise 1990-2005 yılları arasında %19.2 
oranında azalma, sadece kadınlarda meme 
kanserinden ölümlerde %40 oranında azalma 
olduğunu bildirmektedir (1). Erişkinde 5 yıllık 
sağ kalım oranları %60’lara, çocukta %80’lere 
kadar çıkmıştır. Bu hastalarda yaşam sürelerinin 
uzamasının yanında ikincil sorun olarak yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesi gereği karşımıza 
çıkmaktadır.

Gonadotoksik tedavilerin en önemli yan etkisi 
özellikle prepubertal dönemdeki çocuklarda 
germinal kök hücrelerin etkilenmesidir. 
Etkilenmenin seviyesi tedavi dönemindeki hastanın 
yaşına, kullanılan ilaçların tipine, uygulanması 
durumunda radyoterapinin dozuna ve uygulandığı 
bölgeye bağlı olarak değişmektedir (2). Onkoloji 
tedavileriyle üreme hücreleri olumsuz etkilenen 
hastaların, tedaviden sonra kendi çocuklarına sahip 
olabilmesi, önemli beklentilerden birisidir. Fertilite 
yeteneklerinin ve üreme hücrelerinin güvence 
altına alınabileceği bilgisinin hastaya sunulması 
kansere karşı verdikleri duygusal savaşta onlara 
yardımcı olmaktadır. Üreme hücre ve dokularının 
onkoloji tedavileri öncesinde hastadan alınması ve 
alınan hücrelerin dondurulup saklanması, klinisyen 
ve embriyoloji uzmanlarının işbirliği içinde 
çalışmasıyla gerçekleşmektedir.

 Son yıllarda üreme hücre ve dokularının laboratuvar 
koşullarında uzun süre bozulmadan uygun şekilde 
dondurularak saklanması için çeşitli araştırmalar 
yapılmıştır (3). Erişkin ve özellikle prepubertal erkek 
çocukların üreme doku ve hücrelerinin dondurulup 
saklanarak korunması (kriyoprezervasyon), 
farklı tekniklerin uygulanması ve geliştirilmesini 
gerektirmektedir. Günümüzde erişkin gonad 
doku ve üreme hücreleri için embriyoloji 
laboratuvarlarında uygun kriyoprezervasyon 
yöntemleri nispeten oturtulmaya başlanmıştır. 
Ancak prepubertal dönemdeki erkek çocuklarda 
testiste zaten az sayıda olan spermatogonyal kök 
hücrelerin kriyoprezervasyonu için en uygun 

yöntemin geliştirilip standardize edilmesi, aşılması 
gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır 
(4,5).

Fertilitenin Korunmasında Kriyoprezervasyonun 
Uygulanma Tarihçesi
Kriyoprezervasyon, artık yaygın olarak dünyada 
donör inseminasyonlarda, ülkemizde ise özellikle 
gonadotoksik tedaviler öncesinde spermatozoanın 
dondurulmasında başvurulan yöntem olarak 
rutin uygulamaya girmiştir (6). Bu yönüyle 
kriyoprezervasyonun fertilitede kullanımı epey 
mesafe katetmiş durumdadır. 

1949 yılında Polge ve araştırma grubunun, 
gliserolün kriyoprotektif etkisini tesbit etmesiyle, 
ilk kez memelilerde spermatozoa başarıyla 
dondurulmuştur (7). 

1950’li yıllarda dondurulmuş spermlerle ilk gebelik 
gerçekleşmiş (8), Bu uygulama çeşitli organ, doku 
ve hücrelerin dondurulmasına öncülük etmiş, çeşitli 
kimyasallar ve malzemeler dondurma işleminde 
kullanılmaya başlamıştır.

1970’li yıllarda yavaş dondurma yöntemi 
için programlanabilir dondurucu makinalar 
geliştirilmişçeşitli insan ve hayvan hücrelerinin 
dondurulmasında kullanılmıştır. 

Erkek infertilitesinde sperm kriyoprezervasyonu, 
1980’li yıllardan itibaren üremeye yardımcı 
tekniklerde rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(9).

Embriyo dondurulması memelilerde ilk kez 1972 
yılında uygulanmış (10), insanda ise embriyo 
dondurulması 1980’lerin başında başlamıştır. 
Devam eden çalışmalarla ilk kez 1984 yılında yavaş 
dondurma yöntemiyle, 1985 yılında da vitrifikasyon 
yöntemiyle dondurulan embriyolar kullanılarak 
doğumlar gerçekleştirilmiştir (11,12). 

1996’da dondurulup çözülmüş erişkin ve prepubertal 
testis hücre süspansiyonu, sterilizasyon uygulanan 
fare testisine transplante edilerek spermatogenezin 
gerçekleştirilmesi (13) hücrelerin uzun süre 
saklanabileceği ve dolayısıyla kriyoprezervasyonun 
bu tedavilerde kullanılabileceğini gösterilmiştir. 
Prepubertal testis, doku olarak ise 2000’li yıllarda 
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yavaş dondurma yöntemiyle, son yıllarda da 
vitrifikasyon yöntemi ile dondurulmaya başlamıştır 
(14). 

Kanserli Kadında üreme Hücre ve Dokularının 
Korunması İçin Sunulabilecek Kriyoprezervasyon 
Seçenekleri
-Embriyo dondurma; OPU ile toplanan oositler, 
spermatozoon ile invitro ortamda IVF veya ICSI 
yöntemi ile fertilize edilerek elde edilen embriyolara 
kriyoprezervasyon uygulanır. Embriyo dondurma 
fertilizasyonun korunması için seçilecek en başarılı 
yöntemdir. Evli hastalarda uygulanabilir. Ancak 
süratle kanser tedavisine başlanacak hastalarda 
embriyo elde etmek için zamana ihtiyaç olacağından 
bu grup hastalar için uygun değildir.

-Oosit Dondurma; Birden fazla sayıda oluşturulan 
matür oositlerin toplanarak dondurulması işlemidir. 
Amerikan Üreme Derneği (ASRM) tarafından 
hastalara rutin olarak sunulması gereken yöntem 
olarak kabul edilmiştir (15). Evli olmayan ya 
da embriyo dondurmayı etik ve dini yönlerden 
uygun bulmayan hastalarda ilk seçenektir. Oosit 
dondurulmasında yavaş dondurma yöntemi 
uygulanmış ve son yıllarda yapılan çalışmalar 
vitrifikasyon yönteminin başarısının daha yüksek 

olduğunu göstermiştir. Vitrifikasyon yöntemi, 
embriyo ve oosit dondurulmasında başarılı 
bir kriyoprezervasyon yöntemi olarak tercih 
edilmektedir (3,16) (Şekil 1). 

-Over Dokusu Dondurma; Primordiyal 
foliküllerin yoğun olarak bulunduğu over 
korteksi soyularak alınır ve doku parçaları olarak 
dondurulur. Oosit sayısı, kız çocukta intra uterin 
fetal 5. ayda 7.000.000, pubertede 300.000, 40-
45 yaşda 8.000 adet olarak giderek azalması (17) 
nedeniyle rezervi iyi olan genç erişkin kadında ilk 
seçenek, pubertal ve prepubertal dönemdeki kız 
çocuklarında tek seçenek olarak uygulanmaktadır. 
Ek olarak embriyo ve oosit dondurma için zamanı 
olmayan veya tıbbi olarak buna engel bir durumu 
olan kanser hastalarında da tercih edilmektedir. 

Over dokusunun dondurulmasında kriyoprezervasyon 
yöntemi olarak hem yavaş dondurma hem 
vitrifikasyon yöntemlerinin etkileri birbiriyle 
karşılaştırılmış (3,16) veya sadece vitrifikasyon 
yöntemi uygulanmış (18,19,20) sonuç olarak her 
iki kriyoprezervasyon yönteminin de primordiyal 
folikülleri ve stromal yapıyı iyi koruması nedeniyle 
tercih edilecek yöntemler olduğu bildirilmiştir (21). 

Şekil 1. Yavaş dondurma (slow freezing) ve vitrifikasyon yöntemlerinin oosit ve embriyoya uygulanışı.
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Kanserli Erkekte üreme Hücre ve Dokularının 
Korunması İçin Sunulabilecek Kriyoprezervasyon 
Seçenekleri
-Sperm dondurma (semen, testiküler veya 
epididimal spermatozoa); ejakülattan elde edilen ya 
da PESA (Perkutan Epididimal Spеrm Aspirasуonu), 
TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu), 
MESA (Mikroѕkoр altında Epididimal Sperm 
Aspіrasyоnu) ile elde edilen spermatozoa 
dondurulmaktadır. Birçok üremeye yardımcı tedavi 
merkezlerinde kanser tedavisi başlamadan önce 
sperm kriyoprezervasyonu genel bir öneri olarak 
tavsiye edilip rutinde uygulanmaktadır. Genellikle 
spermlerin in vitro ortamda yıkanıp kriyoprotektan 
eklenerek klasik yavaş dondurma yöntemi ile 
dondurulması tercih edilmektedir (6).

-Testis dokusu dondurulması: Testis dokusu, 
TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu), mikro 
TESE (Mikroѕkoр altında Testiküler Sperm 
Ekstraksiyonu) şeklinde biyopsi ile alınıp ya 
doğrudan doku parçaları şeklinde (4,5) ya da 
testis hücre süspansiyonu haline getirilerek 
kriyoprezervasyon sağlanabilir. Testisin doku 
parçaları olarak dondurulmasında vitrifikasyon 
yöntemi, testis hücre süspansiyonu şeklinde 
dondurulmasında yavaş dondurma yöntemi tercih 
edilmektedir (22,23).

Kanserli Prepubertal Erkek Çocuklarda Testis 
Dokularının Korunması ve Kriyoprezervasyonu
Prepubertal testis dokusunun kriyoprezervasyonu 
erişkin testis dokusunun kriyoprezervasyonu ile 
farklılık göstermektedir. Çünkü prepubertal dokuda 
spermatogenez henüz başlamamış olması nedeniyle 
spermatogenetik seri hücreleri bulunmaz. Sadece 
az sayıda spermatogonyal kök hücreler (SKH) 
bulunur. Prepubertal testis dokusunun histolojik 
yapısının anlaşılması için, testisin fetal ve histolojik 
gelişim sürecinden bahsetmek gerekmektedir.

Fetal dönemde ve doğumda seminifer tübüller 
solid haldedir. Henüz tübülüs lümeni oluşmamıştır. 
Tübülüs lümeni puberteden itibaren gelişir. 
Seminifer tübülüslerde Sertoli hücreleri ve 
germ hücreleri bulunur. Fetal testiste, seminifer 
hücrelerin büyük çoğunluğunu Sertoli hücreleri 
oluşturur (24). Embriyonal dönemde gonad 
taslaklarına göç eden primordiyal germ hücreleri, 
testiküler kordonları oluşturan Sertoli hücre 

öncüllerinin ve peritübüler myoid hücrelerin 
etkisiyle gonositlere dönüşür. Gonositler testiküler 
kordonların merkezinde bazal membrandan uzağa 
yerleşir. Fetal dönemde sıçan ve farede kısa bir 
süre proliferasyon gösterir, sonra hücre siklusunun 
Go fazına girer ve doğuma kadar bu şekilde kalır 
(25,26,27). Prepubertal testis dokusunda gonositler, 
seminifer tübülüslerın merkez bölgesinde (hücre 
siklusunun Go fazında) görülür. Gonositler daha 
sonra bazal membrana doğru göç etmeye ve 
prolifere olmaya başlar (28,29,30). Gonositler, 
yuvarlak şekilli iri hücrelerdir. Gonositler bazal 
membrana doğru göç ederken (Farede gonositler 
bazal membrana doğumdan sonra 4-5. günde 
göç eder) sitoplazma, ilerleyeceği yöne doğru 
uzayıp psödopod oluşturarak (Sertoli hücreleri 
arasından geçerek) hareket eder. Gonositler çeşitli 
aşamalardan geçerek erişkin SKH’lerini oluşturur. 
SKH’ler, diğer dokulara özel kök hücreler gibi 
kendini yenileme ve farklılaşma yeteneğine sahiptir 
(31,32,33) (Şekil 2). 

Şekil 2. Prepubertal testis dokusu yarı ince kesit. 
Seminifer tubuluslar (×), Gonosit (ok), Sertoli 

hücreleri (ok başı) sol üst resim.

Fetal ve yeni doğan döneminde gonosit olarak 
isimlendirilen immatür spermatogenik hücreler, 
bazal membrana göç ettiklerinde spermatogonyum 
(SG) olarak isimlendirilmektedir (34). SG’lerın 
mitoz bölünmelerle oluşturduğu, testis dokusuna 
özel kök hücre topluluğu (Ad dark SG, Ap pale SG, 
B SG) da SKH’lerini oluşturmaktadır. Bu hücreler 
puberteden itibaren başlayan spermatogenezle olgun 
spermatozoayı oluşturup üretkenliği sağlar (35). 
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Gonositler göç esnasında A single (As) veya isolated 
(Ais) da denilen SG’ye dönüşür. Sıçanda gonositler 
bir hafta içinde yaklaşık 9 mitoz bölünme geçirir. 
Ancak henüz As SG’nin, proliferasyon gösteren 
SG’ye farklılaşmasının ya da kök hücre olarak 
kalıp kendisini yenilemesinin hangi mekanizma 
ile gerçekleştiği bilinmemektedir. As SG mitoz 
geçirerek birbirlerine hücreler arası köprü ile 
bağlı iki yavru A paired (Apr) SG’ye dönüşür. Bu 
hücreler de tekrar iki veya üç kere bölünerek A 
aligned (Aal) SG’lera dönüşür ve bir hücre zinciri 
oluşturur. As, Apr, Aal SG’ler A undiferansiye 
(Aund) SG’yi oluşturur. Aund SG’ler proliferatif 
SG’lerdır. Doğumdan sonra 8. günde farede Aund 
hücrelerinin sayısı erişkindeki hücre sayısına ulaşır. 
Aal SG mitoz geçirmeden A1 tip SG’ye dönüşür. 
A1 tip SG altı kere mitoz bölünme geçirerek, A2, 
A3, A4 ve intermediate tip (In) SG’ler ve daha sonra 
B tip SG’leri oluşturur, bu hücreler diferansiye 
SG’lerdir. 10-12 günlük farede SKH kolonisi 
en yüksek seviyeye ulaşır. B tip SG bölünerek 
spermatositleri oluşturur ve mayotik süreç başlar 
(30), B tip SG, spermatogonyal fazın son hücresidir 
(Tablo 1).

Prepubertal testiste, Sertoli hücreleri seminifer 
tübülüslerde SKH’lerin bazala yerleşmesini sağlar. 
Sertoli-Sertoli arasında bazolateral yüzeyde, 
SKH’lerin tamamen bazal membrana göç ederek 
yerleşmesinden sonra sıkı bağlantılar gelişir. Bu sıkı 
bağlantılar bazal ve adluminal kompartman arasında 
kan-testis bariyerini oluşturur. Spermatogenez 
başladığında preleptoten spermatositlerin, 
bazal kompartmandan adluminal kompartmana 
geçişi esnasında sıkı bağlantılar (36) geçişe izin 
vererek üçüncü bir kompartman olan geçici ara 
(intermediate) kompartmanın oluşmasını sağlar. 
İntermediate kompartman hücre geçişi esnasında 
oluşur. Sıkı bağlantıların geçişe izin verme 

mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. 
Kan-testis bariyeri, kan ve lenfatik sıvıda bulunan 
toksik maddelerin tübülüs lümenine geçişini 
engeller. Aynı zamanda immunolojik bir bariyer 
fonksiyonuyla da otoantikorların geçişini engeller. 
Sertoli hücrelerinin, sıkı bağlantı noktalarının 
üst kısmında kalan yüzeylerinden salgılanan sıvı 
adlüminal kompartmanda toplanır. Doğumda 
mevcut olmayan tübülüs lümenini o dönemde 
Sertoli hücrelerinin sitoplazması doldurur. 
Sertoli hücrelerinden salgılanan sıvının geriye 
doğru akarak bazala geçişini kan-testis bariyeri 
engeller. Adluminal kompartmanda kalan sıvının 
basıncı seminifer tübülüs lümeninin oluşmasını 
sağlar. Seminifer tübülüs lümeninin gelişmesi, 
sıkı bağlantıların oluşması ile doğruda ilişkilidir. 
Salgılanan bu sıvı spermatozoanın genital 
kanallardan geçişini kolaylaştırır (37).

Fetal ve histolojik gelişim süreci dolayısıyla, 
prepubertal dönemdeki kanser tedavisi uygulanacak 
erkek çocuklarda testis dokusunun dondurulması tek 
seçenek olarak uygulanmaktadır (38). Uygulanacak 
kriyoprezervasyon yöntemi, SKH’ların yüksek 
oranda yaşamalarını sağlayacak ve fonksiyonlarını 
koruyacak dondurma yöntemi olmalıdır (39).

Prepubertal testis dokusu, erişkindeki gibi ya doku 
parçaları ya da testis hücre süspansiyonu (40) 
şeklinde dondurulabilmektedir. Testis doku olarak 
dondurulduğunda, doku bütünlüğü korunduğu için 
hipoksiye tek hücreye oranla daha dayanıklıdır 
(41). Ancak doku, hücre bağlantılarının korunması 
nedeniyle hücre süspansiyonuna kıyasla daha fazla 
geçirgen kriyoprotektan gerektirir (42). Fazla 
kriyoprotektan kullanımı hücrelerde harabiyetin 
artmasına neden olur. Bu nedenle testisin hücre 
süspansiyonu şeklinde dondurulmasının hücre 
canlılığını daha iyi koruduğu bildirilmektedir (43).

Tablo 1. Spermatogonyal kök hücre tiplerinin sınıflandırılması
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Testis hücre süspansiyonu, şekli, büyüklüğü ve su 
içeriği farklı hücre tiplerini içerdiğinden hücrelerin 
canlılığını ve fonksiyonunun korunmasını 
sağlayacak dondurma şartları uygulanmalıdır. 
Hücrelerin daha sonra transplante edileceği de 
düşünülürse kriyoprezervasyon tekniği çok önem 
kazanmaktadır (13). 

Prepubertal testis dondurulması henüz araştırma 
aşamasında olup kriyoprezervasyon yöntemleri 
geliştirilmeye (23,39) ve insanda uygulanabilir 
duruma getirilmeye çalışılmaktadır.

Kriyoprezervasyon Nedir?
Kriyoprezervasyon, dokuların dondurma 
medyumları (kriyoprotektan) ile dengelendikten 
sonra soğutulup -196 °C’deki sıvı azot tankı içinde 
dondurularak saklanmasıdır (36).

Başarılı bir dondurma yöntemi gerçekleştirmek için, 
dondurulan materyalin türü, kullanılan kimyasal 
maddeler, kullanılan malzemeler, seçilen dondurma 
yöntemi ve çözme işlemi önemlidir. Çözme 
işleminde dokunun fizyolojik ortama döndürülmesi 
dikkat ve titizlikle yapılmalıdır. Kriyoprezervasyon, 
kriyobiyoloji, fiziksel esaslar, doku veya hücrenin 
yapısal özellikleri ve niteliklerinden etkilenmektedir. 
Dondurma esnasında hasara neden olan faktörler, 
solüsyon etkisi, hücre dışı buz oluşumu, su kaybı, 
hücre içi buz oluşumu olarak sıralanabilir. Yüksek 
konsantrasyonlubazı solüsyonlar buz kristali 
oluşumunu artırabilir (44,45). Kriyoprezervasyon 
protokolleri, bir dokuda farklı hücrelerin bulunması 
nedeniyle her hücre tipi için, hücrenin ihtiva 
ettiği su miktarı, hücrelerin büyüklüğü, şekli ve 
sitoplazma membranı geçirgenliği arasındaki 
dengeyi sağlamalıdır (46).

Kriyoprotektanlar ve Etki Mekanizmaları
Kriyoprotektanlar, dondurma işlemi sırasında 
koruyucu özelliğe ve yüksek oranda hidrojen 
bağlama kapasitesine sahip solüsyonlardır. 
Kriyoprotektanlar hücre içine geçip geçmemelerine 
göre, intrasellüler (geçirgen) ve ekstrasellüler 
(geçirgen olmayan) olmak üzere iki gruptur (6). 
Geçirgen kriyoprotektanlar daha çok tercih edilir. 
Dondurma medyumlarının geçişi hücre zarından 
olduğu için, harabiyetin en hızlı ve etkili meydana 
geldiği yer de hücre zarıdır. Hücre zarından geçen 
dondurucu maddelerin kullanımı, dondurma 
işlemi sırasında hücre içerisinde oluşabilecek 

buz kristallerinin oluşumunu -40oC’ye kadar 
düşürebilmektedir. Bu ajanlar hücreyi dondurma 
işleminin zararlı etkilerine karşı olabildiğince 
korurlar. Dimetil sülfoksit (DMSO), gliserol, 
etilen glikol, propilen glikol, propanediol (PROH) 
geçirgen kriyoprotektanlardır (47). DMSO, yavaş 
dondurma ve çözme işleminde hücresel harabiyete 
karşı koruyucu etkisi vardır. Gliserol, büyük oranda 
insan spermatozoasını dondurmak için kullanılır. 
Etilen glikol, penetrasyon hızını artırır. 

Geçirgen olmayan maddeler geçirgen 
kriyoprotektanla birlikte kullanıldıklarında özellikle 
ozmotik basınç değişikliklerinden kaynaklanan 
harabiyete karşı korucuyucudur. Çözme işleminde 
hücrenin şişmesini engelleyen bu kriyoprotektanlar, 
sükroz, glukoz, heksoz monosakkarit ve 
polisakkaritlerdir. Prepubertal testis dokusu 
dondurulmasında, araştırıcılar DMSO etilen glikol 
ve sükroz, DMSO ve sükroz kullanmayı tercih 
etmektedir (48,49).

Dondurma uygulaması esnasında üreme doku ve 
hücreleri için taşıyıcı olarak kriyotüpler ve yüksek 
güvenlikli strawlar tercih edilmektedir.

Fertilitenin Korunmasında Uygulanan 
Kriyoprezervasyon Yöntemleri
Üreme doku ve hücrelerinin kriyoprezervasyonunda 
en sık kullanılan dondurma yöntemleri klasik 
yavaş dondurma (programlı ya da programsız) ve 
vitrifikasyon yöntemidir.

Yavaş dondurma yöntemi; uygulama kolaylığı 
açısından araştırıcılar tarafından tercih edilmektedir 
(50). Yavaş dondurma yöntemi, geleneksel elle 
yapılan yöntem ve programlanabilen kriyo cihazı 
ile yapılan yöntemler olmak üzere iki şekilde 
uygulanabilir.

Elle yapılan geleneksel dondurma yönteminde, 
tüp veya straw içindeki dondurulacak dokuya 
dondurma medyumu ilave edilerek belli bir süre 
(yaklaşık 30 dk) sıvı azota 810cm uzakta olacak 
şekilde yerleştirilir. Bu süre içinde dokunun ısısı 
giderek düşer. Bu sürenin sonunda tüp doğrudan 
sıvı azot tankına konur. 

Programlı yavaş dondurma yönteminde, 
ayarlanabilir dondurma cihazında belirlenen 
hızda sıcaklık azaltılır. -7°C’ye gelindiğinde bir 



Gülnaz KERVANCIOĞLU

Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 1 Sayı 2 - Temmuz 2018 (17-26) 23

süre ( 5-10 dk) beklenir, bundan sonra seeding 
uygulanabilir. -7°C den -30 °C ve -40 °C’ye 
kadar belirli bir hızla (genellikle 0,2 ve 0,3°C/dk) 
soğutulur, bunu takiben genellikle 10°C/dk hızla 
soğutularak sıcaklık -80°C’ye kadar inilir buradan 
doku -196 °C’deki sıvı azot tankına konur (6).

Ancak yavaş dondurma yönteminde hücre hasarı 
oluşması bir dezavantajıdır. Bu yöntemde hücrede 
oluşan hasarın en önemli sebebi hücre içinde 
erken buz kristalleri oluşması ve uygun şekilde 
çözülememesidir. Dokular hücre dışı buz oluşumunu 
tolere edebilir fakat hücre içi buz oluşumu genellikle 
hücrenin ölümü ile sonuçlanır. Genel olarak 
kriyoprezervasyonda hasara neden olan faktörler, 
solüsyon etkisi, hücre dışı buz oluşumu, su kaybı, 
hücre içi buz oluşumu olarak sıralanabilir. Yüksek 
konsantrasyonlu bazı solüsyonlar buz kristali 
oluşumunu artırabilir (44,45) (Şekil 3). 

Yavaş dondurma esnasında örnekteki buz nukleusu 
oluşumunu azaltmak için seeding uygulaması ve 
kimyasal nükleantlar, elektrofreezing, mekanik 
metodlar, şok soğutma, basınç kaydırması gibi 
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır (51). Seeding, 
IVF uygulamalarında, embriyo ve oositlerin (52) 
yavaş dondurma yöntemiyle dondurulmasında 
küçük buz kristallerinin oluşumunu azaltmak için 
kullanılmıştır.

Vitrifikasyon yöntemi; doku veya hücrenin 
yüksek derecede (-196 ºC) hızla dondurularak cam 

Şekil 3. Vitrifikasyonda camsı görünümlü donma 
ve geleneksel buzlu donma görünümü.

gibi katılaşması ve hücre içi kristal oluşumunun 
engellenmesi esasına dayanan bir dondurma 
yöntemdir (Şekil 3). Bu yöntemde kristal 
oluşumuna fırsat vermeden, solid yapı şeklinde 
dondurma yapılarak buz oluşumu engellenir (45). 
Vitrifikasyonda kullanılan solüsyonun yüksek 
viskozite ve donma ısısının düşmesi gibi iki 
özelliğinin olması gerekir. Birçok solüsyon bu 
özellikte olabilir ancak büyük moleküllü solüsyonlar 
daha etkilidir. Vitrifikasyonda kriyoprotektan 
antifriz gibi etki ederek donma ısısını düşürür 
(53). Amaç soğutma esnasında giderek yükselen 
viskozite artışı ile buz çekirdeği oluşması ve 
büyümesinin önlenmesidir. Sistem ‘cam gibi’ 
translasyonel molekül hareketinin durdurulduğu 
dönemde sabitlenir. Vitrifikasyon, donmanın 
biyolojik hasar etkilerini bertaraf eder. İşlem 
esnasında ‘’cam gibi’’ yapıda bir bozulma olmaması 
nedeniyle vitrifikasyon tüm biyolojik sistemlerde 
uygulanabilmektedir (50). Bu yöntemde, uygulama 
esnasında kullanılacak taşıyıcı, dengeleme ve 
vitrifikasyon süreleri sonucun başarılı olmasında 
önem arz eden faktörlerdir. Dengeleme esnasında 
hücre önce suyunu dışarı verir büzülür, daha sonra 
dengeleme solusyonu içindeki kriyoprotektan 
hücre içine girer ve tekrar hücre şişer. Tam bu 
esnada doku, vitrifikasyon solüsyonu içine konulup 
sıvı azot tankında dondurulur. Hücre içindeki su 
çekildiği için buz kristali oluşmaz. Hücre hızla 
donarak katılaşır. Çözme esnasında ise süreç 
tersine dönerek tekrarlanır. Çözmeye alınan hücre 
osmolaritesi yüksek sükroz içine konularak hücre 
içindeki kriyoprotektan hücre dışına tamamen 
çekilir. Sükroz oranı azaltılarak hazırlanan 
medyumlarla terarlanan yıkamalar yapılarak hücre 
içine suyun tekrar alınması sağlanır (50). 

Vitrifikasyon solüsyonunun çözülme esnasında 
kristalize olmasıyla devitrifikasyon sorunu 
ortaya çıkabilir. Devitrifikasyon, vitrifikasyon 
uygulanan dokunun ısıtılması esnasında oluşabilir. 
Devitrifikasyonu önlemek ve vitrifiye materyalde 
buz kristallerinin oluşmasını engellemek ve kaliteli 
bir sonuç elde etmek için, çözmenin mümkün 
olan en hızlı sürede ve uniform şekilde yapılması 
gereklidir. 

Yöntemin, organ ve büyük dokuların 
bankalarda saklanmasında kullanılabilmesi için 
devitrifikasyon sorununu önleyen etkili hızlı 
çözme tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir 
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(54). Klasik kriyoprezervasyona alternatif 
bir yaklaşımla, vitrifikasyon birçok hücre 
sistemlerinin korunmasında önemli yöntem olarak 
gösterilmektedir (50). 

Prepubertal testis dokusunda çözülme sonrası 
seminifer tübülüs yapısının ve hücrelerin 
canlılıklarının korunması, dondurma hızı ve 
kullanılan kriyoprotektandan çok etkilenir, o 
nedenle dondurma çözme protokolleri prepubertal 
testis için en uygun şekilde uygulanmalıdır. 
Prepubertal testis dokusu ile ilgili araştırmalar 
sürdürülmektedir

Sonuç
Embriyo, kadın üreme hücreleri, dokuları 
ve spermin fertilite korunmasında saklanma 
yöntemlerinin daha oturmuş olması yanında 
testisin saklanmasında özellikle prepubertal erkek 
çocuklarda testis dokusundaki spermatogonyal 
kök hücrelerin en uygun şekilde dondurularak 
saklanması, laboratuvar teknikleri açısından 
çözümlenmesi gereken bir sorundur. Testisin, 
doku ya da hücre süspansiyonu şeklinde mi 
saklanmasının daha uygun olacağı da henüz cevap 
bekleyen sorulardandır. Testis fertilite restorasyon 
tekniklerindeki umut verici gelişmeler, yakın bir 
gelecekte hastalara kliniklerde uygulanabilecek 
duruma geleceğini düşündürmektedir.
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Obezite, Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci Arasındaki Bağlantı: 
İnflamasyon

Cansu ÖZBAYER1, Emine YAĞCI2, Hülyam KURT3

Öz
Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM), obezite ve fiziksel inaktiviteye bağlı olarak sıklıkla gözlemlenen, 
periferik dokularda insülin direnci ve pankreatik β hücresi disfonksiyonu ile karakterize olan 
kronik metabolik bir hastalıktır. İnsülin direnci, pankreas tarafından salgılanan insülinin yağ, 
kas ve karaciğer hücrelerinde gerekli veya yeterli tepkiyi oluşturamaması durumudur. Obezite, 
sıklıkla insülin direnci ve T2DM’nin de eşlik ettiği yağ dokunun aşırı artışıyla karakterize 
metabolik bir hastalıktır. Yağ doku nedenli inflamasyon da, obezite ve insülin direncini birbirine 
bağlar ve böylece T2DM’nin erken evresinde anahtar rol oynar. İnflamasyon, immün sistemin 
doğal bir bileşeni olup, her türlü zararlı, yabancı ve yıkıcı etkene karşı organizmanın verdiği 
doğal savunma yanıtıdır. Ancak inflamasyon, kişinin kendi dokularına karşı geliştiğinde, 
yeterince kontrol edilemediği durumlarda veya kronik inflamasyon geliştiğinde diyabet, obezite 
ve kanserin de içinde bulunduğu çeşitli patolojiler ortaya çıkmaktadır. İnflamasyon mekanizması; 
interlökinler, interferonlar, TNF-α, MAP-kinazlar, Toll-like reseptörler, NF-kB gibi kemokin, 
kemokin reseptörleri ve sitokinlerden oluşan çok sayıda anahtar düzenleyiciyi içerir.

İnflamasyonun, insülin direnci üzerine olan önemli etkisi bilinmekle birlikte günümüzde 
inflamasyonun T2DM ve obezite üzerine etkisi henüz aydınlatılamamıştır. Derlememizde 
insülin direnci, obezite, T2DM hastalıklarının inflamasyonla ilişkisi incelenecek ve inflamatuvar 
süreçte görev alan temel genler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, Obezite, İnflamasyon, İnsülin direnci

The Link Between Obesity, Type 2 Diabetes and Insulin Resistance: Inflammation

Abstract
Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a chronic metabolic disease characterized by insulin 
resistance and pancreatic β cell dysfunction in peripheral tissues, frequently observed due to 
obesity and physical inactivity. Insulin resistance is the inability of insulin secreted by the 
pancreas to produce the necessary or sufficient response in fat, muscle and liver cells. Obesity is a 
metabolic disease characterized by an excessive increase in fat tissue and frequently accompanied 
by insulin resistance and T2DM. Fatty tissue-induced inflammation also links obesity and insulin 
resistance and thus plays a key role in the early phase of T2DM. Inflammation is a natural 
component of the immune system and is the natural defensive response of the organism to all 
kinds of harmful, foreign and destructive effects. However, when inflammation develops against 
one’s own tissues, when it is not adequately controlled, or when chronic inflammation develops, 
a variety of pathologies, including diabetes, obesity and cancer, are develop. The inflammatory 
mechanism includes a number of key regulators including chemokine, chemokine receptors 
and cytokines such as interleukins, interferons, TNF-a, MAP kinases, Toll-like receptors, NF-
kB. Inflammation is known to have an important effect on insulin resistance, but the effects of 
inflammation on T2DM, obesity and insulin resistance has not yet been elucidated. 

Inflammation is known to have an important effect on insulin resistance, but the influence 
of inflammation on T2DM, obesity and insulin resistance has not yet been elucidated. In our 
review, insulin resistance, obesity, T2DM diseases will be examined in relation to inflammation 
and basic genes involved in the inflammatory process will be discussed in detail.
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Giriş 
Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM), sıklıkla obezite 
ve fiziksel inaktiviteye bağlı olarak gözlemlenen, 
temel olarak genetik yatkınlığı olan kişilerde 
yaşam tarzı ile tetiklenen ve giderek artan insülin 
direnci ve zamanla azalan insülin salınımının söz 
konusu olduğu kronik metabolik bir hastalıktır. 
Dünya nüfusunun yaklaşık %5-10’u tip 2 diyabet 
hastasıdır. Son yayımlanan Uluslararası Diyabet 
Federasyonu (IDF) Diyabet Atlası’na göre ülkemiz 
Avrupa ülkeleri arasında diyabet prevalansının en 
yüksek olduğu ülkedir (1). 

Obezite diyabetin de dahil olduğu birçok kronik 
hastalık için temel bir risk faktörüdür (2). 
Türkiye’de obezite düzeyi 1998 ve 2010 yılları 
arasında %22’den %31’e çıkmıştır. Şu anda 
yetişkin popülasyonunun üçte ikisi ya fazla kilolu 
ya da obezdir (3).

Kentleşme ve şehir yaşamı çerçevesinde gelişen 
yaşam tarzı değişiklikleri diğer etkenlerle beraber 
fazla kilolu ve obez bireylerin sayısında artışa neden 
olmakta ve bu artış da global diyabet sorununa 
belirgin olarak katkıda bulunmaktadır (1).

Yedi milyondan fazla bireyi etkileyen T2DM ve 
ilişkili metabolik hastalıklar (4) için yeni tanı ve 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini hedefleyen 
moleküler yolakların belirlenmesi ülkemiz için 
büyük önem arz etmektedir.

Bu bölümde; immün süreçlerin ve özellikle sistemik 
inflamasyonun insülin direncini etkileyerek T2DM 
ve obezite gelişimine neden olabileceği göz 
önünde bulundurularak, T2DM-insülin direnci-
inflamasyon ve obezite arasındaki ilişki ile ilgili 
veriler sunulmuştur.

Tip 2 Diyabet – İnsülin Direnci
T2DM periferik dokularda insülin direnci ve 
pankreatik β hücresi disfonksiyonu ile karakterizedir 
(5). İnsülin direnci sendromu; santral obezite, 
hipertansiyon, dislipidemi, hiperinsülinemi içeren 
ve büyük damarlarda hastalık gelişme riskini artıran 
bir metabolik bozukluktur ve tip 2 diyabetin birincil 
karakteristik özelliğidir (6). 

Besin alımına bağlı olarak artan kan glukoz 
seviyesi, pankreasın β hücrelerinden salınan 
insülin hormonunun glukozun hücrelere 

alınmasını sağlamasıyla düşer. İnsülin direnci, 
pankreas tarafından salgılanan insülinin yağ, kas 
ve karaciğer hücrelerinde gerekli veya yeterli 
tepkiyi oluşturamaması durumudur. Normalde 
insülinin başlıca görevi kan dolaşımındaki 
glukoz seviyesini düşürmektir. Ancak insülin 
direnci sendromunda vücut hücrelerinin insüline 
verdiği cevabın azalması veya cevabın olmaması 
nedeniyle kan glukozu düşürülemez. İnsülin 
direncini telafi etmek için, β hücreleri, çok 
fazla miktarda insülin üretir (hiperinsülinemi) 
ve kan şekeri düşürülmeye çalışılır (5). 

İnsülin direnci varlığında, β-hücrelerinin insülin 
sekresyon yeteneği azaldıkça insülin yetmezliği 
gelişir, önce glukoz toleransı bozulur daha sonra 
tip 2 diyabet gelişir. Organizma ürettiği insüline 
yanıt veremez ya da kullanamaz. İnsülin direncinin 
mi yoksa β-hücre defektinin mi öncelikli olduğuna 
dair tartışmalar bulunsa da son zamanlarda yapılan 
epidemiyolojik çalışmalar insülin direncinin 
öncelikli anormallik olduğunu göstermektedir(7-9).

İnsülin Direnci ve İnflamasyon 
İnsülin direncinin ana nedeni defektli insülin salgısı 
olmasına rağmen günümüzde inflamasyonun 
insülin direncini etkileyen önemli nedenlerden biri 
olduğu rapor edilmiştir (10,11).

Normal süreçlerde inflamasyon, immünolojik veya 
immünolojik olmayan her türlü zararlı, yabancı 
ve yıkıcı etkene karşı organizmanın verdiği 
doğal savunma yanıtıdır. Bu biyolojik yanıt, 
hücre hasarının nedenlerini ortadan kaldırmak 
ve zararlı etkenleri olduğu yerde sınırlı tutarak 
kontrol sağladıktan sonra, hücre hasarı sonucu 
oluşan nekrotik hücreleri ve dokuları ortamdan 
uzaklaştırarak dokunun yeniden yapılanmasını 
ve iyileşmesini başlatır (12). Ancak inflamasyon, 
kişinin kendi dokularına karşı geliştiğinde, 
yeterince kontrol edilemediği durumlarda veya 
kronik inflamasyon geliştiğinde diyabet, obezite 
ve kanserin de içinde bulunduğu çeşitli patolojiler 
ortaya çıkmaktadır (13-15).

Son yıllarda yapılan çalışmalarda inflamasyon ve 
insülin direnci arasındaki ilişkiye yapılan vurgu 
dikkati çekmekte olup, tip 2 diyabet ve obezite 
patogenezinde aktive olmuş inflamatuvar cevabın 
önemli yere sahip olduğu, pro-inflamatuvar 
sitokinlerin ve kemokinlerin β hücre ölümüne ve 
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kronik hiperglisemiye neden olduğu belirtilmektedir 
(16,17).

Moleküler Temelleri
Normal süreçte insülin sinyal yolağında insülin, 
insülin reseptörünü aktifleştirerek etki eder. İnsülin 
reseptörü, reseptör tirozin kinaz ailesindendir. 
İnsülinin bağlanmasıyla önce otofosforilasyona 
uğrar, daha sonra insülin reseptör substrat (IRS)-1 
proteinini tirozinler üzerinden fosforiller. Bu yolla 
aktifleşen IRS-1 insüline özgü sinyal yollarını 
uyararak hücresel yanıtların ortaya çıkmasını sağlar.

Kronik inflamasyon meydana geldiğinde, 
dokulardan aşırı miktarda TNF-α salınır ve bu 
da hedef dokulardaki NF-kB ve MAPK gibi 
inflamatuvar kinazları aktifleştirir. Bu kinazlar, 
IRS-1’in serin fosforilasyonuna neden olarak 
tirozin fosforilasyonunu engeller. Tirozinlerden 
değil serinlerden fosforillenen IRS-1 aktifleşemez 
ve bu yolla sinyal iletimini baskılar. Dolayısıyla 
dolaşımda normal seviyede insülin olmasına 
rağmen, insülin reseptörlerde cevapsızlık meydana 
geldiğinden insülin direnci gelişir (Şekil 1) (18).

İnflamasyon ve insülin direnci arasındaki en önemli 
bağ adipoz dokudur. Bilindiği gibi adipoz doku 
aslında endokrin bir organdır ve pro-inflamatuvar 
sitokinlerin ve kemokinlerin salınımından 
sorumludur. Bu sitokin ve kemokinler insülin 
hassasiyetini ve insülin etkisini engeller. Bu nedenle 
obezite ve yüksek yağlı beslenme inflamasyonun 
tetiklenmesinde önemli rol oynar. Özetle, yüksek 
yağ kitlesi veya yüksek yağlı diyet ile beslenme 
inflamasyon ile ilişkili olarak insülin direnci ve tip 
2 diyabete neden olur (16,20-22).

Ayrıca insülinin, insanlarda TNF-α, IL-6, MCP-1 
ve C reaktif protein (CRP) gibi önemli inflamatuvar 
düzenleyici seviyelerini önemli ölçüde azalttığı 
ve insülinin anti-inflamatuvar etki gösterdiği 
bildirilmiştir (23). Bu çalışmalar, anti-inflamatuvar 
mekanizmanın, antidiyabetik süreçte rol 
oynayabileceğini, ayrıca T2DM’nin inflamatuvar 
bir hastalık olduğunu göstermiştir (22,23).

Obezite ve İnflamasyon 
Obezite, vücutta birçok endokrin ve metabolik 
fonksiyonu bulunan yağ dokusunun normalden fazla 

Şekil 1. İnflamasyonda insülin direnci, hücre çoğalması ve sağkalımının eş zamanlı indüklenmesi. 
Bağışıklık sisteminin aktive edilmiş hücreleri, NF-κB aracılığıyla hücre çoğalması ve sağkalımını, JNK 

aracılığıyla insülin direncini indükleyen sitokinler ve ROS’un salınmasını sağlar. Pozitif etkiler oklarla ve 
önleyici etkiler biten çizgilerle gösterilmiştir (19).
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olması sonucu ortaya çıkan, fizyolojik, organik, 
sistemik, hormonal, metabolik, estetik, psikolojik 
ve sosyal sorunlara yol açabilen bir hastalıktır (24).

Obezite ile meydana gelen inflamasyon, insülin 
duyarlılığında değişmeye neden olarak diyabet için 
sorumlu bir başlangıç faktörü olabilir (25).

Obezitede inflamasyon öncelikle adipoz doku 
aracılığı ile meydana gelir. Beden yağ miktarı 
aşırı olan kişilerde adipoz doku tarafından fazla 
miktarlarda TNF-α ve IL-6 gibi inflamatuvar 
sitokinler salgılanır ve bunlar karaciğerde CRP 
üretimini uyararak kronik inflamasyonu tetikler 
(25,26). Artan vücut kitle indeksi ile beraber 
artan inflamasyon mediyatörlerinin salınımı 
da, obezitenin istenmeyen sonuçlarına neden 
olmaktadır (25).

“İnflamasyon hipotezi”, aynı zamanda obezitenin, 
yağ dokusunda makrofajların geçişini sağlayarak 
inflamatuvar moleküller ürettiği, insüline duyarlı 
dokular ve β hücrelerinde patolojik değişiklikler 
yaptığı ve bu sayede kronik inflamasyona neden 
olduğunu ileri sürmektedir (Şekil 2) (27).

İkinci bir durum ise, kronik makro besin alımının 
obezitede pro-inflamatuvar süreci tetiklemesidir. 
Aşırı miktarda glukoz, doymuş serbest yağ asidi ve 
lipid içeren diyetle beslenmenin kemokin ve sitokin 
üretimini indükleyerek inflamasyon gelişimine 
neden olduğu bildirilmiştir (16).

Potansiyel olarak zararlı lipid bileşenleri ve 
metabolitleri, karaciğer ve β-hücreleri gibi periferik 
hücreler üzerinde sitotoksik etkiler gösterebilir, 
böylece fonksiyon, hayatta kalma yeteneği ve 
rejenerasyonlarını zayıflatabilir.

 “Adipokin hipotezi” olarak adlandırılan üçüncü 
bir durum da, beyaz yağ hücrelerinin bir endokrin 
organ olarak işlev görmesini, otokrin ve parakrin 
fonksiyonlu çeşitli hormonlar salgılamasını ifade 
eder. Obezitedeki yağ depolarının genişletilmesinin 
bu endokrin faktörlerin işlevsiz sekresyonuna 
neden olması, insülin hedef dokuların metabolik 
olarak bozulmasına ve nihayetinde insülin üreten β 
hücrelerinin işlev bozukluğuna yol açar (27).

Obezite durumlarında, yağ dokusu sürekli bir 
metabolik stres halindedir; bu durum, makrofajların 

Şekil 2. “İnflamasyon hipotezi”. Obeziteye bağlı kronik inflamasyonun patofizyolojisi ve periferik insülin 
direnci. DAG, diacilgliserol; IL-1, interlökin-1; MCP-1, monosit kemotaktik protein-1;

TNF-α, tümör nekroz faktörü alfa; Toll benzeri reseptör 4, TLR-4 (27).
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birikmesine yol açan stres ve inflamasyon yanıtının 
aktivasyonuyla sonuçlanır.

Bu durumda, adipositler adipoz dokudaki 
proinflamatuvar durumu artırmak ve lokalize insülin 
direncine neden olabilmek için parakrin veya otokrin 
şekilde hareket edebilen sitokinler, adipokinler ve 
serbest yağ asitlerini serbest bırakırlar. Yağ dokusu, 
aynı zamanda bu sitokinler, adipokinler ve serbest 
yağ asitlerinin karaciğer ve kaslara gittiklerinde 
insülin duyarlılığını düşürebilecekleri bir endokrin 
organ olarak hizmet eder. Yağ dokusundan türeyen 
faktörlere ek olarak, stres ve inflamatuvar sinyaller, 
karaciğer ve kas içinde bağımsız olarak ortaya 
çıkabilir ve bu organlarda lokal insülin direncine 
neden olabilir (Şekil 3) (28).

Aynı zamanda çalışmalarda, obezitede artan 
insülin direncinden de adipoz doku tarafından 
salgılanan inflamatuvar sitokinlerin sorumlu olduğu 
belirtilmekte ve obezitenin kronik inflamatuvar bir 
patoloji olduğu da doğrulanmaktadır (29,30).

Özetle kronik inflamasyon; 

1) İnsülin direncinin oluşumuna neden olur. 

2) İnsülin direnci varlığında, β-hücrelerinin insülin 
sekresyon yeteneği azaldıkça insülin yetmezliği 
gelişir, önce glukoz toleransı bozulur daha sonra tip 
2 diyabet gelişir. 

3) Obezitede yağ dokusundan makrofajların geçişi 
kolaylaşır ve inflamatuvar moleküller üretilir, bu da 
insüline duyarlı dokular ve β hücrelerinde patolojik 
değişiklikleri tetikleyerek kronik inflamasyona 
neden olur.

Bu bilgilere dayanarak bu bölüme kadar insülin 
direnci, tip 2 diyabet ve obezitenin kronik 
inflamasyondan ve aynı zamanda birbirlerinden 
direkt olarak etkilenen patolojiler olduğu ile ilişkili 
literatür verileri sunulmuş olup, derlememizin 
bundan sonraki bölümünde bu süreçlere etki eden 
fonksiyonel genler ve protein aileleri hakkındaki 
verilere yer verilecektir. 

Şekil 3. Obezite indüklü inflamasyon ve streste sistemik insülin direncinin gelişimi.
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Temel İnflamasyon üyeleri

Kemokinler
Kemokinler, 8-12 kD moleküler ağırlığına sahip 
protein yapıda moleküller olup inflamasyonda ve 
infeksiyonlara karşı konakçı cevabında lökositlerin 
dokulara yerleşimini kontrol etmektedir. Ayrıca 
kemokinler, inflamasyonda ve homeostazda 
lökositlere ve kök hücrelere kemotaksi yaptıran 
sitokinlerdir. Kemokinler ayrıca, lökosit-endotelyal 
hücre ilişkilerinde, T ve B hücre matürasyonunda, 
immün denetim, tolerans ve immünitenin 
oluşumunda, T-B hücre iletişiminde ve primer 
immün cevabın oluşmasında etkin olmaktadırlar. 

İnflamasyon sürecinde kemokinlerin sekresyonunda 
artış gözlenmektedir. İnflamasyonda birçok dokuda 
(deri, beyin, eklem, akciğer, kan damarları, böbrek 
ve gastrointestinal sistem) kemokinlerin arttığı 
belirlenmiştir. Kemokin üretimi için en önemli 
uyarı proinflamatuvar sitokinlerdir (IL-1, LPS, 
TNF-α, IFN-γ, IL-4 ve viral infeksiyonlar). 

İnflamasyonla seyreden hastalıklarda kemokinlerin 
önemli görevleri bulunmaktadır. Kemokinler, 
lökositlerin kandan dokuya geçişini ve lökositlerin 
inflamasyonlu bölgede birikerek aktive olmalarını 
sağlar (31,32).

Normal fizyolojik yanıtta lökositlerin bu bölgeye 
gelmesiyle, toksik reaktif nitrojen ve oksijen ara 
ürünleri ile matrix metalloproteinazlar (MMPs), 
serin ve sistein proteazlar gibi çeşitli proteazların 
salınmasına neden olurlar. Bu moleküller 
enfeksiyon ajanlarını yok eder ve zedelenen 
dokuların uzaklaştırılmasını sağlayarak zedelenme 
bölgesini tamir için temizlerler. Ancak inflamatuvar 
mekanizmaların uyarılmasının uzaması ciddi doku 
hasarına neden olur (13). 

Sitokinler
Sitokinler hücresel düzenleyici proteinlerdir. Çeşitli 
uyarılara karşı cevap olarak özel hücreler tarafından 
salgılanır ve hedeflenen hücrelerin davranışını 
etkilerler. Sitokinlerin etkileri sistemik veya 
lokaldir. Bazıları klasik hormon gibi davranır ve 
belli hücreler tarafından kana veya çeşitli hücresel 
sıvılara salgılanıp vücudun diğer bölgelerindeki 
hücresel reseptörlerine bağlanırlar. Diğer sitokinler 
daha lokalize olmuş etkiler gösterirler. Bunlar 
otokrin (bir hücre tarafından salgılanan sitokinin 

aynı hücre üzerine etkisi) ve parakrin (belli bir hücre 
tarafından salgılanan sitokinin yakındaki komşu 
hücreye etkisi) etkilerdir. Sitokinlerin tanımlanması 
ve karakterize edilmesi çeşitli isimlendirme ve 
sınıflandırma sistemine göre yapılmıştır. Bu 
sınıflandırma sitokinler arasındaki fonksiyonel 
benzerliklere etki mekanizmalarına dayanmaktadır. 
Sitokinler başlıca şu ana gruplara ayrılmaktadır: 

1) Büyüme faktörleri (Epidermal büyüme faktörü, 
EGF; Platelet orijinli büyüme faktörü, PDGF; 
insülin benzeri büyüme faktörü-1, IGF-1; İnsülin 
benzeri büyüme faktörü-2, IGF-2; Sinir büyüme 
faktörü, NGF vb.) 

2) Lenfokinler (interlökin-1α, IL-1α; II-1β; IL-2; 
IL-3; IL-4; IL-5; IL-6; IL-7; IL-8; IL-9; IL- 10; IL-
11; IL-12; IL-13; IL-14; IL-15) 

3) Koloni sitimüle eden faktörler (Granülosit/
makrofaj koloni sitimüle eden faktör, GM-CSF; 
Granülosit-CSF; Multi-CSF; Eritropoietin, EPO; 
Lösemi inhibitör faktör, LIF) 

4) Transforme edici büyüme faktörleri (TGF-α; 
TGF-β) 

5) Tümör nekroz faktörleri (TNF-α; TNF-β) 

6) İnterferonlar (IFN-α; IFN-β; IFN-γ) [33].

İnterlökinler
Aşağıda inflamasyonla ilişkili rolleri olduğu bilinen 
bazı interlökin ailesi üyeleri tanımlanmıştır: 

İnterlökin-1 (IL-1) ailesi üç farklı proinflamatuvar 
sitokin içerir. Bunlar; IL-1 alfa (IL-1A), IL-1β 
ve IL-1 reseptör antagonistidir. IL-1A kodlayan 
gen, kromozom 2’de (q14.2) lokalize olmuştur. 
IL-1 inflamatuvar özelliklere sahiptir ve akut 
inflamasyonda görev alırlar [34]. Bu nedenle; 
T2DM ve obezite gibi inflamatuvar hastalıklarda 
rol oynayabilir. IL-1A, nükleer faktör kB (NFkB) 
ve aktivatör protein-1 (AP-1) gibi transkripsiyon 
faktörlerinin aktivasyonunu sağlayan düzenleyici 
bir sitokindir (35). 

İnterlökin 6 (IL-6), B-hücresi farklılaşma 
faktörü olarak da tanımlanır ve bağışıklık yanıtı, 
hematopoez ve inflamasyonu düzenleyen çok 
fonksiyonlu bir sitokin olarak bilinmektedir. IL-6, 
diğer sitokinlere benzer sarmal bir yapıya sahiptir. 
IL-6 reseptörü ve diğer pek çok sitokin reseptörü 
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yapısal olarak benzerdir ve sitokin reseptörü süper 
ailesini oluştururlar. IL-6 üretiminin artmasının 
çeşitli otoimmun hastalıkların patofizyolojisinde 
ve kronik inflamatuvar proliferatif hastalıklarda rol 
oynayabileceği belirtilmektedir (36). 

Sitokinlerin IL-10 ailesi dokuz üyeden oluşur. 
Bunlar; IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-
26 ve daha uzaktan ilişkili IL-28A, IL-28B ve 
IL-29’dur. Bu sitokinler, çeşitli enfeksiyonlar 
sırasında, özellikle epitelyal hücrelerden, çeşitli 
konakçı savunma mekanizmalarını ortaya 
çıkarmaktadır. IL-10 familyası sitokinleri, doku 
epitel tabakalarının bütünlüğünü ve homeostazını 
korumak için gereklidir. Bu ailenin üyeleri, viral 
ve bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu hasarı 
sınırlandırmak için doku epitelinden doğuştan gelen 
bağışıklık yanıtını destekleyebilir. Bu sitokinler, 
enfeksiyon veya enflamasyonun yol açtığı yaralarda 
doku iyileştirme işlemini kolaylaştırabilirler. Son 
olarak, IL-10’un kendisi proinflamatuvar yanıtları 
bastırabilir ve inflamasyonun neden olduğu doku 
hasarlarını sınırlayabilir. Bu nedenle, IL-10 
ailesindeki sitokinler birçok bulaşıcı ve inflamatuvar 
hastalıkta önemli işlevlere sahiptir (37).

İnterferonlar
İnterferonlar, 3 alt kategoriye ayrılabilir. Tip I 
interferonlar, insanlarda 13 homolog alt türe sahip 
IFN-α, tek bir IFN-β, ve diğer daha az karakterize 
edilmiş interferon alt tipleri (IFN-ε, IFN-t, IFN-k, 
IFN-v, IFN-d ve IFN-z). Bunlardan IFN-α ve IFN-β 
en iyi tanımlanmış interferonlardır. Enfeksiyon 
sonucu çok sayıdaki hücre tipinde indüklenirler 
(38). 

IFN-γ, tek tip II interferondur, yapısal olarak 
tip I ve III interferonlardan farklıdır ve IFN-γ 
reseptörü olarak tanımlanan farklı bir reseptör 
aracılığıyla uyarılır (38). IFN-γ, antiviral 
aktivite, majör histokompatibilite kompleksinin 
(MHC) ekspresyonunun güçlendirilmesi, T ve 
natural killer (NK) hücrelerin stimülasyonu 
gibi pleiotropik fonksiyonlara sahip tipik bir 
proinflamatuvar sitokindir. IFN-γ, çeşitli organların 
kronik inflamatuvar hastalıklarında önemli roller 
oynamaktadır (39).

Diğer inflamasyon üyelerine ait bilgiler de bu 
bölümde sunulmaktadır:

MAP-kinazlar
Mitojenle aktive protein kinazlar (MAPK), 
inflamatuvar cevapların, doğal immün yanıtların 
önemli modülatörleridir. İnflamatuvar sinyallere 
yanıt olarak MAPK yolağı, TNF-α ile aktive 
olduğu bilinen ve NF-kB’nin aktivasyonunda yer 
alan önemli sinyal molekülleri olan p38, ERK ve 
JNK’nin fosforilasyonu yoluyla aktive edilir (40). 

Bakteriyel enfeksiyona karşı savunmada, bakterilerin 
tipik moleküllerini Toll benzeri reseptörler (TLR) 
ve Model (Pattern) tanıma reseptörleri (PRR) tanır. 
TLR4, reseptör dimerizasyonu yoluyla MAPK’ları 
ve NF-kB ‘yi bağlar ve bunlarla bağlantı kurar. 
Aktive edilmiş MAPK’lar ve NF-kB sinyal yolunun 
bileşenleri, IL-1β, IL-6, TNF-α ve diğer pro-
inflamatuvar sitokinlerin ekspresyonunu artırarak 
inflamasyonu düzenler (41).

Toll-like Reseptörler
Toll-like reseptörler (TLR), birçok patojene karşı 
doğal immün cevabın oluşmasını sağlayan bir grup 
transmembran proteinidir. İnsanlarda interlökin-1 
reseptörünün (IL-1R) homoloğudur ve aynı 
zamanda adaptif immün cevabın da aktive olmasını 
sağlayarak konak immünitesinde çok önemli role 
sahiptir (42,43).

TLR’ler ayrıca, hücre hasarı ve nekroz üzerine 
salınan ve birçok otoimmün hastalıkta varlığı 
gösterilen endojen molekülleri tanıyabilmektedir. 
Bu nedenle, inflamasyon sırasında endojen TLR 
ligandlarının salınması ve dolayısıyla TLR sinyal 
yollarının aktivasyonu, otoimmün hastalıkları 
başlatan ve sürdüren bir mekanizma olabilir. 
TLR’lerin temel görevi, enfeksiyonları tanımak ve 
inflamatuvar mediyatörlerin sentezlenmesine ve 
bir bağışıklık tepkisinin indüklenmesine yol açan 
sinyal yollarını uyandırmaktır (44).

Günümüzde insanlarda TLR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 
10 olmak üzere 10 adet TLR geni tanımlanmıştır. 
TLR3, 7 ve 8 viral kaynaklı RNA’ları, TLR9 viral 
kaynaklı DNA’yı; bakteriyel lipoproteinleri TLR1, 
2 ve 6, lipopolisakkaritleri TLR4 ve flagellinleri 
TLR5 tanır (44).
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Adipositlerde TLR4 sinyalinin uzun zincirli yağ 
asitleri ve LPS tarafından aktive edilmesi, NF-kB 
aktivasyonu ve dolayısıyla TNF-α , IL-1, IL-6, 
iNOS ve MCP-1 gibi inflamatuvar düzenleyici 
genlerin ekspresyonuna neden olur (45,46). Pro-
inflamatuvar yolağın aktivasyonu da insülin 
direncine neden olur. Kronik inflamasyon, insülin 
sinyal yolağının anahtar bileşenleri ile doğrudan 
ilişkili olan sinyal yolaklarının aktivasyonu yoluyla 
insülin duyarlılığını engeller. İnflamasyon, TLR 
ailesinin, özellikle TLR4’ün aktivasyonu yolu ile 
insülin hassasiyetini bozar (47).

TLR4, bir dizi kinaz yolağını ve transkripsiyon 
faktör aktivasyonunu indükleyerek patojenlere karşı 
doğal immün cevabın oluşmasını sağlar. TLR 4 
sinyalizasyonunda MyD88 (myeloid differentiation 
protein 88) bağımlı yolak ve MyD88 bağımsız 
yolak olmak üzere 2 yolak tanımlanmış olup, 
MyD88 bağımlı yolaklardaki sinyal kaskadları, 
pro-inflamatuvar sitokinlerin, kemokinlerin, 
eikosanoidlerin ve reaktif oksijen türleri (ROS) gibi 
doğal immünite etkenlerinin oluşumuna neden olur 
(47).

NF-kB (Nükleer Faktör kappa B)
NF-kB/Rel ailesinde NF-kB1 (p50 / p105), NF-kB2 
(p52 / p100), p65 (RelA), RelB ve c-Rel bulunur. 
Bu ailenin çoğu üyesi homodimerize olabildiği 
gibi birbiriyle heterodimerler de oluşturabilirler. 
NF-kB’nin en yaygın bulunan aktif formu, gen 
indüksiyonu için gerekli transaktivasyon alanlarını 
içeren, bir p50 veya p52 alt biriminden ve p65’den 
oluşan bir heterodimerdir. Hem p50 hem de 
p65, fibroblastlarda yapısal IL-6 üretiminde rol 
oynamaktadır. P50 ve p65 heterodimerleri, insan 
monositlerinde IL-1 veya TNF-α ile inflamatuvar 
genlerin aktivasyonunda rol oynar ve bu etkiler, 
anti-inflamatuvar sitokin IL-10 tarafından bloke 
edilir. Ayrıca, çeşitli NF-kB proteinleri konakçıların 
bazı patojenlere karşı korunmasında önemli bir rol 
oynamaktadır (48). 

NF-kB yolağı, sitokinler, kemokinler ve adezyon 
molekülleri de dahil olmak üzere proinflamatuvar 
genlerin sentezlenmesindeki rolü nedeniyle 
prototipik bir proinflamatuvar sinyal yolağı olarak 
düşünülmektedir (49). 

Sonuç
Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında diyabet 
prevalansının en yüksek olduğu ülkedir. Ayrıca 
obezite insidansı her geçen yıl önemli artış 
göstermektedir. Dünya çapında olduğu gibi 
diyabet ve obeziteyi azaltmak ve önlemeye yönelik 
stratejilerin geliştirilmesi hem hasta maliyetleri 
hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem arz 
etmektedir.

Son yıllarda immünite ve inflamasyon ile insülin 
direnci, T2DM ve obezite arasındaki ilişkinin 
vurgulandığı tekil çalışmalar bulunmakla birlikte 
bu alanda kapsamlı olarak temel immünite ve 
inflamasyon üyelerinin birlikte değerlendirilmesi 
literatüre katkı sağlayacaktır.

Ayrıca her toplumun genetik alt yapısı, çevresel 
maruziyetleri ve sosyo ekonomik durumu 
(eğitim durumu, beslenme alışkanlıkları ve 
besin kalitesindeki farklılıklar) birbirinden farklı 
örüntüler içerisinde olacağından ülkemiz bazında 
da bu hastalıklarla ilgili yapılacak çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, moleküler temelleri benzer olduğu 
düşünülen bu hastalıklar arasındaki temel 
bağlantının kurulması, potansiyel hedef genlerin 
hastalıklardaki rolünün belirlenmesi önem arz 
etmektedir.
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Hemoreoloji ve Patofizyolojik Önemi

Mukaddes SİNAN1 , Nesrin Zeynep ERTAN2 

Öz
Hemoreoloji, kan akımının davranışını inceleyen ve son yıllarda klinisyenlerin de ilgisinin 
oldukça arttığı bir bilim dalıdır. Hemoreolojik incelemelerde kullanılan başlıca parametreler; 
hematokrit (Hct), tam kan ve plazma viskozitesi, eritrosit deformabilitesi ve eritrosit 
agregasyonudur. Kanın akış davranışının, uygun doku perfüzyonunun sürdürülmesinde önemli 
bir belirleyici olduğu, uzun zamandan beri inceleme konusu olmuş ve yapılan araştırmalarda, 
kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve paraproteinemi gibi çeşitli patolojik durumlarda, 
hemoreolojik parametrelerin değişiklikler gösterdiği bildirilmiştir. Kanın akış özelliklerinin; 
kan akışına ve doku perfüzyonuna katkısı, birçok araştırmanın konusu olmuştur. Kanın 
akışkanlığının, doku perfüzyonuna etkisini gösteren deneysel bulgular, klinik değerlendirmeler 
için temel oluşturmaktadır ve birçok klinik çalışmada, kan akışkanlığı ile kan dolaşımı ile ilgili 
sorunların şiddeti arasındaki ilişki doğrulanmıştır. Bu derlemede de, patofizyolojik koşullara 
özel önem verilerek, kan reolojisinin rolü ile ilgili deneysel ve klinik veriler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemoreoloji, Kan viskozitesi, Plazma viskozitesi, Eritrosit agregasyonu, 
Eritrosit deformabilitesi

Hemorheology and Pathophysiological Importance

Abstract
Hemorheology is a discipline that examines the behavior of blood flow and has greatly improved 
in recent years by the interest of clinicians. The majör parameters used in hemorheological 
examinations are; hematocrit (Hct), whole blood and plasma viscosity, erythrocyte deformability 
and erythrocyte aggregation. It has long been a research subject that blood flow behavior is 
an important determinant in the maintenance of proper tissue perfusion and studies have been 
reported that hemorheological parameters change (increase in blood and plasma viscosity, 
impairment of erythrocyte deformability, increase in aggregation) in various pathological 
conditions such as cardiovascular diseases, diabetes and paraproteinemias. Flow characteristics 
of the blood; to the contribution to blood flow and tissue perfusion has been the subject of many 
researches. Experimental findings which demonstrating the effect of blood fluidity on tissue 
perfusion are form the basis for clinical evaluations and in many clinical trials the relationship 
between blood circulation and the severity of blood circulation problems has been confirmed. 
In this review, experimental and clinical data related to the role of blood rheology have been 
scrutinized with special emphasis on pathophysiological conditions.
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Giriş
Reoloji; katı, sıvı ve gaz kapsamına giren tüm 
maddelerin akış ve deformasyon davranışlarıyla 
ilgilenen bilim dalıdır (1,2). Hemoreoloji ise, kanı 
oluşturan hücresel elemanların (eritrosit, lökosit 
ve trombositler) ve plazmanın damar içerisindeki 
davranışını ve kan akımına etkilerini inceler. 
Hemoreolojik incelemelerde kullanılan başlıca 
parametreler; hematokrit (Hct), tam kan ve plazma 
viskozitesi,eritrosit deformabilitesi ve eritrosit 
agregasyonudur (1). Uygun ve doğru bir doku 
metabolizması ve fonksiyonu, yeterli miktarda kan 
akımına bağlıdır ve çoğu dokular, kan dolaşımını 
ve dokunun metabolik ihtiyacını dengede tutan 
vasküler kontrol mekanizmaları ile donatılmıştır. 
Damar sistemi, yeterli düzeyde düzenleyici 
kabiliyeti olan normal bir doku için reolojik 
değişiklikler, vasküler geometrinin uygun bir 
şekilde değiştirilmesi ile telafi edilebilir. Bununla 
birlikte kanın reolojik özellikleri, birçok hastalık 
durumunda değişebilmektedir. Kanın reolojik 
parametrelerinin bozulması, doku perfüzyonunun 
da zayıflamasına neden olur. Özellikle, iskemi 
veya enfeksiyon gibi dokuda meydana gelen 
değişiklikler, kandaki çeşitli hücresel elementlerin 
reolojik özelliklerini kolayca etkiler ve reolojik 
parametrelerinde değişikliğe neden olabilir. Bununla 
birlikte vasküler düzenleyici mekanizmalar kan 
reolojisindeki bu değişiklikleri telafi edemeyebilir 
(3). Bunun sonucunda da fizyopatolojik durumlar 
oluşabilir. Bu derlemede, fizyopatoloji koşullarına 
önem verilerek, kan reolojisinin rolü literatürler 
gözden geçirilerek ortaya konulmuştur (4).

Hemoreolojik Hususlar

Kanın Akış Özellikleri
Kan akımı; dolaşımın belirli bir noktasından, 
belirli bir zaman içinde geçen kan miktarıdır 
(5). Kan akımı organizmada, damar sisteminin 
geometrik özelliklerine, kanın fiziksel özelliklerine 
ve akım hızına bağlı olarak laminar veya türbülan 
karakterde görülebilir. Fizyolojik koşullarda, kan 
akımının karakteri uzun ve düz bir damardan sabit 
hızla, düzgün akış anlamına gelen laminardır ve 
sıvı tabakalarının birbiri üzerinde kayması şeklinde 
gerçekleşir. Laminar akım koşullarındaki bir 
sıvının viskozitesi, sıvının birim alanına uygulanan 
kuvvetin (“kayma kuvveti” – “shearstress”), sıvı 
içindeki hız gradyanına (“kayma hızı” – “shear 
rate”) oranı olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, 
bir sıvının viskozitesi, hareket halindeki bir sıvı 

ile sabit bir duvar arasındaki sürtünme direncidir. 
Kan viskozitesi ise, kan akışının doğal direncidir 
ve viskozitesi, kayma hızı ile değişmektedir 
(2,3,5,6,7).

Reolojik bakış açısına göre kan; sıvı-sıvı olmak 
üzere iki fazlı bir süspansiyon olarak düşünülebilir. 
Kanı oluşturan hücresel elemanlar, sıvı içerikleri 
ve esnek zar yapılarından dolayı, gerçek anlamda 
bir solid sayılmazlar. Dolayısıyla kan, iki fazlı 
bir sıvı olduğundan, belirli bir kayma hızı ve 
sıcaklığındaki akışkanlığı; plazma, hücresel fazın 
reolojik özellikleri (eritrosit deformabilitesi ve 
agregasyonu) ve hücresel fazın hacim bölümüne 
(Hct) göre belirlenir (3).

Yüksek kayma hızlarında kan, çapı ≥ 3 mm den 
büyük arterlere özgü bir akış düzeninde, yüksek 
hızda hareket ettiği zaman daha az visköz olur 
ve eritrositler dağılır. Burada tam kan viskozitesi 
suyun yaklaşık 3-5 katıdır ve eritrositler akış 
direncini azaltmak için maksimum şekilde eliptik 
şekle deforme olurlar (6,8,9). Düşük kayma 
hızlarında kan, daha yavaş hareket eder, eritrositler 
agrege olmaya ve donut benzeri şekle girmeye 
başlandığında daha visköz hale gelir. Eritrosit 
agregasyonu nedeniyle tam kan viskozitesi suyun 
20 – 30 katına çıkar ve makromoleküller oluşur 
(8). Bu geri dönüşümlü eritrosit agregatlarının 
oluşumu, plazma proteinlerinden etkilenir ve düşük 
kayma hızlarında artmış tam kan viskozitesinden 
sorumludur (6).

Şekil 1’de görüldüğü gibi yüksek kayma 
hızlarında gözlenen viskozite değişimleri, eritrosit 
deformabilitesi ile ilişkili iken, düşük kayma 
hızlarında gözlenen viskozite değişiklikleri ise 
eritrosit agregasyonu ile ilişkilidir (7,9,10).

Şekil 1. Normal kanda kayma hızı- viskozite
eğrisi (10)
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Kan Viskozitesinin Belirleyicileri
Kan viskozitesini etkileyen faktörlerden biri, 
Hct’dir. Hct; kandaki eritrositlerin hacim yüzdesidir. 
Şekil 2’de de görüldüğü gibi, kan viskozitesi ile 
Hct arasında, etkisi % 20-60 arası Hct değerlerinde 
daha az, % 60 üzeri değerlerde daha fazla görülen 
logaritmik, doğrusal bir ilişki vardır (3).

Plazma, kanın sıvı fazını oluşturan bölümüdür 
ve viskozitesinde bir değişiklik, Hct ve hücresel 
elementlerin özelliklerinden bağımsız olarak, 
kan viskozitesini doğrudan etkiler. Fizyolojik 
koşullarda, plazma viskozitesi 37°C’ de 1,10-1,35 
cP (centipoise) arasındadır (3,7). Plazma viskozitesi 
artışları, bazı hastalıklarda ve doku hasarı sonrası 
görülebilmektedir. Bu artış, plazmanın protein 
içeriğiyle yakın ilişkilidir. Özellikle; fibrinojen, 
gama globulin gibi akut faz reaktanların artışı, 
plazma viskozitesinin hastalık sürecindeki artışında 
önemli ölçüde rol oynar (11).

Kan Akışkanlığına Eritrositlerin Reolojik 
Davranışlarının Katkıları
Kandaki hücresel elementlerin reolojik özellikleri, 
kan akışkanlığının önemli belirleyicileridir. Olgun 
eritrositler, 8 μm çapında ve 2 μm kalınlığında 
bikonkav disklerdir. Eritrositlerin bu benzersiz 
şekli ve yapısı, bu hücrelere özel, mekanik 
özellikler kazandırır. Eritrosit deformabilitesi, kan 
akımı sırasında kendisine uygulanan kuvvetlere 
yanıt olarak, eritrositin şekil değiştirebilme 
yeteneğidir. Eritrositlerin, bu bikonkav disk 
şeklindeki yapısı sayesinde, belirli bir kuvvet 
altında uygulanan güçlerle, 2-3 µm çapındaki 
kapillerlerden geçebilirler. Bikonkav disk şeklinden 
uzaklaşıldıkça, eritrositlerin deformabilite 
yeteneği de azalmaktadır (12). Böylece, eritrosit 
deformabilitesi ve oryantasyonu, yüksek kayma 
hızlarında kan viskozitesini etkileyen birincil 
hücresel faktördür (3,12,13). 

Eritrositlerin bir diğer önemli reolojik özelliği 
de, kan akımının azaldığı durumlarda, rouleaux 
(rulo) olarak adlandırılan ve üst üste gelmiş bozuk 
para yığınları gibi düzenlendiği, doğrusal dizilere 
agrege olma eğilimidir. Bu doğrusal agregatlar, 
daha sonra üç boyutlu yapılar oluşturmak için 
etkileşirler. Fibrinojen, immünoglobulin gibi 
plazma proteinleri ve büyük molekül ağırlıklı 
polimerler (örn. dekstran), eritrositlere etki eden 
kayma kuvvetlerinin büyüklüğüne bağlı olarak, 
agregasyonu teşvik eder. Bu agregatlar, normal 
koşullarda zayıf bağlarla bağlandığından, kayma 
kuvvetleri arttığı yani fazla kuvvet uygulandığı 
zaman dağılır, kuvvet ortadan kalktığı zaman ise 
tekrar oluşurlar (3,14,15). Eritrosit agregasyonu 
oluşumu, agregan kuvvetler ile disagregan kuvvetler 
arasındaki denge ile ilişkilidir (3).

Patofizyolojik Bulgular
Yukarıda açıklanan faktörlerin (hematokrit, plazma 
viskozitesi, eritrosit deformabiltesi ve agregasyonu) 
herhangi birinde değişiklik, kan akımının 
bozulmasına yol açabilir (16). Patolojik durumlarda, 
kanın reolojik davranışında değişiklikler görüldüğü, 
çeşitli hastalıklara sahip kişilerde (kardiyovasküler 
ve serebrovasküler hastalıklar, diyabet, alzheimer) 
yapılan araştırmalarla gösterilmiştir (6,17,18,19). 
Bu patolojik durumlarda gözlemlenen değişiklikler, 
genellikle doku perfüzyonu için zararlıdır (örn. 
eritrosit agregasyon artışı, plazma viskozitesi artışı) 
ve bu nedenle de reolojik “anormallikler” olarak 
adlandırılır (20).

Epidemiyolojik çalışmalar; kardiyovasküler ve 
serebrovasküler hastalıklarda (örn. akut miyokard 
infarktüsü, iskemik kalp hastalıkları, inme), kan 
viskozitesinde artış görüldüğünü göstermiştir 
(6,17,18). Tam kan viskozitesi kardiyovasküler 
hastalıklarla; insülin direnci sendromu, obezite, 
sigara kullanımı ve yaşlanma gibi geleneksel risk 
faktörlerinden bağımsız olarak ilişkilidir (6).

Hct; sabit olmayan ve fizyolojik ve patofizyolojik 
süreçlerin bir parçası olarak hızla değişebilen, 
dinamik bir parametredir. Akut bir Hct artışı, damar 
içi hacmin azalması nedeniyle eritrosit kütlesinin 
göreceli olarak artmasından kaynaklanabilir. 
Bu hacimde görülen azalmanın nedeni, çeşitli 
yollarla (örneğin gastrointestinal, idrar, terleme…) 
sıvı kaybı ya da Starling’in hipotezine göre, sıvı 
değişimini yöneten güç dengesini doku seviyesine 

Şekil 2. Kan viskozitesi üzerine % Hct etkisi (3)
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kaydıran, kan dolaşımının kısıtlanmasına bağlı 
olabilir. Polisitemi ise, hematokritteki akut 
artıştan ziyade, kemik iliğinde eritrosit üretiminin 
artmasına bağlı eritrosit kütle artışıdır. Kanın, 
oksijeni taşıma ve dokulara verme kapasitesinin 
maksimum olması için Hct değerinin de optimum 
bir değerde olması gerekir. Öte yandan yukarıda 
da bahsedildiği üzere, kan viskozitesi ile Hct 
arasında, etkisi % 20-60 arası Hct değerlerinde 
daha az, % 60 üzeri değerlerde daha fazla görülen 
logaritmik, doğrusal bir ilişki olduğundan (Şekil 
2), Hct artışı, kan viskozitesinde doğrusal olmayan 
bir artışa ve akım direncine neden olur ve kan 
akımını azaltır. Bunun sonucunda belirli bir dokuyu 
perfüze edecek kan miktarı da azalmış olur (3,21).

Kan viskozitesi, polisitemiden başka paraproteinemi 
gibi klinik durumlarda da artış gösterir. Polisitemide, 
eritrosit sayısı arttığı için kan viskozitesinde artış 
görülürken (21), Waldenström makroglobulinemisi 
ve multiplmiyelom gibi paraproteinemilerdeki 
durum, plazma protein seviyelerinde görülen 
anormal artışın plazma viskozitesini ve dolayısıyla 
kan viskozitesini artırmasından kaynaklanır 
(7,11,22,23,24,25).

Sağlıklı kişilerde lökosit sayısı, eritrosit sayısından 
az olduğu için kan viskozitesi üzerine etkisi 
ihmal edilebilmektedir. Ancak; akut miyeloid 
lösemi (AML), kronik lenfositik lösemi (KLL) 
gibi lösemilerde hiperlökositoz olduğundan, bu 
kadar yüksek lökosit sayıları kan viskozitesini de 
yükseltir. Viskozite artışı da, kan damarlarındaki 
akım direncini artırır. Aynı zamanda lösemili 
hastaların lökositleri, hem normal lökositlere göre 
daha az deformedir hem de özellikle postkapiller 
venüllerde lökositler endotele bağlanma eğilimi 
gösterir. Bu deformabilite azalması ile birlikte 
endotele bağlanma eğiliminde artış, hiperlökositoz 
ve kan viskozite artışı; kan akımının azalmasına, 
geçici vaskülerstaza ve doku hasarına yol açar (22). 

Romatoid artrit, kronik inflamatuar bir bağ 
doku hastalığıdır. Plazmada, fibrinojen ve 
immünkomplekslerin (özellikle immünglobulin 
G- romatoid faktör “IgG- RF”) artışı nedeniyle 
plazma viskozitesi artar (24,25). Plazma protein 
profilinin değişmesi bu hastalarda, rulo oluşumunu 
da artırmaktadır. Bu hastalarda, yüksek plazma 
viskozitesi, artmış rulo oluşumu ile birlikte tam kan 
viskozitesi de artar. Sonuçta, özellikle kapillerlerde 

akım direnci yükselir ve kan akımı bozularak 
klinik semptomlar görülür (22,24,25). Ayrıca, 
oral kontreseptif ve diüretikler gibi bazı ilaçların 
kullanımına bağlı kan viskozitesi artışı da yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir (16). 

Plazma viskozitesinin, bazı hastalıklarda ve 
doku hasarı sonrasında artış gösterdiğinden ve bu 
artışın, plazmanın protein içeriğinin artmasıyla 
yakın ilişkili olduğundan yukarıda bahsetmiştik. 
Lösemi, romatoid artrit ve paraproteinemide; 
fibrinojen ve immünglobulin gibi proteinlerde artış 
ile birlikte hiperviskozite sendromunun görüldüğü 
klinik bozukluklarda, plazma viskozitesinde de 
artış görülmektedir (3,7,11,22,23,24,25). Plazma 
proteinlerinde meydana gelen değişikliklerle 
sonuçlanan doku hasarlarında (örn. inflamasyon) 
plazma viskozitesi de yüksek duyarlılıkla artabilir. 
Bir proteinin plazma viskozitesi üzerindeki etkisi 
de, moleküler ağırlığına ve yapısına bağlıdır. Bir 
protein, ne kadar asimetrik moleküler şekle sahipse, 
moleküler ağırlığı ve agregasyon kapasitesi ile 
sıcaklık veya pH değişikliklerine duyarlılığı ne 
kadar yüksekse, plazma viskozitesi de o kadar 
yüksek olur (11,24).

Akut koroner sendrom (stabil olmayan 
anjinapektoris) ve inmede, plazma fibrinojen 
konsantrasyonu dolayısıyla plazma viskozitesi 
yükselir ve bu plazma viskozitesi artışı, başlıca 
yan etkilerin görülme oranı ile ilişkilidir. Plazma 
viskozitesinin artışı, koroner arter ve periferik arter 
hastalıklarının gelişimi ile de ilişkilidir. Plazma 
viskozitesi, özellikle akut faz reaksiyonlarda 
(örneğin iskemik kalp hastalığı) fibrinojen ile 
paralel olarak artar. Plazma viskozitesinin, iskemik 
kalp hastalığı olan hastalarda, sağlıklı bireylere 
göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir (24,25). 

Yapılan çalışmalar, klinik durumlarda plazma 
viskozitesiartışının, patolojinin kötüleşmesiyle de 
bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu artışın da, 
özellikle kapillerlerde, kan viskozitesini dolayısıyla 
akım direncini belirgin şekilde artırması beklenir. 
Sonuç olarak, artmış plazma viskozitesinin in vivo 
kan dolaşımı ve doku perfüzyonu için zararlı olduğu 
kabul edilmektedir (20).

Hem eritrosit agregasyonu hem de deformabilitesi, 
patofizyolojik süreçlerden etkilenebilen 
parametrelerdir. Eritrositlerin normal reolojik 
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davranışı, mikro çevrenin uygun bir şekilde 
muhafaza edilmesine ve metabolik işlevselliğin 
korunmasına bağlıdır. Bu koşullarda başarısızlık 
olursa, eritrositlerin reolojik davranışı geri 
döndürülemez şekilde bozulabilir. Dolayısıyla, 
homeostazın lokal veya sistemik bozuklukları 
eritrositlerde reolojik değişiklikler yapma 
potansiyeline sahiplerdir (3).

Eritrosit agregasyonunun birkaç klinik durumda 
değiştiği bildirilmiştir (15,26) . Bu klinik 
durumların en büyük ve en önemli bölümünü, 
eritrosit agregasyonunun artış gösterdiği 
inflamatuar durumlar ve bu durumlarla ilişkili akut 
faz reaksiyonları oluşturmaktadır (26,27,28,29). 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, inflamasyona yanıt 
olarak fibrinojen gibi akut faz reaktanların plazmada 
konsantrasyonunun artması, plazma viskozitesinde 
artışa neden olduğu gibi (7,11,23,24,25) eritrosit 
agregasyonunda da artışa neden olmaktadır 
(14,15,25). 

Pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları ve septisemi 
gibi ciddi enfeksiyon hastalıklarında akut faz 
reaktanlarda görülen artış, agregasyonun da 
artmasına neden olmaktadır (15,30). Böyle 
enfeksiyonlarda plazmaya ait faktörlerde değişiklik 
görüldüğü gibi hücresel faktörlerde de değişiklik 
görülmektedir (15,20,29,30). Hem plazmaya 
ait faktörlerin hem de hücresel faktörlerin 
değişmelerinin neden olduğu eritrosit agregasyon 
artışı, aynı zamanda şiddetli enfeksiyonlarda 
da (örn. sepsis) bildirilmiştir (20,31). Hücresel 
özelliklerde görülen değişikliklerin doğası 
ayrıntılı olarak açıklanmamakla birlikte, nötrofil 
aktivasyonunundan ve serbest radikal hasarından 
kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir (15).

Çeşitli organlarda görülen; miyokard iskemisi 
ve enfarktüsü, serebral iskemi ve enfarktüsü ve 
periferik vasküler hastalıklar gibi akut dolaşımsal 
hastalıkların, eritrosit agregasyonu ile karakterize 
olduğu bildirilmiştir (15,18,30,32). Anjinapektoris 
(stabilanjina) gibi hafif klinik belirtilerin 
görüldüğü durumlarda da eritrosit agregasyonunun 
arttığı bildirilmiş hatta bu artmış agregasyonun 
patofizyolojiye katkıda bulunabileceği iddia 
edilmiştir (15,32).

Hipertansiyonda, eritrosit agregasyonunda artışı 
gösteren çok sayıda klinik çalışma mevcuttur 
(15,33). Yapılan çalışmalarda, hipertansiyon 
hastalarında plazmaya ait faktörlerde artışın 
agregasyon parametrelerini artırdığı gösterilirken, 
hipertansif hayvan modellerinde ise hücresel 
faktörlerde değişiklik olduğu gösterilmiştir 
(15,33,34).

Metabolik bir bozukluk olan diyabette, 
hemoreolojik bozuklukların olduğu çeşitli 
çalışmalarla gösterilmiştir ve bu bozukluklardan 
biri de eritrosit agregasyon artışıdır (15,19). Eritrosit 
agregasyon artışlarının, diyabetik komplikasyonları 
olan hastalarda daha belirgin olduğu bildirilmiştir 
(15,35). Enfeksiyon hastalıkları ve hipertansiyonda 
olduğu gibi diyabetik hastalarda eritrosit 
agregasyonunun bu artışı, kısmen plazmada 
fibrinojen konsantrasyonunun artması ile ilişkili 
iken eritrositin hücresel özelliklerinde görülen 
değişikliğin de eritrosit agregasyonuna katkıda 
bulunduğu bildirilmiştir (15). Diyabetten başka, 
morbid obez hastalarda da eritrosit agregasyon 
artışı bildirilmiş ve kilo kaybı ile birlikte eritrosit 
agregasyonunun normal sınırlarına döndüğü 
gösterilmiştir (15,36).

Eritrosit agregasyon artışının en önemli 
nedenlerinden biri plazma proteinlerinde görülen 
değişikliklerdir. Romatoid artrit, bunun klasik bir 
örneğidir. Romatoid artritte, plazmada fibrinojen ve 
IgG – RF artışı nedeniyle plazma viskozitesi artar. 
Plazma protein profilinin değişmesi bu hastalarda 
rulo oluşumunun artmasına ve sonuç olarak eritrosit 
agregasyon artışına neden olmaktadır (15,22,24,25).

Eritrosit deformabilitesi, çeşitli patolojik durumlarda 
bozulan parametrelerdendir. Eritrositlerin 
sitoplazmasında ve membranında gerçekleşen çeşitli 
genetik ve yapısal değişiklikler deformabiliteyi 
değiştirir. Eritrosit deformabilitesinin korunması, 
adenozintrifosfat (ATP) şeklinde metabolik 
enerjinin varlığına bağlıdır. ATP; hücrenin iyon 
ve su içeriğini düzenleyen ve böylece hücre 
hacmini koruyan, eritrosit membranındaki iyon 
pompaları (yani; Na+/K+ATPaz ve Ca+2ATPaz) için 
gereklidir. Bu fizyolojik mekanizmada başarısızlık 
olursa, hücre içinde sodyum ve kalsiyum 
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konsantrasyonları artabilir, böylece sıvı-elektrolit 
dengesinin bozulmasına ve hücrenin hacminde 
değişikliklere neden olabilir. Ayrıca, sitosolik 
kalsiyum konsantrasyon artışı, eritrosit membran 
iskeletini etkileyerek eritrosit deformabilitesini 
değiştirir (3). Bunun yanı sıra, oksidan hasar da 
eritrosit deformabilitesinde görülen değişikliklerin 
iyi bilinen nedenlerinden biridir (3,37).

Kardiyovasküler hastalıklar, hemoreolojik 
sonuçları iyi belirlenmiş olan klinik durumlardır. 
Çeşitli kardiyovasküler hastalıklarda, kan 
viskozitesinde ve eritrosit agregasyonunda 
artış olduğundan bahsetmiştik (6,15,17). Aynı 
zamanda; iskemik serebrovasküler hastalıklar 
gibi kardiyovasküler hastalıklarda (18) ve 
kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörü 
olan hipertansif hayvan modellerinde (34) eritrosit 
deformabilitesinin de bozulduğu gösterilmiştir. 
Bu hastalıklarda görülen durum, yukarıda 
bahsedilen nedenlerden dolayı homeostazın 
bozulmasından kaynaklanabilmektedir (37). 

Diyabette, eritrosit agregasyonunda görülen 
artışa ek olarak, eritrosit deformabilitesinde 
de azalma görülmektedir (15,19,37). Eritrosit 
deformabilitesinin tip 2 diyabetik retinopatili 
hastalarda bozulduğu ve bu bozulmanın 
mikrovasküler komplikasyon gelişmesine katkıda 
bulunabileceği gösterilmiştir (38). 

Hematolojik hastalıklar, hemoreolojik 
değişikliklerin (kan ve plazma viskozitesi ile 
eritrosit agregasyonunda artış) doku perfüzyonunda 
görülen sorunların nedeni olarak tanımlanabilmesi 
açısından istisnadır (37). Orak hücre anemisi; HbS 
içeren eritrositlerde, eritrosit deformabilitesinin 
azalması ile doğrudan ilişkili en çarpıcı örnektir 
(37, 39). Bir hemoglobinopati olan talasemide de, 
eritrosit deformabilitesinin azaldığı, α- talasemi 
taşıyıcıları ile yapılan bir çalışma ile gösterilmiştir 
(37,40).

Sonuç
Kan ve plazma viskozitesi, eritrosit deformabiltesi 
ve eritrosit agregasyonu; kanın fizyolojik ve reolojik 
özellikleridir. Çeşitli patofizyolojik durumlar (örn. 
enfeksiyon, inme, diyabet…), doku perfüzyonuna 
zarar verdiğinden, reolojik özelliklerin bir yada 
bir kaçı da etkilenebilmektedir. Aynı zamanda 
perfüze edilecek dokunun metabolik durumu da 

kanın reolojik özelliklerinden etkilenebilmektedir. 
Sonuç olarak bu alanda yapılacak iyi tasarlanmış, 
deneysel ve klinik çalışmaların sonuçlarına göre, 
kan reolojisinin kontrol altına alınması ile klinikte 
de önem artabilecek, hastaların uygulamadaki 
tedavilerine faydalı katkılar sağlayabilecek ve 
yaşam kalitesini artıracaktır. 
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Bakteriyel Biyofilmler

Özge ALTINOK1, Öznur GüRPINAR2, Özgen ESER3

Öz
Biyofilmin varlığından ilk olarak 17. yy da bahsedilmiş ancak; 1978 yılına kadar biyofilm 
çalışmalarına yeterince önem verilmemiştir. 1978 yılında Costerton ve arkadaşları 
mikroorganizmaların biyofilm oluşturarak canlı ve cansız yüzeyler üzerine tutunarak bu 
durumdan ekolojik yarar sağladıklarını mekanizmalarla açıklamışlardır. Biyofilmlerin yapı 
taşı hücre dışı polimerik maddeler (Extracellular Polymeric Substances, EPS)’dir. EPS, 
biyofilm mikroorganizmalarının gömülü olduğu mikrobiyal kökenli biyopolimerlerdir. 
EPS, polisakkaritlere ek olarak, çok çeşitli proteinler, glikoproteinler, glikolipitler ve bazı 
durumlarda şaşırtıcı miktarda hücre dışı DNA (e-DNA) içerir. Çoğunluğu algılama (QS), 
Fuqua ve arkadaşları tarafından 1994 yılında tanımlanan hücre-hücre iletişiminin bir örneğidir 
ve otoindüktörler olarak da adlandırılan küçük, difüze olan sinyal moleküllerinin üretilmesi, 
salgılanması ve tepkimesine bağlıdır. Biyofilm içinde bakteri konsantrasyonunda eşik değere 
ulaşıldığında, bakteri gen ekspresyonunu değiştirir ve ihtiyacı olan genlerin, enzim ve toksin gibi 
virülans faktörleri, transkripsiyonunu sağlar. Biyofilm oluştuktan sonra, bakteri yoğunluğuna ve 
oluşan EPS matriksin gücüne bağlı olarak, genetik değişimin artması, antibiyotiklerin yapısının 
bozulması ve dirençli klonların seçilmesi gibi mekanizmalarla güçlü biyofilm direnci gelişir. 
Biyofilm enfeksiyonlarını önlemede iki yaklaşım söz konusudur: i) biyofilm oluşumunu 
engellemek ii) oluşmuş biyofilmi uzaklaştırmak. Bu derleme yazıda, biyofilmin oluşumu ve 
biyofilmin önlenmesinde rol oynayan bileşikler tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyofilm, Çoğunluğu algılama sistemi, Biyofilm inhibisyonu

Bacterial Biofilms

Abstract
The presence of biofilm was first mentioned in the 17th century, but until 1978 enough attention 
was not given to biofilm studies. In 1978, Costerton and his colleagues introduced a theory of 
biofilm and explained in terms of mechanisms that microorganisms cling to living and non-
living materials and make ecological benefit from it. Extracellular polymeric material (EPS) is 
the key component of biofilms. EPS is a microbial biopolymer in which biofilm microorganisms 
are embedded. EPS contains, in addition to polysaccharides, a wide variety of proteins, 
glycoproteins, glycolipids and in some cases, surprising amounts of extracellular DNA (e-DNA). 
Quorum Sensing (QS) is an example of cell-cell communication as described by Fuqua et al. 
in 1994 and is dependent on the production, secretion and response of small, diffuse signaling 
molecules, also called autoinducers. When the threshold value is reached in the bacterial 
concentration in the biofilm, the bacterial gene expression is altered and virulence factors 
such as genes, enzymes and toxins are required to transcribe. After biofilm formation, strong 
biofilm resistance develops, depending on the bacterial density and the power of the resulting 
EPS matrix, such as increased genetic modification, deterioration of antibiotic structure, and 
selection of resistant clones. There are two approaches to the prevention of biofilm infections: 
i) to inhibit biofilm formation ii) to remove formed biofilm. In this review article, formation of 
biofilm and compounds which play role in prevention of biofilm were discussed. 

Keywords: Biofilm, Quorum sensing, Biofilm inhibition
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Giriş
Biyofilm varlığından, ilk kez mikrobiyolojinin 
babası olarak bilinen Leeuwenhoek 17. yüzyılda 
bahsetmiş olmasına karşılık, 1978 yılına kadar 
önemi gerçek anlamda anlaşılamamıştır. 1978 
yılında Costerton ve arkadaşları biyofilm ile ilgili bir 
teori ortaya koymuş ve mikroorganizmaların canlı 
ve cansız maddeler üzerine tutunarak bu durumdan 
ekolojikyarar sağladıklarını mekanizmalarla 
açıklamışlardır (1). Biyofilmin çok ince ekstraselüler 
polimer fibril yapıda olduğunu ve bakterinin yüzeye 
tutunmasında etkili olduğunun bildirilmesiyle 
biyofilm üzerine olan çalışmalar hızlanmıştır 
(2). Bu gelişmeler, araştırmalardaki ilginin hücre 
duvarı yapılarından uzaklaşılarak, planktonik 
bakterinin çevresi ile biyofilm ve mikrokolonilerin 
arayüzünü oluşturan ekstraselüler glikokaliks 
yapıları arasındaki ilişkiye odaklanmasına neden 
olmuştur. Biyofilm içindeki bakteri besleyici bir 
katman içerisinde olup planktonik formundan 
farklı bir fenotip sergiler (1). Günümüzde derin 
yeraltı suları ve okyanuslar hariç, tüm ekosistemde 
biyofilm varlığından söz edilmektedir (3). Uzun 
yıllar boyunca endüstriyel bir sorun gözüyle 
bakılan biyofilm oluşumu, günümüzde yabancı 
cisim enfeksiyonları başta olmak üzere birçok 
sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlarda önemli 
yer tutmaktadır. Birçok bakteri türünde yaygın 
olan biyofilm üretimi, patojenlerin antimikrobiyal 
ilaçlardan ve konağın immün yanıtından kaçmasına 
olanak sağlamak suretiyle enfeksiyonların 
patogenezine katkıda bulunmaktadır (4). Biyofilm 
ile birlikte bakterilerin birbirleriyle iletişim 
kurmalarını ve üretilen sinyal molekülleri ile 
hedef genlerin ekspresyonunu sağlayan çoğunluğu 
algılama sistemi “Quarum sensing (QS)” de önem 
kazanmıştır. Biyofilmler, dokular ve implante 
cihazlar üzerinde oluşarak kistik fibrozis, otitis 
media, pnömoni, osteomyelit ve yara enfeksiyonu 
gibi çeşitli hastalıklara aracılık etmektedir. 
Biyofilm oluşumunun mikrobiyal enfeksiyonların 
%80’iyle ilişkili olduğu tahmin edilmektedir (5).

Biyofilmin Tanımı
Mikroorganizmaların değişik çevre şartlarında 
hayatlarını sürdürebilmeleri yüzey ilişkili biyofilm 
oluşturma yetenekleri patojenitede en önemli rolü 
ortaya koymaktadır. Biyofilmlerin yapı taşı hücre 

dışı polimerik maddeler (EPS)’dir. EPS, biyofilm 
mikroorganizmalarının gömülü olduğu mikrobiyal 
kökenli biyopolimerlerdir (6).

Biyofilmler, doğal ve endüstriyel sucul ortamlarda, 
dokularda ve tıbbi aletlerde ve araçlarda 
gelişebilmektedir (7). Bakteri hücreleri, biyofilm 
yapısı içinde ekstrasellüler polimer fibril (EPS) 
içine gömülü olarak bulunur. EPS başlıca 
bakteri hücresi tarafından salgılanıp, hücreyi 
antimikrobiyal ilaçlarla tedavi, ultraviyole (UV) 
ve protozoonlar gibi düşmanca davranış gösteren 
çevre şartlarından korur (7,8). EPS’nin kimyasal 
içeriği oldukça karmaşık olup bakterinin büyüme 
fazına ve bulunduğu çevresel koşullara göre 
farklılık gösterir. Genel olarak, EPS yapısında 
polisakkaritler, proteinler, lipitler, ekstrasellüler 
DNA (eDNA) ve metal iyonları içerir. EPS matriks 
yapısının bozulması, biyofilmin uzaklaştırılması 
ve önlenmesinde etkilidir. Örneğin, eDNA birçok 
bakteri türünün biyofilm yapısında oldukça 
yaygındır (9) ve DNaz tedavisi biyofilm ilişkili 
enfeksiyonların kontrol altına alınması için 
önerilmektedir (10). 

Önceleri Acinetobacter baumannii biyofilmleri 
önemsenmezken, A.baumannii kaynaklı 
enfeksiyonların artması üzerine bu konu üzerinde 
durulmaya başlanmış ve bakterinin biyofilm 
oluşturma yeteneği ve mekanizmaları açıklık 
kazanmıştır (11). A.baumannii epitel hücreleri ve 
fungal filamentler gibi biyotik yüzeylerde olduğu 
gibi polistren ve cam gibi abiyotik yüzeylerde de 
biyofilm oluşturur. Abiyotik yüzeye yapışmayı 
takiben biyofilm oluşumu ve olgunlaşmasında, 
pilus ve Bap yüzey adezyon proteininin üretimi rol 
oynamaktadır (12).

Çok ilaca dirençli (ÇİD) A.baumannii suşlarının 
biyofilm oluşturma yeteneği ile epitel hücreye 
yapışabilmesinin doğru orantılı olduğu, blaPER-1 beta-
laktamaz geni taşıyan A.baumannii izolatlarının 
biyofilm oluşturma ve epitel hücrelerine yapışma 
kapasitesinin bu geni içermeyen izolatlara göre 
daha fazla olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, önceden 
aminoglikozid kullanımının kuvvetli biyofilm 
üreten A.baumannii ile enfeksiyon riskini artırdığı 
gösterilmiştir (13).
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“Quorum Sensing (Çoğunluğu Algılama)”
Çoğunluğu algılama (QS), Fuqua ve arkadaşları 
tarafından 1994 yılında tanımlanan hücre-hücre 
iletişiminin bir örneğidir ve otoindüktörler olarak da 
adlandırılan küçük, difüze olan sinyal moleküllerinin 
üretilmesi, salgılanması ve tepkimesine bağlıdır. 
Biyofilm içinde bakteri konsantrasyonunda eşik 
değere ulaşıldığında, bakteri gen ekspresyonunu 
değiştirir ve ihtiyacı olan genlerin, enzim ve toksin 
gibi virülans faktörleri, transkripsiyonunu sağlar 
(14).

QS, sadece özgür yaşayan bakterilerle ilişkili 
değildir, aynı zamanda yüksek organizmalarla 
(simbiyozlar veya patojenler) ilişkili olan 
bakterilerin çoğunun, farklı ‘sosyal’ faaliyetleri 
kontrol etmek için de kullanılır. Bakteriyel QS 
mekanizması, iki grup sinyal molekülüne dayanır: 
Gram pozitif bakteriler için peptit türevleri ve 
gram negatif bakterilerde ortama salınan yağ asidi 
türevleri. Agrobacterium, Brucella, Burkholderia, 
Erwinia, Enterobacter, Pseudomonas, Ralstonia, 
Serratia, Vibrio ve Yersinia cinsleri dahil birçok 
insan ve bitki patojeni olan gram negatif bakteri, 
virülans faktörlerinin sentezinin düzenlenmesi 
için QS mekanizmasını kullanmaktadır (15). 
Gram pozitif bakterilerde de gelişmiş bir hücre-
hücre iletişimi mevcuttur. Bacillus, Enterococcus, 
Staphylococcus, Streptococcus ve Streptomyces 
cinsleri antimikrobiyal peptitler veya ekzotoksin 
üretmek ve biyofilm oluşturmak için QS 
mekanizmasını kullanmaktadır.

Gram negatif bakterilerde QS mekanizması en 
iyi anlaşılan sistem olup, açil homoserin lakton 
(AHL) ailesine ait küçük sinyal molekülleri ile 
yürütülür. AHL sinyal molekülleri, bir homoserin 
lakton halkası ve sinyal molekülünün türüne bağlı 
olarak, karbon zincirinin uzunluğu, oksidasyon 
durumu ve doygunluk seviyesinde değişiklik 
gösteren bir açil yan zincirden oluşur. Sentezi 
için S-adenozilmetiyonin (SAM) ve açil taşıyıcı 
protein (acyl-ACP) gereklidir. AHL’ye bağımlı bir 
QS mekanizması ilk olarak, 1970’lerin bașında 
gram negatif bir deniz bakterisi olan Vibrio 
fischeri üzerinde yapılan çalıșmalar sırasında 
ortaya konmuştur. Vibrio fischeri’nin simbiyotik 
olarak yaşadığı kısa kuyruklu bir mürekkep balığı 
olan Euprymna scolopes’ın ışık organında belli 

bir sayıya ulaștığında ıșık üretmeye bașladığı 
görülmüştür (16).

Bakteriyel hücreler, AHL sentaz enzimi aracılığıyla 
AHL sinyal moleküllerini üretirler. Sinyal 
molekülleri hücre dışına yayılır ve tekrar hücre 
içine pasif difüzyonla veya aktif transportla (düşük 
yoğunlukta) alınırlar. AHL’lerin konsantrasyonu bir 
eşik seviyesine ulaştığında (threshold level), sinyal 
molekülleri düzenleyici protein (R) ile etkileşir. 
Düzenleyici protein (R), bir pozitif transkripsiyon 
regülatörü görevi görür. R proteini ve AHL 
kompleksi hedef genlerin promotor bölgelerine 
bağlanır ve hedef genlerin ekspresyonunu başlatır 
(17).

QS, basitçe iki bileşenin birlikte çalışmasıyla 
yürütülür. Bunlardan ilki sinyal molekülünün 
sentezinden sorumlu olan AHL sentaz enzimi 
(genellikle LuxI veya LuxI homoloğu) olup 
diğeri AHL ile bağlandığında hedef genlerin 
transkripsiyonunu başlatan regülatör protein 
(genellikle LuxR veya LuxR homoloğu)’dir.

Gram pozitif bakterilerde QS sistemi AHL 
aracılığıyla değil, kısa oligopeptit otoindükleyicileri 
ile yürütülmektedir. Aminoasit sayısı 5-17 arasında 
değişen bu oligopeptitler, otoindükleyici peptitler 
(AIP) olarak adlandırılmaktadır. AIP, bakteri 
zarından difüze olamamaktadır. Hücre dışına 
taşınmaları oligopeptit taşıyıcılar ile gerçekleşirken, 
hücre içine alınmaları ise iki komponentli sensör 
transdüksiyon sistemi ile olur. Providencia stuartii, 
gram negatif bir üriner sistem patojeni olup gram 
pozitif bakteriler gibi oligopeptitler aracılığıyla 
hücreler arası iletişim kurmaktadır.

Hem Gram pozitif hem Gram negatif bakterilerin 
QS sisteminde rol oynayan otoinducer-2 (AI-
2) sinyal molekülü ise ilk olarak Vibrio harvei 
‘de biyolüminesan ekspresyonunun kontrol 
mekanizması araştırmalarında keşfedilmiştir (18). 
AI-2, hücre içinde birçok süreçte metil vericisi 
olarak rol oynayan S-adenozilmetiyoninden üretilir 
(19). AI-2 sinyal molekülü aracılı QS sistemi, V. 
harvei’nin yanısıra enterohemorajik E. coli (EHEC) 
O157:H7, S. pyogenes, V. cholerae, C. jejuni 
suşlarında kullanılmaktadır (20,21).
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Biyofilm Oluşumu Engellenebilir Mi? 
Biyofilm oluştuktan sonra, bakteri yoğunluğuna ve 
oluşan EPS matriksin gücüne bağlı olarak, genetik 
değişimin artması, antibiyotiklerin yapısının 
bozulması ve dirençli klonların seçilmesi gibi 
mekanizmalarla güçlü biyofilm direnci gelişir. Bu 
biyofilm yapısının ortadan kaldırılması, konak 
savunma mekanizmasının etkisini artırması ve 
antibiyotiklerin amacına ulaşması açısından 
önemlidir. Biyofilm enfeksiyonlarını önlemede iki 
yaklaşım söz konusudur: i) biyofilm oluşumunu 
engellemek ii) oluşmuş biyofilmi uzaklaştırmak. 
Biyofilm oluşumunu önlemek için, planktonik 
hücrelerin yüzeylere tutunması veya erken 
mikrokolonilerin tamamen yapılandırılmış 
biyofilmlere olgunlaşması engellenmelidir (22).

Yüzeylerde mikrobik kolonileşmeyi engellemek 
veya biyofilm olgunlaşmasını önlemek için 
tasarlanan stratejiler, genellikle, biyofilm oluşumu 
ile ilgili gen ifadelerini düzenlemek için bazı 
uyaranlar kullanır. Bu uyaranlar genelde mikrobiyal 
adezin moleküllerinin ifadelerini bastıran, biyofilm 
matriks sentezini inhibe eden, QS sinyallerini 
antagonize eden veya biyofilm içindeki bakterileri 
öldüren kimyasallar tarafından üretilir. Önceden 
oluşmuş biyofilmler ise biyofilm yapısının bozulması 
ve bakterilerin biyofilm yapısından ayrılması ile 
mümkün olmaktadır. Biyofilmin parçalanması 
üç basamakta olur: i) soyulma, ii) erozyon ve iii) 
dağılma. Soyulma, biyofilm kütlesinde hızlı bir 
düşüş olarak, erozyon ise hücrelerin devamlı olarak 
biyofilmden ayrılması şeklinde tanımlanır. Dağılma 
ise soyulma ve erozyonun aksine aktif bir süreci 
gösterir ve bu aşamada biyofilm merkezindeki 
hücreler hızla çevreye dağılır ve biyofilm içerisinde 
kavite oluşumuna neden olur.

1. QS İnhibisyonu
Bakteriler birbirleriyle iletişim kurmak için 
kimyasal sinyal molekülleri üretir ve salarlar, 
böylece bir hücre popülasyonunda simbiyoz, 
virülans, kompotens, konjügasyon, antibiyotik 
üretimi, motilite, sporülasyon ve biyofilm oluşumu 
gibi çeşitli özellikleri düzenlerler. QS, birçok 
patojende çeşitli virülans ve patogenez faktörlerinin 
üretimini düzenlemekte ve bu nedenle yeni 
antimikrobiyal maddelerin geliştirilmesi için bir 
hedef olarak görülmektedir. Aynı zamanda, biyofilm 

oluşumunun da QS sistemi tarafından düzenlendiği 
bilinmektedir ve çoğu araştırıcı, QS inhibisyonunun 
biyofilm oluşumunu önleyebileceğini bildirmiştir 
(23,24). QS sistemini inhibe etmek için başlıca, 
sinyal moleküllerinin inhibisyonu ve biyofilm 
matriksinin çeşitli enzimlerle parçalanması üzerinde 
durulmaktadır. 

1.A. QS Sinyal Moleküllerinin Parçalanması
QS sinyal molekülleri “Quorum Quenching 
(çoğunluğu söndürme-QQ)” enzimleri tarafından 
inaktive edilir (25). QQ, QS ile etkileşime giren 
ve QS sinyal bozulması ve ardından virülans 
ve biyofilm oluşumu gibi QS ile düzenlenen 
fenotiplerin bastırılmasını sağlayan bir işlemdir. 
AHL’ler spesifik laktonazlar ve açilazlar tarafından 
bozunabilir ve aktiviteleri AHL oksidazlar ve 
redüktazlar tarafından modifiye edilebilir. AHL 
sinyal moleküllerini parçalayan enzimlerin çoğu 
bakteriyel türlerde keşfedilmiştir, ancak bu 
enzimler ökaryotlarda da metagenomik analizlerle 
tanımlanmıştır. Bu QQ enzimlerinin, biyofilm 
oluşumunu önlediği de bildirilmiştir (25,26).

1.B. QS Sinyal Sentezinin İnhibisyonu
AHL’ler, SAM’den türetilen lakton halkası ve 
açil taşıyıcı proteinlerin (ACPs) açil grubundan 
oluşur. SAM analoglarının, S-adenozil-homosistein 
(SAH), sinefugin, 5-metiltiyoadenozin (MTA) ve 
butiril-SAM’ın Pseudomonas aeruginosa’daki 
AHL üretimini inhibe edebildiği gösterilmiştir (27).

Azitromisinin AHL sentezini baskılayarak P. 
aeruginosa’da biyofilm oluşumunu inhibe ettiği 
ve kistik fibrozis fare modelinde aljinatdan zengin 
biyofilmin temizlenmesini sağladığı gösterilmiştir 
(28).

1.C. Sinyal Moleküllerini Antagonize Edilmesi 
ve/veya Sinyal İletiminin İnhibisyonu
Araştırmacılar, lakton halkası ya da açil yan zincirlerini 
modifiye ederek doğal AHLmoleküllerinin 
analoglarını üretmiştir. QS sinyallerini antagonize 
eden bu AHL analoglarının birçoğu örneğin, 
N-açil-siklopentilamid, antibiyofilm aktivitesine 
sahiptir (29). Gram negatif bakterilerde AHL 
aracılı QS mekanizmasını antagonize eden 
birçok doğal bileşik; greyfurt suyunda bulunan 
bergamot ve ‘dihidroksibergammotin’, sarımsakta 
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bulunan‘allin, allicin’ gibi siklik kükürt bileşikleri, 
mantarlardan elde edilen ‘patulin’ ve çeşitli 
penisilik asit üzerinde çalışılmıştır (30). Ayrıca, bu 
bileşiklerin birçoğunun, biyofilmdeki P. aeruginosa 
hücrelerinin antibiyotiklere duyarlılığını arttırdığı 
gösterilmiştir (31). Kırmızı alg olan Delisea 
pulchra’dan izole edilen halojenlenmiş furanon 
ve tarçın kabuğundan elde edilen sinnamaldehitin 
biyofilm oluşumunu etkilediği ve biyofilm içindeki 
bakterinin antibiyotiklere duyarlılığını artırdığı 
gösterilmiştir. Sinnamaldehit gıdalar ve içeceklerde 
lezzet verici bir madde olarak yaygın olarak 
kullanılırken, furanonların toksisiteleri ndeniyle 
sınırlı kullanım alanı vardır.

2. Biyofilm Matriksini Parçalayan Enzimler
Biyofilm oluşumunu önlemek için üç tip biyofilm 
matriks parçalayıcı enzim kullanılabilir:

2.A. Polisakkarit Degredasyon Enzimleri
Alfa amilaz, Staphylococcus aureus izolatları 
tarafındanbiyofilm yapımını, biyofilmin 
çözünmesini teşvik ederek ve bakteri agregasyonunu 
önleyerek inhibe eder. Dispersiyon B (DspB), 
Actinobacillus aktinomycetemcomitans tarafından 
üretilen ve Staphylococcus spp. Ve Escherichia 
coli’nin majör matriks ekzopolisakkaridi olan 
poli-N-asetilglukozamini (PNAG) hidrolize 
eden 42-kDa’lık bir hidrolazdır. Triklosan ve 
DspB kombinasyonununS. aureus, Staphyloccus 
epidermidis ve E. coli izolatlarında biyofilm 
yapımını anlamlı ölçüde azalttığı gösterilmiştir (32). 
Aljinat liyazın, biyofilm içindeki P. aeruginosa’nın 
gentamisin tarafından öldürülmesini artırdığı 
bildirilmiştir.

2.B. Nükleaz
Araştırmalar, DNaz I’in biyofilm oluşumunu 
engellediğini ve çeşitli bakteriyel türlerin ürettiği 
biyofilmlerin ayrışmasına neden olduğunu 
göstermektedir. DNaz I ayrıca, yüzey adezini olarak 
görev yapan hücre yüzeyi ilişkili nükleik asitleri 
yıkarak ilk tutunmayı da inhibe etmektedir (33).

2.C. Proteaz
Proteazlar, hücre dışı fibröz proteinler, pili, fimbriya 
gibi yapıları parçalayarak hücre-hücre ve hücre-
yüzey etkileşimini azaltır ve bu şekilde biyofilm 
oluşumunu inhibe ederler. Bacillus spp. tarafından 

üretilen bir grup serin proteaz olan subtilisinlerin, 
bakteriyel hücrelerin yüzeylere tutunmasını önlediği 
ve tutunmuş olan bakterilerin ayrışmasına neden 
olduğu gösterilmiştir (34). Staphylococcus simulans 
izolatlarında tanımlanan bir metalo-endopeptidaz 
olan “Lysostaphin (lizostafin)”inS. aureus üzerinde 
litik etkisi tanımlanmış ve lizostafin ile kaplanmış 
kateterlerde S. aureusile yüzey kolonizasyonunun 
dört güne kadar engellenebildiği bildirilmiştir (35).

Sonuç
Biyofilmler inatçı enfeksiyonlara neden olan ve 
birçok kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlarda 
anahtar rol oynayan yapılardır. Konvansiyonel 
antibiyotik tedavileri biyofilm enfeksiyonlarını 
ortadan kaldırmada yetersiz kalmakta ve 
bakterilerin antibiyotik toleransını artırmaktadır. 
Minimal inhibitör konsantrasyonun altında kalan 
dozlarda verilen antibiyotikler biyofilm yapımını 
artırmakta ve bu nedenle enfeksiyontedavisini 
etkisiz hale getirmektedir. Ancak, son yıllarda 
biyofilm oluşumunu engellemeyi sağlayan biyofilm 
matriksinin degradasyonu ile biyofilm üzerine 
antibiyotik etkinliğinin artırılması gibi yaklaşımlar 
gelişmektedir. Antibiyofilm ajan ve antimikrobiyal 
ilaç kombinasyonları, biyofilm oluşumunu bunların 
tek başına kullanımlarından daha etkili bir şekilde 
azaltmaktadır. Bu nedenle, çoklu ilaç ile tedavi 
yaklaşımı biyofilm ilişkili enfeksiyonlarda önem 
kazanmaktadır. Gelecekte biyofilmlerin kontrolü, 
birden çok enfeksiyon etkeni ile gerçekleşen 
enfeksiyonlarda bu türlerin mikrobiyal etkileşiminin 
ve antibiyotik aktivitesi üzerindeki etkilerinin 
anlaşılması ile daha çok mümkün olacaktır. 
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Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Nörolojik İşlev 
Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı

İnci KIRTIL1, Pınar ONGüN2, Deniz ÖZTEKİN3

Öz
Transplantasyon sonrası nörolojik işlev bozukluğu gelişen hastaların, immünosupresif tedaviye 
uyumu azalarak rejeksiyon riski artar, hastanede kalış süreleri uzayan hastalarda infeksiyon 
gelişimi ve transplantasyon riskleri artarken, öz bakım yetersizliği ve sosyal sorunlar ortaya 
çıkabilir. Transplantasyon sonrası nörolojik işlev bozukluğuna neden olan durumlar; greft işlev 
yetersizliği, intrakraniyal kanama, serebral infarktüs, infeksiyonlar, immünosupresif ilaçların 
toksisiteleri, kan-beyin bariyeri değişiklikleri, metabolizma bozuklukları (hiperglisemi gibi), 
elektrolit dengesizlikleri, ozmotik bozukluklar (hiperozmolar sendrom gibi) ve ağrı kontrolü 
için uygulanan opioid analjezikler olarak sıralanabilir. Karaciğer transplantasyonu sonrası 
hastalarda görülen hafif şiddetli nörolojik işlev bozuklukları; ağrı, tremor, uyku bozuklukları, 
periferik nöropati, anksiyete, depresyon, konfüzyon, deliryum, sanrı ve halüsinasyonlar olarak 
sıralanabilir. Metabolik ve toksik ensefalopati, beyin kanaması ve nöbetler ise transplantasyon 
sonrası karşılaşılan daha ciddi bozukluklardır. Transplantasyondan önce nörolojik sorunları 
olan hastalar, transplantasyon sonrası nörolojik işlev bozuklukları için daha fazla risk altında 
olduklarından ciddi nörolojik bozuklukların neden ve sonuçlarını tanılamak için ameliyat 
öncesi dönemde de nörolojik tanılama yapılması önemlidir. Transplantasyon sonrası nörolojik 
işlev bozuklukları, genellikle etkenlerin belirlenip ortadan kaldırılması ile yönetilebilir. 
Transplantasyon sonrası hemşirelik bakımında; nörolojik durum sık aralıklarla tanılanmalı, 
etkili ağrı kontrolü sağlanmalı, öz bakım desteklenmeli ve hasta güvenliği sağlanmalıdır. 
Hastanın bilinç takibi yapılmalı, hemodinamisi stabil tutulmalı, kanama ve kafa içi basınç artışı 
gibi komplikasyonlar yönünden hasta sürekli izlenmelidir. 
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Giriş
Karaciğer transplantasyonu, geri dönüşümsüz 
karaciğer hastalıklarında tedavi ve uzun süreli 
sağkalımın tek seçeneği haline gelmiştir. 
Transplantasyon cerrahisinin başarısı ve bireylerin 
hayatta kalma oranları 1970’lerden günümüze 
neredeyse %80 oranlarına yükselmiştir (1). Organ 
korunmasında, immünosupresyon tedavisinde, 
cerrahi tekniklerde ve tedavideki gelişmelere 
rağmen karaciğer transplantasyonundan sonra 
bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir 
(2,3). Gelişen cerrahi teknikler ve ameliyat öncesi-
sırası-sonrası bakım ile beraber kısalan cerrahi 
girişim ve mekanik ventilasyon gereksinimi, 
hastaların ameliyat sonrası yoğun bakımda kalma 
süresini kısaltmasına rağmen uzamış yoğun 
bakım gereksinimi de söz konusu olabilmektedir 
(4). Önemli hemodinamik değişiklikler ile son 
derece karmaşık ve uzun bir cerrahi girişim olması 
nedeniyle, nörolojik komplikasyonların görülme 
sıklığı solid organ nakli yapılan alıcılar arasında 
karaciğer transplantasyonunda en yüksektir (1,3,5).

Transplantasyon sonrası nörolojik 
komplikasyonların gelişmesiyle hastanede kalma 
ve tedavi süreleri uzamakta, infeksiyon gelişme 

riski artmakta ve daha düşük öz-yeterlilik ile 
yeniden sosyalleşme görülmektedir (2,3,6,7,8). 
Nörolojik komplikasyonlar, nakil sonrası hastaların 
immünosupresif tedaviye uyumunu azaltarak 
rejeksiyon gelişme riski ve dolayısıyla yeniden 
transplantasyon uygulanma riski artmaktadır 
(8,9,10).

Gad ve ark. (2015)’nın yapmış oldukları çalışmada, 
karaciğer transplantasyonu sonrası nörolojik 
komplikasyonların görülme sıklığı %26,3 olarak 
belirlenmiştir (11). Otan ve ark. (2015)’nın yapmış 
oldukları çalışmada ise nörolojik komplikasyonların 
görüldüğü hastalarda hastanede yatış süresi daha 
uzun bulunmuştur (12).

Akut veya kronik karaciğer yetmezliği ile ilişkili 
nörolojik bozuklukların çoğunun, başarılı ortotopik 
karaciğer transplantasyonundan sonra düzelme 
eğiliminde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, 
karaciğer nakli yapılan hastalarda, nakil sonrasında 
bazı klinik bulgular devam edebilmektedir. Ayrıca, 
transplantasyon öncesi belli belirsiz nörolojik 
bulgular, greft işlev bozukluğu ya da nakil 
sonrası ciddi metabolik bozukluk durumlarında 
(hipotansiyon, hipovolemi, cerrahi stres, kanama, 

Nursing Care On Neurological Dysfunction After Liver Transplantation

Abstract
Patients who develop neurological dysfunction after transplantation are at increased risk of rejection by 
reducing immunosuppressive treatment compliance, infection development and transplantation risks 
increase in patients with longer hospital stay, self-care disability and social problems may arise. Conditions 
causing neurological dysfunction after transplantation are opioid analgesics for the treatment of pain, graft 
function failure, intracranial hemorrhage, cerebral infarction, infections, immunosuppressive drugs toxicity, 
blood-brain barrier changes, metabolic disorders (such as hyperglycemia), electrolyte imbalances, osmotic 
disorders (such as hyperosmolar syndrome). Mild severe neurological dysfunctions seen in patients after 
liver transplantation are pain, tremor, sleep disorders, peripheral neuropathy, anxiety, depression, confusion, 
delirium, delusions and hallucinations. Metabolic and toxic encephalopathy, cerebral hemorrhage and 
seizures are more serious disorders after transplantation. Since patients with neurological problems 
before transplantation are at greater risk for neurological dysfunction after transplantation, because of this 
it is important to perform neurological diagnosis in the preoperative period to diagnose the causes and 
consequences of serious neurological disorders. Post-transplant neurological dysfunction can usually be 
managed by the identification and removal of etiological factors. In nursing care after transplantation; 
Neurological condition should be diagnosed at frequent intervals, effective pain control should be provided, 
self-care should be supported and patient safety should be ensured. The patient should be followed up with 
consciousness, hemodynamically stable, bleeding and intracranial pressure increase complications. 

Keywords: Liver transplantation, Nursing care, Neurological dysfunction
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hipoksi gibi) daha belirgin hale gelmekte ya da 
greft reddini önlemeye yönelik uygulanan bazı 
ilaçların nörotoksik etkileri nedeniyle daha da 
kötüleşebilmektedir. Transplantasyon uygulanan 
bireylerde, genellikle son dönem karaciğer 
hastalığına bağlı hepatik ensefalopati veya diğer 
metabolik, toksik, vasküler ve dejeneratif nedenlerle 
beyin işlev bozukluklarını düşündüren anormal 
nörolojik durum gözlenebilir (13).

Nörolojik komplikasyonlar, ameliyat öncesi 
(hepatik ensefalopati, intrakranial hipertansiyon, 
metabolik bozukluklar, alkol bağımlılığı, hepatit 
C virüsü infeksiyonu, malnütrisyon, koagülopati), 
ameliyat sırası (santral pontin miyelinoliz, 
serebrovasküler otoregülasyon bozukluğu, serebral 
emboli, metabolik bozukluklar) ve ameliyat 
sonrası (immünosupresif toksisite, intrakraniyal 
kanama, greft işlev bozukluğu, serebral infarktüs, 
merkezi sinir sistemi infeksiyonları, elektrolit 
dengesizlikleri) dönemde çeşitli nedenlerle ortaya 
çıkabilmektedir (2,6,7,8,14,15,16 ).

Transplantasyon öncesi dönemde tüm nakil 
adaylarının nörolojik muayenelerinin yapılması 
gerekir. Transplantasyon öncesi dikkatli nörolojik 
muayene, nörolojik bozukluğun varlığı ve 
düzeyi ile tedaviye yanıtı tanılamak ve ameliyat 
sonrası prognozu öngörerek, tıbbi sürecin 
yönetimi için en iyi bireyselleştirilmiş seçeneği 
oluşturmak açısından önemlidir (7,13,14). 
Nörolojik komplikasyonlar, minör ve majör 
olmak üzere iki grupta incelenebilmektedir. 
Majör komplikasyonlar arasında ensefalopati, 
nöbetler, intrakraniyal kanama, merkezi sinir 
sistemi infeksiyonları, serebellar sendrom, santral 
pontin miyelinoliz sendromu, serebral infarktüs, 
posterior lökoensefalopati ve fokal nörolojik 
defisitler sayılabilir. Minör komplikasyonlar 
ise, ağrı, tremor, baş ağrısı, uyku döngüsünde 
bozulma, periferik nöropati, huzursuz bacak 
sendromu şeklinde sıralanabilir (5,14,17,18). 
Nörolojik komplikasyonlar çoğunlukla etiyolojik 
etmenlerin düzeltilmesiyle ortadan kaldırılabilir 
(2,14,17).

Majör Komplikasyonlar

Nöbetler: En yaygın görülen majör 
komplikasyondur. En sık tonik-klonik tipte gözlenir 

(10,19,20). Etiyolojisinde serebrovasküler olaylar, 
metabolik/elektrolit dengesizlikleri (hiponatremi, 
hipoglisemi vb.), immünosupresif toksisite 
(özellikle kalsinörin inhibitörleri), kortikosteroidler, 
iskemik beyin lezyonları, merkezi sinir sistemi 
infeksiyonları ve epilepsi öyküsü bulunmaktadır 
(10,14,19,20,21). Altta yatan nedenin düzeltilmesi 
tedavide ilk adımdır ve antikonvülsif ilaçlar 
uygulanır. Antikonvülsif ilaçlar, kalsinörin 
inhibitörlerinin plazma düzeylerini düşürebilir, 
bu nedenle doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır. 
İmmünosupresif ilaçların da plazma seviyeleri 
izlenmelidir (10,14,19,20).

Ensefalopati: Hastalarda kayıtsızlık, sanrılar, 
ajitasyon, düşünce sürecinde bozulma ve 
mantıksız cümlelerin tekrarlanması gibi 
bulgularla karakterize bir tablodur. Genellikle 
immünosupresyon tedavisinin toksik etkileri, 
infeksiyonlar (sitomegalovirüs, gibi), subaraknoid 
kanama, menenjit, serebral infarktüs, greft işlev 
bozukluğu, nakil öncesi ensefalopati varlığı ve 
elektrolit dengesizlikleri (özellikle hiponatremi) 
gibi nedenlerle ilişkilidir (6,14,22). Transplantasyon 
sonrası karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda, 
bilinç kaybı ve hepatik ensefalopati oluşmasına 
neden olabileceğinden narkotik ve sedatif etkili 
ilaçlardan kaçınılmalı ya da dikkatle kullanılmalıdır. 
Ensefalopati, bozulmuş karaciğer işlevleri ve 
açıklanamayan nörolojik bulguları olan hastalarda 
mutlaka düşünülmelidir (23). 

Serebellar sendrom: Baş ağrısı, mide bulantısı, 
baş dönmesi, kusma, ensefalopati, nistagmus ve 
ataksi ile birlikte kendini gösterir. Daha sonra ense 
sertliği görülebilir. Nörogörüntülemede ventriküler 
genişleme, serebral ödem ve Purkinje hücrelerinin 
kaybı mevcuttur. Siklosporin tedavisiyle ilişkili 
görülmektedir (2,10). 

Posterior lökoensefalopati: Bulantı, kusma, 
baş ağrısı, ateş ve görme kaybıyla karakterize, 
şiddetli fakat genellikle tedavi edilebilir bir 
komplikasyondur. Halüsinasyonlar, kortikal körlük, 
oksipital baş ağrısı, nöbetler ve bilinç bozuklukları 
da görülebilir. Kalsinörin inhibitörlerine bağlı olası 
oksipital ve parietal pontin demiyelinizasyonu 
görülür. Vazokonstrüksiyona bağlı beyin perfüzyon 
değişiklikleri ile ilişkilidir. Hemodinaminin normale 
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dönmesi ile birlikte sendromun kendiliğinden 
düzelmesi beklenen bir durumdur (2,10,20).

Santral pontin miyelinoliz sendromu: Nakil 
sonrası ortaya çıkabilen en ciddi nörolojik 
komplikasyondur. Transplantasyon sonrası 
hastaların yaklaşık %10-30’unda mortalite 
sebebi olarak bildirilmiştir. Transplantasyon 
öncesi hiponatremi ve karaciğer işlev bozukluğu 
olan hastalar daha yüksek risk altındadır. 
Patolojik olarak pontin tabanda miyelin kaybı ile 
karakterizedir ve genellikle kronik hiponatreminin 
hızlı bir şekilde düzeltilmesi sonucunda ortaya 
çıkar. En yaygın görülen klinik belirtiler, yutma ve 
konuşma güçlükleri, konfüzyon, konvülsiyonlar, 
hipoventilasyon ve hipotansiyondur. Kesin bir 
tedavisi yoktur, bu nedenle hastanın serum sodyum 
düzeyleri izlenerek hiponatreminin yavaş şekilde 
düzeltilmesi önemlidir (10,14,19,20,21,22,24).

Fokal nörolojik defisit: Genellikle iskemi ve/veya 
immünosupresif tedavi nörotoksisitesi nedeniyle 
korteks veya beyaz maddenin hasar görmesinden 
kaynaklanan motor yollardaki fokal hasardır. 
Hassasiyetle birlikte kas güçsüzlüğü gözlenir (10). 

Serebrovasküler komplikasyonlar: Serebrovasküler 
komplikasyon gelişme riski, yeniden 
transplantasyon uygulanan, trombositopenik, 
ileri yaşta, nakil öncesi diyabeti ve/veya ısrarcı 
infeksiyonları olan kişilerde daha yüksektir. 
İskemi, genelde intrakraniyal kanamalara göre 
daha az görülür ve genellikle hipertansiyon ve 
hiperlipidemi gibi risk faktörleri ile ilişkilendirilir. 
Transplantasyon döneminde serebral infarktüs, 
çoğunlukla hipotansiyon ve emboliye ikincil olarak 
gelişen hipoksik-iskemik hasarın bir sonucudur. 
Kontrol edilemeyen intrakraniyal hipertansiyon 
da serebral hemoraji ve infarktüs oluşturabilir. 
Transplantasyondan önce koagülopatilerin 
düzeltilmesi, transplantasyon öncesi, sırası ve 
sonrası dönemde serebral hipoperfüzyonun 
önlenmesi ve nakilden sonra serebrovasküler risk 
faktörlerinin (özellikle hipertansiyon) kontrol 
edilmesi ile serebrovasküler komplikasyonlar 
önlenebilmektedir (2,14,19,24).

Fırsatçı infeksiyonlar: Nakil sonrası 
merkezi sinir sistemi infeksiyonu gelişme 
riski, transplantasyondan 1-6 ay sonra da 

görülebilmektedir. Fungal ve viral infeksiyonlar, 
transplantasyon sonrası alıcılarda en sık görülen 
infeksiyonlardır. Patojenlere maruz kalma, donörde 
mevcut infeksiyonlar, alıcıda mevcut infeksiyonlar, 
sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar ve toplumsal 
infeksiyonlardan kaynaklanabilir (5). Çoğunlukla 
immüno-supresyonun bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. En yaygın patojenler Sitomegalovirüs, 
Herpes simpleks virüsü, Varisella zoster virüsü, 
Epstein-Barr virüsü, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Candida/Aspergillus 
türleridir. İmmünosupresif tedavi infeksiyon 
belirtilerini maskeleyebilir, bu nedenle nörolojik 
durum değişiklikleri olduğunda santral sinir sistemi 
infeksiyonlarından şüphelenilmelidir (14,19,20,24).

Nörotoksisite: Hafif tremor, konuşma bozuklukları, 
baş ağrısı, konfüzyon, psikoz, kortikal körlük, 
miyoklonus, konvülsiyon, status epileptikus ve 
koma gibi toksisitenin dozuna bağlı olarak çeşitli 
bulgularla ortaya çıkabilir (14,19). İlaçların plazma 
düzeyleri izlenerek ve doz ayarlaması yapılarak 
bulguların şiddeti azaltılabilir. Kortikosteroid 
toksisitesinin akut yan etkileri, davranışsal ve 
duygu durum bozuklukları ile mide bulantısıdır 
(22,24). Önleme ve tedavi, mümkün olan en 
kısa sürede oral yoldan minimum etkili dozların 
uygulanması, plazma seviyelerinin yakın izlemi, 
metabolik/elektrolit dengesizliklerin kontrolü ve 
ilaç etkileşimlerine dikkat edilmesi ile mümkündür 
(14,19,22,24). 

Nöromüsküler bozukluklar: Fokal veya bütünsel 
güçsüzlük ile kendini gösterir. Aksonal tutulum 
yaygındır. İnvaziv girişimler, hastanın ameliyat 
öncesi, sırası ve sonrası pozisyonu ve nadiren 
basınç uygulayan anormal oluşumlar (hematom 
gibi) başlıca nedenlerdir (24). 

Minör Komplikasyonlar
Tremor: Sıklıkla transplantasyon sonrası ortaya 
çıkar ve uyku yoksunluğu, stres veya madde 
kullanımı nedeniyle ortaya çıkan tremorun 
özelliklerine benzer. İmmünosupresif ilaç kullanımı 
nedeniyle görülür. Yönetiminde, immünosupresif 
ilaçların kullanımının düzenlenmesi ve beta-bloker 
ilaçların tedaviye eklenmesi yer alır (10). 
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Baş ağrısı: Genellikle frontal, nabız atımı şeklinde 
veya sürekli ve nadiren migren ağrısı özelliklerine 
sahiptir. Transplantasyondan sonraki ilk haftalarda 
ateş, hipertansiyon veya immünosupresif tedavi 
(kalsinörin inhibitörlerinin vazomotor etkisi) 
nedenleriyle gelişebilir. Giderilemeyen ağrılarda, 
beyin kanaması, iskemik inme, menenjit veya 
meningoensefalit olasılığı da düşünülmelidir (10).

Psikoz: Sıklıkla yoğun bakımda kalma süresinin 
uzaması, immünosupresif ilaçların kullanılması ve 
istenmeyen ilaç etkileşimlerinin bir sonucu olarak 
gelişir (20). 

Uyku bozuklukları: Genellikle transplantasyon 
sonrası ilk dönemde ortaya çıkar. Uykuya dalmada 
güçlük ve kabus görme ile karakterizedir. Görülme 
sıklığı fazla olmasına rağmen dikkate alınmayan bir 
komplikasyondur (10).

Periferik sinir sistemi bozuklukları: Parestezi, 
ellerde veya ayaklarda yanma hissi, kuvvet eksikliği 
ve hiporefleksi ile birlikte görülür. Periferik 
nöropati sıklıkla sinir pleksuslarının baskısı 
veya traksiyonundan kaynaklanır ve bu nedenle 
transplantasyon gibi uzun süren cerrahi 
girişimlerden sonra daha sık görülür (10,22). 

Huzursuz bacak sendromu: Transplantasyon 
sonrası hastaların %4.3’ünde huzursuz bacak 
sendromu bildirilmektedir. Bacakları hareket 
ettirmek genellikle karşı konulamayan bir dürtüdür 
ve genellikle bacaklarda rahatsız edici bir histen 
kaynaklanır. Hareketsizlik dönemlerinde ortaya 
çıkar, akşamları ve geceleri daha belirgin hale gelir. 
Ekstremite hareketiyle rahatlar, genellikle düşme 
veya uykuya dalmada zorlanmalara neden olur (10).

Ağrı: Ameliyat öncesi dönemde bazı hastalarda, 
kronik hastalığın neden olduğu anksiyete ve 
depresyonun tedavisinde trankilizanların ve 
antidepresanların kullanılması ameliyat sonrasında 
ağrı kontrolünü zorlaştırır. Transplantasyon sonrası 
etkili ağrı kontrolü, hastanın kooperasyonunu 
artırmakta ve hastayı sakinleştirip daha kolay 
ekstübe edilmesini sağlamaktadır. Karaciğer 
işlevlerinin yetersiz olduğu nakil sonrası erken 
dönemde, opioid kullanımı ve aşırı sedasyon 
komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bununla 

birlikte nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar da böbrek 
kan akımını azalttıkları ve ciddi gastrointestinal 
yan etkiler oluşturdukları için analjezik ilaç seçimi 
dikkatle yapılmalıdır (17).

Psikososyal sorunlar: Rejeksiyonu önlemek için 
uygulanan ilaçlar (özellikle kortikosteroidler) 
duygusal bozulmaya neden olabilir. Depresyon 
ve anksiyetenin erken dönemde tanılanması 
önemlidir. Bu hastalarda sağlıklı yaşam davranışları 
geliştirmek için profesyonel destek gerekebilir (25). 

Transplantasyon Sonrası Nörolojik İşlev 
Bozukluklarının Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
Transplantasyon sonrası nörolojik işlev 
bozuklukları, genellikle etkenlerin belirlenip 
ortadan kaldırılması ile yönetilebilir (26). 
Transplantasyon sonrası hemşirelik bakımında; 
nörolojik durum sık aralıklarla tanılanmalı, etkili 
ağrı kontrolü sağlanmalı, öz bakım desteklenmeli 
ve hasta güvenliği sağlanmalıdır (27). 

Karaciğer transplantasyonu sonrası hastalarda, hızlı 
hemodinamik stabilizasyon, şiddetli koagülopatinin 
düzeltilmesi, etkili havayolu yönetimi ve mekanik 
ventilasyonun erken dönemde sonlandırılması, 
uygun sıvı-elektrolit tedavisi, böbrek işlevlerinin 
korunması, greft reddinin önlenmesi ve infeksiyona 
karşı koruyucu önlemler alınması ya da infeksiyon 
varlığında tedavi unsurları oldukça önemlidir. Vücut 
sıcaklığı, arteriyel kan basıncı, elektrokardiyogram, 
periferik oksijen satürasyonu, hastanın durumuna 
bağlı olarak santral venöz basınç/pulmoner arter 
basıncı/kapiller wedge basıncından biri sürekli 
monitörizasyon ile izlenmeli ve saatlik idrar miktarı 
ölçülerek kaydedilmelidir. Hastalar genellikle 
hipotermik seyreder, bu nedenle ısı kaybı önlenmeli 
ve aktif yöntemlerle normotermi sağlanmalıdır. 
Hastanın drenlerinden gelen tüm sıvılar miktar ve 
nitelik yönünden izlenmeli ve kaydedilmelidir (14). 

Ameliyat sonrası uyuşukluk ve konfüzyon yaygın 
olarak opioid uygulamalarından kaynaklanır. 
Mekanik ventilasyon desteği devam eden hastalara 
genellikle sedasyon uygulanır ve bu hastalarda 
nörolojik değerlendirme yapmak zor ve yanıltıcı 
olabilmektedir. Bununla birlikte, ameliyat sonrası 
erken dönemde mekanik ventilasyon desteği 
sonlandırılan hastalarda nörolojik iyileşme daha 
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hızlı gerçekleşir. Hastanın nörolojik durumunun 
değerlendirilmesi Glasgow Koma Skalası (GKS) 
ile yapılır. GKS skoru 12 veya daha fazla olan 
hastalarda bilinç açıktır ve hasta gerekli tüm kriterleri 
karşılıyorsa ekstübe edilebilir. Sedasyon uygulanan 
ve entübe hastalarda, ilaçların etkisi geçtikten sonra 
nörolojik değerlendirme yapılmalıdır (21).

Cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası dönemde 
sürekli izlem için kafa içi basınç monitörizasyonu 
gerekebilir. Artan kafa içi basıncın yönetiminde, 
gürültü ve aspirasyon gibi olumsuz uyaranların 
en aza indirilmesi, hastaya sakinleştirici ajanların 
verilmesi, Mannitol uygulaması, ters trendelenburg 
pozisyonunun kullanılması, PaCO2’in 30-35 
mmHg arasında tutularak hafif hiperventilasyon 
uygulanması yer almaktadır (21).

Hastanın bilinç takibi yapılmalı, hemodinamisi 
stabil tutulmalı, kanama ve kafa içi basınç artışı 
gibi komplikasyonlar yönünden hasta sürekli 
izlenmelidir. Transplantasyon sonrası dönemde, 
hastanın yalnız kalmaması sağlanmalı ve gerekli 
tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin 
olunmalıdır (27).

Sonuç olarak, transplantasyon sonrası sürecin 
ve hastanın yakın izlemi, iyi planlanmış 
ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik 
uygulamaları ve disiplinlerarası yaklaşımla, 
karaciğer transplantasyonu sonrası nörolojik 
komplikasyonların görülme oranlarının azalması 
ve sağ kalım oranlarının artması mümkün 
olabilmektedir. 
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Glukokortikoid Reseptör Geni (NR3C1) ve
Meme Kanserinde Rolü

Zehra KAYA1

Öz
Meme kanseri oldukça heterojen bir kanser olup, kanserin orijinine bağlı olarak adenokarsinom, 
duktal, lobular ve meme ucu karsinom olarak sınıflandırılabilir. Histolojik tiplendirme dışında 
meme kanseri östrojen reseptör (ER), progesteron reseptör (PR) ve epidermal büyüme faktörü 
reseptör 2 (ERBB2/HER2) gibi düzenleyicilerdeki mutasyonlar ile ayrıca moleküler olarak 
sınıflandırılabilir. Glukokortikoidler (GC) meme kanseri dahil birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılmaktadır. GC’ler kemoterapinin yan etkilerini azaltmak ve normal dokuyu meme 
kanserinde genotoksik ilaçların uzun süreli etkilerine karşı korumak için sıklıkla bir adjuvan 
tedavi olarak uygulanır. GC’lerin etkileri genellikle glukokortikoid reseptör (GR) aracılığı 
ile gerçekleşir. GR etkilerinin anlaşılması meme kanseri tedavisindeki potansiyel ilgisinin 
tartışılmasında önemli olacaktır. Bu derlemenin amacı, meme kanserinin gelişmesi ve 
ilerlemesinde GR’nin etkilerini tanımlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Glukokortikoid, Glukokortikoid reseptör, Meme kanseri, Kanser

Glucocorticoid Receptor Gene (NR3C1) and Breast Cancer

Abstract
Breast cancer is a highly heterogeneous and can be classified as adenocarcinoma, ductal, lobular, 
and breast carcinoma depending on the origin of the cancer. Apart from histological typing, 
breast cancer is also classified by genetic mutations of regulators such as estrogen receptor 
(ER), progesterone receptor (PR) and epidermal growth factor receptor 2 (ERBB2 / HER2). 
Glucocorticoids (GCs) are used in the treatment of many diseases including breast cancer. GCs 
are often performed as an adjuvant therapy to reduce the adverse effects of chemotherapy and to 
protect the normal tissue against the long-term effects of genotoxic drugs in breast cancer. Effects 
of GCs are generally mediated by the glucocorticoid receptor (GR). Understanding GR effects 
will be important in the discussion of their potential relevance in breast cancer therapeutics. This 
review aims to determine the effects of GR in the development and progression of breast cancer.

Keywords: Glucocorticoid, Glucocorticoid receptor, Breast cancer, Cancer
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Giriş
Meme kanseri dünya çapında kadınlarda kanser 
ilişkili ölümlerin başlıca sebebidir. Meme kanseri 
oldukça heterojen bir kanser olup, kanserin orijinine 
bağlı olarak adenokarsinom, duktal, lobular ve 
meme ucu karsinom olarak 4 sınıfa ayrılabilir (1). 
Duktal karsinomun invaziv tipi meme kanserinin 
en çok görülen histolojik tipidir ve bütün meme 
kanserli vakaların %70-80’nini bu tip oluşturur. 
Histolojik tiplendirmeden ayrı olarak meme 
kanseri östrojen reseptör (ER), progesteron reseptör 
(PR) ve ERBB2/HER2 gibi düzenleyicilerin 
genetik mutasyonlarına göre de sınıflandırılır. 
Gen ekspresyon profiline göre meme kanseri 5 
moleküler alt tipe ayrılır; luminal A, luminal B, 
ERBB2-ilişkili, bazal-benzeri ve normal benzeri 
(2). Bu alt başlıklar hastalığın teşhisi ve tedavisinde 
çok detaylı moleküler mekanizmalar sağlar. 

Glukokortikoidlerin (GC) ana fizyolojik 
fonksiyonları arasında immünolojik fonksiyonun 
(immünosüpresyon) azaltılması, glukoz 
üretiminin artırılması, karbonhidrat, lipit ve 
protein metabolizmasının değiştirilmesi, kemik 
mineralizasyonun düzenlenmesi ve merkezi sinir 
sisteminin etkilenmesi yer almaktadır (3,4,5). 
GC’ler stres durumlarında salgılanırlar. Böyle stres 
durumlarında hipotalamus hipofiz bezini uyararak 
kortikotropin salgılatıcı hormon salgılar. Böylece 
GC’ler üretilir ve kan dolaşımına salgılanır ve 
globülinlere bağlanarak vücut boyunca taşınırlar 
(6). Bu sistem hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) 
ekseni olarak adlandırılır.

GC’lerin kanser dahil bir çok hastalığın tedavisinde 
kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birikte 
malignitelerdeki etkileri tam netleşmemiştir. 
Hematolojik malignitelerin çoğunda anti-kanser 
etkisi bulunurken, solid tümörlerde birbirine 
zıt etkilerinin olduğu görülmüştür (7). GC’ler, 
glukokortikoid reseptör (GR) ile etkileşerek gen 
transkripsiyonunu pozitif veya negatif olarak etkiler. 
Benign ve invaziv hastalıklarda, invaziv karakterlerin 
artışıyla GR ve mRNA ekspresyonunun azaldığı 
görülmüştür. Ancak bunun, çalışmaların genellikle 
tümörün epitel bileşenleri üzerine yoğunlaşmasından 
dolayı olabileceği ve GR ekpsresyonunun tümörün 
diğer bileşenlerinde de olabileceği belirtilmektedir. 
Son çalışmalar ile GR ekspresyonunun meme 
tümörünün stromal ve adipoz dokularında 
da meydana gelebileceği anlaşılmıştır (8).

Glukokortikoid reseptör geni (NR3C1) ve 
proteinin yapısı
Glukokortikoidler (GC) büyüme, hücresel enerji 
üretimi, metabolik süreçler, üreme, immun ve 
kardiyovasküler fonksiyon gibi hücresel olayların 
önemli düzenleyicileri olmaları dışında, homeostazın 
sürdürülmesi ve stresten kurtulmada yardımcı 
mekanizmaların aktifleştirilmesinde de önemli 
rol oynarlar. GC’ler steroid/tiroid/retinoik asit ve 
nükleer reseptör süper ailesinden olan glukokortikoid 
reseptör (GR) ile etkileşerek gen transkripsiyonunu 
pozitif veya negatif olarak etkiler (9). 

İnsan GR geni orijinal olarak 1985‘de klonlanmış 
ve 9 ekzondan oluştuğu bildirilmiştir (10). Bu 
gen 5. kromozomun uzun kolunda (5q31) lokalize 
olup (11), yapısal ve fonksiyonel 3 domain kodlar 
(Şekil 1). Bunlar; N-terminal domain (NTD- 
transaktivasyonu içerir), DNA-bağlayıcı domain 
(DBD) ve C-terminal domaindir (Ligand-bağlayıcı 
domain-LBD).

GR’nin mRNA seviyeleri en fazla akciğer, dalak, 
beyin ve karaciğerde bulunmaktadır. Bu genden 
alternatif kesip-ekleme sonucu GRα (777 aa) ve GRβ 
(742 aa) olmak üzere yüksek oranda homolog olan 
2 izoform meydana gelir (12). Bu izoformların 727 
amino asidi (aa) aynıdır, fakat GRα’nın ek olarak 50 
aa’i vardır ve GRβ ayrı olarak homolog olmayan 15 
aa’e sahiptir (Şekil 1). GRα’nın moleküler ağırlığı 
97 kDa, GRβ’nın ise 94 kDa’dur. Bir ligand-
bağlayıcı transkripsiyon faktörü olarak fonksiyon 
gösteren klasik GR’yi simgeleyen GRα, primer 
olarak hücrelerin sitoplazmasında bulunur ve bütün 
organ-dokularda eksprese edilir. Diğer yandan 
GRβ,  GC’lere ve agonistlerine bağlanmaz, GRα-
bağımsız gen-spesifik transkripsiyonel aktiviteye 
sahiptir ve GRα’nın transkripsiyonel aktivitesi 
üzerinde dominant olarak negatif etki gösterir 
(6,13). GC‘lere duyarlı genlerin ekspresyonu GRα 
tarafından ayarlanırken, GRβ izoformu GC‘lere 
bağlanmaz ve transkripsiyonel olarak inaktiftir 
(10,12). GRβ esasen nükleusta lokalize olmuştur ve 
fizyolojik rolü henüz belli değildir. Bununla birlikte 
herhangi bir trans-aktifleştirici aktiviteye sahip 
değildir. Ayrıca bazı araştırıcılar GRβ‘nın önemli 
bir baskılayıcı etkisinin olmadığını ifade ederken 
(14), diğerleri GRα ile dimerizasyonundan dolayı 
bir dominant negatif baskılayıcı olarak hareket 
edebileceğini savunmaktadır (15,16) ve bundan 
dolayı GC direnci fenomeninde payı olabileceği 
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ifade edilmektedir (17). İnsanlarda üçüncü bir 
izoform GRγ bulunmaktadır ve bu izoform alternatif 
splicing sonucu DNA-bağlama domaininde eklenen 
bir amino asitten dolayı GRα‘dan farklıdır (18). 
Başlıca izoformu GRα olup, bu izoform LBD 
yüzünden nükleusa girişi baskılanmıştır ve sadece 
ligand bağlandığı zaman nükleusa girişi serbest 
hale geçer.

İmmunojenik veya amino-terminal A/B bölgesi 
olarak da adlandırılan NTD, aktivasyon fonksiyonu 
(AF)-1 adındaki önemli bir transaktivasyon 
domainini içerir. AF-1, reseptörün transkripsiyonun 
başlamasından sorumlu moleküller (koaktivatörler, 
kromatin düzenleyiciler ve temel transkripsiyon 
faktörleri) ile etkileşiminde önemli rol oynar (6). 
DBD, 420-480 aa’lerinin olduğu bölgeye denk 
gelir ve iki çinko parmak motifi içerir. Bu motifler 
sayesinde hedef genlerin promotor bölgesindeki 
spesifik DNA dizisi olan GC yanıt elementine 
(GRE) bağlanır (6). DBD, steroid reseptör ailesinde 

en yüksek korunmuş domaindir. İlk çinko parmak 
içerisindeki sadece birkaç aa (proksimal (Cys)-kutu 
olarak bilinir) aynı kökenden GRE’lerin spesifik 
tanınmasından sorumludur. İkinci çinko parmak 
içerisindeki diğer aa seti (distal (D)-kutu olarak 
bilinir) DBD’nin zayıf dimerizasyon ara yüzeyini 
oluşturur. Ayrıca GRα’nın DBD bölgesi reseptör 
dimerizasyonu ve nükleer translokasyon için önemli 
diziler taşır (6).  DBD ve LBD arasında kalan bölge 
GR’nin dimerizasyonunda rol alır (15).

GRα’nın LBD bölgesi 481-777 aa’lerinin olduğu 
kısımdır ve GC’lere bağlanarak GRα’nın ligand-
indüklü aktivasyonunda önemli rol oynar. Ayrıca 
ligand bağlanmasından sorumlu ve hedef genlerin 
transkripsiyonel aktivasyonuna karışan ikinci 
bir trans-aktivasyon domaini AF-2’yi içerir (6). 
LBD ve DBD domainlerinde bulunan çeşitli alt 
domainler, nükleer lokalizasyon sinyallerinin 
(NLS) yanısıra HSP’ler ve koaktivatörler ile 
etkileşimden ve dimerizasyondan sorumlu bölgeler 

Şekil 1. Glukokortikoid reseptör geni ve protein izoformları.
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gibi işlevsel rollere sahip oldukları tespit edilmiştir 
(19). GR’yi kodlayan gendeki polimorfizmler 
ise GR fonksiyonundaki değişiklikler ve GC 
duyarlılığındaki bireysel farklılıklar ile ilişkilidir 
(20).

Glukokortikoid reseptörün fonksiyonu
GR her bir hücre tipinde hücre başına 2000 ile 30.000 
arasında eksprese edilir (21). Reseptöre ligand bağlı 
olmadığı durumlarda GR‘lerin çoğu sitoplazmada 
yerleşmiş halde bulunur. Sitoplazmada inaktif halde 
duran GR, şaperon kompleks (ısı-şok proteinleri, 
hsp40, hsp70, hsp90, p23 ve p60) ile etkileşime 
girdiğinde ligandına (kortizol) bağlanmak 
için hazırlanır (22).  HSP’ler LBD bölgesinde 
DBD bölgesine bitişik olarak yerleşmiş nükleer 
translokasyon sinyali (NL)-1 ve NL-2 adındaki iki 
nükleer lokalizasyon dizisini (NLS) maskeleyerek 
ligand bağlanmasını düzenler. NL-1’in fonksiyonu 
nükleer translokasyon sisteminin bir protein bileşeni 
olan importin-α’ya bağlıdır. İmportin aktifleşmiş 
reseptörün nükleer pordan geçisini kolaylaştırır. 
Ligand bağlandığı zaman reseptör konformasyonel 
bir değişiklikle şaperon kompleksinden ayrılır, 
NLS’ler importin ile etkileşir ve reseptör nükleusa 
geçerek orada hedef genlerin transkripsiyonunu 
düzenler (Şekil 2) (23). Ca+2-bağlı protein olan 
kalretikulin, reseptörün DNA-bağlama domaini 
ile fiziksel olarak etkileşerek GR’nin nükleustan 
çıkışında (nükleer eksport) rol oynar (24). Ayrıca, 
GR C-terminal bölgesinde bir nükleer eksport 
sinyaline sahip olan protein 14-3-3 ile de etkileşir 
ve GR’nin yerleşimini sitoplazmaya kaydırır (25). 
GR’nin bazı kısımları plazma membranı (membran 
GR) ile ilişkili olabilir veya ligandına bağlandıktan 
sonra mitokondriye geçebilir (26).

Ligand bağlı olmadığı durumda reseptör 
fosforillenmiş (Ser203) haldedir, ligand bağlandığı 
zaman ise hiper-fosforillenmiş (Ser203 ve Ser211) 
olur. GC bağlandıktan sonra aktifleşen GR, ya direkt 
olarak (cis düzenleme) ya da de novo sentezlenmiş 
bazı proteinler  (transkripsiyon faktörleri ve ko-
aktivatörler) ile etkileşerek (trans düzenleme) 
hedef genlerin transkripsiyonunu aktifleştirir (Şekil 
2). Aktifleşmiş olan GR nükleus içerisinde gen 
ekspresyonunun seviyesini değiştirmek için yanıt 
genlerinin düzenleyici bölgeleri ile etkileşebilir. 
GR‘nin bağlandığı bu genlerde farklı bağlanma 
alanları vardır. Nükleus içerisinde hedef genlerin 
promotorunda GC yanıt elementine (GRE) bir 

homodimer olarak bağlanır ve genin ekspresyonunu 
düzenler (Transkripsiyonun GRE-aracılı 
aktivasyonu) (27). 

GR DNA‘ya bağlandıktan sonra transkripsiyonu 
aktifleştirmek için farklı mekanizmalar kullanabilir. 
Transkripsiyonun baskılanmasında ise GR negatif 
glukokortikoid yanıt elementi (nGRE) ve diğer 
transkripsiyon faktörleri ile işbirliği içinde çalışır. 
Fakat inflamatuvar yanıtların baskılanması 
GRE‘den bağımsız olarak trans düzenleme ile 
gerçekleşir. GR diğer transkripsiyon faktörleri ile 
protein-protein etkileşimi yaparak GRE-içermeyen 
promotorlar ile de bağlantı kurabilir.  Bu nedenle 
inflamatuvar yanıtlar için nükleer faktör kappa 
B (NF-κB) ve aktivatör protein (AP)-1 gibi 
proinflamatuvar transkripsiyon faktörlerinin hedef 
genlerde onların yanıt elementlerine bağlanmaları 
gerekmektedir (28). GRα’nın AP-1, NF-κB, p53 
ve transkripsiyonun sinyal dönüştürücüleri ve 
aktivatörleri (STAT) gibi diğer transkripsiyon 
faktörleri ile bir monomer gibi etkileşerek 
GRE’lerden bağımsız olarak gen ekspresyonunu 
düzenleyebilir (Şekil 2) (29). Bununla ilgili olarak 
yapılan çalışmalarda protein-protein etkileşimleri 
sayesinde diğer transkripsiyon faktörlerinin 
transaktivasyonu baskılaması, glukokortikoidler 
vasıtasıyla immun fonksiyon ve inflamasyonun 
baskılanmasında özellikle önemli olabilir. İmmun 
sistem üzerinde glukokortikoidlerin etkilerinin 
önemli bir kısmı GR ve diğer transkripsiyon 
faktörleri (AP-1, NF- κB, STAT gibi) arasındaki 
etkileşimler ile açıklanabilir (30). GR‘ler bundan 
dolayı transkripsiyon faktörleri olarak hareket 
etmelerinin yanı sıra diğer transkripsiyon 
faktörlerinin korepressörü veya koaktivatörleri 
olarak da hareket edebilir. AF-1 ve AF-2 aktivasyon 
fonksiyonları yoluyla GC-GR kompleksi koaktivatör 
olan diğer hücresel proteinler (p160, p300/CREB-
bağlayıcı protein [CPB], p300/CPB-ilişkili faktör 
[P/CAF]) ve korepresörler ile de etkileşebilir. 
AF-2 ligand bağlandıktan sonra aktifleşirken, AF-1 
temel transkripsiyonel mekanizma bileşenleri ile 
etkileşime girer (20).

GR ve diğer proteinler arasındaki etkileşime 
ek olarak reseptörün stabilitesi ve hücre içi 
lokalizasyonu GR’nin post-translasyonel 
modifikasyonları (ubikitinasyon, sumolasyon, 
asetilasyon ve fosforilasyon) ile de kontrol 
edilir. GR’nin ubikitinasyonu transkripsiyonel 
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Şekil 2. GR sinyal yolağı. (a) Kortikosteroid-bağlayan globulinsiz kortizol hücreye girer, orada ya 11β-HSD2 
tarafından inaktive edilir ya da sinyal iletimini başlatmak için sitozolik GR heterokompleksi tarafından 
bağlanır. (b) GR; bir N-terminal transaktivasyon domaini (AF-1), bir merkezi DNA-bağlama domaini (DBD), 
bir eklenti bölgesi (HR) ve bir C-terminal ligand-bağlama domaini (LBD)’den oluşan modüler bir proteindir. 
LBD içerisinde ayrıca bir ligand-bağımlı transaktivasyon domaini (AF-2), nükleer lokalizasyon sinyalleri 
(NLS) ve protein-protein etkileşim domainleri de bulunur. GR heterokompleksi ko-şaperonlar ile ilişkili olan 
şaperon ısı-şok protein 90 (HSP90) içerir. Ligand bağlanması GR kompleksinin ve importin-aracılı nükleer 
translokasyonun moleküler yeniden düzenlenmesini indükler. (c) Gen ekspresyonunun cis düzenlenmesi 
ligand-aktifleşmiş GR homodimerleri ve DNA arasındaki direkt bir etkileşimi içerir. GR glukokortikoid 
yanıt elementleri (GRE) ile etkileşerek inhibitör κB (IκB) gen ekspresyonunu indükler ve negatif GRE’ler 
(nGRE) ile etkileşerek Fas ligandını baskılar. (d) Gen ekspresyonunun trans düzenlenmesi ise GR’nin diğer 
transkripsiyon faktörlerine bağlanmasıdır. Ligand-aktifleşmiş GR DNA-bağlı Stat5 ile etkileşir ve Stat5-
yanıt elementi (Stat5-RE) üzerinden insülin-benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1)’i birlikte aktive ederler. 
Bununla birlikte ligand-aktifleşmiş GR NFκB’nin p65 alt ünitesi ile etkileşerek p65’in κB-yanıt elementine 
bağlanmasını azaltır, bundan dolayı NFκB aracılı fraktalkin (CX3CL1) gen transkripsiyonu inhibe olur.
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düzenlemede önemli olduğu için, ligand 
bağlandıktan sonra GR destabilize olur ve direkt 
olarak parçalanma için proteozom yolağına 
yönelir. Böylece reseptör düzenlenmesi bozulur 
ve transkripsiyonel aktivitesi azalır (31). GR’nin 
sumolasyonu, hem transkripsiyonel aktivasyonu 
hem de protein stabilitesini etkiler (32). Histon 
deasetilaz 2 (HDAC2) GR’yi deasetile ederken, 
hGR HR bölgesinde asetillenmiştir ve böylece 
GR’nin NF-κB-indüklü gen ekspresyonu inhibe 
edilir. GR’nin asetilasyonu GR-GRE bağlanmasını 
ve GRE-aracılı gen ekspresyonunu da etkiler. 
Örneğin, CLOCK ve BMAL1 sirkadian ritm ilişkili 
transkripsiyon faktörleri GR’yi asetiller ve GR-
indüklü transkripsiyonel aktivite baskılanır (33). 
GR’nin fosforilasyonu kinazlar ve fosfatazlardan 
oluşan çeşitli hücresel enzimlerle düzenlenmektedir 
ve çoğunlukla reseptörün NTD bölgesinde (serin 
131, 141, 203, 211, 226 ve 404’de) meydana 
gelir. GR’nin fosforilasyonu GC’ler ve mitojen-
aktifleştirici kinazlar (MAPK) ile aktifleştirilir 
ve GR-indüklü gen ekspresyonu ya artırılır ya da 
baskılanır (34). 

Hücresel olaylarda (stres, sitokinler ve mitojenler 
gibi) oluşan değişiklikler GR fosforilasyon 
alanlarında birçok kinazı toplayabilir, böylece 
GR-uyarılmış farklı sinyal yolakları koordine 
olur ve GR glukokortikoidlere farklı yanıt verir. 
11β-hidroksisteroid dehidrogenaz nedeniyle 
kortizolün kortizona doku-spesifik dönüşümü de 
dokunun GC’lere duyarlılığının diğer önemli bir 
faktörüdür. GC-GR aracılı mekanizmalar ile ilgili 
yolakların herhangi bir adımında oluşan değişiklik 
dokuda GC duyarlılığında değişikliğe yol açabilir.

Yaşamın erken döneminde meydana gelen olumsuz 
olayların yetişkinlikte hastalık hassasiyetini 
arttırabileceği ve düşük doğum ağırlığı ile yaşamın 
son dönemlerinde ortaya çıkan kardiyovasküler 
ve metabolik bozukluk riskinin artması arasındaki 
ilişki bilinmektedir. GC‘ler ile yapılan çalışma ile 
de yetersiz beslenme ve yaşamın ilk dönemindeki 
stresin GR ekspresyonunda kalıcı dokuya özgü 
değişiklikler oluşturduğu ve bundan dolayı 
yetişkinlerde GC sekresyonunun negatif feedback 
düzeninin bozulduğu ortaya koyulmuştur (35).

Glukokortikoidler ve Meme Kanseri
Meme kanserinde GC’lerin araştırılması yeni bir 
durum değildir ve 1970’li yıllardan itibaren GR’nin 

bu kanserdeki rolü anlaşılmaya başlanmıştır (36). 
Meme kanseri hücre hatlarıyla yapılan çalışmalarda 
GC’lerin verilmesinin ve GR aktivasyonunun 
hücreleri apoptozdan koruduğu (37,38) ve 
meme kanseri dahil birçok kanserde hücrelere 
GC uygulandığında kemoterapi direnci geliştiği 
gösterilmiştir (39). Kemoterapi veya radyoterapide 
kanser hücre ölümüne GC’ler aracılığıyla oluşan 
direnç, çoğunlukla serin/treonin sağkalım kinaz 
1 (SGK1), mitojen aktifleştirici protein kinaz 
fosfataz (MKP1/DUSP1) ve NF-κB’nin negatif 
düzenleyicisinin (IκBα) artmasıyla gerçekleşir (40). 
GR geninin hücre hatlarındaki çalışmalarını takiben 
hayvan modelleri ve hastalarda da incelenmeye 
başlanmıştır. İlk klinik çalışmalar, GC tedavisinde 
istenilen sonucu göstermemiş ve hatta meme 
kanseri hastalarında GC’lerin de dahil olduğu 
steroid tedavisinde metastazın arttığı gözlenmiştir 
(41). Sonraki yıllarda meme kanserinin alt tiplerinin 
belirlenmesi ve yeni deneysel yöntemlerin 
geliştirilmesi nedeniyle ilk çalışmaların sonuçları 
dikkate alınmamıştır. Böylece yeniden incelenmesi 
gerektiği anlaşılmıştır.

Üçlü negatif meme kanseri ksenograft tümörlerde 
GR aktivasyonunun kemoterapi-indüklü apoptozu 
baskıladığı görülmüş ve GR antagonisti ile tedavi 
yapılırsa bu durumun tersine çevirilebileceği 
ifade edilmiştir (42,43). GR ekspresyonu meme 
kanserli hastalarda ER olup olmamasına göre 
(ER+ ve ER-) farklı etkiler göstermektedir. GR 
geninin yüksek ekspresyonu adjuvant kemoterapi 
uygulanmış veya uygulanmamış erken aşamalı 
ER negatif (-) tümörlü hastalarda önemli oranda 
sağkalımı düşürmüştür. Ancak ER pozitif (+) 
hastalarda, GR ekspresyon yüksekliği olanlarda, 
genin düşük ekspresyonlu olanlarına göre daha iyi 
bir sonuç gözlenmiştir (44). Hayvan modellerinde 
fizyolojik stresle ilgili yapılan araştırmalarda, stres 
yanıtını azaltan bir müdahele yapıldığında kanser 
sağkalım yolaklarını önleyerek GC seviyelerini 
düşürebileceği ve tümör büyümesini azaltabileceği 
belirlenmiştir. Bu yaklaşım ER (-) hastalar için 
etkin olurken, ER (+) olanlarda herhangi bir etki 
göstermemiştir (45). GR, hem ER negatif hem 
de PR negatif meme kanserlerinde kötü gidişatın 
habercisi olarak karşımıza çıkmaktadır (44,46). ER 
(-) meme kanserinin erken aşamalarında tümörde 
yüksek orandaki GR ekspresyonunun kötü prognoz 
ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir (44).
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GR vücutta neredeyse her hücrede farklı oranlarda 
eksprese edilir. Hem kanser hücreleri hem de 
stromal hücreleri GR eksprese edebildiğinden 
dolayı, GC sinyallerindeki değişikliklerden de 
etkilenebilirler. Tümör mikroçevresinde GR 
ekspresyonun parakrin ve endokrin-ilişkili artışı GC 
sinyallerini değiştirebilir (Şekil 3). Artan GC’ler 
memenin mikroçevresinin önemli bir bileşeni 
olan adipositlerde insülin direncini indükleyebilir. 
İnsülin dirençli adipositler çoğunun tümör 
ilerlemesinde etkisi olduğu bilinen pro-inflamatuvar 
sitokinleri ve büyüme faktörlerini salgılatır (47). 
Adipositler ayrıca inaktif öncülünden aktif GC 
üretmekten sorumlu olan enzim 11β-HSD1’i 
yüksek oranda eksprese eder. Yüksek oranda 
eksprese olan 11β-HSD1 lokal GC düzeylerini 
arttırarak, GR tümör sinyallerini etkileyebilir (48). 
Bu bulgulara rağmen tümör mikroçevresinin artmış 
GR sinyalleriyle nasıl etkilendiğini açıklamak için 
daha çok sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kanser ilişkili mortalitelerin çoğundan metastaz 
sorumludur ve GC’lerin metastazdaki rolü 
henüz bilinmemektedir. In vitro çalışmalarla 
GC’lerin çeşitli mekanizmalarla hücre göçünü/
invazyonunu baskıladığı gösterilmiştir (49). 
Ayrıca anjiyogenezde GC’lerin pro-anjiyogenik 
faktörleri (IL-8 ve VEGF) baskılayarak yeni 
damarların büyümesini baskıladığı belirlenmiştir. 
(50). GC’lerin metastazdaki etkileri ile ilgili yeni 
çalışmalarda mikroRNA (miRNA) ile ilgili yeni 
bulgular elde edilmiştir. Bu çalışmalara göre sentetik 

GC tedavilerinin miR-708 transkripsiyonunu 
indüklediği gösterilmiştir. miR-708, metastaz 
baskılayıcı bir miRNA’dır ve dolayısı ile GC’lerin 
metastazda baskılayıcı rolü olduğu anlaşılmaktadır 
(51). Bugüne kadar GC sinyallerinin miRNA’ları 
düzenlemesi hakkında çok az bilgi mevcuttur. miR-
708’in keşfi tumör ilerlemesi ve metastazda GC-
aracılı gen düzenlemesi hakkında yeni bilgilerin 
oluşmasında imkan sağlayacaktır. Farklı organlarda 
farklı miRNA’lar ile GC’ler arasında ilişki tespit 
edilmiştir ama bu sinyal yolağının tam olarak 
anlaşılabilmesi için daha çok araştırma yapılmalıdır.

İlk yapılan çalışmalar ile meme tümörleri ve GR 
metilasyonu arasında bir ilişki bulunamamış (52), 
ancak son çalışmalar ile GR metilasyonunun ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir (53). Bununla uyumlu 
olarak GR ekspresyonunun düşük olduğu ERa (+) 
kanserlerde daha yüksek bir metilasyon eğilimi 
gözlenmiştir (53). GR ve meme kanseri arasındaki 
ilişki ile ilgili olarak epigenetik çalışmalar 
henüz yeterli değildir ve bu nedenle bu ilişkinin 
aydınlatılması için çok sayıda çalışmaya ihtiyaç 
vardır.

Glukokortikoidler, sirkadiyen varyasyonun merkezi 
bir düzenleyicisi olduğundan, bir gün boyunca 
büyük ölçüde farklılık gösterir ve bundan dolayı 
kan glukokortikoid düzeyleri ile meme kanseri 
riskinin doğrudan ilişkilendirilmesi basit bir iş 
değildir. Büyük kohort alışmaları neticesinde meme 
kanseri gelişiminde glukokortikoid kullanımının 

Şekil 3. Meme tümörlerinin farklı bileşenlerinde GC’lerin etkisi.
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bir risk teşkil etmediği öne sürülmektedir (54,55). 
Ancak yine de daha fazla çalışmanın yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç
Glukokortikoidler immün hücre fonksiyonunu 
etkileme yeteneğine sahiptir, adiposit farklılaşması 
ve lokal adiposit mikroçevresini değiştirme 
yeteneği vardır. Bu durumda kanser gelişiminde 
etkin rol oynayabileceği düşünülebilir. Dolayısı ile 
tüm doku tiplerinde GR’nin etkisinin anlaşılması, 
meme kanseri tedavisindeki potansiyel ilgisinin 
tartışılmasında önemli olacaktır. Çalışmaların 
tamamlanması ile eksternal olarak uygulanan 
glukokortikodilerin kemoterapi yanıtındaki rolü de 
netleşmiş olacaktır.

Meme kanseri gelişiminde GC’lerin potansiyel 
rolü oldukça geniştir. GC’lerin tümör hücresi 
tiplerinde tümör progresyonunu etkilediği 
mekanizmaları belirleyebilmek için hala çok 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Kanser hastalarında 
ağır stres faktörlerine maruz kalındığında GC 
düzeylerinde değişimler meydana gelebilir ve bu 
tümör büyümesini ilerletebilir. Böyle strese maruz 
kalmış hastaların teşhisi, müdahale yapılması 
açısından önem taşımaktadır. Meme kanseri gibi, 
insan kanserlerinde GC sinyallerinin etkisinin ve 
moleküler mekanizmasının anlaşılması için daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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YAZAR KLAVUZU

1. Kapsam ve Amaç
Tıp Fakültesi Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel içerikli, resmi 
yayınıdır. Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Tıp Fakültesi Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel bilim orijinal araştırma makaleleri, 
derlemeler, editör görüşleri ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-
review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için 
herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün 
çalışma, derleme, olgu bildirimleri yayımlamayı hedeflemektedir.

2. Yayın Değerlendirme Politikası
Dergiye gönderilen yazıların, ulusal ya da uluslararası bir dergide yayımlanmamış, yayına kabul edilmemiş 
ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Bu gereklilik bilimsel toplantılarda bildiri 
olarak sunulmuş ve özeti yayınlanmış yazıları kapsamaz ancak bu durumda bildirinin sunulduğu toplantı 
adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut 
ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek 
zorundadır.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nin uluslararası indekslerde ve veritabanında, İngilizce adı “Aydın Medical 
Clinics”dir ve kaynaklarda belirtilirken “Clin Med Aydın” kısaltması ile belirtilmelidir.

Makalelerin formatı “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing 
and Editing for Biomedical Publications (www.icjme.org) kurallarına göre düzenlenmelidir.

Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise İstanbul Aydın Üniversitesi’ne aittir. 
Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarının 
devredildiğini belirten onay belgesini (Yazarlık Katkıları, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-
Kabul İzin Formu) uygun biçimde doldurarak dergi editörlüğüne göndermelidir. Bu forma dergi web 
adresinden (http://www.iautipklinikleri.com) ulaşılabilir. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak 
dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/
veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını 
beyan etmiş sayılırlar. Bu aşamadan sonra makaleye yeni yazar eklenemez veya yazar isim sıralamasında 
değişiklik yapılamaz.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nde yayınlanmak amacıyla gönderilen ve Etik Kurul onayı alınması zorunluluğu 
olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Helsinki Bildirisi’ne uygun Etik Kurul Onay Raporu 
gereklidir https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf

Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and use of laboratory animals” (http://
oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf) yönergesi kapsamında hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve 
kurumlarından Etik Kurul Onay Raporu almalıdır. Etik Kurul onayı ve “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam 
Formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde mutlaka (etik onay numarası ile birlikte) 
belirtilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Değerlendirme sürecinde gerek görülürse editör tarafından Etik Kurul onayının bir örneği yazarlardan 
istenebilir.



Yazılar değerlendirme sürecinde aşırma, yanıltma ve kopya yayın açısından denetlenecek ve etik dışı 
durumların tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanacaktır. Yaptırımlar Committee on Publication Ethics 
(COPE) kuralları kapsamında belirlenecektir. Bunun yanı sıra, intihali önlemek için yayın öncesinde tüm 
yazıların intihal araştırma programları ile taraması yapılmaktadır.

3. Makele Başvurusu
Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale kabul sistemi üzerinden yaparlar (http://www.
iautipklinikleri.com). Bütün başvurularda Yazarlık Katkıları, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-
Kabul İzin Formu doldurularak gönderilmelidir. Yazarlar onay formunu doldurarak, makalelerinin telif 
hakkını Tıp Fakültesi Klinikleri’’ne bıraktıklarını, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışmasına 
yol açabilecek mali ya da diğer ilişkilerini açıklamalıdır. Gönderilen yazıda yazışma yapılacak yazar 
elektronik posta adresi ve yazının tipi (araştırma, derleme, olgu sunumu vs.) belirtilmelidir.

Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına 
katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da aynı yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-
araç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlara 
geriye yollanmaz.

4. Hakem Değerlendirmesi
Tıp Fakültesi Klinikleri’ bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli 
bir yayın organıdır. Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, 
biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, editör ve editör yardımcıları ile en 
az iki danışman (hakem) incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca 
yapıldıktan sonra yayımlanır.

Hakem belirleme yetkisi tamamen editör ve yayın kuruluna aittir. Hakemler belirlenirken derginin ulusal 
veya uluslararası yayın danışma kurulundan isimler seçilebileceği gibi yazının konusuna göre ihtiyaç 
duyulduğunda, yurtiçi veya yurtdışından bağımsız hakemler de belirlenebilir. Yazarlar, yayına kabul edilen 
yazılarda, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile editör, editör yardımcıları, düzeltme yapmalarını 
kabul etmiş sayılır.

5. Yazım Kuralları
Yazar Sorumluluğu  
Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm yazarların gönderilen 
makalede akademik veya bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar(lar) olarak belirlenen isim 
aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

(1) Makaledeki çalışmanın, planlama, fikir, yöntem aşamalarında veya çalışmanın yürütülmesinde görev 
almalı.

(2) Makalenin yazım aşamasında herhangi bir düzeyde katkısı olmalıdır.

(3) Makalenin son halini kabul etmelidir.

Yayın, direkt ya da indirekt ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş 
varsa, yazarlar kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl 
bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmek zorundadır.

İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu 
dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu 
dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya 
hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.



Kısaltmalar
Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul görmüş şekilleriyle kullanılmalı, ilk kullanıldıkları 
yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. İlaç adları kullanımında 
ilaçların jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; 
Systéme International: SI) birimleri ile bildirilmelidir.

İstatistik Değerlendirme
Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm retrospektif, 
prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz 
ve raporlama ile belirtilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir.

Yazım Dili
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü 
veya Yazım Kılavuzuna uygun yazım (www.tdk.gov.tr) geçerlidir.

İngilizce makalelerin ve özetlerin, dergiye gönderilmeden önce gerek duyulduğunda, gramer kuralları 
yönünden profesyonelce gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım 
ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.

Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

6. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri
Tıp Fakültesi Klinikleri “Vancouver stili” diye anılan kurallara göre düzenlenmiş yazıları yayınlar 
(International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals. New England Journal of Medicine, 1997; 336:309-315).

Yazılar sayfanın üst kenarından 3cm, iç ve alt kenardan 2,5 cm, dış kenardan 3,5 cm kenar boşluğu 
bırakılarak ve çift satır aralıklı “Arial veya Times new roman” yazı formatlarından biri ile Microsoft Word 
ile yazılmalıdır. Yazıların formatı şu şekildedir:

1) Makale Başlığı: Makale başlığı metnin içeriğini yansıtmalı, kelimelerin sadece baş harfi büyük olacak 
şekilde yazılmalı, 14 punto, ortalanmış ve koyu yazılmalı, başlık sonrası 2 satır boşluk konmalı.

2) Türkçe-İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler: Makalenin özeti, konunun amacını, yöntemini ve 
kapsamını net olarak 150-200 kelime ile ifade edecek şekilde 10 punto olarak yazılmalı.

3) Metin: A4 boyutunda üst kenarından 3 cm, iç ve alt kenardan 2,5 cm, dış kenardan 3,5 cm kenar boşluğu 
bırakılarak ve çift satır aralıklı “Arial veya Times new roman” yazı formatlarından biri ile Microsoft Word 
ile yazılmalıdır.

4) Kaynaklar ve Dipnotlar: Kaynaklar metin içerisinde cümle sonunda parantez içi numaralandırma 
yöntemi ile verilmeli ve Kaynaklar bölümünde numaralandırılarak yazılmalıdır. 

5) Tablo ve/veya Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, ayrı ayrı sıra sayısı verilerek 
numaralandırılmalıdır. Tablo numarası kalın, tablo adı ise normal yazılmalıdır. 

A. Araştırma Makaleleri
Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma yazılardır.
Araştırma yazıları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde



Özet

Türkçe özet biçimi:
Amaç
Gereç ve yöntem
Bulgular
Sonuç

İngilizce özet biçimi:
Objective
Materials and methods
Results
Conclusion

- Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler,
- Giriş,
- Gereç ve Yöntem,
- Bulgular,
- Tartışma,
- Sonuç
- Kaynaklar (en fazla 30 kaynak gösterilebilir.)
bölümlerinden oluşmalıdır.

B. Olgu Sunumları
Bir ya da daha fazla olgunun klinik değerlendirme açısından bilimsel önemini belirten yazılardır.

Olgu sunumları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce özetler,
- Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler
- Ana metin (Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir),
- Kaynaklar (En fazla 15 kaynak gösterilebilir),
- Tablo/şekil/resim bölümlerinden oluşur.

Olgu sunumlarının özeti bölümlere ayrılmış olmayıp 200 kelimeyle, yazının ana metni de 1500 kelimeyle 
sınırlıdır.

C. Derleme
Tıp Fakültesi Klinikleri’’nde doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanan bilimsel yazılardır. 
Uzmanlık derneklerinin hazırladıkları ve derlemelerden oluşan sayılarda “Konuk Editör” sistemi vardır.

Derlemeler Türkçe başlık, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce 
anahtar bölümlerinden oluşur ve yazar sayısı en fazla üç, metin dosyası en fazla 4000, kaynak sayısı da 40 
ile sınırlıdır.

D. Editöre Mektup
Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını 
içeren en fazla 500 kelimelik yazılar olup kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. 
Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi 
bulunmalıdır. Mektuba cevap verildiği takdirde, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide 
yayımlanarak verilir.



E. Kaynaklar
1. Tüm kaynaklar yazı içinde sıralı olarak belirtilmelidir.
2. Dörtten fazla yazarı olan yazılarda ilk üç isimden sonra “et al.” ibaresi kullanılmalıdır.
3. Dergi isimleri İndex Medicus’da kullanılan biçimde kısaltılmalıdır.
Dergi: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Makalenin başlığı. Dergi adının kısaltılması Yıl; Cilt: Sayfa(lar).
Kitap: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Bölüm başlığı. In: Editör A, Editör B, Editör C, eds. Kitabın adı. Kaçıncı 
baskı olduğu. Yayınlanma yeri: Yayınevi; Yıl. Sayfa(lar).

Örnekler:

Dergi Yazıları
Dergi: Knyazev GG, Bocharov AV, Levin EA, Savostyanov AN, Slobodskoj-Plusnin JY. Anxiety and 
oscillatory responses to emotional facial expressions. Brain Res 2008 28;1227:174-88. doi: 10.1016/j.
brainres.2008.06.108.

Kitaplar
Kitap bölümü: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management içinde. 2nd Ed. New York: Raven Press; 
1995. p. 465-478.

Kitap: Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, 
and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2002. p.768.

Web Örneği
Hunzeker CM, Fangman W, Latkowski JM. Folliculotropic mycosis fungoides. Dermatology Online 
Journal. Available at:http://dermatology.cdlib.org/131/.

7. Yazının Yayına Gönderilmesi
Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu mutlaka son bir 
kez kontrol edilmelidir. Yazılar http://www.iautipklinikleri.com web sayfasından temin edilebilecek 
olan “yazar kontrol listesi” tamamlanarak gönderilmelidir. Yazılar, Tıp Fakültesi Klinikleri’ web sayfası 
üzerinden çevrimiçi olarak veya aşağıda belirtilen elektronik posta adresine konu bölümüne ATK YAZI 
ibaresi yazılarak gönderilmelidir. Bu yolların dışındaki vasıtalarla gönderilen yazılar değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
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1. Aim and Scope
Medical Faculty Clinics is the official publication of Istanbul Aydin University, Faculty of Medicine that 
offers scientific content. It is printed 4 times in a year in the months of January, April, July and October.

Medical Faculty Clinics is an international journal based on peer-review consultation principles publishing 
clinic and basic science, original research articles, reviews, editor views and case reports in every field of 
medicine.

Medical Faculty Clinics does not request application or process fees. Also, it does not pay any kind of 
compensation or fee for the published articles.

The journal aims to publish research, original work, review and case reports that contribute in its field on 
national and international levels in basic medical sciences and clinical branches.

2. Evaluation Policy
The submitted articles must not be published or accepted to be published or in the process of evaluation 
for publication in a national or international journal. This does not include manuscripts that are presented 
as a proceeding in scientific gatherings and the abstracts of which are published, however in these cases 
the name, date and place of the gathering must be indicated. In case there are previously published quotes, 
tables, images etc. in the article, it is required to take the written permissions of the author of the article, 
publisher and other authors and state it within the article.

The English title of this journal in international indexes and databases is “Medical Faculty Clinics” and it 
must be cited in references with the following abbreviation “Clin. Fac. Med.”.

The submitted articles must be arranged according to the rules of “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications” (www.icjme.org).

The scientific and ethic responsibilities of the manuscripts belong to their respectful authors whereas 
the copyrights belong to İstanbul Aydin University. The content of the manuscripts and the accuracy of 
their sources are in the responsibility of their authors. Authors must fill in the approval form regarding 
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