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ÖNSÖZ 

Bireysel, çevresel ve etnik farklılıkların hastalıkların gelişimi ve dünya üzerinde 
dağılımına etkili olduğu düşünüldüğünde Türk toplumunda sitokin gen 
polimorfizmlerinin diyabet gelişimi ve komplikasyon oluşumundaki etkileri üzerine 
yapılmış olan bu çalışma önem ve orjinallik kazanmaktadır. Yapılan bu çalışmayla 
birlikte çeşitli enflamatuarsitokinlerin gen polimorfizmlerinin diyabet 
komplikasyonlarının oluşumuna olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

       Bu çalışmada kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak komplikasyonlu Tip 2 
diyabetli hastalarda TNF-α, IL-1β, IL-6 sitokin genlerindeki polimorfizmlerin analizi 
yapılarak bireysel duyarlılıktaki genotipik farklılıklar ortaya konulmuş ve diyabet 
komplikasyonları oluşumuna etkisi açısından yüksek ve düşük risk grupları 
belirlenmiştir.  

Bu çalışmam süresince her türlü yardım ve fedakârlığı sağlayan, bilgi, tecrübe ve 
güler yüzü ile çalışmama ışık tutan, ayrıca bana bu çalışmayı vererek kendimi 
geliştirmeye yönelik de birkaç adım ileride olmamı sağlayan Sayın Prof. Dr. Asuman 
KARAKAYA’ ya, 

       Uzmanlık öğrenimim boyunca ilminden faydalandığım, beraber çalışmaktan 
onur duyduğum ve ayrıca tecrübelerinden yararlanırken göstermiş olduğu hoşgörü ve 
sabırdan dolayı değerli hocamSayın Doç. Dr. İlker ATEŞ’ e, 

Yaptığı çalışmanın sonucunu benden esirgemeyerek, deney çalışmalarıma katkıda 
bulunan Sayın Dr. Durdu ALTUNER’ e, 

       Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan, çalışmam boyunca her türlü desteği 
bana sağlayan değerli aileme, eşime ve ailesine sonsuz teşekkürlerim ile saygı ve 
sevgilerimi sunarım.  

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

BAL Bronkoalveoler Lavaj 

Ca2+ Kalsiyum 

CI Confidence Interval (Güven Aralığı) 

DKA         Diyabetik Ketoasidoz 

DM              Diabetes Mellitus 

ERK-1/2      Extracellular Signal-Regulated Kinases-1/2 
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1. GİRİŞ  

1.1. Diabetes Mellitus 

1.1.1. Tanımı 

Diyabet, genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan 

glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle birlikte hiperglisemi ile sonuçlanan 

metabolik bir bozukluktur (Tierney ve ark., 2002).  

       Vücutta kan şekerinin düzenlenmesi pek çok sayıda kimyasal madde ve 

hormonun karmaşık etkileşimi sonucunda sağlanır. Şekermetabolizmasının 

düzenlenmesinde rol oynayan hormonlardan en önemlisi pankreasın beta 

hücrelerinden salgılanan insülin hormonudur. Diyabet, insülin salgılanmasındaki 

yetersizlik ya da insülinin etkisindeki bir bozukluk sonucunda ortaya çıkan yüksek 

kan şekerinin yol açtığı birkaç grup hastalığı tanımlamak için kullanılan ortak bir 

terimdir (Rother, 2007). 

       Diyabet ya insülin üretimindeki azalma (Tip 1 diyabette) ya da insülinin etkisine 

karşı direnç oluşması (Tip 2 diyabette ve gestasyonel diyabette) nedeniyle oluşur 

(WHO, 1999). Her iki durumda da kan şekeri yükselir (hiperglisemi oluşumu). Tüm 

diyabet vakalarının yaklaşık %1-5’ini yalnızca tek bir gendeki tek bir mutasyon 

sonucu oluşmuş hastalar oluşturur (örneğin, gençlerde görülen erişkin tipli diyabette) 

(NIH, 2008). 

       Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2010 verilerine göre; dünya genelinde bir milyon 

kişide yüz kişi diyabet hastasıdır. Bu diyabetlilerin çoğu düşük ya da orta gelirli 

ülkelerde yaşamakta olup orta yaş gurubu insanları teşkil etmektedir (45-64 arası).  

2005’te yaklaşık 1.1 milyon kişi diyabet dolayısıyla yaşamını yitirmiş olup ölenlerin 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Glukoz�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperglisemi&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hormon�
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker�
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker�
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pankreas�
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ns%C3%BClin�
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yarısından çoğu bayandır. Gelecek 10 yılda ise diyabet ölümlerinin ikiye katlanacağı 

öngörülmektedir. 

1.1.2. Sınıflandırılması 

Önceleri DM; çocuk ve erişkin diyabeti olmak üzere 2 gruba ayrılırdı. Bu sınıflama 

DM’nin klinik özelliklerini belirtmede yeterli olmadığından ABD Ulusal Diyabet 

Veri Grubu (NDDG, USA) ve WHO tarafından diyabetin klinik özelliklerini yansıtan 

daha gerçekçi sınıflamalar yapılmıştır (Bennett, 1994). Son olarak International 

Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), International Diabetes 

Federation (IDF, Europe), ve WHO tarafından 1995’te çocuk ve erişkinlerde 

diyabetin sınıflaması Çizelge 1.1’de görüldüğü şekilde yapılmıştır. 

       Diyabet genel olarak iki gruba ayrılır: Birinci grubu pankreasın β hücrelerinin 

primer hasarına bağlı kısmi veya tamamen insülin eksikliği, ikinci grubu ise doku 

seviyesinde insülin rezistansı oluşturur. İkinci grupta insülin sentezi ve salınımında 

bozukluk yoktur veya minimaldir. Diyabetin bu iki formu genetik, patolojik ve klinik 

yönleri ile birbirinden farklıdır (Alikaşifoğlu ve Yordam, 1997).  

       Tip 1 DM klinik olarak hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoza (DKA) eğilimle 

kendini gösterir. Her yaşta olabilmesine karşın en sık çocuk veya ergenlikte gelişir ve 

kronik insülin tedavisi gerektirir (Winegrad, 1992). Pankreasın insülin salgısındaki 

eksikliğe bağlı olarak gelişen metabolik değişiklikler klinik bulgulardan sorumludur. 

Glukozun kullanımı bozulmuş, glikojenez azalmış, glikojenoliz ve glukoneojenez 

artmıştır. Sonuçta hiperglisemi ve buna bağlı poliüri, polidipsi, polifajiye rağmen 

kilo kaybı, halsizlik gibi bulgular görülür. 
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Çizelge 1.1. Çocuk ve erişkinlerde diyabetin sınıflaması (ISPAD-IDF/WHO, 1995). 

TİP GENEL ÖZELLİKLERİ 

İnsüline bağımlı diabetes mellitus 
(IDDM), (Tip 1 diyabet, otoimmün 
diyabet) 

Çocuklarda görülen diyabetin tamamına 
yakını bu tiptendir. Ketozis belirgindir. 

İnsüline bağımlı olmayan diabetes 
mellitus (tip 2 diyabet), (NIDDM), non-
insülin dependent diabetes of young 
(NIDDY) 

Genellikle erişkinlerde görülür, sıklıkla 
obezite ile birlikte görülür. 

Gençlerde görülen erişkin tip diyabet, 
[maturity onset diabetes of young 
(MODY)] 

NIDDM’nin dominant geçiş gösteren 
formudur. 

Neonatal diyabet Nadir görülür, geçici olabilir. 
Pankreasın yokluğu veya gelişim 
anomalisi 

Çok nadirdir, bazen genetik olabilir. 

Mitokondriyal DNA defektlerine bağlı 
diyabet 

Sağırlık veya renal anomalilerle birlikte 
görülebilir. 

Malnütrisyonla ilişkili diyabet Tropikal ülkelerde ergenlik ve genç 
erişkinlerde tanımlanmıştır. 
Fibrokalkülöz pankreatik diyabetin bir 
varyantıdır. 

İnsülin-dirençli diyabet İnsülin, insülin reseptörü veya 
postreseptör seviyesindeki bozukluklara 
bağlıdır.  

Gestasyonel diyabet Hamilelik sırasında görülen genellikle 
geçici bir durum olsa da bir kısmında 
IDDM veya NIDDM gelişme riski vardır. 

Enfeksiyon veya travma esnasında 
görülen geçici glukoz intoleransı 

Prediabetin bir formu olarak kabul edilir. 

Otoimmün nedenli olmayan pankreas 
hasarına bağlı gelişen IDDM 

Kistik fibrozis, talasemi 

IDDM ve NIDDM’nin diğer hastalık 
veya sendromlara eşlik etmesi 

Genetik sendromlar, kromozomal 
bozukluklar, ilaca bağlı diyabet (steroid, 
diazoxide vs.), diğer otoimmün 
hastalıklar  

 

Glukozun böbrek reabsorpsiyon eşiğini aşması ile glukozüri başlar. Kan 

glukozunun artması osmotik diüreze neden olur. Bu durumda poliüri ve 

dehidratasyon gelişir. İnsülin eksikliği enerji depolarının mobilizasyonuna neden 

olur. Lipoliz başlar ve bunun sonucunda serbest yağ asitleri artar. Serbest yağ 

asitlerinin karaciğerde metabolizasyonu sırasında ketoasit yapımı artmakta ve ketozis 
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oluşmaktadır. Proteoliz ve lipolizin artması zayıflama ve halsizliğe neden olur  

(Alikaşifoğlu ve Yordam, 1997). 

1.1.2.1. Tip 1 diyabet 

Tip 1 diyabet, pankreas langerhans adacıklarındaki insülin üreten beta hücrelerinin 

yıkımı sonucu insülin miktarının tamamen veya kısmen yok olması ile karakterize bir 

hastalıktır. Bu tip diyabet “bağışıklık-aracılı” ya da “idiyopatik” olarak ikiye 

ayrılabilir. Tip 1 diyabet hastalarının çoğunluğunu bağışıklık-aracılı tip oluşturur. Bu 

tipte pankreasın beta hücrelerinde oluşan kayıpların temel sorumlusu T-hücre aracılı 

otoimmün yanıttır (Rother, 2007).Hastalıktan etkilenen insanların çoğu hastalığa 

yakalandıklarında sağlıklı ve normal kilodadırlar. Özellikle hastalığın başlangıcında 

insülin duyarlılığı ve insülin yanıt verirliği genellikle normaldir. Tip 1 diyabet hem 

çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir ama eskiden bu hastalığa “çocukluk çağı 

diyabeti” adının verilmesinin sebebi, çoğunlukla çocukları etkilemesi yüzündendir 

(Baillie, 2008). 

1.1.2.2. Tip 2 diyabet 

Tip 2 diyabet; insülin salınımındaki ve/veya insülin etkisindeki bozukluklar sonucu 

oluşan kronik hiperglisemi ile karakterize multifaktöriyel bir hastalıktır. 

       Bu bozukluklar, kas, karaciğer ve yağ dokularının glikoz ve serbest yağ asitlerini 

kullanımını etkiler. Genetik anomaliler, çevresel nedenler, aşırı beslenme ve aktivite 

azlığı, artmış hepatik glikoz üretimi, iç organlarındaki yağ artışları, aterejonik 

dislipidemi, kas ve karaciğerdeki yağ artışı, β hücre yıkımı, oksidasyon ve 

enflamasyon arasındaki dengesizlik gibi faktörler kronik hiperglisemi gelişimini 

etkilemektedir (Lamb ve Goldstein, 2008).  

       Tip 2 diyabetin erken evrelerindeki başlıca bozukluk insülin duyarlılığındaki 

azalmadır. Bu durum kendisini plazma insülin seviyelerinin artması ile gösterir. 
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Hastalığın bu aşamasındaki hiperglisemi alınacak çeşitli önlemler 

ve karaciğerde glukoz yapımını azaltan ya da insulin duyarlığını arttıran ilaçlar 

kullanılarak düzeltilebilir. Hastalık ilerledikçe, insulin salgılanmasındaki bozukluk 

daha da ilerler ve genellikle hastalara insulin vermek bir zorunuluk halini alır  

(Eberhart ve ark., 2004). 

1.1.2.3. Gestasyonel diyabet 

Gestasyonel diyabet (Gebeliğe bağlı diyabet) pek çok açıdan tip 2 diyabetle 

benzerlikler gösterir. Bu hastalıkta da az insülin sekresyonu ve insüline yanıt 

vermede azalma sözkonusudur. Tüm hamilelikler içinde %2-5 oranında görülür ve 

doğumdan sonra ortadan kaybolabilir. Gestasyonel diyabet tedavi edilebilir bir 

durumdur ancak tüm hamilelik süresi boyunca dikkatlice izlenmelidir. 

       Geçici bir durum olmasına rağmen, tedavi edilmeyen gestasyonel diyabet 

hem fetusun hem de annenin hayatı için tehlikeli olabilir. Makrozomi (yüksek doğum 

ağırlığı), doğuştan (konjenital) kalp ya da santral sinir sistemi anormallikleri ve 

iskelet kasındaki şekil bozuklukları (malformasyon), bebek için oluşan risklere örnek 

olarak verilebilir. Fetustaki insülin miktarının yükselmesi fetus surfaktan yapımını 

baskılayabilir ve yenidoğanda Respiratuvar Distres Sendromu’na (RDS) (Hyalen 

membran hastalığı olarak da isimlendirilir ve akciğerlerde endojen surfaktanın 

eksikliğine bağlı olarak doğumda ortaya çıkan pulmoner gelişim bozukluğudur) yol 

açabilir (Avery ve Mead, 1959). Alyuvar yıkımına bağlı olarak hiperbiluribinemi 

görülebilir. Daha ciddi vakalarda, fetusu besleyen damarladaki bozukluklar 

yüzünden plasentanın yeterince beslenememesi sonucunda ölü doğumlar oluşabilir. 

Plasentanın fonksiyonunun azalması doğumun yapay olarak başlatılmasını 

gerektirebilir. Eğer belirgin bir fetal distres (sıkıntı) varsa ya da makrozomi ile ilişkili 

bir hasar riski söz konusu ise doğumun sezaryen yoluyla yapılması gerekebilir 

(Lawrence ve ark., 2008). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karaci%C4%9Fer�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fetus�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fetus�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Surfaktan�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alyuvar�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sezaryen�
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1.1.2.4. Öteki diyabet tipleri 

Bazı diyabet tipleri vücut dokularının insülin seviyesi normal olsa bile insüline yanıt 

vermemesi sonucunda oluşur ancak bu çok nadirdir. Bazı genetik mutasyonlar 

(otozomal ya da mitokondrial) beta hücrelerin işlevini bozabilir. Bazı vakalarda 

insülinin etkisinde bozukluk genetik olarak tesbit edilebilir. Pankreasta ileri derecede 

hasar oluşturan herhangi bir hastalık diyabete sebep olabilir (kronik pankreatit ya 

da kistik fibrozis). İnsülinin etkisini antagonize eden (etkisini azaltan ya da insülinin 

etkisine ters etki gösteren) hormonların aşırı salgılandığı hastalıklar diyabete sebep 

olabilir. Bu durum aşırı miktardaki antagonist hormonun engellenmesi ile çözülebilir. 

Pek çok ilaç insülin salgısını bozabilir ve bazı toksinler pankreasın beta hücrelerine 

zarar verebilir. International Statistical of Diseases and Related Health Problems 

(ICD-10) tarafından 1992 yılında tanımlanan “beslenme bozukluğuna bağlı diyabet” 

teşhisi (ICD-10 kodu E12) 1999 yılında şu an halen kullanımda olan sınıflandırmanın 

yürürlüğe girmesiyle WHO tarafından teşhis listesinden çıkarılmıştır (WHO, 1999). 

1.1.3. Diyabetin Patofizyolojisi 

İnsülin, glukozun kandan hücrelere (başta kas ve yağ hücreleri olmak üzere) geçişini 

düzenleyen en önemli hormondur. Bu yüzden, insülin yetersizliği ya da insülin 

reseptörünün insüline karşı hassasiyetinin kaybolması, tüm diyabet türlerinde önemli 

bir rol oynar. 

       Besinlerle alınan karbohidratlar bir süre sonra bir monosakkarit olan glukoza 

dönüştürülür. Glukoz, kanda bulunan temel karbohidrattır ve vücut tarafından enerji 

kaynağı olarak kullanılır. Bu dönüşüm işlemi, fruktoz, pek çok disakkarit (sukroz ve 

bazı bireylerde laktoz haricinde), ve nişasta haricindeki hemen bütün polisakkaritler 

için geçerlidir. İnsülüin, pankreasın Langerhans adacıklarında bulunan Beta 

hücrelerinden (β -hücreleri) kandaki glukoz seviyesinin artmasına (özellikle 

yemeklerden sonra) yanıt olarak salgılanır. İnsülin vücuttaki hücrelerin yaklaşık üçte 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Otozom�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pankreatit&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kistik_fibrozis�
http://tr.wikipedia.org/wiki/ICD-10�
http://tr.wikipedia.org/wiki/1992�
http://tr.wikipedia.org/wiki/1999�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resept%C3%B6r�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Monosakkarit�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fruktoz�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%9Fasta�
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ikisi tarafından kandaki glukozu alıp, onu enerji kaynağı olarak kullanmak, 

başka moleküllere çevirmek ya da depolamak için kullanılır. 

       İnsülin ayrıca karaciğer ve kas dokusunda glukozu glikojen halinde depolamak 

için gerekli sinyali sağlayan ana hormondur. Kandaki glukoz seviyesinin düşmesi, 

hem pankreastan salgılanan insülin miktarının azalmasına hem de glikojenin 

parçalanarak glukoza dönüşmesine neden olur. Bu işlem glukagon hormonu 

tarafından kontrol edilir. Glukagon, insülinin etkisine ters etki gösteren bir 

hormondur. Glikojenin parçalanmasıyla oluşan glukoz tekrar dolaşıma verilerek kan 

glukoz seviyesi arttırılır. Bu mekanizma kas hücrelerinde mevcut değildir. Kas 

hücrelerinde depolanan glikojen glukoza dönüştürüldükten sonra sadece bu hücreler 

tarafından acil ihtiyacı karşılamak için kullanılır. 

       Yüksek insülin seviyeleri hücre büyümesini ve hücre bölünmesini arttırmak, 

protein sentezini ve yağ depolanmasını arttırmak gibi bazı anabolik (özümleme ya da 

yapım) etkiler oluşturur. İnsülin, iki yönlü pek çok metabolik yolakta işlemin 

katabolizmadan (yıkım) anabolizmaya doğru olması için gerekli sinyali sağlar. Bu 

durumda insülin yokluğu sözü edilen metabolik işlemlerin anabolizmadan 

katabolizmaya doğru olmasına yol açar. Yani düşük insülin düzeyleri vücudun yağ 

moleküllerini yakmaya başlamasına neden olur ve bunun sonucunda vücut, 

 ketozis denilen metabolik durum içerisine girer. 

       Eğer mevcut insülin miktarı yeterli değilse, hücreler insülinin etkisine zayıf 

derece yanıt veriyorlarsa (insülin duyarlığının azalması ya da insülin direnci) ya da 

insülin molekülünde herhangi bir bozukluk varsa, hücreler ihtiyaç duydukları 

glukozu hücre içerisine alamazlar ya da sonra kullanılmak üzere karaciğer 

ve kasta depolayamazlar. Sonuç olarak, kan şekeri yükselir, protein sentezi azalır ve 

asidoz gibi metabolik bozukluklar ortaya çıkar. 

       Pankreasın β hücrelerinden insülinin salgılanması glukoz metabolizması 

tarafından uyarılır. Glukozun metabolize olmasıyla sentezlenen ATP hücre içindeki 

ATP / ADP oranı artırır. Bu durum ATP-duyarlı Potasyum (K+) kanallarının 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karaci%C4%9Fer�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kas�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Glikojen�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Glukagon�
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96z%C3%BCmleme�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ketozis�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kas�
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(KATP)kapanmasına neden olur. Hücre dışına çıkamayan K+ hücre içindeki 

potansiyelin yükselmesine ve hücre membranının depolarize olmasına yol açar. Bu 

durum voltaj-duyarlı Kalsiyum (Ca2+) kanallarını açar ve hüçre içine giren 

Ca2+ insülinin depo edildiği granüllerden egzositoz yoluyla hücre dışına çıkmasına 

neden olur(Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1. Pankreastan insülin salgılanmasının mekanizması. Pankreasta insülin kan glukoz 
seviyesinden bağımsız olarak sabit bir hızda sentezlenir. Sentezlenen insülin egzositoz 
yoluyla salgılanmak üzere granüller içerisinde saklanır. İnsülinin salgılanması esas olarak 
besinlere ve besinlerde bulunan glukoz miktarına bağlıdır. Kandaki glukoz oranının artması 
insülinin salgılanması için esas nedendir (Newgard ve McGarry, 1995). 

       İnsan insülin reseptörü, heterodimer yapıda olup, 2 ekstraselüler α -altünitesi, 2 

transmembran β-altünitesinden oluşmaktadır (White ve Kahn, 1994). α -altünitesi, β-

altünitesinin hücrelerarası tirozin kinaz aktivitesinin düzenlenmesinden sorumlu, 

ekstraselüler ligand bağlı alandan oluşmaktadır (Sciacca ve ark., 2003; McKern ve 

ark., 2006; Ward ve ark., 2007).Memeli insulin reseptör geni, 2 izoformu bulunan 22 

ekzondan oluşmaktadır. Bu izoformlar ekzon-11’e bağlı olup a-izoformu (IRa) 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Egzositoz&action=edit&redlink=1�
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ekzon-11’i tutarken b-izoformu (IRb) ekzon-11’i atlar. IRb, insuline güçlü bir şekilde 

bağlanır ve yetişkin karaciğeri, kas ve adipoz dokular gibi klasik insulin duyarlı 

hedef dokular üzerinde hakimdir. Buna kıyasla, IRa hem insulin hem de insulin 

benzeri büyüme faktörü 2 (IGF2)’ye bağlanır ve fetal dokular, yetişkin santral sinir 

sistemi  ve hematopoetik hücreler üzerinde hakimdir (Louvi ve ark., 1997).  

1.1.4. Diyabetin komplikasyonları 

1.1.4.1. Diyabetin akut komplikasyonları 

DM’nin sıklıkla görülen akut komplikasyonları DKA ile semptomatik 

hiperglisemidir ve daha çok Tip 1 DM’de görülür. Bunlar dolaşımdaki insülin 

düzeyinin mutlak veya göreceli eksikliğine bağlıdır (Winegrad, 1992). 

1.1.4.1.1. Hiperglisemik koma 

Çok yüksek glisemi değeri, bilinç kaybı, hiperozmolarite, ve ağır dehidratasyon ile 

oluşan ketoneminin (kanda keton cisimlerinin miktarının artması) fazla önemli 

olmadığı özel bir tablodur. Komanın ortaya çıkmasına diüretik, kortikosteroid ve 

difenilhidantoin gibi insülin sekresyonunu kısmen inhibe eden ilaçlarla; diyaliz, 

pankreatit, akciğer enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, kalp yetmezliği ve 

yaygın yanıklar gibi bazı patolojik koşullar zemin hazırlar. Tüm bu olaylar insülin 

sekresyonunu azaltarak, su kaybını artırarak veya her ikisinin beraber görüldüğü bir 

mekanizmayla hiperozmolariteye yol açarlar (Kutlu, 1996). 

       İnsülin yetersizliğine bağlı olarak glukoz metabolizmasındaki bozulmadan 

dolayı kan glukoz düzeyinin aşırı artışıyla görülür. Yüksek plazma glukoz düzeyleri 

dehidratasyonla sonuçlanan belirgin glikozüri ve osmotik diüreze neden olur. Bu da 

poliüri, polidipsi ve kilo kaybına yol açar (Winegrad, 1992). 
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1.1.4.1.2. Diyabetik ketoasidoz 

DKA; hiperglisemi, ketonemi ve metabolik asidoz (kan pHının düşmesi) ile 

karakterize bir durumdur. DKA, her zaman acil tıbbi müdahale gerektiren akut ve 

tehlikeli bir komplikasyondur. 

Düşük insülin seviyeleri yüzünden glukozu yeterince kullanamayan karaciğer, enerji 

kaynağı olarak yağları kullanmaya başlar; bu metabolik yolaktaki ara substrat keton 

cisimleridir. Bu durum periyodik olduğu sürece normaldir, ama kalıcı olduğunda ve 

enerji üretiminde devamlı olarak bu yolak kullanıldığında ciddi bir sorun halini 

alabilir. Kanda keton cisimlerinin yükselmesi kanın pHının düşmesine ve DKA 

oluşmasına neden olur. Genellikle insülin tedavisi protokolüne uymayan hastalarda 

görülür (insülin enjeksiyonunu unutmak ya da gerekenden az insülin kullanmak 

gibi). 

       DKA belirtileri arasında hastaların nefesinde belirgin bir aseton kokusunun 

olması, Kussmaul solunumu adı verilen çok hızlı ve derin soluma, poliüri, mide 

bulantısı, kusma ve karın ağrısı, çeşitli tiplerde mental bozukluklar 

(saldırganlık, mani, zihin karışıklığı ya da halsizlik gibi) sayılabilir. Hastalar 

genellikle aşırı sıvı kaybederler (dehidratasyon). Karın ağrısına çok sık rastlanır ve 

çok şiddetli olabilir. Hastanın bilinç durumu başlangıçta normaldir ama ilerleyen 

safhalarda komaya kadar ilerleyebilir. Ketoasidoz kan basıncının aşırı şekilde 

düşmesine (hipotansiyon), şoka ve ölüme neden olabilicek kadar ciddileşebilir. İdrar 

tahlili ile keton cisimleri tespit edilebilir (kandaki keton cisimleri genellikle DKA 

belirtileri ortaya çıkmadan önce böbrek eşik değerini aşarak idrara geçer). Hızlı ve 

yerinde müdahale ile tam bir iyileşme sağlanabilir. Ancak müdahalenin gecikmesi ve 

yetersiz tedavi ya da DKA’nın yol açtığı sorunlar (beyin ödemi) ölümle 

sonuçlanabilir. DKA, tıbbi müdahele gerektiren acil bir durumdur ve hastaların 

derhal hastaneye kaldırılmaları gerekir. DKA, çoğunlukla tip 1 diyabet hastalarında 

ortaya çıkan bir komplikasyondur ancak tip 2 diyabet hastalarında da görülebilir 

(Weiss ve Sumpio, 2006). 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperglisemi&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asidoz�
http://tr.wikipedia.org/wiki/PH�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Substrat�
http://tr.wikipedia.org/wiki/PH�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Aseton�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mani�


11 
 

 

1.1.4.1.3. Hipoglisemi 

Hipoglisemi ya da anormal derecede düşük kan şekeri, diyabet tedavisinde kullanılan 

pek çok tedavi yönteminin akut bir komplikasyonudur. Özellikle insülin tedavisi 

gören tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında görülür. Ancak β hücrelerinin insülin 

salgısını arttıran ilaçları kullanan (oral sülfonilüreler, meglitinid ya da fenilalanin 

analogları gibi), yaşlı ve böbrek bozukluğu olan hastalarda da rastlanır. Bu durum 

hem diyabetik hem de diyabetik olmayan kişiler arasında nadir görülsede halen 

insülinle tedavi edilen hastalarda görülen komanın bir numaralı sebebidir. Hastada 

ajitasyon, terleme ve sempatik sinir sisteminin aktivasyonuna bağlı pek çok belirti 

(korku ve panik gibi) görülür. Hastanın bilinç durumu devamlı değişiklik gösterir ve 

şiddetli vakalarda komaya, nöbetlere hatta beyin hasarı ve ölüme sebep olabilir. 

Diyabet hastalarında görülen bu duruma zamanlaması yanlış ve çok fazla insülin 

kullanmak, çok fazla ve yanlış zamanda yapılan egzersiz (egzersiz yapmak insülin 

gereksinimini azaltır), yeterince besin alınmaması (özellikle glukoz içeren 

karbohidratlar) ya da bir öğünün kaçırılması neden olabilir. 

       İyatrojenik (uygulanan bir tedavi ya da ilacın istenmeyen yan etkilere ya da 

komplikasyonlara neden olması) hipoglisemi, aşırı miktarda (ya da göreceli olarak) 

insülininin gösterdiği etkiler ile tip 1 ve tip 2 diyabette bozulmuş karşıt glukoz 

düzenlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Normal bireylerde glukoz seviyesinin 

aşırı miktarda düşmesine yanıt olarak derhal insülin salgılanması azaltılır ve 

glukagon ile adrenalin salgılanarak kan şekeri yükseltilmeye ve hipoglisemi 

düzeltilmeye çalışılır (Buna glukoz metabolizmasının karşıt-düzenlenmesi adı verilir 

ve glukagon ile adrenalin glukoz metabolizması için karşıt-düzenleyici hormonlar 

olarak bilinir). Ancak, insülinin mevcut olmadığı diyabette (tip 1 diyabet) 

hipoglisemiye yanıt olarak dışarıdan alınan insülinin seviyesi düşürülemez ve buna 

ek olarak yetersiz glukagon ve adrenalin yanıtları glukozun karşıt-düzenleme 

mekanizmasının bozulmasına yol açar. 

       Diyabet hastalarında görülen azalmış sempatoadrenal yanıt hastanın hipoglisemi 

belirtilerinin (titreme, terleme, panik vs.) farkına varmasını zorlaştırır ki buna 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hipoglisemi�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akut�
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClfonil%C3%BCreler�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adrenalin�
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“hipoglisemi habersizliği” (hypoglycemia unawareness) adı verilir. Diyabetik 

hastalarda gözlenen otonomik nöropati, beyinin ardarda geçirilen hipoglisemi 

nöbetleri yüzünden hipoglisemiye karşı hassasiyetini yitirip gerekli yanıtı 

oluşturmaması ve hastanın hipoglisemi belirtilerini maskeleyecek çeşitli ilaçlar 

kullanıyor olması hipoglisemi habersizliğinin sebepleri arasında sayılabilir. Pek çok 

vakada bu kısa süreli hipoglisemi nöbetlerinden kaçınmak hipoglisemi habersizliğini 

düzeltebilir ancak bu her vaka için geçerli değildir (Weiss ve Sumpio, 2006). 

1.1.4.2. Diyabetin kronik komplikasyonları 

1.1.4.2.1. Mikrovasküler hastalıklar 

1.1.4.2.1.1. Diyabetik retinopati 

Retinopati; gözün görmeyi sağlayan sinir tabakası olan retinadaki kılcal damarların 

etkilenmesiyle ortaya çıkan tablodur. Bu küçük kılcal damarlarda, kırmızı kan 

hücreleri ve pıhtılaşma hücrelerinde oluşan değişiklikler sonucu retina beslenemez ve 

oksijensiz kalır. Damar cidarlarında bozulmalar ve damar geçirgenliğinde artış olur. 

Bu da damar dışında yani retina içinde kanamalara ve serum sızıntısına neden olur.  

       Retinopatinin görülme sıklığı yaş ve diyabetin görülme sıklığıyla artmaktadır. 

Prevelans gibi retinopatinin şiddeti de yaş ve hastalığın süresiyle artmaktadır. 

Proliferatif retinopati ise daha çok yirmi yıldan fazla süredir hasta olan diyabetli 

hastalarda görülmektedir. 

       Hipertansiyon retinopati için önemli bir risk faktörüdür. Hipertansiyonla birlikte 

retinopatinin sıklığı, şiddeti ve gelişimi artmaktadır. Genetik bazı faktörler retinopati 

gelişiminden sorumlu tutulmuş ve retinopatinin HLA DR4, DR3 gibi doku 

antijenleriyle ilgisi olduğu bildirilmiştir. Sigara da retinopati gelişmesini olumsuz 

olarak etkilemektedir. 
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       Göz bulguları proliferatif retinopatiye geçiş halinde olan Tip 1 DM’lilerde 

insüline benzer büyüme faktörü (IGF I) yüksek bulunmuştur. 

       Kapiller vazodilatasyon ve vasküler permeabilite artışı diyabetik retinopatiyi 

başlatan ilk olaydır. Endotel hücre fonksiyon bozukluğu, kan akımında artma ve 

perisit kaybı meydana gelir. Daha sonra retinal iskemi oluşur. Retinal iskemi; kan 

viskozitesinin artması, fibrinojen düzeyinde azalma, plazmin inhibisyonuna bağlı 

olarak fibrinolizin artması, trombosit agregasyonunda artma, endotel hücrelerinde 

prostasiklin yapımının azalması, HbA1c düzeyinin artmasına bağlı olarak gelişir. 2, 3 

difosfogliserat düzeyinin azalması sonucu oksijenin dokulara verilmesi azalır ve 

lokal hipoksi artar (King ve Banskota, 1994). Şekil 1.2’de diyabette retinopati 

oluşum mekanizması görülmektedir. 

       Kanlanmanın bozulmasına bağlı oluşan mikroinfarktlar, sinir lifleri tabakasında 

aksostoplazmik iletimi bozar. Akson dejenerasyonu sonucu oluşan aksostoplazmik 

artıklar oftalmoskopla atılmış pamuk manzarasında görülür. Bunu takiben 

retinanında iskemik bölgelerinde yeni damar oluşumu başlar. 

       Diyabetik retinopati; basit retinopati (zemin retinopatisi) ve proliferatif retinopati 

olarak iki evrede incelenir. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Nöronal 

damar

Kapiller kapanma, hemoraji, eksuda 

Hipoksi 

                                                                                 Fibrozis 

Şekil 1.2. Diyabetik retinopatinin gelişim şeması (Güler ve ark., 1997). 

       Basit retinopati; venöz dilatasyon, mikroanevrizmalar, hemorajiler, sert 

eksudalar ve atılmış pamuk şeklinde plaklar gibiçeşitli morfolojik değişikliklerle 

karakterizedir. 

       Proliteratif retinopatiise neovaskülarizasyon ile karakterizedir. Yeni damarların 

oluşumu diskten veya retinal dolaşımın diğer kısımlarından başlayabilir. Retinal 

neovaskülarizasyon retina dekolmanı, retina yırtıkları, neovasküler glokom gibi 

çeşitli sekellere neden olur. 

       Glisemik kontrolün retinopati üzerinde de etkili olduğu belirtilmektedir. Çok 

merkezli randomize bir çalışmada yoğun insülin tedavisi (insülin enjeksiyonunun 

günde ikiden fazla veya infüzyon şeklinde verilmesi) ile standart insülin tedavisinin 

mikrovasküler komplikasyonlar üzerine olan etkileri karşılaştırıldığında yoğun tedavi 

ile retinopati ilerlemesinin yavaşlatıldığı ve proliteratif retinopati gelişiminin azaldığı 

gösterilmiştir. Buna karşın ilerlemiş retinopati kan şekeri kontrolü ile veya pankreas 

transplantasyonu ile düzeltilemez (Güler ve ark., 1997). 

Perisit kaybı 

Bazal membran kalınlaşması 

Endotel hücre bozukluğu 

1. Akım 
2. Permeabilite artışı 

Mikroanevrizma 
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       Şekil 1.3.’de de normal insan görüşü ile diyabetik retinopatisi olan hastanın 

görüşü kıyaslanmaktadır. 

 

Şekil 1.3. Normal insan görüşü ile diyabetik retinopatisi olan bir hastanın görüşü 

1.1.4.2.1.2. Diyabetik nöropati 

Diyabetik nöropati, diyabete bağlı olarak sinirlerin hasar görmesidir. Hiperglisemi ve 

buna bağlı oluşan metabolik değişikliklerin sinir sisteminin çeşitli kısımlarında neden 

olduğu yapı ve fonksiyon bozukluğu nöropatinin oluşumundaki temel mekanizmadır. 

       Diyabetik nöropati; periferal ve otonom nöropati olarak ikiye ayrılır. Periferal 

nöropati ise mononörapati ve simetrik periferal nöropati olarak iki grupta 

incelenir.Hiperlipidemi ve sigara kullanımı hem periferal hem de otonom nöropatiyi 

arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda klinik nöropati prevelansı hastanın yaşı ve 

diyabetin süresi ile ilgili bulunmuştur. Periferal ve otonom nöropati çocukluk 

çağında çok nadir olup daha çok erişkin dönemde görülür. 15-59 yaş arasındaki 

diyabetik hastaların ancak %10’unda nöropati gelişmektedir (Simmons, 1994).  
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1.1.4.2.1.2.1. Periferal Nöropati 

1.1.4.2.1.2.1.1. Mononöropati 

Bir sinire ait motor ve sensoriyel liflerin etkilenmesiyle ile karakterizedir. Tabloya 

daha çok kas güçsüzlüğü şeklinde kendini gösteren motor fonksiyon bozukluğu 

hakimdir. Bu hastalarda etkilenen sinire ait kas güçsüzlüğü, ağrı ve hassasiyet, karpal 

tünel sendromu, düşük el, düşük ayak olur. Sinir köklerinin etkilenmesine bağlı 

olarak özellikle gövde de olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı görülür.  

1.1.4.2.1.2.1.2. Simetrik periferal nöropati 

En sık görülen nöropati şeklidir. Birden fazla sinir segmentinin motor ve duyu 

fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir. Bilateral olarak hem üst hem de alt 

ekstremite sinirleri etkilenebilir. Hastalarda etkilenen sinire uyan bölgede 

karıncalanma, uyuşma ve ağrı yakınmaları olur. Eldiven-çorap tarzında duyu kaybı 

görülür.Hastalar giymedikleri halde ellerinde eldiven, ayaklarında çorap varmış gibi 

hissederler. 

1.1.4.2.1.2.2. Otonom Nöropati 

       Diyabet, otonom nöropatinin önemli nedenlerindendir. Çocuklarda otonom 

nöropati periferal nöropatiye oranla daha azdır. Parasempatik ve sempatik sisteme ait 

sinir lifler etkilenir. Diyabetik hastalara otonom sinirlerin etkilenme prevalansı 

belirgin semptomatik otonom sistem hastalığı olanlara göre daha fazladır. Yapılan 

araştırmalarda diyabeti yeteri kadar uzun sürmüş olanlarda otonom sistemin yaygın 

olarak etkilendiği bildirilmiştir. Ancak patolojik bulgular ile klinik belirtiler her 

zaman paralellik göstermez. Semptomlar etkilenen sisteme göre oldukça geniş bir 

yelpaze oluşturur (Trasy ve Freeman, 1994). 
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1.1.4.2.1.3. Diyabetik nefropati 

Böbrekteki nefronların hasar görmesine nefropati adı verilir. Nefropati prevalansı  

diyabet süresi ile birlikte artmakta ve 20 yıl sonra tekrar azalmaya başlamaktadır. 

Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir (Krolewski ve Warram, 1994).  

       Nefropatide idrarda atılan protein miktarı artmaktadır. İdrarla atılan protein 

miktarının sınıflandırılmasının tanısal önemi vardır (Çizelge 1.2). Mikroalbuinürisi 

olanların %9’unda bir yıl içinde makroalbuminüri gelişmekte ve makroalbuminürili 

hastalar son dönem böbrek yetmezliği için risk taşımaktadırlar (Mogensen, 1987). 

Çizelge 1.2. DM’de albuminürinin sınıflandırılması (Mogensen, 1987). 

  24 saatlik idrar Zamana bağlı idrar        Spot idrar 

Normal albuminüri <30 mg/24 saat <20 µg/dk <30 mg/g kreatinin 

Mikroalbuminüri 0-300 mg/24 saat     20-200 µg/dk 30-300 mg/g kreatinin 

Makroalbuminüri  >300 mg/24 saat >200 µg/dk >300 mg/g kreatinin 

1.1.4.2.1.4. Diyabetik kardiyomiyopati 

Diyabetik bireyler koroner arter hastalığı, hipertansiyon gibi diğer faktörlerinden 

bağımsız olarak kalp yetersizliği gelişimi açısından artmış risk altındadırlar. 

Diyabetik kardiyomiyopati (KMP); hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve kalp 

kapak hastalığı olmaksızın miyokart işlevinde bozulma şeklinde tanımlanmaktadır. 

Altta yatan patofizyolojik sürecin ve klinik öneminin daha iyi anlaşılmasıyla 

diyabetik KMP günlük pratikte giderek daha fazla fark edilmektedir. Hiperglisemi, 

IR/hiperinsülinemi, bozulmuş yağ asidi metabolizması, artmış apoptozis, kardiyak 

otonomik nöropati ve lokal miyokardiyal renin-anjiyotensin sisteminin aşırı 

aktivasyonu altta yatan en önemli mekanizmalardır (Acar ve ark., 2011).  
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1.1.4.2.2. Makrovasküler hastalıklar 

Arterlerde meydana gelen hastalıklardır. Bu hastalıklar çeşitli kardiyovasküler 

hastalıklara neden olurlar. Bunun başlıca sebebi ise diyabete bağlı olarak gelişen 

ateroskleroz (damar duvarında lipid parçalarının birikimi ile oluşan ve damar 

boşluğunu tıkayarak normal kan akımını engelleyen patolojik bir durum) dur. 

Makrovasküler hastalıkları aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz: 

1.1.4.2.2.1. Koroner arter hastalığı 

Koroner arterlerin duvarlarında oluşan plaklardan ötürü ortaya çıkan bir hastalıktır. 

Aterosklerozun koroner arterlerde meydana gelmesiyle oluşur. Ateroskleroz 

gelişiminde kişisel ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Kişisel faktörler, birinci 

derece akrabalarda koroner arter hastalığı olması, hipertansiyon, kolestrol yüksekliği, 

diyabet, yaş ve açıklanamayan genetik faktörlerdir. Çevresel veya sonradan edinilen 

risk faktörleri ise, sigara kullanımı, yüksek kolestrol içerikli beslenme, stresli ve 

pasif yaşam şeklidir.  

1.1.4.2.2.2. İnme 

Merkezi sinir sistemine giden damarların hastalıkları sonucu gelişen tıkanıklıklar ya 

da damar dışına kanamaların yol açtığı ani veya iktal (nöbet esnası), fokal veya 

global nörolojik belirti gelişimidir. İleri yaş, erkek cinsiyet, Afrika kökenli olma, 

sosyoekonomik seviyenin düşük olması, ailede inme öyküsünün bulunması, 

hipertansiyon, diyabet, dislipidemi, kalp hastalıkları, sigara ve yüksek miktarda alkol 

kullanımı, obezite inme için önde gelen risk faktörleridir.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ateroskleroz�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ateroskleroz�
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1.1.4.2.2.3. Periferik damar hastalığı 

Nörojenik intermittent klaudikasyon (aterosklerozlu hastalarda bacak arterlerinde 

meydana gelen tıkanmalar sonucunda oluşan ve efor sonrasında yetersiz kan 

dolaşımı yüzünden bacaklarda ağrı hissedilmesine yol açan durum) ve diyabetik 

ayak oluşumuna neden olur. 

       Diyabetik ayak, genellikle nöropati (uyuşukluk ya da hissizlik ile karakterize) ve 

damarlarda oluşan hasarların birleşimi sonucunda oluşur. Bu durum ayak derisinde 

yaralar oluşmasına ve bu yaraların enfekte olmasına yol açar. İleri vakalarda 

doku nekrozu ve kangren görülebilir. Diyabetik ayak, gelişmiş ülkelerdeki 

yetişkinlerde travma (yaralanma) sonucu oluşmamış ampütasyonların (parmak ya da 

ayakların cerrahi olarak kesilip alınması) başlıca sorumlusudur (Aristides ve Rayaz,  

2007). 

1.1.4.2.2.4. Diyabetik miyonekroz 

Kasları besleyen damarların tıkanması sonucunda iskelet kasının beslenemeyip 

ölmesidir. Diyabetin çok nadir görülen komplikasyonlarından biridir. Genellikle 

kaslara yerleşen ani bir acıyla kendini gösterir. Hem tip 1 hem de tip 2 diyabetik 

hastalarda oluşabilir. Bu hastalar genellikle uzun süredir diyabetik ve çoğunlukla da 

mikrovasküler komplikasyonu olan hastalardır (Choudhury ve ark., 2011). 

1.1.4.2.2.5. Diyabetik ensefalopati 

Ensefalopati;  beyin dokusunda genelde dejeneratif değişikliklerin görüldüğü 

hastalıklardır. Akut veya kronik karaciğer hastalıkları sonucu oluşan, motor ve 

mental bozuklukların oldugu nöropisikiyatrik bir sendromdur. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyabetik_ayak�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyabetik_ayak�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyabetik_ayak�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enfeksiyon�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nekroz�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kangren�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Travma�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choudhury%20BK%5Bauth%5D�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyin�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akut�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kronik�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karaci%C4%9Fer�
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       Diyabetik hastaların bilişsel yeteneklerinin azalmasına ve demans (bunama) 

riskinin artmasına neden olur. Bu durumun oluşması için pek çok teori ileri 

sürülmüştür. Beyini besleyen damarlarla ilgili bozukluklar ya da insülinin beyinde 

oluşturduğu etkilerde diyabete bağlı değişiklikler olması bu teorilerden bazılarıdır 

(Gispen ve Biessels, 2000). 

1.2. Sitokinler 

1.2.1. Sitokinlerin tanımı 

Sitokinler, hücre içi sinyalleri gönderen, spesifik hücre yüzey reseptörleri sayesinde 

biyolojik fonksiyonlarını gösteren ve çeşitli hücre tipleri tarafından üretilen, 

hormonlara benzeyen peptid veya glikoprotein yapısındaki medyatörlerdir 

(Kishimoto ve ark., 1994). Sitokin ve hormon arasındaki farklılıklar Çizelge 1.3’te 

gösterilmiştir. Molekül ağırlıkları 30 kilodaltondan (kDa) küçük olup effektör 

hücreler tarafından salgılanan sinyal proteinleri olup, organizmada meydana gelen 

pek çok işlem sırasında önemli rol oynamaktadırlar.  

Çizelge 1.3. Hormon ve sitokin arasındaki farklılıklar (Vilcek, 2003). 

Hormonlar Sitokinler 

Özel tek bir hücreden sentezlenir Farklı doku ve hücrelerden sentezlenir 

Her hormonun tek fonksiyonu vardır Yapısal olarak birbirinden farklı olan 
sitokinler aynı etkiyi gösterebilir 

Belli hedef hücrelere spesifik olup sınırlı 
etki spektrumuna sahiplerdir (İnsülin hariç) 

Çok sayıdaki hedef hücreye çoklu etki 
gösterebilirler (pleiotropizm) 

Dolaşıma karışıp uzaktaki bir hücre üzerine 
etki gösterirler (Endokrin etki)  

Etki alanlarının çapı küçüktür, ya kendisini 
sentezleyen hücre üzerine (Otokrin etki) ya 
da üretim yerinin yakınındaki hücre üzerine 
etki gösterirler (Parakrin etki) 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Demans�
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1.2.2. Sitokinlerin Tarihçesi 

Sitokinler geçmişi çok eskiye dayanmakta olan moleküllerdir. İlk olarak bundan 

yaklaşık 500 milyon yıl önce yaşayan ve omurgalılardan olan Cyclostomata 

(yuvarlak ağızlı balıklar) sınıfının Agnatha (Çenesizler) alt familyasına mensup olan 

çenesiz balıkta da varolduğu (jawless fish) saptanmıştır (Bird ve ark., 2002). 

Omurgasızların defans sistemlerinde de çeşitli sitokin benzeri moleküllerin olduğu ve 

bu moleküllerin ilk olarak bundan yaklaşık 850 milyon yıl önce görüldüğü 

belirtilmiştir (Beschin ve ark, 2001).  

       Sitokinler üzerine olan detaylı çalışmalar 1950’li yıllarda hız kazanmış ve Isaac 

ve Lindenmann adlı araştırıcılar 1957 yılında ilk sitokin olan interferon’u 

keşfetmişlerdir. Bradley ve Metcalf, 1966 yılında hematopoetik sistemin 

farklılaşması ve proliferasyonundan sorumlu olan koloni stimüle edici faktörleri 

bulmuşlardır. Sitokin kelimesini ilk telaffuz eden araştırmacılar ise Cohen ve 

arkadaşları (1974) olmuşlardır. Bu araştırmacı grubu böbrek kültür hücrelerinden ilk 

sitokinleri saptamışlardır. 1979 yılında düzenlenen İkinci Uluslararası Lenfokin 

Toplantısı’na katılan bir grup araştırmacı ise lökositler arasında sinyal iletişiminden 

sorumlu olan proteinleri ortak bir isim altında toplamak amacıyla interlökin (IL) 

terimini kullanmışlardır. 1981 yılında ise sitokinlerin sadece lökositlerden değil diğer 

hücre tiplerinden de sentez edildiği gösterilmiştir.  

       Günümüzde 100’ün üzerinde sitokinin varlığı bilinmektedir ve rekombinant 

DNA teknolojisi kullanılarak pek çok sitokin üretilebilmektedir. İnterferonlar 

(Multipl myeloma, mesane kanseri, virüs enfeksiyonları), IL-2 (Renal hücreli 

karsinoma, malign melanom) ve IL-10 (otoimmün ve diğer enflamatuar hastalıklar) 

gibi sitokinler ise klinikte tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır (Kınıklı ve Turgay, 

1997).  
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1.2.3. Sitokinlerin Önemi ve Özellikleri 

Sitokinler, hedef hücrelere spesifik sitokin reseptör ligandlarından bağlanmak sureti 

ile hücrede sinyal iletişimini ve ikincil mesaj taşıyıcı yolakları başlatır. Bunun 

sonucu olarak o hücrede mitotik bölünmeye yol açan gen aktivasyonu, büyüme ve 

farklılaşma, göç ve apoptoz oluşur. Sitokinler, doku homeostazında olduğu gibi 

enflamatuar proseslerde de önemli rol oynamaktadırlar. Ayrıca akciğerin hücresel ve 

moleküler bütünlüğünü kontrol ederler. Gerek doğal gerek spesifik immünitenin 

etkin bir şekilde fonksiyon görebilmesi için sitokinlere ihtiyaç vardır. Vücut 

savunmasında rol alan immün ve enflamatuar hücrelerin çok yönlü iletişim ve 

etkileşiminden sorumlu oldukları gibi konnektif doku, cilt, sinir sistemi ve diğer 

organların somatik hücreleri arasında da iletişim sağlarlar.  

       Görüldüğü gibi sitokinler çeşitli biyolojik faaliyetlerde çok fonksiyonlu olarak 

yer alırlar. Sitokinlerin de yer aldığı biyolojik reaksiyonları şu başlıklar altında 

toplamak mümkündür: (Elias ve Zitnik, 1992). 

1) Enflamasyon 

2) Metabolizma 

3) Hücre büyümesi ve farklılaşması 

4) Morfojenezis 

5) Fibrinojenezis 

6)  Homeostaz 

       Sitokinler ismi altında interlökinler, monokinler, lenfokinler, büyüme faktörleri, 

interferonlar ve kemokinlerden oluşan çeşitli gruplar bulunmaktadır. Sitokinler çok 

geniş bir yelpazedeki hücre tipleri tarafından üretilirler. Bu yüzden salgılandıkları 

hücrelere göre değişik isimler alırlar. Aktif T Lenfositler tarafından üretilen 

sitokinlere lenfokinler, monosit ve makrofajlar gibi mononükleer fagositler 

tarafından üretilen sitokinlere ise monokin adı verilmektedir. Koloni Uyarıcı 

Faktörler (Colony Stimulating Factors) adı verilen ve kemik iliğindeki olgun 

olmayan lökositlerin büyüme ve farklılaşmasını uyaran diğer bazı sitokinler ise hem 
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lenfositler hem de mononükleer fagositler tarafından yapılır.  Sitokinler her ne kadar 

üretildikleri yere göre isimlendirilseler de günümüzde genel olarak sitokin adıyla 

anılmaktadırlar. Bu hücreler dışında alveoler epitel hücreleri, mast hücreleri, doğal 

öldürücü hücreler (NK hücreleri), B-hücreleri, eozinofiller, bazofiller, fibroblastlar 

gibi diğer hücreler tarafından da üretilebilirler. Günümüzde 100’ün üzerinde 

sitokinin varlığı bilinmektedir. Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak pek çok 

sitokin üretilebilmektedir.  

       Çok geniş bir grup olmalarına rağmen sitokinlerin bazı ortak özellikleri vardır 

(Aydıntuğ, 1997; Kelso, 1998): 

       1) Sitokinler doğal ve spesifik immünitenin aktivasyon ve efektör fazında 

yapılırlar (immün yanıt). 

       2) Bir sitokin değişik hücreler tarafından üretilebilir. 

       3) Bir sitokin değişik tip hücreler üzerine etki gösterebilir. Bu etkiye 

pleiotropizm denir. 

       4) Bir sitokin başka sitokinlerin sentezlenmesini uyarabilir ya da engelleyebilir. 

Sitokinler bu tür pozitif ve negatif mekanizmalar ile immün ve enflamatuar yanıtların 

düzgün çalışmasına yardımcı olurlar. 

       5) Bir sitokinin aynı hedef hücre üzerine farklı etkileri olabilir. Bu etkilerin 

bazıları aynı anda bazıları ise dakikalar, saatler hatta günler sonra ortaya çıkabilir. 

       6) Birden fazla sitokin aynı etkiyi gösterebilme yeteneğine sahiptir. 

       7) İki sitokin birbirlerinin etkilerini ortadan kaldırabilir (antagonizma), 

arttırabilir (sinerji) hatta değişik bir etki oluşumuna yol açabilirler. Birbirleri ile 

etkileşimleri çok hassas bir dengede gerçekleşmektedir. 

       8) Sitokin sentez ve sekresyonu kısa süreli olaylardır. Sentezleri genellikle yeni 

gen transkripsiyonu ile başlar, hücrede önceden yapılmış halde bekletilmezler. 

Sitokinlerin etkisi ile gelişen hücresel yanıtların çoğu yeni mRNA ve protein sentezi 

ile sağlanır. 

       9) Sitokin kendini sentezleyen hücre üzerine etkili olabilir (otokrin etki), 

yapıldığı hücrenin yakınındaki bir hücreyi etkileyebilir (parakrin etki) ya da nadir 

olarak dolaşıma karışarak ulaştığı uzaktaki bir hücre üzerine etki gösterebilir 
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(endokrin etki). Sitokinlerin çoğu in vivo parakrin etki gösterirler. Bazı sitokinler 

ekstrasellüler matriks elemanlarına da bağlanabilir. 

       10) Sitokinler hedef hücre yüzeyindeki spesifik reseptörlerine bağlanarak 

etkilerini başlatır. Sitokin reseptörlerinin başlıca görevi hücre dışı bir sinyali alıp 

hücre içi bir sinyale dönüştürmektir. Sitokin reseptörleri transmembran proteinler 

olup ekstrasellüler kısımları ise spesifik sitokinleri bağlar, hücre içi kısımları ile de 

sinyal iletimini sağlarlar. 

       11) Belli bir biyolojik etkiyi sağlayabilmek için gerekli sitokin miktarı genellikle 

çok düşüktür yani çok küçük konsantrasyonlarda (10-10-10-15 M) bile etkilidirler. 

       12) Etkileri ve etki ettikleri hedef hücreler çok çeşitlilik gösterir. Örneğin; aktive 

olmuş T hücresi tarafından salgılanan IL-4 sitokini, B-lenfositlerinin aktivasyon, 

proliferasyon ve farklılaşmasına etki ederken, mast hücreleri üzerinde sadece 

proliferatif etki gösterir. 

       13) Üretimleri sıkı bir biçimde düzenlenmiş olup çok kısa ömürleri vardır. 

        Sitokinler, immün sistemin çeşitli defans stratejilerinde çok önemli bir rol 

oynamaktadır. Bunu sadece tek başlarına değil kendi aralarında gelişmiş ve çok 

yönlü kompleks bir iletişim ağı kurup birbirleriyle etkileşerek sağlarlar. Sitokinlerin 

birbirleriyle olan bu kompleks etkileşimleri sitokin ağı (cytokine network) adı ile 

tanımlanmaktadır (Şekil 1.4). 
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Şekil 1.4. Sitokin ağı (Bendermed Systems, 2005).  

1.2.4. Sitokinlerin Sınıflandırılması 

Sitokinlerin sınıflandırılmaları genellikle karışıklık yaratmaktadır çünkü bir sitokinin 

aynı hücrede bile değişik etkilere yol açabildiği göz önüne alınırsa sitokinleri 

standart bir sınıflandırma içine almak zordur. Başlıca fonksiyonlarına göre 4 büyük 

grupta toplanılabilirse de pek çok sitokinin birden fazla grupta yer alabileceği 

unutulmamaktadır (Çizelge 1.4). 

 

    Sitokin Ağı 



26 
 

 

Çizelge 1.4.Sitokinlerin başlıca fonksiyonlarına göre gruplandırılması (Aydıntuğ, 1997). 

Fonksiyon Sitokin 

Doğal immünite medyatörleri 
Tümör nekroze edici factor-α (TNF-
α), IL-1, IL-6, Tip I interferonlar 

Lenfosit aktivasyon, çoğalma, farklılaşmasını 
düzenleyenler 

IL-2, IL-4, Tumor Growth Factor-β 
(TGF-β) 

İmmün aracılı enflamasyonu düzenleyenler TNF-α, IL-1, IL-5, IL-10, IL-12, 
Interferon γ (IFN γ) 

Hematopoezi uyaranlar IL-3, IL-7, IL-9, IL-11,  

Bu sınıflandırmanın dışında sitokinleri,  

       1) T hücre fonksiyonlarında rol oynayan sitokinler (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-10,       

IL-12) 

       2) B hücreler üzerine etkili olan sitokinler (IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-13, IL-14) 

       3) Enflamasyonda rol oynayan sitokinler (IFN γ, TGF-β, TNF-α, TNF-β, IL-1, 

IL-6,  kemokinler) şeklinde sınıflandıranlar da vardır.  

       Bir diğer sınıflandırmada ise sitokinler enflamasyon reaksiyonlarındaki rollere 

göre proenflamatuar sitokinler ve antienflamatuar sitokinler olarak 

sınıflandırılmaktadır (Tuğlu ve Kara, 2003). IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi sitokinler 

proenflamatuar sitokinler olarak bilinir ve enflamatuar değişikliklerin oluşmasında, 

patojenin eliminasyonunu sağlayan hızlı immün yanıtın ortaya çıkmasında rol alırlar. 

IL-4, IL-10 ve IL-13 gibi antienflamatuar sitokinler, immün yanıtı ve bazı 

sitokinlerin sentezini baskılayabilirler. IL-10’un temel biyolojik etkinliği T 

hücrelerinden sitokin yapımını baskılamak olduğu için sitokin sentez inhibitörü 

olduğu bilinir. Bazı sitokinler ise alışılmadık bir şekilde hem pro hem de 

antienflamatuar etki gösterebilir. Örneğin IL-8, lokal enflamasyon sırasında nötrofil 

etkinliğini sağlayabilir. IL-8’in enflamasyon sahasında hızla çoğalması da 

enflamasyona nötrofil infiltrasyon yanıtını azaltıcı etki gösterir (Baggiolini ve ark., 

1997). 
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       Enflamatuar reaksiyonlar, normal şartlar altında vücudun savunma 

mekanizmasının esansiyel bir unsurudur. Fakat, uyaran devamlı ve sınırsız ise 

sitokinler gibi enflamatuar medyatörlerin kronik ve aşırı üretimi sonucu hastalık 

oluşumuna neden olur. Bu kronik enflamasyon, morfolojik olarak bol miktarda 

lenfosit ve monositin nüfuz etmesiyle zamana bağlı olarak yavaş bir saldırı ile 

karakterizedir ve akut enflamasyona göre daha yavaş izlenilebilen bir gidişata 

sahiptir. Bunları takiben fibroblast proliferasyonu, fibrozis ve sıkça görülen 

mikrovasküler proliferasyon oluşur. Kronik enflamasyon hastalığı başlatabilir veya 

astım, diyabet, ateroskleroz veya Alzheimer gibi önceden oluşan hastalıkları daha da 

şiddetlendirebilir (Hedley, 2000; Woo, 2000; Franceschi ve ark., 2001; Yücesoy ve 

ark., 2006). 

       İmmun sistem hücrelerinin sitokin üretimi, antijene özgü ve antijene özgü 

olmayan uyaranlara karşı oluşmaktadır. Antijene özgü cevaplar sırasıyla 

immunoglobulin (Ig) ve T reseptörleri üzerinden B ve T hücreleri tarafından 

oluşurken, B hüce aktivasyonu da IL-6 ve diğer sitokinlerin üretimi ile 

sonuçlanabilir. Antijen olmayana özgü cevapta ise T hücreleri rol oynamaktadır ve 

B ve T hücreleri ile birlikte cevap verirler. T hücreleri, T hücre reseptörleri 

zincirinin kullanımına bağlı olarak α,β ve γ,δ olmak üzere 2 sınıfa ayrılır (Bidwell 

ve ark., 1999). 

       Enflamasyonda rol oynayan sitokinler yardımcı T hücrelerinden (T helper) 

salınımlarına göre Tip I, Tip II ve Tip III sitokinler olarak üçe ayrılır. Prokürsör T 

hücreleri timusta bulunur, antijen ile karşılaştıklarında çoğalmaya başlar ve aktive 

olurlar. İntraselüler proteinlerin kontrolü için gerekli olan Th 1 hücreleri hücresel 

bağışıklıkta rol alırlar, antikor yanıtları zayıf ve geçicidir. Th 2 hücreleri ise güçlü 

antikor yanıtı verirken hücresel aktiviteleri daha zayıftır. B lenfositleri için yardımcı 

rol oynarlar dolayısıyla humoral bağışıklıkta ve ekstraselüler patojenlerin 

kontrolünde önemli görevleri vardır.  Th 3 hücreleri ise antijenlere karşı oral 

tolerans ile ilgili immun mekanizmalardan sorumlu regülatör hücrelerdir. Bu 

hücreler TGF-β salınımı ile karakterizedir ve Th 1 ve Th 2 hücreleri üzerinde 

baskılayıcı etkileri vardır. 
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Th 1 hücrelerinden salınan sitokinler: 

Bunlar Tip 1 sitokinlerdir. Makrofaj nötrofileri, IgG2 sınıfı antikor üretimini aktive 

ederler, enflamatuar yanıtta ve bağışıklıkta rol oynarlar. Başlıca Tip 1 sitokinleri; 

1. TNF-α,β 

2. IFN-γ  

3. IL-2  

4. IL-12  

Th 2 hücrelerinden salınan sitokinler: 

Bunlar Tip2 sitokinlerdir. B hücrelerini aktive ederler. Eozinofilleri, mast 

hücrelerini ve IgG ile IgE sınıfı antikorların oluşumunu arttırırlar, humoral cevapta 

ve alerjide rol alırlar. Başlıca Tip 2 sitokinleri; 

1. IL-4  

2. IL-5  

3. IL-6  

4. IL-10 

5. IL-13 

       Th 1 ve Th 2 hücreleri, salgıladıkları sitokinler aracılığıyla birbirlerini regüle 

ederek patojenlere karşı gelişen enflamatuar reaksiyonları kontrol altında tutarlar. 

Örneğin, Th 1 hücreleri tarafından salınan IFN- γ, Th 2 hücrelerinin proliferasyonunu 

inhibe eder. Th 2 hücreleri tarafından salınan IL-10 ise Th 1 fonksiyonunu sitokin 

üretimini inhie ederek baskılar. Th 2 sitokini olan IL-4, Th 1 hücresinin 

farklılaşmasını ve çoğalmasını inhibe eder (Opal ve DePalo, 2000). 

       Enflamatuar cevapta sitokinlerin temel rolü, immun cevapların sürekliliğini ve 

idaresini kontrol etmektir. Güçlü ve çok yönlü biyolojik etkilerinden dolayı 
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sitokinlerin aktiviteleri, salınım düzeyleri çok sıkı bir şekilde regüle edilmiştir. Bu 

regülatör mekanizma, farklı sitokinler arasındaki etkileşim dışında, biyolojik 

sıvılarda bulunan spesifik inhibitör proteinlerin, sitokin-bağlayıcı faktörlerin ve 

spesifik antikorların varlığı ile sağlanmaktadır. Fonksiyonlarda oluşabilecek 

dengesizlik, istenmeyen reaksiyonlara yol açar. Şekil 1.5’de sitokinlerin salınım ve 

ve immün sistemdeki aktivasyon profilleri gösterilmiştir.  

 

Şekil 1.5. Prekürsör T hücrelerinden Th 1 ve Th 2 hücrelerinin oluşumu ve sitokin salınımı 
(Cemiloğlu ve Yücesoy, 2003). 

       Şekil 1.5’de görüldüğü gibi, aktivasyon sonrası prekürsör Th hücreleri (ThP), 

hem Th1 hem de Th2 hücrelerin özelliklerini taşıyan Th0 hücreleri haline geçer. 

Daha ileri stimülasyon ile Th1 ya da Th2 hücrelerine ayrılırlar. Th1 ve Th2 hücreleri 

salgıladıkları sitokinlere göre sınıflandırılır. IL-2 ve INF-γ salgılıyorsa Th1 olarak, 

IL-4, IL-10 ve IL-13 salgılıyorsa Th2 olarak isimlendirilir. Th1 sitokinleri 

makrofajları, NK hücreleri, hücresel immüniteyi ve belli Ig izotiplerinin salınımını 

aktive eder iken Th2 sitokinleri ise, humoral immün yanıtları, eozinofilleri ve mast 

hücrelerini aktive ederler. 

       Enflamatuar yanıtta temel rolü IL-1 ve TNF-α oynamaktadır. IL-1 ve TNF-α, IL-

6 ile birlikte “endojen pirojen” olarak görev yaparlar. TNF-α’nın en büyük 

fonksiyonu, tümör hücreleri üzerine gösterdiği sitolitik aktivitedir (Luster ve ark., 

2000). Ayrıca IL-1 ile birlikte endoteliyumdaki birçok değişimden sorumludur. 
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Antikoagülan mekanizmaları inhibe ederek, trombotik prosesleri inhibe ederler ve 

bundan dolayı venöz tromboz, arterioskleroz, vaskülit gibi patolojik proseslerde 

önemli rol oynarlar. TNF-α, fagositozu ve makrofajlarda IL-1, prostoglandin E2 ve 

süperoksit dismutaz sentezini stimüle eder. Normal immün yanıtlar için gerekli 

olmakla birlikte, TNF-α’nın aşırı üretimi şiddetli patolojik sonuçlara yol açmaktadır. 

IL-1’in TNF-α’ya benzer antiproliferatif ve sitotoksik aktivitesi dışında diğer önemli 

biyolojik aktivitesi Th hücrelerinin stimülasyonudur (Yücesoy ve ark., 2001). IL-1 

direkt olarak B-hücrelerinin proliferasyonunu ve immünoglobülinlerin sentezini 

etkiler. Ayrıca NK hücrelerinin, fibroblastların proliferasyonunu ve aktivasyonunu 

stimüle eder. Enflamatuar yanıtın oluşumunun artmasında (up-regulation), IL-11, 

IFN-γ da rol alır. Antiviral ve antiparazitik aktivi tesi bulunan IFN-γ, TNF-α ile 

sinerjik hareket ederek, birçok normal ve başkalaşmış hücrelerin proliferasyonlarını 

inhibe eder. Bununla birlikte, IFN-γ’nın esas biyolojik aktivitesi, diğer 

interferonlardan farklı olarak immünomodülatör olarak etkimesidir. 

       Diğer taraftan anti-enflamatuar sitokinler (IL-4, IL-10, IL-13) enflamatuar 

yanıtın azalan regulasyonundan sorumlu olup spesifik sitokin inhibitörleri olarak 

bilinirler. Pro-enflamatuar sitokinlerin oluşumunu baskılama yetenekleri vardır. Bu 

sitokinler, aşırı miktarda artan enflamatuar reaksiyonların zararlı etkilerini sınırlarlar 

(Opal ve DePalo, 2000). Güçlü anti-enflamatuar özelliklerinden dolayı birçok 

enflamatuar hastalığın tedavisinden kullanılabilirler.  

       IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi birçok sitokinin aktivitesi TGF-β tarafından inhibe 

edilmektedir. TGF-β, hücre aktivasyonunda, çoğalmasında, göçünde, 

farklılaşmasında ve olgunlaşmasında önemli rol oynayan bir sitokindir (Schins ve 

Borm, 1999). TGF-β, ortamda yüksek miktarda bulunuyorsa enflamat uar cevabı 

indükler. Daha sıklıkla enflamatuar cevabı inhibe ederek anti-enflamatuar özellik 

gösteren TGF-β, T lenfositlerinin proliferasyonunu ve NK hücrelerinin gelişimini 

inhibe eder. IL-4, Il-10 ve IL-13 gibi anti-enflamatuar sitokinlere benzer şekilde 

makrofaj aktivasyonunu inhibe ederek ve ayrıca doku harabiyetine neden olan 

hücreleri regüle ederek enflamatuar yanıtı kontrol eder. 
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1.2.5. Sitokinlerin hastalıklardaki etkisi  

Hayatın devamında sitokinlerin rolü göz önüne alındığında organizmada meydana 

gelebilecek düzensizliklerde de sitokin regülasyonundaki bozulmaların rol 

oynayabileceği düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Gerçekten de çoğu enfeksiyöz, 

malignant, mesleksel veya otoimmün hastalığın klinik sonuçları, bu hastalıkların 

sitokinler ile yakın ilişkili olduğunu göstermektedir.  

       Sitokinlerin enflamatuar reaksiyonlarda önemli bir görev üstlendiği bilinen bir 

gerçektir ama denge olması için enflamatuar sitokinlerin yanında bu enflamasyonu 

baskılayacak ve nötralize edecek pek çok da antienflamatuar sitokin mevcuttur. Bu 

zıt etkili iki grup sitokin arasında muazzam bir denge mevcuttur. Ancak bu dengenin 

herhangi bir nedenle bozulması sonucu (enflamatuar sitokinlerin miktarının artması 

veya antienflamatuar sitokinlerin etkilerinin azalması) problemler başlamakta ve 

hastalıklara yol açacak zincirleme reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır (Nishimoto ve 

ark., 1999). Yapılan çalışmalar ve elde edilen klinik sonuçlar gerçekten de 

enflamatuar ve anti-enflamatuar sitokinlerin arasında bulunan bu dengenin çok 

önemli ve hassas olduğunu ve pek çok hastalığın bu denge tarafından etkilendiğini 

göstermektedir. 

1.2.5.1. Sitokinler ve Otoimmün Hastalıklar 

İmmün sistemin self antijenlere karşı yanıt oluşturmadığı 1990’lı yıllardan beri 

bilinmektedir. İmmün sistem, self antijenler ile yabancı antijenleri ayırt edebilir ve 

self antijenlere immünolojik tolerans gösterirken, yabancı antijenlere ise hücresel 

veya humoral immün yanıt oluşturur. Bazı durumlarda immün sistemin self 

antijenlere olan toleransı bozulur ve bu antijenlere de immün yanıt gelişebilir. Bu 

durumda otoimmüniteden söz edilir ancak otoimmünite her zaman hastalığa neden 

olmaz. Yaş ilerledikçe insanlarda değişik otoantikorlar saptanmıştır ama bunların 

otoimmün hastalık yapıcı etkisi yoktur. Eğer otoimmün reaksiyonlar doku hasarına 

neden oluyorsa o zaman otoimmün hastalıklardan söz edilir. 
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       Otoimmün hastalıklar, organa özgü veya organa özgü olmayan (sistemik) 

otoimmün hastalıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Hashimoto tiroidi, pernisiyöz anemi, 

Addison hastalığı, insüline bağımlı diabetes mellitus, miyastenia gravis, otoimmün 

hemolitik anemi, idiopatik lökopeni ve ülseratif kolit gibi otoimmün hastalıklar 

organa özgü iken, Sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit, multiple 

skleroz (MS), Sjörgen sendromu ve dermatomiyozit-polimiyozit gibi otoimmün 

hastalıklar ise organa özgü olmayıp sistemik otoimmün hastalıklardır. Otoimmün 

hastalıkların oluşması ve seyrinde; genetik, hormonal, immünolojik ve çevresel 

faktörlerin etkilerinin olduğu bilinmektedir (Kınıklı ve Turgay, 1997).  

       Yapılan çok sayıda çalışma ile otoimmün hastalıklarda birçok sitokinlerde 

kalitatif ve kantitatif değişikliklerin bulunduğu gözlenmiştir.  

       Romatoid artrit (RA) nedeni tam olarak açıklanamayan, sinoviyal hücre 

proliferasyon ve enflamasyonun eklemlerde destrüksiyon yapması ile karakterize 

kronik, enflamatuar ve sistemik bir otoimmün hastalıktır (Çalgüneri, 2005). Tüm 

dünyada %1 oranı ile en sık görülen enflamatuar artrittir. Bu hastaların sinoviyal 

sıvılarında yüksek seviyelerde enflamatuar sitokinlerden IFN-γ, TNF-α ve IL-1 

sitokinleri bulunmaktadır ve bunlardan IL-1, romatoid artrit’in patojenezinde en 

baskın rolü oynamaktadır (Miossec, 1992). Lokal invaziv sinoviyal doku “pannus” 

formasyonu, romatoid artritin karakteristik bir bulgusu olup eklem erozyonundan 

sorumludur. Sinoviyum kıkırdak-pannus bağlantısında IL-1α çok yüksek oranda 

saptanmış (Chu ve ark., 1992; Deleuran ve ark., 1992) iken kanda ise IL-1-β 

baskındır (Buchan ve ark., 1988).  

       Multipl skleroz (MS), beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri 

etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Kılıfın hasar gördüğü 

yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak 

denir. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca 

mesajların iletilmesini engelleyebilir. Ülkemizde bu hastalığa yakalanan birey sayısı 

35 000 iken dünyada bu sayı 3 milyonu bulmaktadır. Beyaz ırk, sarı ve siyah ırka 

göre bu hastalığa karşı daha hassastır. MS hastalarının Merkezi Sinir Sistemleri’nde 
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benzer kronik enflamatuar reaksiyonlar görülür. Sinirlerin etrafındaki miyelin kılıfını 

yok eden ve beyin lezyonları oluşumunu hızlandıran hasar verici enflamatuar 

reaksiyonlardan TNF-α, IFN-γ, ve myelin temel proteini (Myelin basic protein: 

MBP) ile proteolipid protein (PLP) gibi proteinler için özelleşmiş aktive edilmiş T 

hücrelerinin sorumlu olduğu saptanmıştır (Steinman, 1996). 

       Diyabet vakalarında pankreatik proteinlere karşı serum antikorlarının varlığı 

hastalığın erken bir belirtecidir (Kulmala ve ark., 2000). Diyabetli hastalar, insüline 

spesifik T hücreleri içermektedirler. Pankreasa olan lenfosit akını ve bunu takip eden 

enflamatuar cevap insülin üreten beta hücrelerini yok etmektedir. Yapılan bir 

çalışmada, KSJ türü farelere diabet oluşumuna neden olan siklofosfamid 

uygulandığında IFN-γ seviyelerinin normale göre çok fazla miktarda arttığı 

gözlenmiştir (Ablamunitis ve ark., 1999). 

       Bir diğer otoimmün hastalık olan Enflamatuar Bowel hastalığı (IBD)ise, 

bağırsaklardaki kronik enflamasyon olayıdır. Gastrointestinal kanalda TNF-α ve 

IFN-γ sitokin seviyelerinin yükselmesinin bakteriyel antijenlere verilen yanıtın 

artmasına neden olmakta, bunun da hastalığın enflamatuar patolojisinden sorumlu 

olduğu saptanmıştır. Bu sitokinler, enflamatuar reaksiyon oluşturabilecek T 

hücrelerinin sayısının da artmasına yol açar (Powrie, 1995). Ateroskleroz da ise 

aterosklerotik lezyonlarda makrofaj, T hücreleri, adezyon hücre molekülleri ve 

enflamatuar sitokinlerin bulunması, hastalıkta immün yanıtın rol aldığını 

göstermektedir (Jara ve ark., 2006).  

1.2.5.2. Sitokinler ve Diğer Hastalıklar  

Astım, bronşiyal hava yollarının enflamasyonu, hiperreaksiyonu ve bronkospazm ile 

karakterize olup nefes darlığı nöbetleriyle seyreden bir solunum sistemi hastalığıdır. 

Bronşlar, yani solunum yolları bazı uyaranlara karşı cevap olarak kasılırlar, iç çapları 

normale göre azalır ve solunum güçlüğü oluşur. Bu hastalığa birçok çevresel ve 

genetik faktör etki etmektedir. Astım, gerek ülkemizde gerekse de dünyada yaygın 
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olan bir problemdir. Kadın ve erkeklerde aynı oranda görülmekte olup dünya çapında 

yetişkin bir popülasyonun % 5-10’unda görülmektedir. Her yaşta ortaya çıkabilir. 

       İmmün astım, IgE kaynaklı ve esas olarak Th 2 lenfositlerine bağlı olarak 

gelişmekle birlikte bu prosesde Th 1 hücrelerinin de rol aldığını gösteren veriler 

mevcuttur. Th 2 lenfositleri astımdaki enflamasyonu IL-4, IL-5, IL-9 ve IL-13 gibi 

sitokinleri salgılayarak yönetir. Bunlardan, IL-4 hücrelerden IgE oluşumunu 

düzenleyen en önemli faktördür. IL-5, eozinofillerin olgunlaşması ve göçünde rol 

oynar ve kronik astımdaki doku harabiyetlerinin çoğundan sorumlu tutulmaktadır.             

Yapılan bir çalışmada astımlı hastaların solunum yolu mukozasında artan oranlarda 

IL-4 ve IL-5 gözlenmiş ve sitokinlerin eozinofillerde farklılaşmaya ve IgE 

oluşumuna neden olduğu anlaşılmıştır. Ancak IL-4 blokajı, deneysel modellerde 

astımın gelişmesini inhibe etmeye yeterli olmamıştır. IL-4 ile sinyal taşıma yolu 

çakışan IL-13 ise, IgE üretimi, mast hücrelerinin degranülasyonu ve kemokin 

aktivasyonundan sorumludur. IL-13’ün inhibisyonu ile astımlı farelerde solunum 

yolu hiperaktivasyonu bloke edilmiştir. IL-9’un mast hücreleri, eozinofiller, B 

hücreleri ve epitel hücreler gibi alerjik medyatörler üzerine çok yönlü etkileri vardır. 

IL-11’in ise solunum yolu fibrozunu stimüle ederken diğer yandan da astım benzeri 

enflamasyonları inhibe ettiği gösterilmiştir. Bu önemli fonksiyonlarından dolayı 

astımlı hastalara yönelik tedavilerde adı geçen sitokinler önemli terapötik hedefler 

olmaktadır. Çalışmalar ile TNF-α’nın da astımı tetiklediği bulunmuştur (Broide ve 

ark., 1992). 

       Kronik Engelleyici (Obstruktif) Akciğer Hastalığı (KOAH,COPD), kronik 

bronşit ve amfizeme bağlı, genellikle geri-dönüşümsüz özellikteki hava akımı 

obstrüksiyonu ile karakterize bir hastalıktır. KOAH kendi arasında kronik bronşit, 

bronşiolit ve amfizem olmak üzere üç temel pulmoner hastalığa bölünerek 

tanımlanabilir. KOAH, astımda görülenden farklı bir kronik solunum yolu 

enflamasyonudur. Astımda en önemli hücre eozinofiller iken KOAH’ta ise nötrofil 

hücreleri önemli rol oynar. Aktive olmuş nötrofil hücreleri ayrıca H2O2 gibi reaktif 

oksijen radikallerini de üretir. Proteaz ve serbest radikaller epitelde hasara yol 

açabilir. Ancak bunun yanında yapılan çalışmalar sitokinlerin de tedavide önemli 
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olabileceğini göstermektedir. KOAH ile ilişkili olan sitokinler; IFN-γ, TNF-α, IL-1, 

IL-6 ve IL-8 dir (Jeffery, 1999). 

       KOAH’lı hastaların bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvılarında, plazma ve akciğer 

dokularında TNF-α ve IL-8 düzeyleri yüksek bulunmuştur (Wang ve ark., 2000). 

TNF-α’nın lizozim gibi proteolitik enzimlerin salınımı sonucu nötrofil 

degranülasyonuna yol açma ve solunum yolu hasarını stimüle etme gibi çeşitli pro-

enflamatuar etkileri vardır. Ayrıca epitel hücrelerini de etkiledikleri bildirilmiştir. 

TNF-α, monositlerin veya makrofajların ve nötrofillerin solunum yolu epiteline 

göçünü stimüle eder. Sitokinlerin rolünün araştırıldığı bir başka çalışmada ise IL-8 

ve TNF-α düzeylerinin KOAH’lı hastalarda anlamlı bir şekilde arttığı ve solunum 

yolu enflamasyonlarında önemli rol oynadığı bulunmuştur (Hodge ve ark., 2001). 

       Akciğer Fibrozu, normal dokunun yerini alan mezenkimal hücrelerin birikimi ile 

ekstraselüler matriks yapısında kalitatif ve kantitatif değişikliklerle karakterize bir 

hastalıktır. Akciğerde oluşan fibrotik prosesler, fibroblastlarla diğer akciğer 

parankimal hücreler ve makrofajlar arasındaki etkileşimlerin kompleks bir sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Fibroblastlar, akut akciğer hasarının olduğu yere hücum 

ederler, kollajen ve diğer matriks proteinlerini salgılamak için stimüle olurlar. 

Enflamasyonun gelişimi konusunda yapılan çalışmalarda, başlangıçtaki hasarın 

alveoler fibroza ve alveoler kapiler ünitelerin harabiyetine yol açtığı gösterilmiştir. 

Makrofajlar ise özellikle salgıladıkları sitokinlerden dolayı önemlidir (Antoniou ve 

ark., 2005). 

       Hayvan modelleri ve in vitro çalışmalar ile makrofaj tarafından salınan 

sitokinlerden özellikle, IL-1 ve TNF-α’nın fibrozun gelişiminde önemli rol 

oynadıkları bulunmuştur. Ayrıca fibrozlu hastaların BAL sıvılarında artmış 

miktarlarda eozinofil ve nötrofil bulunmuştur. Parankimal hücreler tarafından salınan 

bu kimyasalların stimülasyonu, alveoler makrofajlar tarafından oluşturulan sitokinler 

(IL-1 ve TNF-α) ile olmaktadır (Zhang ve Phan., 1996). 
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       Lokal hasar ve enflamatuar reaksiyonda IL-1 ve TNF-α gibi sitokinlerin yanısıra 

ayrıca doku onarımı ve fibroz da dahil olmak üzere, TGF-β’nın da rol oynadığı 

ortaya konmuştur. TGF-β, birçok parankimal hücre tarafından ve ayrıca lenfosit, 

monosit ve trombositler tarafından da üretilen bir sitokin olup doku onarımında ve 

iyileşmede merkezi bir rol oynar. Genellikle TGF-β aktivasyonu ve salınımı, çeşitli 

matriks proteinlerinin oluşumunu stimüle eder ve bu matriks proteinlerinin 

degredasyonunu inhibe eder. Bu etkileri normal doku yapısının yeniden 

yapılanmasını, ideal durumlarda da doku onarımını sağlar ancak birçok hastalıkta ise 

aşırı salınımı sonucu normal organ fonksiyonlarını tehlikeye sokan doku fibrozunun 

patolojisine yardımcı olur (Bartram ve Speer, 2004). Akciğer fibrozu Şekil 1.6’da 

şematize edilmiştir. 
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Fibrojenik stimülanlar (Asbest, silika, kömür tozu v.s.) 

 

Makrofaj ve monosit aktivasyonu 

 

                                                              Sitokinler 

  

                                T hücre aktivasyonu                Fibroblastlar 

 

                                         Sitokinler               Hücre proliferasyonu ve  

                                                                    ekstraselüler matriks sentezi 

 

Fibroz 

Şekil 1.6. Akciğer fibrozunun şematik görüntüsü (Rom, 1991). 

 Asbestoz,asbeste mesleki maruziyet sonucu oluşan fibrotik ve enflamatuar bir 

akciğer hastalığıdır. BAL örneklerinde aktive alveoler makrofaj ve artmış nötrofiller 

ile tanımlanabilir. Asbeste maruz bırakılan deney hayvanlarının ve asbestozlu 

işçilerin BAL sıvılarında yapılan çalışmalar sonucunda, alveoler makrofajların, 

spontan olarak, akciğer fibrozunun gelişiminde de rol oynayan serbest oksijen 

radikallerini, araşidonik asit metabolitlerini (lökotrien B4 ve prostoglandin E2), 

fibroblast replikasyonuna etki eden büyüme (growth) faktörleri ve fibronektin gibi 

yapısal peptidleri artan miktarda salgıladığı saptanmıştır. Ayrıca interstisyel fibrozlu 

kömür işçilerinde ve silikaya maruz bırakılan farelerde mononükleer hücrelerden 

salınan TNF’in interstisyel akciğer hastalıklarının gelişimi ile güçlü bir ilgisinin 

olduğu bulunmuştur. Asbestozun patojenezinde rol oynayan sitokinler; IL-1, TNF-α, 

TGF-β ve IL-8 sitokinleridir (Rom, 1991; Rom ve ark., 1991). 

        Bu sitokinler hücresel hasarı arttırırlar ve fibroblast proliferasyonu ile kollajen 

depozisyonunu aktive ederler. Asbestozlu hastaların alveoler makrofajlarından artan 
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miktarlarda IL-1 ve TNF-α salındığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. TGF-β ise 

hasar onarımını kolaylaştırır fakat ayrıca asbestozun patojenezine dahil olması 

nedeniyle iki yönlü bir etki gösterir. Hayvan modelleri ile yapılan çalışmalar, asbeste 

maruziyetin alveoler makrofajları, nötrofil kemotaktik faktörü olan IL-8’i salgılamak 

amacıyla stimüle ettiğini göstermiştir. Bu çalışma ile IL-8’in alt solunum yollarında 

enflamasyona yardımcı güçlü bir medyatör olduğu sonucuna varılmıştır (Rom, 1991; 

Rom ve ark., 1991). 

       Bunların yanısıra yapılan birçok çalışma, asbestozda immün cevabın hastalık 

gelişimini düzenlediğini göstermiştir. T hücrelerinden salınan IFN-γ, fibroblast 

proliferasyonunu ve fibrozu azaltmaktadır. 

       Silikoz, insanlık tarihinin bilinen en eski mesleki hastalıklarından biri olup 

kristalize silikanın solunması ile indüklenmektedir. Solunan kristalize silikaya 

verilen pulmoner yanıtın neden olduğu kronik interstisyel bir akciğer hastalığı olan 

silikoza en fazla kömür ve metal madenciliği, inşaat ve taş ocakları, dökümhaneler, 

kil ve cam imalatı gibi çeşitli sanayi kollarında çalışan işçiler maruz kalmaktadırlar 

(Jagirdar ve ark., 1996). 

       Silikoz, fibrotik nodüler lezyonla karakterizedir, ilerleyen fibrozise dönüşme 

ihtimali yüksek bir hastalıktır. Bu lezyonların çıkışına özellikle IL-1 ve TNF-α gibi 

sitokinler dahildir. Bu lezyonların patojenezinin aktive enflamatuar hücrelerle 

özellikle alveoler makrofajlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir (Takemura ve ark., 

1989). Farelerde yapılan bir çalışmada silikaya maruz bırakılan farelerin BAL 

sıvılarında TNF-α ve IL-1β salınımının sürekli bir artış gösterdiği gözlenmiştir 

(Davis ve ark., 1998). 

       Silikozda rol oynayan bir başka sitokin olan TGF-β ise silikotik nodüllerin 

oluşumunda rol oynar. Fibroblastları; kollajen ve fibronektin, düz kas hücrelerini ise 

elastin sentezlemesi yönünden stimüle eder. Ayrıca kollejenaz sentezini azaltarak 

matriks akümülasyonunu arttırır. TGF-β, PMF’nin gelişiminde majör bir rol 
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oynamaktadır. TGF-β’nın, hasarı takiben normal iyileşme prosesinde epitel 

hücrelerde hızla akümüle olduğu da gösterilmiştir (Jagirdar ve ark., 1996). 

       Anti-enflamatuar bir sitokin olan IL-10’un silikozdaki rolü de araştırılmıştır. Bu 

çalışmada silikaya maruz bırakılan farelerde artan IL-10 sentezinin enflamatuar 

reaksiyonların artmasını sınırlayabileceği gibi aynı zamanda da akciğer fibrotik 

cevabının büyümesine yardımcı olduğu bulunmuştur (Huaux ve ark., 1998).  

       Parkinson hastalığı, Merkezi Sinir Sistemi’ndeki hasarlar sonucu yaşlılarda 

nörolojik yetersizliklere neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan kişi sayısı 

giderek artmaktadır. Hastalığın patojenezinde pek çok faktörün etkili olduğu 

bilinmekle birlikte bu hastalıkta sitokinlerin de önemli rolü bulunmaktadır. Özellikle 

TNF-α, IL-1β’nın nöronlardaki toksisiteden ve hasardan sorumlu oldukları 

düşünülmektedir (Allan ve Rothwell, 2001; Clarke ve Branton, 2002). 

       Alzheimer hastalığı, ilerleyici ve kronik bir beyin hastalığı olan bunamanın 

(dementia) en yaygın türlerinden biri olup 65 yaşının üstündekileri %5, 80 yaşının 

üstündekileri ise %40 oranında etkileyen ve dünyadan yaklaşık olarak 20 milyon 

kişinin etkilendiği bir hastalıktır. Düşünce kontrolü, hafıza ve konuşma yetisi gibi 

bazı fonksiyonların yer aldığı beyin bölümünde, karmaşık mesajları milyonlarca sinir 

hücresi arasında taşıyan kimyasalların düzeyinin azalması ve sinir hücrelerinin yok 

olmasıyla, normal düşünme ve hafıza yetilerinin kaybolması ile karakterize, kronik 

ve ilerleyici bir hastalıktır. Adını ise bu hastalığı ilk kez teşhis eden Alman doktor 

Alois Alzheimer’den almıştır. Alzheimer hastalığının patojenezinde rol alan 

faktörlerden biri de sitokinlerdir. Hastaların beyinlerindeki mikroglia hücrelerinde 

enflamatuar sitokinlerden IL-1’in aşırı miktarda eksprese edildiği saptanmıştır 

(Griffin ve ark., 1989).    

       Bu hastalıkların dışında da pek çok hastalık ve sitokinlerin arasında ilişki olup 

olmadığına dair çalışmalar yapılmıştır. Kronik bronşitli hastalarda TNF-α 

seviyelerinin aşırı yükseldiği gösterilmiştir (Huang ve ark., 1997).  Tüberkülozlu 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyin�
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hastalarda da enflamasyon reaksiyonlarından sorumlu olan sitokinin TNF-α olduğu 

saptanmıştır (de Oliveira ve ark., 2004). 

1.2.5.3. Diabetes mellitus ve sitokinler 

Oksidatif stres, ROS ile antioksidanların üretimi arasındaki önemli bir dengesizlik 

olarak tanımlanır. Oksidatif stres, sinyal yolaklarının değişimine ve bunun sonucunda 

da potansiyel doku harabiyetine neden olur (Halliwell, 1995; Wold ve ark., 2005). 

Sistemde dolaşan serbest yağ asitlerindeki artışlar ve hiperglisemi, mitokondrial 

solunum sonucu nikotinamid adenin dinükleotid fosfat (NADP) oksidazın 

aktivasyonuna ve O2
-’nin açığa çıkmasına neden olabilirler (Evans ve ark., 2002; 

Nisoli ve ark., 2007). NADPH oksidaz, O2
- oluşumu için büyük bir kaynaktır ve 

adipositler, vasküler düz kas hücreleri, endotel hücreler, fibroblastlar ve 

monosit/makrofajlar gibi çeşitli hücrelerde bulunur (Griendling ve ark., 2000). 

       Sağlıklı koşullar altında oksidasyon ve enflamasyonla ilgili hücresel prosesler, 

fizyolojik dengeyi korumak adına denkleştirici veya dengeleyici görev görür. Fakat, 

ne zaman ki kronik olarak, bir mekanizma diğer bir mekanizmayı baskılarsa denge 

bozulur ve sonuç zarar verici bir hal alır (Tuncman ve ark., 2006).  

       Enflamasyon ve oksidatif stres, oksidatif-enflamasyon olayı (Oxidative- 

inflammatory cascade, OIC) denilen hastalığa neden olmaktadır. OIC, immun sistem 

ve metabolik sistem mediyatörleri tarafından kurulan önemli bir denge unsurudur ve 

pozitif feed-back ile devamlılığı sağlanır (Kunsch ve Medford, 1999). 

       Bu olaylar sırasında immun sistemde, adipoz dokuda ve mitokondride oluşan 

ROS, c-jun N-terminal kinaz (JNK), protein kinaz C (PKC) izoformları, mitojen-

aktive protein kinaz (p  38-MAPK) ve kappa B kinaz inhibitörü (IKK-β) gibi stres 

duyarlı kinazları aktive eder veya onlara aracılık eder. Bu kinazlar da TNF-α, IL-6 ve 

monosit chemoattractant protein-1 (MCP-1) gibi proenflamatuar mediyatörleri aktive 

ederek ROS üretiminin lokal ve/veya sistemik olarak düşüşüne neden olur, bu 
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şekilde pozitif feed-back güçlenir. Oksidatif stres ile tip 2 diyabet oluşumu arasindaki 

pozitif feed-back döngüsü Şekil 1.7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.7.Oksidatif Stres İle Tip 2 Diyabet Oluşumu Arasindaki Pozitif Feed-Back 
Döngüsü(Kunsch ve Medford, 1999). 

       IR, Tip 2 diyabet oluşumunda ve gelişiminde önemli rol oynamaktadır (Warram 

ve ark., 1990; Lillioja ve ark., 1993). Fizyolojik olarak, insülin; kas, karaciğer ve 

adipoz dokular gibi insülin duyarlı dokulardaki hücre yüzeylerinde bulunan 

reseptörlere bağlanır ve çeşitli insülin duyarlı yolakları aktive ederek insülin reseptör 

substrat (IRS) proteinlerinin tirozin fosforilasyonuna neden olur. IR’nin 

patofizyolojisi, benzer kompleks insülin sinyal yolaklarında yer alır mesela hedef 

dokularda (iskelet kası, yağ ve karaciğer) insülin etkisinin azalması gibi (Kahn ve 

Flier, 2000). IR’nin klinik bir işareti ise serum insülin seviyelerindeki artıştır. 

       Reaktif oksijen türevleri, hücresel DNA’ya, membranlara, lipitlere ve proteinlere 

zarar verebilir ve enflamatuar gen ekspresyonuna neden olabilir bu da insülin 

tarafından indüklenen metabolik yolakları inhibe eder. ROS üretimi ile alakalı sayısız 

stres duyarlı kinazlar/yolaklar olmasına rağmen JNK yolağı (özellikle JNK-1) IR’nin 

bir regülatörü olarak görülmektedir (Hirosumi ve ark. 2002; Nisoli ve ark., 2007). 
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JNK yolağı IRS-1’in serin fosforilasyonunu arttırır ve buna bağlı olarak da IRS-1’in 

insülin-duyarlı tirozin fosforilasyonu azalır. 

       c-Jun N-terminal kinaz-1 (JNK-1), enerji tüketimini azaltarak yağ birikimine 

neden olur bunun sonucunda da obezite kaynaklı glukoz intoleransı gelişir ve kronik 

JNK aktivasyonu meydana gelir. Daha sonra IR, vasküler ve β -hücre yıkımına doğru 

ilerleyen kötü bir siklus oluşur (Nishikawa ve ark., 2007). Bu ilerleme kronik 

hiperglisemiye ve glisemik kontrolün bir indikatörü olan hemoglobin A1c’nin 

yükselmesine neden olur (Gorogawa ve ark., 2002). ROS üretimi diğer uzak 

dokulardaki oksidatif stresi arttırır, bu da adipozitlerin disregulasyonuna neden olur 

ve TNF-α, plazminojen aktive edici inhibitör -1 (Plasminogen-activating inhibitor-1, 

PAI-1), MCP-1, resistin, leptin üretimini arttırır. Adinopektin üretimini düşürür ve 

bunun sonucunda da IR bozulur (Trayhurn ve Wood, 2005). 

       Adinopektin, adipoz dokular tarafından üretilen bir dolaşım adipokinidir. 

Adinopektinin insülin iletiminde ve vasküler fonksiyonlarda yararlı etkileri vardır.  

Ayrıca sistemik ve hücresel ROS üretimini baskılar (Goldstein ve Scalia 2007). 

Resistin ve leptin ise lipolizi ve adipozitlerden serbest yağ asitlerinin akışını 

düzenlerler (Gorogawa ve ark., 2002). Hiperglisemi, TNF-α’dan makrofaj salınımına 

ve PAI-1’in artışına neden olarak trombosit fonksiyonunu değiştirir. PAI-1, 

trombosit aktivasyonunu ve agregasyonunu arttırır, bu olay vasküler disfonksiyonun 

ve miyokardiyal enfarktüsün altında yatan patofizyolojide önemli bir rol oynar 

(Nisoli ve ark., 2007). 

       Glukotoksisite ve lipotoksisite oksidatif stresi indüklemekte ve TNF-α ile IL-

6’nın üretiminde artışa neden olmaktadır (Warram ve ark., 1990). 

       Bütün bu pro-enflamatuar sitokinler veya enzimler ROS üretimini uyarır ve 

bütün hepsi pozitif feed-back döngüsünde yer alır. 
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       Sitokinler ile ROS, JNK’yı, IKK-β’yı, PKC’yi ve diğer stres ve enflamasyon 

aktive edici kinazları aktive ederler. JNK-1 eksikliği, adipozite eksikliği ve insülin 

duyarlığı gelişimi ile sonuçlandığı gibi JNK-1 OIC’nin düzenlenmesinde önemli bir 

rol oynamaktadır. Bu yüzden bütün bu kinazlar insülin duyarlılığını arttırmak ve 

OIC’yi sıfırlamak adına cazip birer farmakolojik hedef olarak görülmektedir (Evans 

ve ark., 2005). Diyabet ile bağlantılı olaraken çok üzerinde durulan ve araştırma 

yapılan sitokinler TNF-α, IL-1 ve IL-6’dır. 

       Doku nekroz faktör-α (Tissue necros factor, TNF-α), 17 kDa ağırlığında bir 

protein olup başta alveolar makrofajlar ve monositler (Martinet ve ark., 1988) olmak 

üzere nötrofiller (Djeu ve ark., 1990) ve lenfosit (Sung ve ark., 1988) gibi diğer 

hücrelerden de salınmaktadır. Bu salınım reaktif oksijen radikalleri gibi çeşitli ajanlar 

ile IFN-γ ve IL-1 gibi sitokinlerin etkisi ile artarken, glukokortikosteroidler ve 

prostoglandin-E2 (PGE2) ile baskılanabilir (Schins ve Borm, 1999). 

       TNF-α, endotelyumun; beyinin; β-hücrelerin; kemiğin; kasın ve adipozların 

hareketlerini etkiler ve mitokondri ve makrofajları birbirine bağlayarak ROS 

üretiminin oluşumuna neden olur bu nedenle IL-6 ve MCP-1 de aynı etkiye sahip 

olmasına rağmen TNF-α, OIC dengesini sıfır lamak için kilit bir hedef olarak 

düşünülebilir (Pedersen, 2007). 

       1993’de Hotamisligil ve arkadaşları, TNF-α’nın beyaz adipoz dokuda bulunduğu 

ve miktarının obez ve insulin direnci olan kemirgenlerde yüksek olduğu konusunda 

kuvvetli deliller sunmuştur (Houseknecht ve ark., 1996; Morin ve ark., 1997). 

       TNF-α  özellikle insan yağ dokusunda bulunmaktadır. Adipoz dokudaki TNF -α 

ve TNF-α mRNA seviyesi obezite ve hiperinsülinemi derecesi arttıkça artmakta ve 

kilo kaybıyla birlikte yağ dokusundaki TNF-α seviyesi azalmaktadır (Kern ve ark., 

1995; Hotamisligil ve ark., 1995). 
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İnsülin direnci olan bireylerden alınan örneklerde iskelet kasındaki TNF-α’yı 

kodlayan mRNAda potansiyel bir artışın meydana geldiği not edilmiştir (Saghizadeh 

ve ark., 1996). Zira, çözünebilir TNF-α reseptör fraksiyon plazma seviyesinin TNF-α 

sistem aktivitesini net bir şekilde yansıttığı düşünülmekte ve ilginç olarak da 

dolaşımdaki p75 TNF-α reseptör fraksiyon seviyesinin obezite ve insulin direnciyle 

bağlantılı olarak artabileceği not edilmektedir (Fernandez-Real ve ark., 1998). 

       Buna ek olarak, Hotamisligil ve arkadaşları (1995) aP2 geni (adipozit yağ asidi 

bağlayıcı protein (aP2) kodlayan gen) olmayan mutasyonlu farelere yüksek yağ 

içerikli besin vererek fareleri obez hale getirmiş ve incelemeler sonucunda yağ 

dokusunda TNF-α sentezlenmediği ortaya çıkmıştır. 

       Yağla beslenen kontrol grubu ile yağla beslenen aP2 geni olmayan fareler 

arasında yapılan çalışmada obezite seviyeleri benzerlik göstermesine rağmen bu fare 

gruplarda hiperinsülinemi veya hiperglisemi gelişmemiştir. Bu bulgular, adipozit 

türevi TNF-α’nın obezite ile ilşkili insulin direncine ve tip 2 diyabete sebep 

olabileceği veya bağlantısı olabileceği hipotezini ortaya çıkarmıştır (Beutler ve 

Cerami, 1988; Grunfeld ve Feingold, 1991; Spiegelman ve Hotamisligil 1993; 

Hotamisligil ve ark., 1995). 

       İnterlökin-1 (İnterleukin-1, IL-1) ,biyolojik etkileri yönünden TNF’e benzer. 

IL-1’in iki ayrı gen ürünü olan iki formu vardır ve IL-1α ve IL-1β olarak 

adlandırılırlar. Bu alt formlar, %26 homologluk göstermelerine rağmen aynı 80 kDa 

ağırlığındaki IL-1 reseptörlerine bağlanırlar (Sims ve ark., 1988). Bazı hücre 

tiplerinde ise IL-1 reseptör antagonisti (IL-1ra) olarak isimlendirilen bir proteini 

kodlayan üçüncü bir gen bulunur. Bu protein biyolojik olarak inaktif olmasına 

rağmen IL-1 reseptörlerine bağlanmak için IL-1α ve IL-1β ile yarışır dolayısıyla 

inhibitör etki gösterir. IL-1α ile %19, IL-1β ile de %26 homologluk gösterir 

(Aydıntuğ, 1997; Opal ve DePalo, 2000). 

       Başta monositler ve makrofajlar olmak üzere B-lenfositleri, NK hücreler, 

nötrofiller ve fibroblastların aktivasyonu ile IL-1 üretilir (Dinarello ve Savage, 
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1989). IL-1 düşük konsantrasyonlarda lokal enflamasyon medyatörü olarak etki 

gösterir. Mononükleer fagosit ve endotel hücrelerden daha fazla IL-1 oluşumunu ve 

IL-6 sentezini uyarır. Yardımcı T lenfositlerinin üzerine etki etmesiyle bütün 

hücresel ve humoral yanıtları kuvvetlendirir. Yardımcı T hücrelerinin ve 

hematopoietik hücrelerin gelişimi ve farklılaşmasında, polimorfonükleer lökositlerin, 

makrofajların ve lenfositlerin kemotaksisinde rol oynar. Kollajen sentezi için 

fibroblastları stimüle eder ve böylece fibrotik lezyonların oluşumu basamağına  

TNF-α ile birlikte katılır. Yüksek mikt arlarda sistemik etkilidir. TNF-α gibi üretimi 

PGE2 ve kortikosteroidler tarafından baskılanabilir. 

       IL-1β bir proinflamatuar sitokin olup (Dinarello, 1996) inflamatuar β hücre 

yıkımında efektör molekül olarak görev yapmakta ve tip 1 diyabet oluşumuna neden 

olmaktadır (Mandrup-Poulsen, 1996). Bu molekül, β hücrelerinin fonksiyonunu 

inhibe etmekte ve β hücrelerinin apoptozunu desteklemektedir ( Bendtzen ve 

ark.,1986). Tip 2 diyabetli hastalardan alınan pankreas örneklerinde β hücrelerinin 

ürettiği IL-1β’ya rastlanmıştır (Maedler ve ark.,2002). Kültür koşullarına bağlı olarak 

yüksek glikoz seviyeleri β hücre üretimini ve IL -1β salınımını arttırmakta bunun 

sonucunda da işlev bozuklukları ve apoptoz gerçekleşmektedir (Maedler ve 

ark., 2001; Maedler ve ark., 2002; Maedler ve ark., 2004, Welsh ve ark., 2005). Bu 

bulgular, adacıklar arasında üretilen inflamatuar mediyatörlerin tip 2 diyabet 

patogenezinde rol aldığı ve IL-1β’nın bu durumdaki hastalarda beta-hücre kitlesi ve 

fonksiyonunu korumak için potansiyel bir tedavi hedefi olduğunu öne sürmektedir. 

       İnterlökin-6 (İnterleukin-6, IL-6), monositler, alveolar makrofajlar (Kotloff ve 

ark., 1990), endotel hücreler, fibroblastlar ile B ve T hücreleri (Zitnik ve ark., 1993) 

tarafından üretilen ve 22-30 kDa ağırlığında olan bir sitokindir.  

       IL-6, proenflamatuar bir sitokin olarak kabul edilir ve salınımına yol açan 

uyarılar başlıca TNF-α, IL-1 sitokinleri ile LPS endotoksinidir (Opal ve DePalo, 

2000). Bundan dolayı IL-6 proenflamatuar sitokinlerin sistemik bir markeri olarak 

kabul edilmektedir (Barton, 1997). IL-6’nın enflamatuar etkileri kadar 

antienflamatuar etkilerinin olduğu da bilinmektedir (Barton ve ark., 1996). IL-6, B ve 
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T hücreleri üzerinde regülatör etki gösterirken akut-faz protein cevabının ise 

potansiyel bir indükleyicisidir. TNF-α ve IL-1 ile birlikte otoimmün proseslerde yer 

alır. Yapılan araştırmalara göre; IL-6’nın insulin duyarlığı üzerine etkilerini şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

 Kısa sureli IL-6 muamelesi glukoz taşınmasını arttırmakta ve bu etki insulin-

uyarımlı glukoz taşınmasına katkıda bulunmaktadır (Stouthard ve ark., 1996). 

 IRS-1 (İnsülin Reseptör Substratı-1) protein ekspresyonunu ve insulin-

uyarımlı tirozin fosforilasyonunu azaltmakta ve bunun sonucunda da insulin-

uyarımlı glukoz taşınması azalmaktadır (Rotter ve ark, 2003). (İnsülin 

duyarlılığına negatif etki) 

 IL-6 IRS-1 ve IR-β altünitesinin protein ekspresyonunu azaltmakta ve 

insulin-indüklemeli IR-β, protein kinaz B ve ERK-1/2’nin aktivasyonunu 

inhibe etmektedir. Daha sonra GLUT4 ekspresyonunu azaltarak insulin-

indüklemeli lipogenezi ve gluko taşınmasını baskılamaktadır (Lagathu ve 

ark., 2003). (İnsülin duyarlılığına negatif etki) 

 IL-6 SOCS-3(Sitokin sinyal supresörü-3) ekspreyonunu azaltmaktadır 

(Lagathu ve ark., 2003; Shi ve ark., 2004). (İnsülin duyarlılığına negatif etki) 

 IL-6 adinopektin gen ekspresyonunu ve doza ve zamana bağlı salınımını 

azaltmaktadır (Fasshauer ve ark., 2003). (İnsülin duyarlılığına negatif etki) 

1.2.6. Polimorfizm 

Polimorfizm, poli ve morfos kelimelerinin biraraya gelmesiyle oluşmuştur ve “çok 

şekillilik” anlamına gelmektedir. Genetik polimorfizm ise, bireyler, gruplar ve 

popülasyonlarda DNA dizilimindeki farklılıktır veya aynı popülasyonda bir lokusta 

iki veya daha fazla alelin belli frekansta görülmesidir veya başka bir deyimle 

polimorfizmler, mutasyonlara bağlı olarak popülasyonda yüksek sıklıkta görülen 

(>%1) stabil bireyler arası alelik varyantlardır. Bu genel varyantlar, genellikle tek bir 

baz çiftinin değişimi (tek nükleotid polimorfizmleri, SNPs) sonucu oluşur. SNP, 

DNA’daki tek bir baz mutasyonu olup genomdaki değişimlerin kaynağıdır. Yani 
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insan genomundaki genetik polimorfizmlerin en yaygın olanı (insan genetik 

polimorfizmlerinin %90-95’i) ve en basit formudur (Yucesoy ve ark., 2003). 

Genlerin düzenleyici bölümlerinde çok sayıda SNP bilinmektedir. Bu genler 

sitokinleri, sentez ve degredasyon oranlarını etkileyecek şekilde şifreler. Genlerin 

kodlama bölgelerindeki koruyucu olmayan mutasyonlar, eksprese edilen proteinin 

fonksiyonunda değişime veya proteinin kaybına neden olur. 

1.2.7. Sitokin polimorfizmi 

SNP’lerin genlerde çok sayıda ortaya çıkması özellikle sitokin ağının çok daha 

kompleks hale gelmesini sağlamaktadır. SNP’ler genellikle sitokin genlerinin ekzon 

bölgelerinde (gen üzerinde kodlamanın olduğu ve protein sentezinden sorumlu olan 

dizilim bölgeleri) ortaya çıkar ve ya aminoasit dizilimini etkiler ya da etkilemez. 

Bazı SNP’ler ise sitokin genlerinin intron bölgelerinde (gen üzerinde kodlamanın 

olduğu dizilimler arasında kalan ve kodlamanın olmadığı, protein sentezinden 

sorumlu olmayan bölgeler) oluşabilir. Bu SNP’ler herhangi bir varyasyon 

oluşturmayacağı için sentezlenen protein üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır 

(Şekil 1.8.) (Ollier, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.8. Sitokin genindeki SNP’ler ve olası sonuçları (Ollier, 2004). 

 

 

 

 

SNP düzenleyici bölge 
(gen ekspresyonunu ve 
sitokin düzeyini etkiler) 

İntron bölge  
(Bazı SNP’lermRNA 
bağlantılarını etkiler ve 
varyasyon oluşturur) 

Ekzon bölge  
(SNP’leraminoasit 
dizilimini etkileyerek 
protein yapısını 
değiştirir) 

İntron bölge  

(Bu bölgede kodlama olmadığı için 

SNP’ler protein yapısını etkilemez) 

 

 

Dönüşmemiş bölge  
(SNP’lermRNA 
stabilitesini 
etkileyerek protein 
düzeyini etkiler) 
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       Sitokin genlerinde ortaya çıkan bildirilmiş polimorfizmlerin çoğu düzenleyici 

bölgelerde olmaktadır. Bazı sitokinler ve bunların ekspresyon düzeylerini etkileyen 

ve hastalıklarla bağlantılı olan alelik varyantları Çizelge 1.5’de gösterilmiştir. 

       Hastalıklarda sitokin gen polimorfizmlerinin çalışılmasının temeli maddeler 

halinde özetlenebilir: (Bidwell ve ark., 1999). 

a) Hastalığının patolojisinin ve etiyolojisinin anlaşılması 

b) Hassasiyet, şiddet ve klinik sonuçların marker’larının saptanması 

c) Tedaviye yanıt verenlerin vermeyenlere karşı marker’larının saptanması  

d) Terapötik müdahaleler için hedefler saptama 

e) Hastalığı önlemek amacıyla aşı gibi önceden ortaya konulan koruma 

önlemlerini geliştirmek veya yeni hastane stratejileri saptamak 

Çizelge 1.5. Bazı sitokinler ve oluşabilecek SNP’lerin bu sitokinler üzerindeki polimorfik 
lokusları (Yücesoy ve ark., 2003). 

Sitokin Polimorfik lokus 

IL-1α -889, +4845 

IL-1β -511, +3953 

IL-1RA VNTR, +2018 

IL-4 -590, +33 

IL-6 -174, -572 

IL-10 -627, -1082, -819, -592 

IL-13 -1055, -1111 

TNF-α -308, -238 

TGF-β -509, kodon 10, 25 

 

       Hastalık ve gen ekspresyonu üzerinde sitokin gen polimorfizmlerinin etkileri in 

vivo hastalık ilişkilerini içeren ve in vitro gen ekspresyon çalışmaları ile 
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saptanmaktadır. Hastalık halinde iken sitokin seviyeleri incelendiğinde, değişen 

sitokin seviyelerinin hastalığın esas nedeni mi yoksa hastalıktan sonra ortaya çıkan 

anormal bir durum mu olduğunu tahlil etmek zordur. Uygulanacak yaklaşım ise 

sitokin gen polimorfizmlerinin hastalık hassasiyeti ile arasında bağlantı olup 

olmadığına karar vermektir. Aday genler, spesifik bir hastalığın gelişimine yardım 

eden yolaklar içinde bulunan genlerdir. Aday gen yaklaşımı, insan popülasyonundaki 

bilinen gen SNP’lerini içine alır ve klinikle ilgili fenotipler ile bağlantıları için 

bunları test eder.  

       Sitokin-bağlantılı proteinleri kodlayan yüzlerce gende oluşan SNP’ler 

enflamatuar hastalıkların gelişiminde rol oynar. Moleküler ve epidemiyolojik 

çalışmalar, sitokin SNP’lerinin kronik enflamatuar hastalıklar ve immün aracılı 

hastalıklar ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur (Yücesoy ve ark., 2003). 

1.2.8. Sitokin polimorfizminin diyabet komplikasyonları üzerindeki etkisi 

Diyabet komplikasyonlarının etiyolojisi çok karışık olup komplikasyon oluşumunda 

enflamasyonun önemli bir rolü vardır(Navarro ve ark., 2005). Retinada IL-1 ve TNF-

α gibi proenflamatuarların mRNA ekspresyonları fazla olmakta ve hayvan 

çalışmaları sonucunda TNF-α’nın inhibisyonunun diyabetik retinopatiyi önlemede 

yararlı etkileri olduğu bulunmuştur (Joussen ve ark., 2002; Joussen ve ark., 2004). 

Ayrıca başka bir çalışmada proliferatif retinopatsi olan Tip 1 diyabetli hastalarda 

TNF-α miktarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Gustavsson ve ark., 2007).  

       TNF-α, esasen makrofajların, lymphotoxin-α’nın (LT-α), B, T ve doğal 

öldürücü hücre lenfositlerinin aktive olmasıyla üretilir (Makhatadze, 1998). TNF-

α’nın promoter bölge vartyantları olan 308A→G ve -238G→A, LT-α’yı kodlayan 

genin transkripsiyonel regülasyonunu etkilerler (Knight ve ark., 2003). 

       LT-α,  TNF v e RAGE (The receptor for advanced glycation end products, 

AGER)’ı kodlayan gen, kromozom 6’nın kısa kolundaki MHC kompleksinin içinde 
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yer alır. İnsan genomunda en polimorfik bölüm HLA lokusudur. Bazı çalışmalar 

diyabetik nefropatinin, retinopatinin ve makrovasküler rahatsızlıkların gelişiminde 

HLA’nın direkt rolü olduğunu ileri sürmektedir (Dahlén ve ark., 1993; Agardh ve 

ark., 1996; Dyck ve ark., 2003). 

       TNF ve LTA genlerindeki varyasyonların diyabetik nefropati, retinopati, 

kardiyovasküler ve serebrovasküler rahatsızlıklarla bağlantılarının olduğu ortaya 

konulmuştur (Kumaramanickavel ve ark., 2001; Um ve ark., 2003; Bernard ve ark., 

2003; Manchanda ve ark., 2005).  

        IL-6 geninin düzenleyici bölgesinde -174 pozisyonundaki bi-alelik 

polimorfizmin transkripsiyon üzerinde negatif etkisi olduğu belirtilmiştir (Fishman 

ve ark., 1998; Bagli ve ark., 2000).  

       IL-6 geninin -174GG genotipinin kardiyovasküler ve serebrovasküler 

rahatsızlıkların başlangıcına ve ciddi sonuçlara sebep olduğu saptanmıştır (Rundek 

ve ark., 2002; Basso ve ark., 2002; Balding ve ark., 2004;  Pola ve ark., 2003; 

Myśliwska ve ark., 2006). Ayrıca, IL -6 promotör polimorfizmin, çeşitli 

kardiyovasküler olayların postoperatif kısa dönem ve uzun dönem komplikasyonları 

oluşumuna etkisi varmış olduğu görülmektedir (Burzottan ve ark., 2001; Gaudino ve 

ark., 2003a; Gaudino ve ark., 2003b; Merino ve ark., 2004; Trevelyan ve ark., 2004; 

Antonicelli ve ark., 2005; Myśliwska ve ark., 2007).  

       IL-1, sitokin ailesinin önemli üyeleri IL-1α, IL-1β ve IL-1ra olup hareketleri 

yapısal açıdan bağlantılı olan IL-1ra geni tarafından düzenlenir. İnsanda 2. 

kromozomun uzun kolu üzerinde bulunan; enflamatuar, otoimmün ve enfeksiyöz 

hastalıklarla hassas bir ilişkisi olan IL-1 gen kümesi ile ilgili olarak pek çok genetik 

varyasyon tanımlanmıştır. 

       İnsanlarda IL-1’in ilk formu Auron ve arkadaşları (1984) tarafından periferal kan 

monositlerinden izole edilmiştir. Bir yıl sonra ise IL-1’in iki ayrı formu olan IL-1α 
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ve IL-1β bulunmuştur (March ve ark., 1985).  Bu iki form birbirlerine aminoasit 

dizilimi bakımından %26, nükleotid dizilimi bakımından ise %45 homologluk 

gösterirler. IL-1ra ise ilk olarak monosit kültürü süpernatantlarından izole edilmiştir 

(Arend ve ark., 1985). Bundan başka, miyelomonositik lösemili hastaların 

idrarlarında da saptanmıştır (Balavoine ve ark., 1986; Seckinger ve ark., 1987). IL-1α 

formu ile %18 yapısal benzerliğe sahipken IL-1β ile bu oran %26 dır. IL -1ra 

herhangi bir hücreiçi sinyal oluşturmadan IL-1α ve IL-1β ile aynı reseptörlere  

bağlandığı için diğerlerinin reseptöre bağlanmasını engelleyerek inhibe edici bir 

etkiye sahiptir.  

       IL-1α geninin –889 ve +4845 bölgelerindeki iki varyant, yüksek sıklıkta 

görülmektedir IL-1β geninin +3953 ve –511 pozisyonlarındaki baz değişimleri 

mononükleer hücreler tarafından üretilen IL-1β proteininin seviyesini etkiler. IL-1 ve 

IL-1ra arasındaki oran, enflamatuar cevapların sonuçlarını değerlendirmede 

önemlidir. IL-1ra geninin +2018 pozisyonunda tek baz varyasyonu mevcut iken IL-

1ra geninde intron 2’deki DNA’nın 86 bp uzunluğunda değişken sayıda birbirini 

takip eden tekrarlar (VNTR: variable number of tandem repeats) gözlenmektedir 

(Yücesoy ve ark., 2002). 

       Bu verilerden hareketle bu çalışmada; diyabet komplikasyonlarının gelişiminde 

pay sahibi olduğu düşünülen TNF-α (-308), IL-1β (+3953), IL-6 (-174) sitokinlerinin 

belirtilen bölgelerindeki gen polimorfizmlerinin araştırılarak Türk popülasyonunda 

diyabet komplikasyonları oluşumu ve gelişimi üzerindeki etkileri irdelenecektir.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Kullanılan Gereçler 

2.1.1. Kullanılan Kimyasallar ve Malzemeler 

PCR buffer (Bioron) 

PCR buffer (Fermentas) 

MgCl2 (Bioron) 

dNTP (Fermentas) 

Primerler (MWG) 

Taq DNA polimeraz (Bioron) 

PCR marker ve yükleme boyası (Fermentas) 

Restriksiyon enzimleri (Fermentas) 

%10’luk 1.0 mm Criterion TBE hazır jel (Biorad) 

Sarı, mavi, beyaz ve jel yükleme uçları (Corning) 

Eppendorf tüpler (0,2 ve 0,5 ml) (Treff Lab) 

Mikropipetler (10 μl, 20 μl, 200 μl, 1000 μl) (Eppendorf) 

Etidium bromür (Applichem) 

TBE Buffer (Biochrome) 

 

 



53 
 

 

2.1.2. Kullanılan Cihazlar 

-800’ lik derin dondurucular (Snijders Scientific, Heto Ultra Freeze) 

-200’ lik derin dondurucu (Bosch) 

Otoklav (Sanyo, MAC-235 EX) 

Rotatör (Labinco) 

Mikrosantrifüj (Hermle Z 160 M) 

Vortex (Labinco L46) 

Isıtıcı blok (Grant Boeckel) 

Spektrofotometre (WPA Biowave spectrophotometer S2100) 

Laminar flow kabinleri (Bilser, Biohazard Clean Air) 

Jel görüntüleme sistemi (Vilber Lourmat, TCP-20-MX) 

Thermal cycler (Thermo Hybaid PCR Express) 

Elektroforez tankı (Biorad Criterion Cell) 

Elektroforez Güç Kaynağı (Power Pac Basic) 

2.2. Kullanılan Yöntemler 

2.2.1. Deney Kurgusu 

Kontrol grubu, komplikasyonlu tip 2 DM grubu ve komplikasyonsuz tip 2 DM grubu 

olmak üzere 3 çalışma grubu oluşturuldu. 

       Kontrol ve hasta grubuna ait kan örnekleri; ‘Paraoksonaz gen polimorfizminin 

tip 2 diyabetli hastalarda komplikasyon gelişimi ve lipit metabolizması ile ilişkisi’ 
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adlı danışmanım Prof. Dr. Asuman Karakaya tarafından yönetilen bir proje 

kapsamında Dr. Durdu Altuner’e ait doktora tez çalışması için toplanılan kan 

örnekleri olup kontrol grubu; diyabet ve diğer bir hastalık bulgusunun rastlanmadığı 

gönüllü 50 bireyden, hasta grubuise; Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi diyabet kliniğine başvuran 50 komplikasyonlu ve 50 komplikasyonsuz 

diyabet hastasından oluşmaktadır. WHO tanı kriterlerine göre tip 2 DM tanısı 

konmuş ve hiçbir komplikasyonu olmayan hastalar komplikasyonsuz tip 2 DM 

grubuna alınmıştır. WHO tanı kriterlerine göre tip 2 DM tanısı konmuş ve retinopati, 

nöropati, nefropati veya koroner kalp hastalığı (KAH) gibi komplikasyonlardan en az 

biri görülen hastalar da komplikasyonlu tip 2 DM grubuna alınmıştır. 22 erkek ve 28 

kadından oluşan 50’şer kişilik komplikasyonlu tip 2 DM ve komplikasyonsuz  tip 2 

DM  gruplarının yaşları sırasıyla 35 ile 80 ve 30 ile 72 arasındadır. Hasta bireylere 

ait biyokimyasal parametre sonuçları, yapılmış olan çalışmadan alınmıştır. 

       -200 C’de saklanan DNA numuneleri genotipleme deneylerine tabi tutulmuştur. 

Genotipleme deneyleri PCR (Polymerase Chain Reaction) ve RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism) teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Genotipleme 

deneyleri tamamlandıktan sonra TNF-α, IL-1β ve IL-6 genlerinde mutasyona 

uğrayan ve mutasyon görülmeyen bireyler saptanmıştır. 

2.2.2. Genotiplerin Belirlenmesi 

2.2.2.1. TNF-α (-308) Polimorfizminin Belirlenmesi 

TNF-α sitokinin düzenleyici genindeki -308 polimorfizmi Ates ve arkadaşlarının 

(2008) yöntemine göre saptanmıştır. TNF-α genindeki -308 polimorfizm analizleri, 

PCR ve RFLP yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. 

       50 μl toplam reaksiyon karışımı, 5 μl 10x PCR buffer, 100 mM MgCl 2, 100μmol 

dNTP karışımı, 77 pmol TNF-α primerleri sense-ileri (5’-AGG CAA TAG GTT 
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TTG AGG GCC AT-3’) ve antisense-geri (5’-TCC TCC CTG CTC CGA TTC CG-

3’), 5 000U Taq DNA polimeraz, ve 50 ng DNA içermektedir. 

       PCR koşulları ise, denatürasyon basamağı (950C 1 dakika, 1 döngü), primerlerin 

yapışma basamağı (940C 1 dakika, 600C 1 dakika, 720C 1 dakika, 35 döngü) ve 

sentez basamağı (720C 5 dakika, 1 döngü) olacak şekilde ayarlanmıştır.  

       PCR ürünü %10’luk TBE içeren hazır jelde PAGE elektroforezine tabi 

tutulmuştur. Ürün ise 107 bç (baz çifti)’de bant vermiştir. 

       PCR reaksiyonunu takiben 370C’de gece boyu NcoI restriksiyon enzimi ile 

kesilerek RFLP yöntemi uygulanmıştır. Enzimle kesim işleminden sonra PAGE 

elektroforez işlemine geçilmiş ve analiz sonucunda gözlenen 87 bç’lik tek bant, 

yabanıl tip (wild type) genotipini, 87 ve 107 bç’lik iki bant, heterozigot genotipini ve 

107 bç’lik tek bant ise homozigot mutant genotipi varlığını göstermiştir. 

2.2.2.2. IL-1β (+3953) Polimorfizminin Belirlenmesi 

IL-1β sitokinin düzenleyici genindeki +3953 polimorfizmi Ates ve arkadaşlarının 

(2008) yöntemine göre saptanmıştır. IL-1β genindeki +3953 polimorfizm analizleri, 

PCR ve RFLP yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. 

       50 μl toplam reaksiyon karışımı, 5 μl 10x PCR buffer, 100 mM MgCl2, 100 

μmol dNTP karışımı, 65 pmol TNF-α primerleri sense-ileri (5’-CTC AGG TGT CCT 

CGA AGA AAT CAA A-3’) ve antisense-geri (5’-GCT TTT TTG CTG TGA GTC 

CCG-3’), 5 000 U Taq DNA polimeraz, ve 50 ng DNA içermektedir. 

       PCR koşulları ise, denatürasyon basamağı (950C 2 dakika, 1 döngü), primerlerin 

yapışma basamağı (950C 1 dakika, 67,50C 1 dakika, 720C 1 dakika, 35 döngü) ve 

sentez basamağı (720C 5 dakika, 1 döngü) olacak şekilde ayarlanmıştır.  
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       PCR ürünü %10’luk TBE içeren hazır jelde PAGE elektroforezine tabi 

tutulmuştur. Ürün ise 182 bç (baz çifti)’de bant vermiştir. 

       PCR reaksiyonunu takiben 650C’de gece boyu TaqI restriksiyon enzimi ile 

kesilerek RFLP yöntemi uygulanmıştır. Enzimle kesim işleminden sonra PAGE 

elektroforez işlemine geçilmiş ve analiz sonucunda gözlenen 97 ve 85 bç’lik iki bant, 

yabanıl tip (wild type) genotipini, 182, 97 ve 85 bç’lik üç bant, heterozigot genotipini 

ve 182 bç’lik bant ise homozigot mutant genotipi varlığını göstermiştir. 

2.2.2.3. IL-6 (-174) Polimorfizminin Belirlenmesi 

IL-6 sitokinin düzenleyici genindeki -174 polimorfizmi Ates ve arkadaşlarının 

(2008) yöntemine göre saptanmıştır.IL-6 genindeki -174 polimorfizm analizleri, PCR 

ve RFLP yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. 

       50 μl toplam reaksiyon karışımı, 5 μl 10x PCR buffer, 100 mM MgCl 2, 100 

μmol dNTP karışımı, 77 pmol TNF -α primerleri sense-ileri (5’-TTG TCA AGA 

CAT GCC AAG TGC T-3’) ve antisense-geri (5’-GCC TCA GAG ACA TCT CCA 

GTC C-3’), 5 000 U Taq DNA polimeraz ve 50 ng DNA içermektedir. 

       PCR koşulları ise, denatürasyon basamağı (950C 5 dakika, 1 döngü), primerlerin 

yapışma basamağı (950C 1 dakika, 600C 1 dakika, 720C 1 dakika, 35 döngü) ve 

sentez basamağı (720C 5 dakika, 1 döngü) olacak şekilde ayarlanmıştır.  

PCR ürünü %10’luk TBE içeren hazır jelde PAGE elektroforezine tabi 

tutulmuştur. Ürün ise 299 bç (baz çifti)’de bant vermiştir. 

PCR reaksiyonunu takiben 370C’de gece boyu NlaIII restriksiyon enzimi ile 

kesilerek RFLP yöntemi uygulanmıştır. Enzimle kesim işleminden sonra PAGE 

elektroforez işlemine geçilmiş ve analiz sonucunda gözlenen 227 ve 59 bç’lik çift 

bant, yabanıl tip (wild type) genotipini, 227, 118, 109 ve 59 bç’lik dört bant, 
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heterozigot genotipini ve 118, 109 ve 59 bç’lik üç bant ise homozigot mutant 

genotipi varlığını göstermiştir.  

2.2.3. Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Çalışmamızdaki tüm istatistiksel analizler “SPSS for Windows” programının 11.0 

sürümü ile yapılmıştır. Deney sonuçlarının ortalamaları ± standart hata (SH) ile 

belirtilmiştir.  

       İncelenen sitokin polimorfizmleri için genotip dağılımları ve alel frekansları 

hesaplanmıştır. Diyabet gelişiminde sitokin polimorfizmlerinin gerek hastalık geneli 

ve gerekse de hastalık şiddeti ile ilişkisinin olup olmadığı ise χ2 Testi ile hesaplanmış 

ve OR değerleri saptanarak %95 güvenlik aralığı (confidence interval: CI) değerleri 

ile birlikte belirtilmiştir. Sigara içimi ile hastalık gelişimi arasındaki ilişki ise Pearson 

İlişki Testi ile hesaplanmıştır.  

       Kontrol ve hasta gruplarının AKŞ, trigliserit, total kolesterol, HDL, LDL, 

VLDL, HbA1C, paraoksonaz, paraoksonaz+NaCl, arilesteraz, paraoksonaz+ 

NaCl/arilesteraz, değerleri student-t testi ile aralarındaki ilişkinin anlamlılığı 

yönünden incelenmiştir.  

       Gruplar arasındaki yaş, sigara içimi, biyokimyasal parametreler açısından 

farklılık tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi yöntemleriyle araştırılmıştır. 

       Kontrol ve hasta gruplarında tip 2 DM ve kronik komplikasyonlarının gelişimi 

ile biyokimyasal parametreler arasındaki relatif riskler lojistik regresyon analiziyle 

incelendi.  
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3. BULGULAR 

3.1. Çalışma Grubu Özellikleri 

Çalışmaya alınan 150 kişiden 50’si kontrol grubu, 50’si komplikasyonlu DM grubu 

ve 50’si de komplikasyonsuz DM grubunu oluşturmuştur. Kontrol grubu, herhangi 

bir hastalık bulgusunun rastlanmadığı, 50 gönüllü bireyden oluşmaktadır. Kontrol 

grubunun 29 u erkek 21i kadın popülasyonundan oluşmakta olup yaşları 36 ile 52 

arasındadır. Hasta grubu ise; Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

diyabet kliniğine başvuran komplikasyonlu ve komplikasyonsuz diyabet 

hastalarından oluşmaktadır. WHO tanı kriterlerine göre tip 2 DM tanısı konmuş ve 

hiçbir komplikasyonu olmayan hastalar komplikasyonsuz tip 2 DM grubuna 

alınmıştır. WHO tanı kriterlerine göre tip 2 DM tanısı konmuş ve retinopati, 

nöropati, nefropati veya KAH gibi komplikasyonlardan en az biri görülen hastalar da 

komplikasyonlu tip 2 DM grubuna alınmıştır. 22 erkek ve 28 kadından oluşan 50’şer 

kişilik komplikasyonlu tip 2 DM ve komplikasyonsuz tip 2 DM gruplarının yaşları 

sırasıyla 35 ile 80 ve 30 ile 72 arasındadır. 

       Sitokin polimorfizmlerinin ölçüldüğü çalışma grubunun yaş ve cinsiyet dağılımı 

ve sigara içme özellikleri Çizelge 3.1 ve 3.2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.1.Deney gruplarının yaş ve cinsiyet dağılımı 

 Kontrol 

Grubu 

Komplikasyonsuz 

hastalar 

Komplikasyonlu 

Hastalar 

Bireyler 50 50 50 

Yaş (ortalama± S.E) 44.0 ± 7.79 49.6 ± 1.33 59.2 ± 1.44 

Cinsiyet 

      Kadın 29 22 22 

      Erkek 21 28 28 
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Çizelge 3.2. Deney gruplarının sigara içme özellikleri 

 Kontrol 

Grubu 

Komplikasyonsuz 

hastalar 

Komplikasyonlu 

Hastalar 

Sigara içme durumu (%) 

Evet 

Hayır 

19 (38.0) 

31 (62.0) 

13 (26.0) 

37 (74.0) 

19 (38.0) 

31 (62.0) 

 

Hasta grupları arasında diyabet komplikasyonları dışında, herhangi bir kronik 

hastalık görülme oranı ve ortalama diyabet süresi komplikasyonlu grupta 

komplikasyonsuz gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (P<0.001) (Çizelge 

3.3). Ortalama diyabet süresi komplikasyonlu grupta 123,48±10,21 ay; 

komplikasyonsuz grupta ise 26,16±4,84 ay olarak bulunmuştur (P<0,001). Kronik 

hastalık görülme oranı ise komplikasyonlu ve komplikasyonsuz hastalarda sırasıyla 

%78 ve %42 olarak bulunmuştur (P<0,001). 

Çizelge 3.3. Hasta gruplarda diyabet süresi ve kronik hastalık görülme oranı 

 Diyabet süresi (ay) Kronik hastalık  (%) 
Komplikasyonlu grup 123,48±10,21 a 78 a 

Komplikasyonsuz grup 26,16±4,84 42 

aP<0.001komplikasyonsuz grup ile 

3.2. Biyokimyasal Parametreler 

Deney gruplarındaki bireylerin biyokimyasal parametreleri ölçülmüş ve bulunan 

sonuçlar, deney grupları arasında karşılaştırılarak Çizelge 3.4’ de gösterilmiştir.  

HbA1c komplikasyonlu grupta kontrol grubuna oranla anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (P<0,001). Açlık kan şekeri (AKŞ) komplikasyonlu grupta kontrol 

grubuna oranla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (P<0,001). Trigliserit, total 
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kolesterol, HDL, LDL ve VLDL ölçümlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (Çizelge 3.4). 

Çizelge 3.4. Biyokimyasal parametre ölçümlerinin deney grupları arasındaki 
karşılaştırılması 

 Kontrol Komplikasyonlu DM 

HbA1c (%) 6,08±0,11 10,63±,042a 

AKŞ(mg/dl) 85,96±1,38 236,24±14,7a 

Trigliserit(mg/dl) 120,88±10,5 147,98±11,57 

Total Kolesterol (mg/dl) 193,23±5,85 204,29±7,57 

HDL (mg/dl) 46,29±1,21 47,91±1,6 

LDL (mg/dl) 118,61±5,66 128,24±5,58 

VLDL (mg/dl) 24,82±2,03 29,98±2,41 

aP<0,001 kontrol grubu ile 

Tip 2 diyabet hastalığının olası risk faktörlerinin çoklu regresyon analizi 

sonuçları Çizelge 3.5’de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre HbA1c ve trigliserit 

seviyeleri (p<0.05) ile LDL ve VLDL seviyelerinin (p<0.01) diyabet hastalığı 

üzerine anlamlı olarak etki ettikleri saptanmıştır. 
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Çizelge 3.5. Tip 2 Diyabet hastalığının olası risk faktörlerinin çoklu regresyon 
analizi 

Risk faktörü OR (95% CI) 

Yaş 

Sigara içimi 

HbA1c (%) 

AKŞ (mg/dl) 

Trigliserit (mg/dl) 

Total kolesterol (mg/dl) 

HDL (mg/dl) 

LDL (mg/dl) 

VLDL (mg/dl) 

1.14 (0.47-2.20) 

1.32 (0.79-1.95) 

1.51 (1.05-2.52)a 

0.81 (0.52-1.25) 

1.72 (1.23-2.60)a 

0.95 (0.67-1.88) 

0.51 (0.27-1.44) 

2.14 (1.81-5,05)b 

2.01 (1.42-3,95)b 

ap<0.05, b p<0.01 

3.3. Genotip Bulguları 

3.3.1. TNF-α (-308) genotip bulguları 

50 kişiden oluşan kontrol grubunda TNF-α (-308) yabanıl tip genotipe (alel 1/1) 

sahip olan bireylerin sayısı 23 (%46.0), heterozigot genotipe (alel 1/2) sahip olan 

bireylerin sayısı 19 (%38.0) iken homozigot mutant genotipe (alel 2/2) sahip olan 

birey sayısı ise 8 (%16.0) olarak gözlenmiştir.  

       100 kişiden oluşan hasta grubunda komplikasyonlu 50 hastada TNF-α (-308) 

yabanıl tip genotipe (alel 1/1) sahip olan bireylerin sayısı 10 (%20.0), heterozigot 

genotipe (alel 1/2) sahip olan bireylerin sayısı 27 (%54.0) iken homozigot mutant 

genotipe (alel 2/2) sahip olan birey sayısı ise 13 (%26.0) olarak gözlenmiştir. Toplam 

hasta grubuna bakıldığında ise TNF-α (-308) yabanıl tip genotipe (alel 1/1) sahip 

olan bireylerin sayısı 23 (%23.0), heterozigot genotipe (alel 1/2) sahip olan bireylerin 
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sayısı 53 (%53.0) iken homozigot mutant genotipe (alel 2/2) sahip olan birey sayısı 

ise 24 (%24.0) olarak gözlenmiştir. PCR-RFLP yöntemiyle TNF- α (-308) 

polimorfizminin görünümü Şekil 3.1’de gösterilmiştir. TNF-α sitokinin genotipik 

dağılımı ise Çizelge 3.6’ da görülmektedir. 

Çizelge 3.6. TNF-α sitokininin genotipik dağılımı  

 1/1 
alleli(%) 

1/2 alleli 
(%) 

2/2 alleli 
(%) 

Allel 2 
frekansı 

n OR* 
(95% CI) 

TNF-α(-308) 

Kontrol 

Komplikasyonlu hastalar 

Tümhastalar 

 

23 (46.0) 

10 (20.0) 

23 (23.0)  

 

19 (38.0) 

27 (54.0) 

53 (53.0) 

 

8 (16.0) 

13 (26.0) 

24 (24.0) 

 

0.35 

0.53 

0.50 

 

50 

50 

100 

 

1.00 

4.15 (1.91-9.12)a 

3.27 (1.81-6.19)a 

aP<0,001 (kontrole karşı) 
* 1/2+2/2 alelleri ile 1/1 alelleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1.PCR-RFLP yöntemi ile TNF-α (-308) polimorfizminin görünümü: 
               1.sütun, 100 bç’lik DNA markerini, 
               2. sütun, 87 bç’lik yabanıl tip (alel 1/1) genotipini, 
               3. sütun, 107 bç’lik homozigot mutant tip (alel 2/2) genotipini, 
               4. sütun, 107 ve 87 bç’lik heterozigot (alel 1/2) genotipini göstermektedir. 

 

 

       4                  3                 2                 1 

107 bç 

    87 bç 



63 
 

 

3.3.2. IL-1β (+3953) genotip bulguları  

50 kişiden oluşan kontrol grubunda IL-1β (+3953) yabanıl tip genotipe (alel 1/1) 

sahip olan bireylerin sayısı 15 (%30.0), heterozigot genotipe (alel 1/2) sahip olan 

bireylerin sayısı 30 (%60.0) iken homozigot mutant genotipe (alel 2/2) sahip olan 

birey sayısı ise 5 (%10.0) olarak gözlenmiştir. 

       100 kişiden oluşan hasta grubunda komplikasyonlu 50 hastada IL-1β (+3953) 

yabanıl tip genotipe (alel 1/1) sahip olan bireylerin sayısı 6 (%12.0), heterozigot 

genotipe (alel 1/2) sahip olan bireylerin sayısı 32 (%64.0) iken homozigot mutant 

genotipe (alel 2/2) sahip olan birey sayısı ise 12 (%24.0) olarak gözlenmiştir. Toplam 

hasta grubuna bakıldığında ise IL-1β (+3953) yabanıl tip genotipe (alel 1 /1) sahip 

olan bireylerin sayısı 11 (%11.0), heterozigot genotipe (alel 1/2) sahip olan bireylerin 

sayısı 65 (%65.0) iken homozigot mutant genotipe (alel 2/2) sahip olan birey sayısı 

ise 24 (%24.0) olarak gözlenmiştir. PCR-RFLP yöntemiyle IL-1β (+3953) 

polimorfizminin görünümü Şekil 3.2’de gösterilmiştir. IL-1β sitokiningenotipik 

dağılımı ise Çizelge 3.7’ de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. PCR-RFLP yöntemi ile IL-1β (+3953) polimorfizminin görünümü: 
                1.sütun, 100 bç’lik DNA markerini, 
                2.sütun, 97, 85 bç’lik yabanıl tip (alel 1/1) genotipini,  
                3. sütun, 182 bç’lik homozigot mutant (alel 2/2) genotipini, 
                4.sütun, 182, 97, 85 bç’lik heterozigot tip (alel 1/2) genotipini göstermektedir. 

 

         4                  3               2                  1 

182 bç 

 

97bç 

85 bç 
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Çizelge 3.7. IL-1β sitokininin genotipik dağılımı 

 1/1 
alleli(%) 

1/2 alleli 
(%) 

2/2 alleli 
(%) 

Allel 2 
frekansı 

n OR* 
(95% CI) 

IL1B (+3953) 

Kontrol  

Komplikasyonlu hastalar  

Tüm hastalar 

 

15 (30.0) 

6 (12.0) 

11 (11.0) 

 

30 (60.0) 

32 (64.0) 

65 (65.0) 

 

5 (10.0) 

12 (24.0) 

24 (24.0) 

 

0.40 

0.56 

0.56 

 

50 

50 

100 

 

1.00 

2.11 (1.22-5.45)a 

2.15 (1.28-4.99)a 

aP<0,05 (kontrole karşı) 
* 1/2+2/2 alelleri ile 1/1 alelleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

3.3.3. IL-6 (-174) genotip bulguları 

50 kişiden oluşan kontrol grubunda IL-6 (-174) yabanıl tip genotipe (alel 1/1) sahip 

olan bireylerin sayısı 20 (%40.0), heterozigot genotipe (alel 1/2) sahip olan bireylerin 

sayısı 26 (%52.0) iken homozigot mutant genotipe (alel 2/2) sahip olan bireylerin 

sayısı ise 4 (%8.0) olarak gözlenmiştir. 

       100 kişiden oluşan hasta grubunda komplikasyonlu 50 hastada IL-6 (-174) 

yabanıl tip genotipe (alel 1/1) sahip olan bireylerin sayısı 12 (%24.0), heterozigot 

genotipe (alel 1/2) sahip olan bireylerin sayısı 29 (%58.0) iken homozigot mutant 

genotipe (alel 2/2) sahip olan birey sayısı ise 9 (%18.0) olarak gözlenmiştir. Toplam 

hasta grubuna bakıldığında iseIL-6 (-174) yabanıl tip genotipe (alel 1/1) sahip olan 

bireylerin sayısı 23 (%23.0), heterozigot genotipe (alel 1/2) sahip olan bireylerin 

sayısı 56 (%56.0) iken homozigot mutant genotipe (alel 2/2) sahip olan birey sayısı 

ise 21 (%21.0) olarak gözlenmiştir. PCR-RFLP yöntemiyle IL-6 (-174) 

polimorfizminin görünümü Şekil 3.3’de gösterilmiştir. IL-6 sitokinin genotipik 

dağılımı ise Çizelge 3.8’de görülmektedir. 
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Çizelge 3.8. IL-6 sitokininin genotipik dağılımı 

 1/1 
alleli(%) 

1/2 alleli 
(%) 

2/2 alleli 
(%) 

Allel 2 
frekansı 

n OR* 
(95% CI) 

IL6 (-174) 

Kontrol 

Komplikasyonluhastalar 

Tümhastalar 

 

20 (40.0) 

12 (24.0) 

23 (23.0) 

 

26 (52.0) 

29 (58.0) 

56 (56.0) 

 

4 (8.0) 

9 (18.0) 

21 (21.0) 

 

0.34 

0.48 

0.49 

 

50 

50 

100 

 

1.00 

1.28 (0.75-2.79) 

1.20 (0.68-2.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.3. PCR-RFLP yöntemi ile IL-6 (-174) polimorfizminin görünümü: 
                 1.sütun, 100 bç’lik DNA markerini, 
                 2. sütun, 227, 118, 109, 59 bç’lik heterozigot tip (alel 1/2) genotipini,  
                 3. sütun, 227, 59 bç’lik yabanıl tip (alel 1/1) genotipini, 
                 4. sütun, 118, 109, 59 bç’lik homozigot mutant (alel 2/2) genotipini 
göstermektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       4                   3                  2                  1 

 

227 bç 

 

118 bç 
109 bç 
 
 

59 bç 
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4. TARTIŞMA 

Yaşam boyu süren ciddi bir metabolizma hastalığı olan diyabet; müdahele edilmediği 

takdirde vücudun hemen hemen bütün organlarını etkileyebilmektedir. Diyabet eğer 

kontrol altına alınamazsa, oluşan komplikasyonlar birçok doku ve organı 

etkileyerekretinopati, nefropati, nöropati, kardiyovasküler hastalıklar, 

periferalvasküler hastalıklar, inme ve periodontalhastalıkların oluşmasına neden 

olur.Bu komplikasyonların sonucunda ise körlük, kalp ve damar hastalıkları, felç, 

böbrek yetmezliği, retina hasarı ve sinir sistemi harabiyeti gibi önemli sağlık 

sorunları ortaya çıkabilir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabet hastalığının 

tanısını erken koymak ve tedavisine erken başlamak daha sonra gelişecek sağlık 

problemlerini önleyebilir (King, 2008). 

       Diyabet ve komplikasyonlarının oluşumu ve gelişimi üzerinde oksidatif stres ve 

ROS oluşumu gibi çeşitli mekanizmalar ile sitokin salınımındaki artış sonucu 

meydana gelen enflamasyonun büyük bir önemi vardır. Yapılan araştırmalara göre 

enflamatuarsitokinler, pankreatik ada hücre yıkımına ve bunun sonucunda da insülin 

salgısının azalmasına ve insülin rezistans gelişimine neden olmaktadır(Pickup ,2004; 

Kolb ve Mandrup-Poulsen, 2005). 

       Kronik enflamatuar hastalıkların etiyolojisinde hem çevresel hem de genetik 

faktörler rol oynamaktadır. Genelde hastalık etkeni ile başlayan hastalığın klinik 

görüntüsünü spesifikgenotipler ya da çevresel faktörler etkiler. Polimorfizmler gibi 

genetik faktörler, genellikle tek bir baz çiftinin değişmesinden kaynaklanan dizilim 

farklılıklarıdır. Son yıllarda genotipleme tekniklerindeki gelişmeler, sitokin 

genlerinin de polimorfik olduğunu ortaya koymuş ve bu genlerdeki tek nükleotid 

polimorfizmlerinin (SNPs) bireyler arasında farklı düzeylerde sitokin üretimine yol 

açtığı gösterilmiştir. Birçok kronik hastalığın bireyler arasında farklı seyirler 

göstermesinde de bu genetik varyasyonların önemli rolü olduğu gösterilmiştir.  
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       Moleküler ve epidemiyolojik çalışmalar, sitokinSNP’lerinin kronik enflamatuar 

veya immün sistem aracılı hastalıklarla bağlantılı olduğunu göstermiştir (Bidwell ve 

ark., 1999; Yücesoy ve ark., 2003). 

       Bireysel, çevresel ve etnik farklılıkların hastalıkların gelişimi ve dünya üzerinde 

dağılımına etkili olduğu düşünüldüğünde Türk toplumunda sitokin gen 

polimorfizmlerinin diyabet gelişimi ve komplikasyon oluşumundaki etkileri üzerine 

yapılmış olan bu çalışma önem ve orjinallik kazanmaktadır. Yapılan bu çalışmayla 

birlikte çeşitli enflamatuarsitokinlerin gen polimorfizmlerinin diyabet 

komplikasyonlarının oluşumuna olan etkisi ortaya çıkarılmıştır.  

       Bu çalışmada kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak komplikasyonlu Tip 2 

diyabetli hastalarda TNF-α, IL-1β, IL-6 sitokin genlerindeki polimorfizmlerin analizi 

yapılarak bireysel duyarlılıktaki genotipik farklılıklar ortaya konulmuş ve diyabet 

komplikasyonları oluşumuna etkisi açısından yüksek ve düşük risk grupları 

belirlenmiştir.  

       Sitokinler özellikle enflamasyonda çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Enflamatuar reaksiyonlar, normal şartlar altında vücudun savunma mekanizmasının 

esansiyel bir unsurudur. Fakat, uyaran devamlı ve sınırsız ise sitokinler gibi 

enflamatuar medyatörlerin kronik ve aşırı üretimi sonucu diyabet, silikoz, KİP gibi 

pek çok hastalığa yol açar (Lassalle ve ark., 1990; Vanhee ve ark., 1995). 

       Sitokin-bağlantılı proteinleri kodlayan yüzlerce gende oluşan SNP’ler 

enflamatuar hastalıkların gelişiminde rol oynar. Moleküler ve epidemiyolojik 

çalışmalar, sitokin SNP’lerinin kronik enflamatuar hastalıklar ve immün aracılı 

hastalıklar ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Hastalıkların gelişiminde rolü 

olan sitokin polimorfizmlerine örnek olarak TNF-α, IL-1, IL-6, TGF-β, IL-10, IL-4 

ve IL-13 polimorfizmleri verilebilir. 
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       TNF-α geninin pek çok noktasında SNP polimorfizmleri saptanmış olmakla 

beraber en çok araştırılanlar ise -308 (G-A dönüşümü) ve -238 (G-A dönüşümü) 

pozisyonunda olanlardır. -308A ile -238A alellerinin yüksek TNF-α miktarlarının 

salınmasında rolleri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden de bu iki pozisyondaki 

polimorfizmlerin yüksek miktarda TNF-α üretimi ile  ilgili olarak genetik marker 

olabilecekleri üzerinde durulmaktadır (Hajeer ve Hutchinson, 2000). 

       -308 polimorfizminin araştırıldığı bazı çalışmalarda (Deng ve ark., 1996; Koch 

ve ark., 2000; Shiau ve ark., 2003;Boraska ve ark., 2008; Feng ve ark., 2009;Zhao ve 

ark., 2014) bu polimorfizmin diyabet oluşumuve gelişimi üzerine etkisi olmadığı öne 

sürülürken Das ve arkadaşlarının (2006) yaptığı çalışmaya göre ise                      

TNF-α (-308) sitokininin yüksek oranda üretilmesi sonucu düzenleyici T hücrelerinin 

fonksiyonları değişmekte ve bunun sonucunda da tip 1 diyabet oluşmaktadır. 

       Bir diğer çalışmaya göre de; heterozigot TNF-α -308G/A gen varyantı, Tip 2 

diyabette metabolik sendrom oluşumu için önemli bir risk faktörü iken koroner arter 

hastalığı oluşumunda koruyucu bir rol oynadığı düşünülmektedir (Sobti ve ark., 

2011). 

       Bizim çalışmamızda genel olarak hastalarda kontrollere göre polimorfizmin 

etkisi incelendiğinde hastalık gelişimi üzerine etki gösteren sitokin polimorfizmi 

TNF-α (-308) ve IL-1β (+3953) polimorfizmleridir. TNF-α (-308) gen 

polimorfizminin diyabet üzerine etkisi yaklaşık 3 kat (OR=3.27), IL-1β (+3953) gen 

polimorfizminin yaklaşık 2 kat (OR=2.15) daha fazla saptanmıştır. 

       Diyabet komplikasyon gelişimi üzerine etkilerine bakıldığında ise TNF-α (-308) 

polimorfizmi komplikasyonlu grupta yaklaşık 4 kat (OR=4.15) daha fazla 

saptanmıştır. İstatiksel olarak da anlamlı bulunan bu artıştan (P<0,01) hareketle 

TNF-α (-308) polimorfizminin diyabet komplikasyonları oluşumu üzerinde önemli 

bir rolü olduğu düşünülmektedir. 
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       Lindholm ve arkadaşlarının 2008’de yaptığı bir çalışmadaki istatistik verilere 

göre de TNF-α (-308) polimorfizmi diyabetik mikroanjiopati ve makroanjiopati 

oluşum riskini arttırmaktadır. Wang ve arkadaşlarının (2005) yaptığı başka bir 

çalışmada da TNF-α (-308) polimorfizminin diyabetik nefropati gelişim riskini 

arttırdığı düşünülmektedir. Yine çalışmamızı destekleyen Buraczynska ve 

arkadaşlarının 2004’de yaptığı başka bir çalışmada ise diyabetik nefropatili 

hastalarda kronik renal yetmezliği olan non-diyabetik hastalara oranla TNF’in 

moleküler çeşitliliğinin daha yaygın olduğu ortaya çıkmış olup bu durumun TNF 

sentez kabiliyetindeki değişimle alakalı olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte 

Bazzaz ve arkadaşları (2014) ile Bućan ve arkadaşları (2009), Tip I, Sikka ve 

arkadaşları (2014) ise Tip II diyabet gelişimi ve komplikasyon oluşumu üzerine 

TNF-α (-308) polimorfizminin anlamlı bir etki oluşturmadığını gözlemlemişlerdir. 

Buna benzer olarak Kolla ve arkadaşlarının 2009’da yaptığı bir çalışmada da      

TNF-α -308 geninin Tip 2 diyabetli hastalarda periferal nöropati oluşturmasıyla bir 

bağlantısının olmadığı bulunmuştur. 

       IL-1 sitokin ailesinin önemli üyelerinden IL-1α ve IL-1β’nın enflamatuar, 

otoimmün ve enfeksiyöz hastalıklarla hassas ilişkileri bulunmakta olup pek çok 

genetik varyantları tanımlanmıştır. IL-1α geninin –889 ve +4845 bölgelerindeki iki 

varyant, yüksek sıklıkta görülmektedir. IL-1β geninin +3953 ve–511 

pozisyonlarındaki baz değişimleri mononükleer hücreler tarafından üretilen IL-1β 

proteininin seviyesini etkiler.  

       Çalışmamızda ise IL-1β (+3953) sitokininin genotiplemesi irdelenmiştir. IL-1β 

(+3953) genetik polimorfizminin diyabet ve diyabet komplikasyonları üzerine 

etkisinin araştırıldığı çok fazla araştırmaya rastlanmamakla beraber Loughrey ve 

arkadaşlarının 1998’de yaptığı bir çalışmada nefropatisi olan Tip 1 diyabetli 

hastalarda AER’si (albumin atılım hızı) normal olan hastalara göre IL-1β*2 allel 

frekansında önemli bir farklılık olduğu görülmüştür. 

       IL-1β (+3953) polimorfizminin diyabet komplikasyonları üzerine etkisinin 

araştırıldığı pek fazla çalışmanın olmamasından dolayı bu çalışma ile elde edilen 
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genotipik ve fenotipik analiz sonuçları, Türk popülasyonundaki diyabetlilerin diyabet 

komplikasyonları ile sitokin polimorfizmi arasındaki bağlantıyı ortaya koyacak 

olması açısından önem arz etmektedir. 

       Yapılan bu çalışmada IL-1β (+3953) gen polimorfizminin diyabet 

komplikasyonları üzerine etkisine bakıldığında komplikasyonlu grupta yaklaşık 2 kat 

(OR=2.11) daha fazla saptanmıştır. İstatistiksel olarak da anlamlı bulunan bu artıştan 

(P<0.05) hareketle IL-1β (+3953) gen polimorfizminin diyabet oluşumu ve 

komplikasyon gelişimi üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir. 

       IL-6 geninin düzenleyici bölgesinde -174 pozisyonundaki polimorfizmin pek 

çok hastalığın gelişiminde etkisi olduğu bilinmektedir. -174 polimorfizminin juvenil 

kronik artrit (Fishman ve ark., 1998), Alzheimer hastalığı (Franceschi ve ark., 2001), 

periodontit (Trevilatto ve ark., 2003) ve koroner kalp hastalığında (Humphries ve 

ark., 2001) rol oynadığı belirtilmiştir.  

       IL-6 (-174) gen polimorfizminin araştırıldığı bazı çalışmalarda (Vozarova ve 

ark., 2003; Herbert ve ark., 2005) diyabet gelişimi üzerine etkisinin olduğu 

savunulurken Yin ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmaya göre ise etkisinin 

olmadığı düşünülmektedir. 

       IL-6 (-174) gen polimorfizminin diyabet komplikasyonları üzerine etkilerinin 

araştırıldığı Karadeniz ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada IL-6 (-174) gen 

polimorfizminin diyabetik nefropati oluşumuyla ilişkili olduğu savunulmaktadır. 

Libra ve arkadaşlarının (2006) yaptığı başka bir çalışmada da Tip 2 diyabetli 

hastalarda IL-6 (-174) gen polimorfizmi ile kardiyovasküler hastalıkları oluşumu 

arasında kompleks bir bağlantı bulunmuştur. Papaoikonomou ve arkadaşlarının 

(2013) yaptığı başka bir çalışmada da IL-6 (-174) gen polimorfizminin diyabetik 

nefropati oluşumuna karşı koruyucu etki gösterdiği ortaya çıkmıştır. Yine Myśliwska 

ve arkadaşlarının (2009) yaptığı bir diğer çalışmada IL-6 (-174)GG polimorfizminin 

tip 1 diyabetik retinopati ve nefropati oluşumuna karşı koruyucu etkisi olduğu ortaya 

çıkmıştır. 



71 
 

 

       Bizim çalışmamızda ise bu çalışmaların aksine; çıkan sonuçlara göre IL-6 (-174) 

gen polimorfizmi ile diyabet ve diyabet komplikasyonlarının oluşumu arasında 

istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık bulunamamıştır. Çalışmamızı destekler 

nitelikteki Rudofsky ve arkadaşlarının 2009’da yaptıkları araştırmaya göre de        

IL-6 (-174)G>C varyantının diyabetli hastalarda mikrovasküler komplikasyon 

gelişiminde bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Yine aynı şekilde Abrahamian ve 

arkadaşlarının 2007’de yaptıkları çalışmada IL-6174G>C polimorfizmi ile tip 2 

diyabetik hastalarda nefropati oluşumu arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diyabet, vücuttaki pankreatik ada hücrelerinde yeterli miktarda insülin üretilmemesi 

ya da üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu ortaya çıkan ve 

ömür boyu süren bir metabolizma hastalığıdır. Vücutta kan şekeri kontrolünün 

sağlanamaması, kısa veya uzun dönemde sağlık sorunları oluşturmaktadır. Diyabet 

küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. 

Diyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır. Diyabetin akut 

ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli bireylerde görülebilir. 

Diyabet komplikasyonlarının gelişiminde hem genetik hem de çevresel birçok faktör 

rol oynamaktadır. 

       Yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre, Tip 2 diyabette, enflamasyon ve 

monositlerin aktivasyonu insülin rezistansını (IR) arttırmakta ve pankreatik ada 

hücrelerinin yıkımına neden olarak insülin salgısını azaltmaktadır. Bu oluşumu 

etkileyen muhtemel bir mekanizma da lipit metabolizmasının bozulmasıyla ortaya 

çıkan oksidatif strestir. Oksidatif stres sonucu Reaktif Oksijen Türleri artmakta ve 

aktive olmuş makrofaj ve monositlerden sitokinler yüksek miktarlarda salgılanmakta 

ve bunun sonucunda da IR artmaktadır. 

       Sitokinler; immün cevap, enflamasyon ve doku onarımı gibi homeostatik 

mekanizmaların düzenlenmelerinde önemli rol oynamaktadırlar dolayısıyla düzeyleri 

ve yapılarındaki varyasyonlar çeşitli hastalıkların oluşumuna neden olmaktadırlar. 

Sitokin genlerinde ortaya çıkabilecek polimorfizmlerin çoğu düzenleyici bölgelerde 

tek nükleotid değişimi şeklinde olmaktadır. Bu varyasyonlar sitokin genlerinin 

ekspresyon düzeylerini etkileyerek çeşitli hastalıklara karşı hassasiyeti arttırmaktadır. 

       Daha önce yapılan bir çok çalışmaya göre özelikle TNF-α (-308) ve, IL-6 (-174) 

sitokin gen polimorfizmlerinin diyabetlilerde komplikasyon gelişimi ile bağlantılı 

olduğu öne sürülmektedir. Bununla beraber IL-1β (+3953) sitokin gen polimorfizmi 
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ile diyabet komplikasyonları arasındaki ilişkiye yönelik pek fazla çalışma mevcut 

değildir.  

       Çalışmamızda Türk popülasyonunda tip 2 DM ve TNF-α (-308), IL-1β (+3953), 

IL-6 (-174) sitokin gen polimorfizmlerinin arasındaki ilişkiyi araştırmak için koroner 

arter hastalığı, retinopati, nefropati ve nöropati gibi komplikasyonları olan hastalarda 

ve kontrol grubunda TNF-α (-308), IL-1β (+3953), IL-6 (-174) sitokin salınımları 

ölçülerek bu veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmış ve bu polimorfizmlerin diyabet 

komplikasyonları gelişimine olan etkisi araştırılmıştır.      

       Sonuç olarak, hem diyabet oluşumu hem de komplikasyon gelişimi üzerine 

etkisi olan sitokin gen polimorfizmlerinin TNF-α (-308) ve IL-1β (+3953) 

polimorfizmleri olduğu gözlenmiştir. IL-6 (-174) gen polimorfizminin ise diyabet 

oluşumu ve diyabet komplikasyonları gelişimine anlamlı bir etkisinin olmadığı 

gözlenmiştir.  

       İleride yapılacak ve “n” sayısı fazla olan çalışmalarla bu sitokinlerin gen 

polimorfizmlerinin diyabet üzerine olan etki mekanizmaları daha detaylı olarak 

aydınlatılabilecektir. Böylece diyabet ve komplikasyonlarının gelişiminde sitokinler 

ve genlerindeki varyasyonların olası rolleri çok daha net olarak ortaya 

çıkarılabilecektir.  
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ÖZET 
 
 

Enflamatuar Sitokin Gen Polimorfizmlerinin Tip 2 Diyabet ve 
Komplikasyonları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması 

Bu çalışma, diyabet komplikasyonlarının gelişiminde pay sahibi olduğu düşünülen 
TNF-α (-308), IL-1β (+3953), IL-6 (-174) sitokinlerinin belirtilen bölgelerindeki gen 
polimorfizmlerinin araştırılarak Türk popülasyonunda diyabet komplikasyonları 
oluşumu ve gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmış olan 
genotipik analizleri kapsamaktadır. 
 
       Kontrol grubunu diyabet ve diğer bir hastalık bulgusunun rastlanmadığı gönüllü 
50 birey oluştururken buna karşılık hasta grubunu Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi diyabet kliniğine başvuran 50 komplikasyonlu ve 50 
komplikasyonsuz diyabetli hasta oluşturmaktadır. Genotipleme deneyleri PCR-RFLP 
yöntemleri ile yapılmıştır. 
 
       Genotipleme deneyleri sonucunda hastalık oluşumu üzerine en çok etki gösteren 
sitokin varyasyonları TNF-α (-308) ve IL-1β (+3953) polimorfizmleridir. Diyabet 
komplikasyonları gelişimine etkisi düşünüldüğünde ise en etkili polimorfizm TNF-α      
(-308) (4,15 kat) polimorfizmidir. IL-1β (+3953)’ün ise (2,11 ka t) hastalık riskini 
arttırmış olup diyabet gelişimi ile arasında anlamlılık bulunmuştur. IL-6 (-174) gen 
polimorfizmi ile diyabet ve diyabet komplikasyonları gelişimi arasında ise bir 
anlamlılık bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: diyabet, diyabet komplikasyonları, enflamatuar sitokinler, 
sitokinler, sitokin polimorfizmi  
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SUMMARY 
 
 

The Investigation of the Effects of Inflammatory Cytokine Gene Polymorphisms 
on the Type 2 Diabetes and its Complications 

This study was designed to determine the TNF-α (-308), IL-1β (+3953), IL-6 (-174) 
cytokine gene polymorphisms having major role on the development of Type 2 
diabetes and its complications in a group of Turkish population by genotypic 
analyses.  
 
       The 50 individuals with no clinical evidence of diabetes or another disease were 
put together as control group. In the other hand, 50 diabetic patients with no 
complications and 50 with complications in total of 100 individuals who consulted 
the diabetes clinic of Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital 
formed the patients group. Genotyping analyses have been performed by PCR-RFLP 
methods. 
 

       According to the results, TNF-α (-308) and IL-1β (+3953) cytokine gene 
polymorphisms mostly affected the development of diabetes. Furthermore, TNF-α (-
308) variant was playing the major role on the development of complications (4,15 
fold). On the other side, IL-1β (+3953) variant had a 2,15 fold of risk on the 
development of diabetes and 2,11 fold of risk on the development of complications. 
Conversely, there were no statistical significance between IL-6 (-174) gene 
polymorphism and diabetes and its complications. 

Key Words: Cytokines, cytokine polymorphism, diabetes, diabetes complications, 
inflammatory cytokines  
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