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Obezite, dünya çapında büyüyen bir halk sağlığı problemidir. Aşırı yağ birikimiyle birlikte, adipoz 

dokudan serbest yağ asitleri, gliserol, hormonlar, sitokinler gibi faktörlerin salınımının artması insülin 

direncinin gelişimine yol açmaktadır. Birçok kanıt insülin direnci ve tip-2 diyabetin ortaya çıkışında 

endoplazmik retikulum (ER) stresinin katkısının olduğunu göstermektedir. ER dengesinin bozulması, ER 

lümeninde yanlış katlanmış veya katlanamamış proteinlerin birikimine yol açabilmektedir, bu durum ER 

stresi olarak bilinmektedir. ER içinde ve sitoplazmada protein glikozilasyon enzimleri protein 

katlanmasını ve birçok hücre içi mekanizmayı kontrol eder. Glikozilasyon, protein yapısının 

belirlenmesinde, fonksiyonunda ve kararlılığında gerekli bir modifikasyondur ve proteinlerin serin ya da 

treonin kalıntılarından O-GlcNAc ilavesi ile modifiye edilmesine O-GlcNAcillenme denir. Bu 

modifikasyon döngüsü fonksiyonel olarak fosforilasyona benzemekte ve hücre sinyalizasyonu, 

transkripsiyon, ve hastalık nedenleri gibi birçok biyolojik olayda kritik rol oynayarak, besin, stres ve 

diğer hücre dışı uyaranlara yanıt olarak düzenlenmektedir. O-GlcNAc modifikasyonunun insülin sinyal 

yolağı ve endoplazmik retikulum stresindeki rolü karaciğer ile iskelet kasında çalışılmış olmasına  

rağmen; adipoz doku ve O-GlcNAc modifikasyonu arasındaki ilişki büyük oranda bilinmemektedir. O-

GlcNAc modifikasyonunun rolü, genetik olarak obez fareler (ob/ob) ve glikozamin uygulanmış yabanıl 

tip fareler kullanılarak belirlenmiştir. Yağ dokuda; insülin sinyal yolağı, heksozamin biyosentez yolağı ve 

endoplazmik retikulum stres belirteçleri incelenmiştir. Artmış insülin direnci koşullarında, O-GlcNAc 

seviyelerinin obez farelerin yağ dokusunda azaldığı gösterilmiştir. Daha sonra GlcN uygulanmış grubun, 

insülin direnci ve endoplazmik retikulum stresi için benzer fenotipe sahip olduğu doğrulanmıştır. Bu 

sonuçlar; obez farelerde, heksozamin biyosentez yolağının son ürünü üridin difosfat N-asetilglikozamin 

(UDP-GlcNAc) inhibisyonu tarafından proteinlerin O-GlcNAcillenmesinin regüle edildiğini 

göstermektedir. Bulgularımız, obezitede tip 2 diyabet ve metabolik sendrom gelişiminde O-GlcNAc 

modifikasyonun önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. 
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Obesity, is a growing global public health problem. Excess fat storage in adipocytes leading to release of 

increased amounts of non-esterified fatty acids, glycerol, hormones, cytokines. The factors that are 

involved in the development of insulin resistance. Accumulating evidence suggests that endoplasmic 

reticulum (ER) stress is present in type 2 diabetes.Disruption of ER homeostasis may lead to 

accumulation of misfolded or unfolded proteins in the ER lumen, a condition referred to as ER stress. 

Protein glycosylation enzymes controls polypeptide folding and many intracellular mechanisms in the ER 

and cytoplasm. Glycosylation is a necessary modification for determination of protein structure, function 

and stability. Cytoplasmic and nuclear proteins are modified by a single O-GlcNAc moiety at serine or 

threonine residues, termed O-GlcNAcylation. This modification has been demonstrated to play critical 

roles in numerous biological processes, including cell signaling, transcription, and disease etiology and 

regulated in response to nutrients, stress, and other extracellular stimuli. Altough the role of O- 

GlcNAcylation in insulin signaling and endoplasmic reticulum stress in liver, skeletal muscle are studied; 

the relationship between O-GlcNAcylation and adipose tissue is largely unkown. We have determined  

role of O-GlcNAcylation in genetically obese mice (ob/ob) and glucosamine challenged wild type mice 

(GlcN). Insulin signalling pathway, hexosamine biosynthetic pathway and endoplasmic reticulum stress 

markers were investigated in adipose tissues. In increased insulin resistance conditions it has been shown 

that O-GlcNAcylation levels are decreased in adipose tissue of obese mice. Then we confirmed GlcN 

injected group has a similar phenotype for insulin resistance and ER stress. This results suggest that O-

GlcNAcylation of proteins in obese mice regulated by an end product of the hexosamine biosynthetic 

pathway uridine diphosphate N- acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) inhibition. Our findings imply that 

O-GlcNAcylation has an important role of development of type 2 diabetes and metabolic syndrome in 

obesity. 
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1. GİRİŞ 

Obezite, tüm dünyada insidansı ve prevalansı giderek artan ciddi bir sağlık problemidir. 

Obeziteyi basitçe; yağ dokuda yağ kitlesinin artmasına bağlı kilo artışı olarak 

tanımlayabiliriz. Yağ dokusunun enerji ve yağda eriyen vitaminleri depolama yanında 

fiziksel koruma ve ısı üretimi gibi işlevleri vardır. Son yıllarda bu işlevlerine ek olarak, 

yağ hücrelerinden ve yağ hücreleri arasında bulunan bağ doku hücrelerinden salgılanan 

adipokin adı verilen bazı proteinlerin ve TNF alfa gibi sitokinlerin; otokrin, parakrin ve 

endokrin etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Adipokinler ile sitokinler, yararlı ve zararlı 

etkileri bir arada barındararak insan fizyolojisini etkiler (Aubin vd. 2015). Obezite 

durumunda salgılanan adipokin, sitokin gibi proteinlerin seviyelerinin normale göre 

artması dolayısıyla hücre içindeki bir takım yanıtları etkileyerek var olan dengeyi 

bozduğu düşünülmektedir. Hücre içerisindeki dengelerin bozulması sonucu obezite ile 

beraber tip II diyabet, kalp damar hastalıkları, çeşitli kanser türleri gibi pek çok 

hastalığın ortaya çıktığı gösterilmiştir (Dietz vd. 2015). Obezitenin altında yatan 

sebepler arasında genetik etkenler, hareketsiz yaşam tarzının yanı sıra hiç şüphesiz ki 

beslenme alışkanlıkları da vardır. Bu bağlamda, beslenme ile vücuda alınan çeşitli 

maddelerin direkt olarak ya da parçalanmasıyla ortaya çıkan ara ürünlerinin hücrelerde 

ne gibi yolakları baskılayarak ne gibi yolakları açtığının anlaşılması son derece önem 

arz etmektedir. 

 
 

Şekil 1.1 Obezitenin altında yattığı bilinen moleküler etmenler ve insüline duyarlı 

dokulardaki etkileri (Attie vd. 2009) 
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Proteinlerin büyük çoğunluğu sitozolik ribozomlarda sentezlenir ve sitozolün içerisinde 

kalır. Ancak; salgılama yolağına dahil olan tüm salgı proteinleri ribozomlardan 

sentezlenir sentezlenmez gideceklere yere yönlenebilmeleri için gerekli 

modifikasyonları kazanmak üzere endoplazmik retikuluma gönderilir. Endoplazmik 

retikulum, salgı proteinlerinin üç boyutlu yapılarını kazandığı ve gideceklere yere 

gönderilmelerinden sorumlu modifikasyoların –glikozilasyon, disülfid bağı oluşumu, 

hidroksilasyon gibi- ilave edildiği ve kalsiyumun depolandığı hücre içerisinde çok 

önemli rollere sahip olan bir organeldir.  

Yeni sentezlenip endoplazmik retikuluma gelen proteinlere doğru katlanabilmesi için 

şaperonlar eşlik eder. Proteinlerin doğru katlanıp katlanmadığı, endoplazmik retikulum 

tarafından kontrol altında tutulur. Proteinler, doğru katlanamadığı ve de uygun 

modifikasyonları doğru biçimde alamadığı sürece endoplazmik retikulumdan dışarı, 

fonksiyonunu yerine getirmek üzere çıkamaz. Proteinler, doğru katlanabilmeleri için bir 

şans daha verilmek üzere endoplazmik retikulumda kalmaya devam ederler ya da 

degrade edilmek üzere proteozomlara gönderilirler. Obezite ile beraber yağ dokudan 

salgılanan adipokin ve sitokin gibi proteinlerin artması bir anlamda endoplazmik 

retikuluma gelecek olan proteinlerin de artması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra 

hiç şüphesiz bu salgı proteinlerinin artması hücre içerisinde farklı yolakları da regüle 

ederek başka salgı proteinlerinin de translasyonunu artırmaktadır. Tahmin edilebileceği 

gibi endoplazmik retikulum üzerine binen yük görevini sağlıklı yapmasına engel 

olacaktır. Endoplazmik retikulum bu durumla başa çıkabilmek için öncelikle hacmini 

genişleterek kapasitesini artırmaya çalışır bu adaptasyonun da yeterli gelmemesi 

durumunda; endoplazmik retikulum, proteinlerin doğru katlanmasına yetişemeyecek ve 

lümeninde katlanamamış proteinlerin birikmesiyle ‘’katlanmamış protein cevabı’’ nın 

ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Katlanmamış protein cevabı endoplazmik retikulumun 

bozulan homeostazisini geri kazanmak için evrimsel olarak korunmuş bir yanıttır ve 

‘’endoplazmik retikulum stresi’’ olarak bilinmektedir (Harding vd. 1999). Eğer 

katlanmamış protein miktarı çok fazla olursa ve stres devam ederse; katlanmamış 

protein cevabının aktivasyonu  endoplazmik retikulum stresi ile baş etmek için yine de 

yetersiz kalırsa; endoplazmik retikulum stresi aracılı apoptoz ortaya çıkar. Endoplazmik 

retikulum stresine; glikoz yokluğu, sekretuar hücrelerde artmış protein sentezi, viral 
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enfeksiyonlar, sentez ve taşıma bozukluğu gibi bir çok fizyolojik ve patolojik etkenin 

sebep olduğu bilinmektedir. 

Hücresel proteinler; genellikle glikozilasyon, fosforilasyon, metilasyon, asetilasyon ve 

übikitinasyon gibi birden fazla çevrim sonrası (posttranslasyonal) modifikasyon 

tarafından donatılır; bunun sonucunda birçok hücresel süreçte çeşitli biyolojik 

fonksiyonlar yerine getirilir. İlk olarak 1984 yılında tanımlanan, O-bağlı N-

asetilglikozamin (O-GlcNAc); sitoplazmik, çekirdek ve mitokondriyal proteinlerin serin 

ve treonin kalıntılarına hidroksil grubu üzerinden kovalent olarak β-D-N-

asetilglikozamin ilave edilmesiyle oluşan çevrim sonrası (posttranslasyonal) 

modifikasyon türüdür (Torres vd. 1984). O-GlcNAcillenme düzeyinin, glikolitik yolun 

küçük bir kolu olarak bilinen heksozamin biyosentez yolağı aracılığıyla; glikoz, amino 

asit, asetil-coA, nükleotid ve bu modifikasyon için donör olan UDP-GlcNAc 

seviyelerinden etkilendiği bilinmektedir (Hart 2014). Heksozamin Biyosentez Yolağı 

(HBP)’na glikoz girdiği zaman; ilk olarak izomeraz tarafından fruktoz-6 fosfata 

dönüştürülür daha sonra; hız belirleyici enzim olan glutamin fruktoz-6 fosfat 

amidotransferaz (GFAT) tarafından glutamini glutamata dönüştürüp bir amin grubunun 

serbest kalmasını sağlayarak fruktoz-6 fosfattan glikozamin-6 fosfat oluşturur. 

Glikozamin-6 fosfat da yolağın son ürünü olan Uridin Difosfat N-asetilglikozamin 

(UDP-GlcNAc)’e metabolize olur (Marshall vd. 1991). UDP-GlcNAc, bazı proteinlerin 

serin/treonin kalıntılarının hidroksil gruplarına GlcNAc ilave ederek onları modifiye 

etmekten sorumlu olan O-GlcNAc transferaz (OGT) adı verilen enzimin zorunlu 

subsutratıdır (Kreppel vd. 1997), (Lubas vd. 1997). O-GlcNAc sinyalizasyonu, zıt 

çalışan enzim çifti tarafından düzenlenir; O-GlcNAc transferaz (OGT) bu 

modifikasyonun proteinlere eklenmesinden sorumlu iken; O-GlcNAcaz (OGA) 

çıkarılmasından sorumludur. O-GlcNAc transferaz (OGT), sadece binlerce spesifik 

substrata sahip eşsiz bir glikoziltransferaz değil; aynı zamanda ilginç bir mekanizma ile 

spesifik bir proteaz olarak hizmet veren multifonksiyonel bir enzimdir (Janetzko vd. 

2014). O-GlcNAcaz (OGA) ise; katalitik ve GCN5 tip histon asetiltransferaz olmak 

üzere iki domaine sahip benzersiz bir β-D-N-asetilglikozaminidazdır (Alonso vd. 2014). 

Birkaç laboratuvar tarafından O-GlcNAcaz (OGA) enziminin yapısı çalışmış; son 

derece spesifik ve güçlü kimyasal inhbitörler üretilmiştir (Gloster 2014), (Macauley vd. 
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2005), (Dennis vd. 2006), (Haltiwanger vd. 1998), (Mark vd. 2001). O-GlcNAcaz 

kimyasal inhibitörlerinden en çok kullanılanlarından başlıcaları; PUGNAc (O-(2-

Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidenamino) N-phenylcarbamate), Thiamet G, 

NButGT ve GlcNAcstatindir. Bu kimyasal inhibitörler kullanılarak O-GlcNAc 

modifikasyonun hücre içi önemini anlamaya yönelik bir çok deneysel çalışma 

yapılmıştır. O-GlcNAc modifikasyonları, fizyolojik ve patolojik besin 

kullanılabilirliğine verilen cevaplar ile, sinyal iletimi, transkripsiyon (ifadelenme), 

translasyon (çevrim), proteozomal degredasyon ve hücresel stres ile ilişkili bulunmuştur 

(Hanover vd. 2010), (Hart vd. 2011), (Zachara 2012), (Ruan vd. 2013).  

Besin seviyelerini düzenleyen mekanizmalardan bir tanesi de translasyon sonrası bir 

modifikasyon olan O-GlcNAc eklenmesidir. GlcNAc ve fosfat grupları kovalent ve 

tersinir olarak Serin/Treonin aminoasitlerine eklenir. Bu iki modifikasyon arasında 

dinamik bir döngü vardır ve aynı Ser/Thr grubu için rekabete girebilir. Hiperglisemiye 

bağlı olarak, O-GlcNAc seviyelerinin değiştiği gösterilmiştir ancak; glikoz hemostazı 

ile alakalı olarak hangi hücre içi mekanizma ile etkileştiği anlaşılabilmiş değildir. Bu tez 

kapsamında, insülinin başlıca hedeflerinden birisi olan yağ dokuda ortaya çıkacak O-

GlcNAc seviyelerindeki olası farklılıkların incelenmesi amaçlarımızdan bir tanesidir. 

Endoplazmik retikulum içinde proteinlerin amino ucuna yapılan glikozilasyonun 

engellenmesinin endoplazmik retikulum stresini uyardığı bilinmektedir. Benzer şekilde 

O-glikozilasyon seviyelerindeki olası değişimlerin farklılığının endoplazmik retikulum 

stresi ile olan ilişkisinin incelenenmesi amaçlanmıştır. Bu iki temel yaklaşımla yağ 

dokuda gelişebilecek insülin direnci olaylarında bu iki önemli sinyal yolağı arasındaki 

muhtemel ilişki(ler)in ortaya konulması hedeflenmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

2.1 Obezite ve İnsülin Direnci 

Obezite, genetik faktörler ile enerji alımı ve harcanması arasındaki dengesizliğin 

kombinasyonları sonucu; vücutta aşırı derecede yağ birikimi ile yaşam süresinin 

azalmasına ve artan sağlık sorunlarına yol açan tıbbi bir durumdur. Obezitenin 

saptanmasında yaygın olarak kullanılan yöntem; bireyin vücut ağırlığının (kg) bireyin 

boyuna (m²) bölünmesi ile hesaplanan vücut kitle indeksidir (BMI). ‘’Dünya Sağlık 

Örgütü’’ (WHO)’ne göre bireylerin BMI değeri; 18.5 ise zayıf, 18.5 - 24.9 ise normal,  

25.0 - 29.9 ise kilolu, 30.0 – 34.9 ise birinci dereceden obez, 35.0-39.9 ise ikinci 

dereceden obez, 40 ve üzeriyse üçüncü dereceden obez olarak kabul edilmektedir. 

Obezite; Tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve kardiyovasküler hastalıklarla 

yakından ilişkilendirilmiştir. Bu hastalıkların topluca adına metabolik sendrom 

(Sendrom-X) denilmektedir (Pi-Sunyer 2002). Obezite özellikle Tip 2 diyabet için 

önemli bir risk faktörü olup; obez bireylerin %90’nının Tip 2 diyabet geliştirdiği 

gözlenmiştir (Alonso vd. 2004). Tip 2 Diyabetin ortaya çıkışındaki temel mekanizma 

hiperinsülinemi ve insülin direncidir. Bu metabolik anormallik iskelet kası, yağ dokusu 

ve karaciğerde azalmış insülin etkinliği olarak tanımlanabilir. Tip 2 diyabetin göbek 

bölgesindeki yağlanma (viseral yağ doku) ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, 

yağ dağılımının saptanmasında da bel çevresi ile bel/kalça oranı dikkate alınmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre; bel çevresi ölçümleri ile Tip 2 diyabet riski 

saptanabilmektedir; erkek bireylerde bel çevresinin 94 cm ve üzeri kadın bireylerde ise 

80 cm ve üzeri olması risk olarak sınıflandırılırken; yine erkek bireylerde 102 cm ve 

üzeri kadın bireylerde ise 88 cm ve üzeri yüksek risk olarak sınıflandırılmaktadır. 

Bel/kalça oranının ise erkeklerde 1’in kadınlarda 0.8’in üzerine çıkmaması gerekir. 

İnsülin reseptörü, glikoz metabolizmasının düzenlenmesinde iyi bilinen bir hetero-

tetramerik tirozin kinaz reseptörüdür. Normalde beslenmenin ardından kanda glikozun 

artmasına paralel olarak beta hücrelerinden salgılanan insülin, hedef dokudaki insülin 

reseptörünün ekstraselüler alfa alt ünitesine bağlanır ve insülin reseptör tirozin kinazları 

aktive eder. Aktive olan tirozin kinazlar, hedef hücre insülin reseptörünün hücre 
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içerisindeki beta alt ünitesini fosforlar ve yolağın aşağısında yer alan insülin resptör 

subsutratlarını da tirozin rezidülerinden fosforlayarak sinyalizasyonu devam ettirerek 

insülinin hücre içerisine alınması işleminin gerçekleşmesini sağlar (Coope vd. 2016).  

Obezite durumunda özellikle karın bölgesindeki (viseral) yağ dokularda lipoliz oldukça 

artar. Bu sebeple normalde insülinin lipolizi baskılayıcı etkisi vardır fakat; obezite 

durumunda insülin direncinde insülin etkinliğini kaybeder ve lipoliz baskılanamadığı 

için artar. Artan lipoliz plazmada serbest yağ asitlerinin miktarının artmasına yol açar. 

İnsülinin etkinliği kaybetmesi ile plazmada glikoz, yağ asitleri ve insülin 

konsantrasyonu artar. İnsülinin etkin olmamasından dolayı beta hücreleri daha fazla 

insülin üreterek plazmada insülin seviyesinin artmasına neden olur. Plazmada serbest 

yağ asitlerinin artması, karaciğerde glikoz üretimini artırırken; kas ve yağ dokuda 

glikozun kullanımı azalır. Serbest yağ asitlerinin plazmada artmasına paralel olarak 

pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülin miktarının da azaldığı gösterilmiştir 

(Corkey vd. 2000).  

İnsülinin etkinliğini kaybetmesinin en büyük sebeplerinden bir diğeri ise; yağ dokudan 

sekrete olan adipokinlerin ve sitokinlerin miktarının yağ dokunun kitlesinin artışana 

paralel olarak artması ile artan JNK (c-Jun-N-terminal kinaz) ekspresyonu sonucu 

insülin resptörünün tirozin değil serin rezidülerinden fosforlanmasına sebep olması ile 

insülin sinyal yolağını baskılayarak glikozun hücre içerisine alınmasına engel olduğu 

gösterilmiştir (van der Kallen vd. 2009). 

Normalde tirozin fosforilasyonu üzerinden ilerleyen insülin sinyal yolağı insülin direnci 

durumunda JNK kinazlarının aktivitesi ile insülin reseptörünün serin rezidülerinden 

fosforlanmasına sebep olur (Hirosumi vd. 2002), (Tuncman vd. 2006). İnsülin reseptörü 

serin rezidülerinden fosforlandığı zaman insülin resptör substratları da serin 

rezidülerinden fosforlanacağından; insülin sinyal yolağının tüm elemanları baskılanır. 

Böylece insülin üretilmesine ve reseptörüne bağlanabilmesine rağmen fonksiyon 

gösteremez ve dokular hücre içerisine plazmada bulunan glikozu alamazlar (van der 

Kallen vd. 2009).  
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Şekil 2.1 Obeziteye bağlı insülin direnci gelişimine etki eden etmenler (van der Kallen 

vd. 2009) 

İnsülin sinyal yolağının altında yer alan elemanlardan, AKT diğer adıyla Protein Kinaz 

B (PKB); hücre proliferasyonu, hücre göçü, glikoz metabolizması gibi pek çok hücresel 

süreçte rol oynayan serin/treonin kinaz ailesinin bir üyesidir. AKT’nin bugün bilinen üç 

adet izoformu vardır; Akt1, Akt2, ve Akt3. Akt’lerin stabil ve aktif halde kalmalarını 

sağlayan; treonin fosforilasyon bölgesi katalitik domain üzerinde, serin fosforilasyon 

bölgesi karboksi uç bölgedeki regulatör domain üzerinde olmak üzere iki adet 

fosforilasyon bölgeleri vardır. Öncelikle Akt1 treonin 308 ve serin 473’ten daha sonra 

Akt2 treonin 309 ve serin 474’ten son olarak da Akt3 treonin 305 ve serin 472’den 

fosforlanır (Kandel vd. 1999). Fosforilasyonları takiben Akt çekirdeğe ve sitoplazmaya 

gider (Andjelkovic vd. 1997). İnsülin direncinde Akt1’in treonin 308 ve serin 473 

domainlerinden fosforilasyonlarının azalması sonucu Akt2 ve Akt3’de 

aktifleşememektedir (Boucher vd. 2014). Akt’lerin fosforilasyonunu negatif yönde 

regüle eden faktörler hakkında bildiklerimiz sınırlıdır. Ancak; Karboksi Terminal 

Modulatör Protein (CTMP)’in, Akt’nin karboksi terminal ucu ile etkileşime girerek hem 

serin 473 hem de treonin 308 rezidülerindeki fosforilasyonu azalttığı gösterilmiştir 

(Maira vd. 2001) 
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Şekil 2.2 İnsülin reseptörü ve aşağısında yer alan elemanlar (Kim vd. 2012) 

2.2 Endoplazmik Retikulum Stresi 

Proteinlerin büyük bir kısmı sitozolik ribozomlar tarafından sentezlenir ve görev yeri 

olduğu yerde, sitozolün içerisinde kalır. Ancak; hücre içerisinde üretilen proteinlerin 

yarısı kadar büyük bir bölümü de sentezlendikten sonra hücre içerisindeki belli bir 

organele ya da hücre yüzeyine taşınır. Yeni sentezlenmiş proteinlerin uygun hücresel 

hedeflere götürülmesi işlemine protein tasnifi adı verilir. Bir proteinin hücre içi bir 

organelin zarına hedeflenmesi translasyon sırasında ya da protein sentezi 

tamamlandıktan kısa bir süre sonra gerçekleşir. Zar proteinleri için hedeflenme, 

proeinin zardaki lipid çift katmanına girmesini sağlarken, suda çözünen proteinler için 

hedeflenme proteinin tamamının zardan geçerek organelin sulu iç kısmına 

translokasyonunu sağlar. Proteinler bu genel şüreç ile; endoplazmik retikulum (ER), 

mitokondri, kloroplast, peroksizom ve nükleusa tasnif edilirler.  Salgılama yolağı olarak 

bilinen diğer bir süreç ise endoplazmik retikulumda gerçekleşir. Salgılanma için 

proglamlanan tüm proteinler ilk önce endoplazmik retikulum zarına hedeflenir. Bu 

proteinler arasında endoplazmik retikulumda bulunan çözünebilir proteinler ve zar 
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proteinleri dışında, hormonlar gibi hücreden salgılanan proteinler, golgi kompleksi ve 

lümeninde yerleşik olan proteinler ve gerek bu organellerin zarlarında gerekse plazma 

zarına entegre olmuş proteinler de bulunur. Endoplazmik retikuluma hedeflenme 

genellikle hala sentezlenme sürecinde olan yani sentez halindeki proteinleri içerir. 

Proteinler endoplazmik retikulum zarına transloke oldukları zaman, endoplazmik 

retikulum lümeninde bulunan protein katlayıcı katalizörler olan şaperonlar tarafından 

doğal yapılarını kazanırlar. Bu süreç, endoplazmik retikulum tarafından oldukça  sıkı 

şekilde regüle edilir. Ancak uygun katlanma ve işlevsel yapı kazanıldıktan sonra 

proteinlerin endoplazmik retikulumdan dışarı çıkmasına ve diğer organellere 

taşınmasına izin verilir. Ayrıca proteinler, endoplazmik retikulum içerisinde transloke 

olduktan sonra çeşitli şekillerde modifiye olurlar. Bu modifikasyonlar içerisinde; 

karbonhidrat gruplarının eklenmesi, disülfit bağ yapımı yoluyla protein yapısının kararlı 

hale sokulması ve özgül proteolitik yıkımlar yer alır. Son varış noktası golgi, lizozom 

ya da hücre yüzeyi olan proteinler, bir organelin zarından kopup başka bir organelin 

zarıyla birleşen küçük veziküllerin hareketiyle salgılama yolağı boyunca taşınırlar. Bu 

süreç endoplazmik retikulum tarafından kalite-kontrol olarak isimlendirilen sadece 

doğru şekilde katlanmış ve doğru modifikasyonları almış proteinlerin golgi 

kompleksine taşınmasına izin veren bir mekanizma ile sonlanmaktadır. Eğer bu 

mekanizmaya göre doğru katlanamamış protein tespit edilirse; ya tekrar endoplazmik 

retikuluma gelir ve yeniden katlanma süreci başlar ya da degrade edilir (Barlowe vd. 

2013). Endoplazmik retikulum salgılama yolağı görevinin yanında kalsiyum depolama 

görevi de vardır. Bu bakımdan kalsiyum bağımlı iyon kanalları ve reseptörlerin 

regülasyonu da endoplazmik retikulum tarafından gerçekleştirilmektedir (Biwer vd. 

2016).  

Birçok fizyolojik ve patolojik durum protein katlanmasını ve/veya kalsiyum 

hemostazını etkilemektedir örneğin; viral enfeksiyonlar, glikoz yokluğu, 

glikoproteinlerin yeterli glikozillenememesi, endoplazmik retiklum membranından 

kalsiyum akışı, artmış protein sentezi ve salgılanması, protein katlanması ve taşınması 

veya yıkımındaki bozukluklar endoplazmik retikulum içerisinde katlanmamış ya da 

yanlış katlanmış proteinlerin birikmesine sebep olur bu duruma endoplazmik retikulum 

stresi adı verilir. Endoplazmik retikulumun kapasitesi ve hücrenin ihtiyacı arasındaki bu 
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dengesizlik durumuyla baş edebilmek için evrimsel olarak korunmuş ‘’katlanmamış 

protein cevabı’’ (UPR: Unfolded protein Response) yanıtı ortaya çıkar. Endoplazmik 

retikulum fizyolojik durumuna geri dönebilmek için; katlama kapasitesini kazanmak ve 

katlanmamış protein yükünü azaltmakla yükümlüdür. İlk etapta endoplazmik 

retikulumun hacmi artırılır ve lümeninde bulunan foldaz ve şaperonların ekspresyonları 

arttırılır. Daha sonraki aşamada ise; protein sentezini transkripsiyonel ve translasyonel 

seviyelerde durdurarak biyosentez yükünü azaltmaya çalışır. Hala baş edilemeyecek 

derecede olay sürüyorsa endoplazmik retikulumla ilişkili degredasyon (ERAD: ER 

associate degredation) aracılığıyla katlanamamış ya da yanlış katlanmış proteinlerin 

degredasyonu gerçekleşir. 

ER sisteminde meydana gelen düzensizlikler ER membranına bağlı başlıca 3 proteinin 

aktive olmasını sağlar. Bunlar Tip-1 transmembran kinazlardır, PKR-like Endoplazmik 

Retikulum kinaz (PERK), Inositol-requiring-1 (IRE-1) ve tip-2 trans-membrane protein, 

activating transcription factor-6 (ATF6). Normal koşullarda ER şaperonu Glucose 

related protein 78 (GRP78) ya da diğer adıyla immunoglobulin heavy-chain-binding 

protein (BIP) bu üç proteinin luminal kısımlarına bağlı halde bulunur ve aktivitelerini 

baskılar. ER’nin artmış protein yükü ya da düzensizliği halinde ise GRP78 bu 

proteinlerden ayrılarak lümendeki birikmiş olan proteinlerin katlanmalarına yardımcı 

olur. PERK ve IRE-1’den GRP78’in ayrılması bir dizi fosforilasyonu ve aktivasyonu 

başlatır. Bununla beraber ATF-6’dan GRP78 ayrılması ise Golgi lokalizasyonu sinyalini 

açığa çıkararak ATF-6’nın Golgiye yönlendirilmesine ve burada kesilerek aktive 

olmasına yol açar.  

PERK’in aktivasyonu ve oligomerizasyonu başlıca substratı olan eIF2α’nın (eukaryotic 

translation initiation factor alpha) (Harding vd. 1999) ve transkripsiyon Nrf2’nin 

fosforlanmasını sağlar (Cullinan vd. 2003). eIF2α’nın 51. aminoasit Serin’den PERK 

tarafından fosforilasyonu translasyonun başlatılmasını durdurur ve hücrenin global 

protein sentezini azaltır (Harding vd. 1999). Hücrenin global translasyonun azalmasının 

yanında eIF2α’nın fosforilasyonu bazı özel upstream open reading frame (uORF) 

kodlayan mRNA’ların kodlanmasını aktive eder (Kozak 2002). eIF2α GTP’ye 

bağlanması sırasında translasyon başlatılma kompleksinin bir bileşeni halindedir ve 
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methionyl-initiator tRNA (Met-tRNAi
Met

)’ya bağlanır. eIF-GTP-Met- tRNAi
Met 

kompleksi 40S ribozomal altüniteyle birleşerek 43S ön başlatıcı kompleks halini alır. 

Translasyonun başlatılması sırasında eIF2α-GTP, eIF2α-GDP’ye katalizlenir ve 

kompleksten ayrılmasını sağlar. Normal koşullarda eIF2α fosforilasyonu bazal 

seviyededir ve uORF’ler etkili olarak translasyona uğrar ancak mekanizmanın devamı 

eIF2α’nın Serin51’den fosforlanmasıyla GTP-GDP dönüşümü azalarak 43S ribozomal 

altünitenin seviyelerinde azalma olur. Translasyonun başlatılması ve yavaşlatılması 

eIF2α fosforilasyonları ile düzenlenir stres sırasında uORF bulunduran genlerin artması 

normal koşullarda ORF’li genlerin artması ile açma-kapama mekanizması ile düzenlenir 

(Harding vd. 2000).  

IRE-1 (Inositol-requiring enzyme-1), atipik tip-1 transmembran protein kinaz 

endoribonükleaz kodlar (Nikawa vd. 1992, Wang vd. 1998), ve yapısı ökaryotik 

canlılarda korunmuştur. Memelilerde IRE-1β ve IRE-1α olmak üzere iki izoform vardır 

(Tirasophon vd. 1998). IRE-1’ın fosforlanmış yada aktif formu X-Box Binding Protein 

(XBP-1) olarak adlandırılan transkripsiyon faktörünü ER stress koşullarında kesimler 

(splice). Bu kesimleme olayı 26bç’lik bir parçanın çıkarılması ile stress olmayan 

koşullarda 267 aminoasit uzunluğunda ürün oluşturulurken 371 amino asitlik ürüne 

dönüşmesini sağlar (XBP-1s) (Yoshida vd. 2001). XBP-1 bZIP transkripsiyon 

faktörüdür ve ATF/CREB ailesi üyesidir. Kesimlenmiş XBP-1 çok aktif bir 

transkripsiyon faktörüdür, ER membranına bağlı bir grup moleküler şaperonun 

seviyelerini düzenler ve ER’daki protein katlanma kapasitesini artırır. Hedef genleri, 

promotorlarında ’’Endoplasmic Reticulum Stress Response Element’’ (ERSE) ve 

’’Unfolded Protein Response Element’’ (UPRE) dizileri taşıyan, başlıca moleküler 

şaperonlar olmak üzere, çeşitli genlerdir (Yamamoto vd. 2004).  

XBP-1’nin kesimlenmiş hali yüksek aktiviteli bir transkripisyon faktörüdür ve ER’a 

bağlı moleküler şaperonları düzenleyerek protein katlanma kapasitesini artıracak 

(GRP78/Bip) bir grup geni uyarır (Lee vd. 2003). Bu genlerin promotor bölgelerinde 

“endoplazmik retikulum stres elementi” (ERSE) ve “katlanmamış protein cevabı 

elementi” (UPRE) denen özel diziler bulunur. Bu dizilere bağlanan XBP1 ilgili genlerin 

ifadesini sağlar IRE-1’in dimerizasyonu TRAF-2 ve ASK-1 üzerinden c-Jun amino 
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terminal kinaz (JNK-1)’ı aktive eder (Kadowaki vd. 2005). ATF6, CREB/ATF ailesi 

üyesi tip2 ER transmembran proteinidir, ER stres uyarımından sonra transkripsiyonal 

düzenlemelerde etkilidir. ER membranında kesilir, N-ucu nükleusa hareket eder ve yine 

ERSE dizilerine bağlanarak moleküler şaperonların transkripsiyonunu başlatır (Rui vd. 

2001, Hirosumi vd. 2002). 

ATF6, bZIP transkripsiyon faktörüdür ve ER strese bağlı transkripsiyon başlatılmasının 

ana elemanlarından birisidir. ER sistemindeki bozukluklar ATF-6’nın ER’dan Golgiye 

doğru yönlenmesine neden olur, bu harekette GRP78’in de etkisi olduğu bilinmektedir 

(Chen vd. 2002). S1P (Site-1 protease) karboksi ucuna S2P ise amino ucuna etkiyerek 

ATF-6’in ER membranından koparılmasında etkilidir (Yoshida vd. 2000). 

 

Şekil 2.3 Endoplazmik retikulum stresi sonucu aktive olan katlanmamış protein cevabı 

yolağı ve elemanları (Hetz 2012) 

ER’da olgunlaşmamış peptitlerin veya katlanmamış proteinlerin varlığı, geçici olarak 

protein translasyonunun azalmasına ve katlanma mekanizmalarının aktivitesinin 

artmasına neden olabilir. Ancak mutant proteinlerin uzun süre birikmesi veya kimyasal 

ajanlardan etkilenmesi giderilemeyen bir ER Stres durumunu buna bağlı olarak da  

hücre ölümünü beraberinde getirir (Wu vd. 2006). Eğer hücre içi ve ER hemostazı belli 
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bir zamanda sağlanmazsa mitokondri ye bağlı ya da bağımsız apoptoz görülebilir 

(Schroder vd. 2005). 

2.3 Glikolizasyonun Önemi 

Glikozilasyon, hücre içinde protein işlenmesinde oldukça önemli ve düzenleyici bir 

mekanizmadır. Protein yapısının belirlenmesinde, fonksiyonunda ve kararlılığında 

önemli rol oynar. Yapısal olarak glikozilasyonun, glikoproteinlerin üç boyutlu 

konfigürasyonunu etkilediği bilinmektedir (Ruddon vd. 1997, Shental-Bechor vd. 

2009). Salgılanan proteinlerin çoğu örneğin; hormonlar ya da sitokinler 

glikozillenmiştir ve bu durumun reseptörlere bağlandıkları sırada aktivitelerinin 

belirlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca sinyal proteinleri de 

glikozillenmiştir. Glikozilasyonun bu proteinlerin işlevleri üzerinde farklı etkileri vardır 

ve hangi sinyal yollarının aktif hale geleceğini belirlemeye yardımcı olur. Böylece 

glikozilasyon, dışsal faktörlere hücresel yanıt verilmesinde anahtar rol oynar. 

Karbohidrat grupları ER içinde olgunlaşmamış proteinlere spesifik amino asit 

kalıntılarından ilave edilir. Ökaryotlarda proteinlerin glikozilasyonu genellikle 

glikanların, proteinlerin serin, treonin ve asparajin kalıntılarıyla yaptığı kovalent bağ ile 

oluşur. N-Glikozilasyonda 8 farklı amino asit kalıntısının varlığı ve buna ek olarak en 

yaygın kalıntının asparajin olduğu bildirilmiştir. Bu işlem final protein ürününün üç 

boyutlu, biyolojik olarak aktif konformasyon haline doğru katlanmasına yardımcı olur. 

Ancak; tüm glikoproteinler için durum böyle değildir buna rağmen önemli bir kısmı için 

böyle olduğu gösterilmiştir. (Shental-Bechor vd. 2009)  

Yeni tedavilerin geliştirilmesinde protein-protein etkileşimlerini etkileyen 

glikozilasyonun oynadığı rol önem kazanmaktadır. Protein ligandları ve reseptörleri 

veya aktive olmuş reseptör, kendi hücre içi sinyal makineleri arasında gerçekleşen 

moleküller arası ilişkinin glikozilasyon bölgesinin varlığı ile modüle olduğu 

gösterilmiştir (Arey vd. 2011). Oluşabilecek biyolojik cevapların belirlenmesinde 

biyolojik ligandlar ve glikozilasyonun etkisi ile ilgili pek çok örnek vardır. Bu etkiler 

için birincil mekanizma, proteinin üç boyutlu yapısının kararlılığını sağlayan ve bu 
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konformasyonun toplam enerji içeriğini minimize ederek işlev gören glikozilasyondur 

(Shental-Bechor vd. 2008, Shental-Bechor vd. 2009). 

Detaylı NMR değerlendirmeleri ile proteinlere karbonhidrat grupları eklenmesi için 

mevcut olan ve protein yapısının stabilizasyonu için bazı ortak rollere sahip işlevsel 

bölgelerin öngörülebileceği bulunmuştur. Böyle bir çalışmada glikozilasyonun bir 

protein yapısının hemen hemen her yerinde ortaya çıkabileceği fakat; bunun için daha 

ziyade protein yapısındaki kıvrım veya dönüş bölgelerinin tercih edildiği bulunmuştur. 

Benzer şekilde glikozilasyonun, proteinlerin yapısal bölgelerinin azalmasında etkisi 

olduğu da gösterilmiştir. Bu da glikozilasyonun protein stabilizasyonunda anahtar role 

sahip olduğunu göstermektedir (Shental-Bechor vd. 2008, Shental-Bechor vd. 2009). 

Ayrıca; glikozilasyonun, proteinlerin kendi iç stabilizasyonuna yardım etmesine ek 

olarak yarı ömürlerini değiştirerek makro çevredeki stabilizasyonda da anahtar rol 

oynadığı bulunmuştur. Antikorlar, hormonlar ve sitokinler de dâhil olmak üzere pek çok 

proteinin bu sekonder modifikasyonlar ile eklenen polisakkarit ilaveleri sayesinde yarı 

ömürlerinin uzadığına dair pek çok çalışma vardır (Meyer vd. 2007). 

2.3.1 O-GlcNAc hakkında temel bilgiler 

O-bağlı N-acetyl-β-D-glikozamin (O-GlcNAc) dinamik bir post-translasyonal 

modifikasyondur; çekirdek, sitoplazma ve mitokondride bulunan 3000’den fazla 

proteine uygulandığı bilinmektedir (Gurcel vd. 2008, Rexach vd. 2008, Carapito vd. 

2009, Teo vd. 2010). Daha çok metazoanlarda görülse bile basit ökaryotlarda ve bazı 

prokaryotlarda da gösterilmiştir (Shen vd. 2006).  

Serin ve treonin aminoasitleri üzerinde bağlanma ve ayrılma döngüsü yaparak 

fosforilasyon ile birlikte çeşitli hücresel yolların’’açma- kapama’’ şalteri/anahtarı olarak 

işlev görür. Bu döngü iki enzim tarafından gerçekleştirilir. O-GlcNAc transferaz (OGT), 

O-GlcNAc gruplarının eklenmesinden ve O-GlcNAcaz (OGA), O-GlcNAc’ların 

ayırılmasından sorumludur. O-GlcNAc’ın hücre içi dengenin sağlanmasındaki öneminin 

araştırılması sırasında OGT, OGA ve Heksozamin Biyosentez Yolağı (HBP) 

enzimlerinin genlerinin silinmesinin memelilerde letal etkisi olduğu görülmüştür (Mio 
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vd. 1999, Boehmelt vd. 2000, Boehmelt vd. 2000, Shafi vd. 2000, Forsythe vd. 2006, 

Greig vd. 2007, Yang vd. 2012). 

 

Şekil 2.4 O-GlcNAc modifikasyonu döngüsü (Hart vd. 2007) 

O-GlcNAcillenmiş (O-GlcNAcylated) proteinler farklı fonksiyonel gruplara ayrılırlar. 

O-GlcNAcillenmiş proteinlere örnek olarak; kromatin ilişkili proteinler ve histonlar, 

transkripsiyon faktörleri, ribozomal proteinler, proteozamal proteinler, hücre iskelet 

proteinleri ve kinazlar ve metabolik enzimler gibi farklı türde sinyal proteinleri 

gösterilebilir (Vosseller vd. 2006, Gurcel vd. 2008, Carapito vd. 2009, Teo vd. 2010). 

O-GlcNAc’ın protein fosforilasyonuna benzer şekilde bu proteinleri düzenlediği 

düşünülmektedir. O-GlcNAc’ın çok sayıda proteinin fonksiyonlarını değiştirdiği 

gösterilmiştir: DNA bağlanma ve transaktivasyon proteinleri (Jackson vd. 1989, Comer 

vd. 1999, Gao vd. 2003, Sayat vd. 2008, Ozcan vd. 2010) protein-protein etkileşimleri 

(Guinez vd. 2006, Guinez vd. 2007, Guinez vd. 2010, Ise vd. 2010, Lim vd. 2010) 

protein yıkımı (Han vd. 1997, Cheng vd. 2001, Zhang vd. 2003) protein ve enzim 

aktivitesi (Zhang vd. 2003, Kim vd. 2006, Rengifo vd. 2007, Dias vd. 2009, Bimboese 

vd. 2011) ve protein lokalizasyonu (Dudognon vd. 2004, Sayat vd. 2008, Hart vd. 

2011). Fosforilasyon gibi, O-GlcNAc seviyeleri insülin, besin seviyeleri ve hücresel 

stres gibi hem hücre içi hem de hücre dışı uyarılara yanıt vermektedir. (Walgren vd. 

2003, Whelan vd. 2008). 
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2.3.2 O-GlcNAc Transferaz (OGT) 

O-GlcNAc transferaz (OGT); hedef proteinlere serin veya treonin kalıntıları üzerindeki 

hidroksil gruplarına, yüksek enerji bağı içeren UDP-GlcNAc‘dan GlcNAc kısmının 

eklenmesini katalizlerken; O-GlcNAcaz (OGA, NCOAT ya da MGEA5) proteinlerden 

şeker parçasının hidrolitik olarak çıkarılmasını katalizler. UDP-GlcNAc heksozamin 

biyosentez yoluyla (HBP) hücre dışı glikozundan elde edilir. Hücre içerisinde O-

GlcNAc ile modifiye olmuş proteinlerin seviyesi UDP-GlcNAc konsantrasyonuna 

dolayısıyla glikoz, serbest yağ asidi, üridin ve glutamin amino asidi konsantrasyonlarına 

bağlı olarak dalgalanmaktadır ve aynı zamanda bir besin sensörü olarak hizmet 

vermektedir (Zachara vd. 2004, Slawson vd. 2010). 

 

Şekil 2.5 Heksozamin biyosentez yolağı (Hanover vd. 2012) 
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Üridin difosfo-N-asetilglikozamin : peptid beta-N-asetilglikozamil transferaz (OGT), 

genlerinin klonlanması yüksek derecede tüm metazoanlarda korunduğunu ancak; birden 

fazla splice formunun olduğu gösterilmiştir ve iki işlevli bir proteindir, glikojen 

fosforilazdan evrimleşmiş katalitik bir C-terminal alanı (Wrabl vd. 2001) ve N-

terminal’inde protein:protein etkileşimleri için tetratricopeptide tekrar (TRP) domaini  

bir ara bölge ile ayrılır (Iyer vd. 2003). Memeli OGT’si serin ve tirozin fosforillenme 

bölgeleri ve TRP hedef proteinler için protein - protein etkileşimi bağlantı bölgeleri 

içerir. OGT’nin TRP’ler ile rastgele bir kinetik mekanizma ile hareket ettiği 

gösterilmiştir (Kreppel vd. 1999, Lubas vd. 2000). İlginç olarak OGT’nin substrat 

spesifikliği, UDP-GlcNAc konsantrasyonuna duyarlıdır (Kreppel vd. 1999). İnsüline 

duyarlı hücrelerin, insülin ile uyarılması üzerine OGT ile fosfoinositollerin plazma 

membranına bağlanması arasında ilişki vardır (Yang vd. 2008) ve insülin reseptörünün 

tirozin bölgesi doğrudan fosforile edilir (Whelan vd. 2008). 

Böylece OGT’nin hedef proteinlerinin ve sonuçtaki holoenzim komplekslerinin çeşitli 

hücre tiplerinde ve farklı hücresel koşullar altında farklı olması muhtemeldir. Birçok 

durumda, OGT ve protein fosfotazlar aynı kompleks içinde bulunmuştur (Wells vd. 

2004). Bu gibi durumlarda aynı enzim kompleksine O-GlcNAc eklenmesi ile birlikte 

fosfat kaldırılır. OGT'nin hedef proteinlerinden bazı önemli olanlarına örnek verecek 

olursak; p38 MAP kinaz, sinir hücrelerinde glikoz yokluğu sırasında proteinlerin bir alt 

kümesinde O-GlcNAc glikozilasyonunun anormal bir şekilde artmasında rol oynar 

(Cheung vd. 2008) ayrıca; miyozin OGT'sini de hedefler, transkripsiyonel koaktivatör 

ve mitokondriyel biyogenezin master regülatörü PGC-1alfa; karaciğerde OGT, FOXO1 

transkripsiyon faktörünü hedefler (Housley vd. 2009) ve diyabet ile ilişkili uygunsuz 

glikoneogeneze yol açar.  

Çok açıktır ki; bu protein:protein etkileşimleri ile OGT’nin spesifik protein substratları 

hedeflenerek hiper-O-GlcNAc glikozilasyonu ile sonuçlanan koşuların iyileştirilmesi 

için daha spesifik ve kullanışlı ilaçlar hedeflenebilir. İlginç bir şekilde, hücre içi 

proteinler üzerinde eşleştirilen birkaç yüz O-GlcNAc bölgelerinden sadece birkaç bölge 

düzenli bir kristal yapıya sahip olan protein bölgeleridir, bu durum O-GlcNAc 

glikozilasyonunun öncelikle proteinlerin doğru konformasyonlarını aldığı alanlarında 
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meydana geldiği hipotezini desteklemektedir. Birkaç bileşiğin, bazılarının oldukça 

yüksek spesifisite ile in vitro OGT’yi inhibe ettiği gösterilmiştir (Gross vd. 2005). Ne 

yazık ki; canlı hücrelere eklendiğinde bu bileşiklerin hiç biri çok iyi inhibisyon yeteneği 

göstermemektedir. Ancak; ya OGT inhibitörlerinin geliştirilmesi için ya da ilaç 

geliştirmek için yapılan araştırmalar parlak görünmektedir ve bu alanda çalışan birkaç 

yetenekli grup vardır. Son zamanlarda OGT’nin bakteriyel bir homoloğunun kristal 

yapısının tespiti ile bu enzimle ilgili anlayışımızın önemli ölçüde ilerlemesi sağlanmıştır 

(Clarke vd. 2008, Martinez-Fleites vd. 2008). İlginç bir yaklaşım olarak beyinde AgRP 

nöronlarında OGT geninin silinmesinin fareleri diyetle oluşan obeziteye karşı koruduğu 

gösterilmiştir (Ruan ve ark. 2014).  

2.3.3 O-GlcNAcaz (OGA) 

O-GlcNAcaz (OGA) sitozolik nötral beta-N-asetilglikozaminidaz, ilk olarak ham 

hücresel ekstraktlarında tespit edilmiş ve lizozomal benzerlerinden ayırt etmek için 

heksozaminidaz C olarak isimlendirilmiştir (Braidman vd. 1974, Overdijk vd. 1981). O-

GlcNAcaz, daha sonra sıçan dalak sitozolünden (Dong vd. 1994) ve daha sonra da sıçan 

beyin sitoplazmasından saflaştırılmıştır (Gao vd. 2001). OGA klonlanması için izin 

verilen sıçan beyni enzimi peptid dizisi daha önce belirlenen bir gen olan MGEA5 

(meningioma-expressed antigen 5) ile aynı olduğu için menenjiyom ile ilişkisi 

nedeniyle tespit edilmiştir (Heckel vd. 1998, Comtesse vd. 2001) ve başlangıçta aslında 

bir hiyalüronidaz olduğu düşünülmüştür. OGT gibi OGA da yüksek ölçüde 

korunmuştur ve pankreas, beyin ve timusda diğer dokulara nazaran en yüksek 

seviyelerde ifade edildiği bilinmektedir. OGA, hem iki işlevli proteindir hem de 

katalitik bir etki alanına sahiptir ve GCN tipi HATs ile homolgdur (Schultz vd. 2002). 

OGA’nın gerçekten HAT aktivitesi olabileceği öne sürülmüştür (Toleman vd. 2004) 

ancak; bugüne kadar bu gözlem birkaç farklı grup tarafından tekrarlanamamıştır. 

Bununla birlikte, büyük olasılıkla HAT domaininde O-GlcNAcaz’ın transkripsiyon 

makinaları ile etkileşimlerinin bir rolü oluyor olabilir. Maya ikili hibrid analizleri 

OGA’nın OGT’ye benzer şekilde çok sayıda substratı hedeflediğini göstermiştir. 

Apoptoz sırasında, kaspaz 3 OGA’yı neredeyse iki eşit parçaya ayırır ancak; farklı 

domainler bağlantılı kalır (Butkinaree vd. 2008). Bu bölünme OGA aktivitesini bozmaz 
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ve sürpriz bir şekilde her bir yarım bağımsız olarak hücrede eksprese edildiğinde 

enzimin bu iki parçası yeniden birleşmektedir. Son birkaç yıl içerisinde, bazıları son 

derece yararlı ve son derece spesifik OGA inhibitörleri geliştirilmiştir (Dorfmueller vd. 

2006, Yuzwa vd. 2008, Macauley vd. 2010). Geçtiğimiz günlerde, bakteriyel homolog 

enzimin kristal yapısı iki farklı grup tarafından bildirilmiştir ve OGA mekanizmasının 

tayini için oldukça yararlı olmuştur. OGA geni silinmiş hayvanlar yaşayamamaktadır, 

bir sağlam OGA gen lokusu bulunan heterozigot fareler ise yüksek yağlı diyetle 

beslendikelrinde yaban tip hayvanlara göre daha fazla kilo almışlar ve insulin direnci 

geliştirmişlerdir (Keembiyehetty 2015). Yapılan çalışmalarda kanser hücrelerinde 

azalmış OGA seviyeleri gözlenmiştir, bununla beraber hypoxia-inducible factor 1 (HIF-

1α)’e bağlı şekilde ortaya çıkan glikolizisin bozulduğu ve kanser hücrelerindeki 

metabolik değişikliğin ortaya çıktığı gösterilmiştir (Ferrer vd. 2014).   

2.3.4 O-GlcNAc obezite ve insülin direnci 

İnsülin reseptörü, glikoz metabolizmasının düzenlenmesinde iyi bilinen bir hetero-

tetramerik tirozin kinaz reseptörüdür. İnsülin reseptörü O- ve N- bağlı glikozilasyonun 

her ikisini de kapsayan çok sayıda glikozilasyon içerir. İnsülin reseptörünün 

glikozilasyonu metabolik olarak düzenlenir, glikoz yokluğunda tercihen O-bağlı değil 

N-bağlı glikozilasyondan etkilenir. İnsülin bir ana metabolik düzenleyicidir ve 

glikozilasyonun insülinin eylemlerinde fizyolojik/patofizyolojik rolü olduğu 

gösterilmiştir (Ohtsubo vd. 2011). Gerçekten de, insülin reseptörü üzerindeki potansiyel 

O-glikozilasyon bölgelerinin mutasyon analizi reseptörün işleyişi üzerindeki önemli 

etkileri ortaya çıkarmıştır. Bu bölgelerin fosforilasyon bölgelerine yakın olma 

eğiliminin reseptörün aktivitesinin regülasyonu için önemli olduğu düşünülmektedir 

(Wells vd. 2001). Reseptör üzerindeki glikozilasyonun kaldırılması reseptöre 

bağlanılmasını etkilemez ancak; glikozilasyonun kısmi kaybı reseptörün yapısal olarak 

aktif kinaz faaliyeti göstermesine yol açar. Pankreatik β-hücrelerinde O-bağlı 

glikozilasyonun artmasıyla β-hücrelerinde apoptozun da arttığı gösterilmiştir 

(D'Alessandris vd. 2004). İnsülin reseptörünün aşağısında, O-bağlı glikozilasyonun 

artması IRS1, IRS2, Akt ve FOXO1 gibi önemli insülin sinyal moleküllerinin 

fosforilasyonunun azalmasına yol açar (D'Alessandris vd. 2004). Bu veriler, 
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glikozilasyonun insülin reseptörünün önemli bir regülatörü olduğunu göstermektedir. 

Hücrenin glisemik (kan şekeri) durumunun reseptörün glikozilasyon paternini modüle 

ettiği de gözlenmiştir (Maggi vd. 1998, Ohtsubo vd. 2011). İnsülin reseptörünün 

aktivitesinin, insülinin hedef hücresi içerisinde dinamik bir şekilde düzenlendiğini 

düşündürmektedir. İnsülin reseptörüne ek olarak, insülin sinyal moleküllerinin de 

glikozilasyon ile düzenlendiği bulunmuştur. Özellikle, insülin reseptörünün iki önemli 

efektörü olan IRS1 ve β-katenin’in glikozillendiği bilinmektedir. Ayrıca, HBP ile glikoz 

metabolizmasının adeta bir manevra yaptığı ve O-bağlı-N-asetil-transferaz için artan 

substrat ile çekirdek ve sitoplazmik proteinlerin O-bağlı glikozilasyonlarında genel bir 

artışa yol açtığı düşünülmektedir (Wells vd. 2001). IRS, β-katenin ve insülin 

reseptörünün glikozilasyonundaki artışın bu temel metabolik enzimlerin 

fosforilasyonunun ve bununla ilgili aktivitelerinin azalması ile bağlantılı olduğu 

gözlenmiştir. Bu sürecin sonunda hücresel insülin duyarlılığı kaybedilir (Wells vd. 

2001).  

Obezite, tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörüdür. Hücre kültürleri ve hayvan 

modellerinde uzun süreli hiperglisemi ya da glikozamin ile muamele insülin direncine 

sebep olur. HBP üzerine bu glikozamin akışın bir sonucu olarak hücrelerin insülin 

direnci geliştirmekte olduğu gösterilmiştir. HBP’de hız sınırlayıcı enzimi olan glutamin 

fruktoz 1, 6 fosfat amidotransferazın (GFAT); azaserin ya da 6-diazo-5-oxo-norleucine 

gibi inhibitörlerinden biri kullanılarak hiperglisemi etkilerinin ortadan kaldırılması 

başarılmıştır. İn vitro ve in vivo verilerinin her ikisi de HBP işlevindeki bir artışın 

sonucu olarak O-GlcNAc seviyesinin de arttığı ve bunun insülin direnci gelişimini 

etkilediğini göstermektedir (Buse vd. 2002, McClain vd. 2002, Vosseller vd. 2002). 

PUGNAc ile O-GlcNAc birimlerinin çıkarılmasının bloke edilmesi, insüline cevap 

olarak hücrelerde glikoz alımının azalması ile sonuçlanmıştır (Vosseller vd. 2002). Aynı 

zamanda farelerde de kas ve yağ dokularında OGT’nin aşırı ifadesi sonucunda insülin 

direnci gelişimi gözlenmiştir (McClain vd. 2002). Ayrıca; kas hücrelerinde GLUT1’in 

aşırı ifadesi sonucu O-GlcNAc düzeylerinde artış ile bağlantılı bir şekilde insülin 

direnci gelişmiştir (Buse vd. 2002). O-GlcNAc’ın insülin sinyal yolağında yer alan 

birçok temel protein ile ilgili olduğu ve O-GlcNAc’ın bu yolaktaki çeşitli adımlarda 
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azalacak şekilde regüle ediliyor (down-regüle) olabileceğini düşündürmektedir (Patti 

vd. 1999, Federici vd. 2002). IRS1 ve IRS2 fosforilasyonu ile reseptör aktivasyonu 

insülin sinyal yolağının ilk adımıdır. Hücre dışı glikozamin seviyelerini artırmak; 

insülin ile uyarılan IRS1’in Tyr fosforilasyonunun azalması ile ve reseptör sonrası 

birbirini takip eden sinyallerin de azalmasıyla sonuçlanır. Önemli olarak; IRS1 ve 

IRS2’nin glikozilasyon ile modifiye olması sonucu fonksiyonlarının nasıl etkilendiği 

henüz açık olmamasına rağmen her iki proteinin de O-GlcNAc ile modifiye edildiği 

yakın zamanda gösterilmiştir (Patti vd. 1999). PUGNAc kullanılarak yapılan 

çalışmalarda, glikozaminden ziyade insülin ile uyarılmış IRS1/2 fosforilasyonu 

normaldir fakat AKT/PKB gibi diğer insülin sinyal yolağı kinazlarının aktivasyonunun 

kaybolduğu gözlenmiştir (Boehmelt vd. 2000, Vosseller vd. 2002).  

Çeşitli çalışmalarda yüksek glikoz ve glikozamin aracılı insülin direnci gelişiminin 

moleküler mekanizmalarında çeşitli farklar gözlemlenmiştir (Nelson vd. 2000, 

Nakamura vd. 2001). Özellikle; yüksek glikoz sonucu AKT/PKB fosforilasyonunun ve 

aktivasyonunun kusurlu olduğu ortaya konmuştur ancak; PI3 kinaz için durum böyle 

değildir, bu da PUGNAc’ın glikozaminden ziyade hiperglisemi ile ilişkili O-GlcNAc 

seviyelerinin değişimleri için daha iyi bir model olduğunu düşündürmektedir (Nelson 

vd. 2000, Nakamura vd. 2001).  

Aterosklerotik plaklardaki yüksek O-GlcNAc düzeylerinin diyabetik hastalarda daha 

fazla olduğu kontroller ile diyabetik hastalar arasında O-GlcNAc seviyeleri bakımından 

neredeyse 6,6 kat artış olduğu tespit edilmiştir  (Federici vd. 2002).  

HBP yolağı akışının insülin ile ilişkili olarak engellenmesinin retinal nöronları 

koruduğunu göstermişlerdir. İnsüline cevap olarak IRS1 fosforilasyonu normal 

görülürken önemli bir hayatta kalma sinyal yolağı olan AKT fosforilasyonunun 

(aktivasyonu) azaldığı gözlenmiştir (Liu vd. 2000, Fiordaliso vd. 2001, Ido vd. 2002).  
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2.3.5 Bir besin sensörü olarak O-GlcNAc 

Hücre içerisinde UDP-GlcNAc düzeyleri glikoz, yağ asitleri, amino asitler ve 

nükleotidlerin varlığı ile modüle edilmektedir. Heksozamin Biyosentez Yolağı (HBP) 

ile hücre içine alınan glikozun % 2 – 5’i UDP-GlcNAc’a dönüştürülür. Anahtar hücresel 

proteinler üzerindeki O-GlcNAc seviyeleri, OGT dâhil olmak üzere hücre dışı glikoz 

seviyeleri değiştirilerek modüle edilebilir (Vosseller vd. 2002, Walgren vd. 2003). 

Yakın zamanda süperoksit iyonu aracılığı ile HBP akışının arttığı gösterilmiştir. Ayrıca; 

serbest yağ asitlerinin HBP’ye akışının artmasının O-GlcNAc düzeylerinde artış ile 

sonuçlandığı bildirilmiştir (Hawkins vd. 1997). İlginç bir şekilde, UDP-GlcNAc’ın 

farklı konsantrasyonlarında OGT’nin substrat özgüllüğü değişmektedir. Bu veriler ve 

diğerleri araştırmacıların, O-GlcNAc liderliğindeki çalışmaların beslenme durumuna 

göre farklı sinyaller için O-GlcNAc seviyelerinin modulasyonunu yaparak bir besin 

sensörü ve hücrenin global olarak davranışını modüle ettiğini göstermiştir (Wells vd. 

2001, Wells vd. 2002). Böylece, yüksek miktarda beslenme durumunda artan O-

GlcNAc seviyeleri, mTOR sinyal yolağı (McDaniel vd. 2002) ve glikoz taşıyıcılığını 

arttıran PI3-K/AKT/PKB yolakları (Whiteman vd. 2002) ve AMP-etkinleşen kinaz 

yolakları (Hardie vd. 2003) gibi glikozu hücre içine aktarmayı sağlayan yolakların 

çalışmasını azaltacak şekilde düzenleyerek (down-regülasyon) ya da negatif geri 

bildirimle düzenleyici olarak hareket edebilir. 

2.3.6 Hücresel stres sensörü olarak O-GlcNAc 

Stresin çeşitli biçimlerine tepki olarak hücrelere glikoz alımı artmaktadır. Zararlı 

hücresel koşullara cevap verirken ve hayatta kalmak için, hücrelerin kapasitelerine göre 

glikoz taşıma yeteneği arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Pasternak vd. 1991), 

(Sviderskaya vd. 1996, Hall vd. 2000). 

Glikoz taşınmasındaki artış; glikoz taşıyıcılarının Km değerlerindeki değişikliklere 

(Fiorentini vd. 2001), Vmax değerindeki değişikliklere (Fiorentini vd. 2001, Barnes vd. 

2002), artan glikoz taşıyıcı transkripsiyonuna (ifadesine) (Kozlovsky vd. 1997), (Zhang 

vd. 1999) ve hücre membranında taşıyıcı seviyelerindeki değişikliklere bağlanmıştır 
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(Sviderskaya vd. 1996, Barros vd. 2001, Ikari vd. 2002). Artan glikoz taşınımına yanıt 

olarak artan sağkalım çeşitli modeller ile bağlantılı olmuştur : (1) Artan glikoz taşınımı, 

ATP seviyelerini korumaya yardımcı olur ve mitokondriyal membran potansiyelini 

korur, (2) Azalan glikoz taşınımı, hücrelerin redoks durumunu değiştirerek ve strese 

cevap yollarını tetikleyerek oksidatif strese neden olur ve (3) Hipoglisemi/ hipoksiya 

tetikleyebilir p53-aracılı apoptoz aktivasyonu ile sonuçlanan, p53 hipoksi ile 

indüklenebilir faktörü dengeler (Moley vd. 2000). İlginç bir şekilde, Fas-aracılı 

apoptozun glikoz taşınımında ’’down-regüle’’olduğu (Berridge vd. 1996) ve 

tamamlayıcı bir çalışmada ise; hipergliseminin Fas sinyallerinin etkisini ortadan 

kaldırdığını göstermiştir (Hall vd. 2000). Bir çok çalışmada hem glikolizin (Malhotra 

vd. 1999, Moley vd. 2000) hem de HBP’nin (Rivera vd. 1995, Liu vd. 2000), (Vemuri 

vd. 1999) engellenmesi sonucu hücrelerin hayatta kalmalarının (sağkalım) azaldığı 

gösterilmiştir. ATP düzeylerinin tükenmesinin hayatta kalmadaki (sağkalım) başarının 

azalmasını açıklayamadığı durumlarda alternatif enerji kaynaklarının sağlandığını 

düşündürmektedir (Kan vd. 1994, Malhotra vd. 1999, Moley vd. 2000). 

Bu verilere ve son gözlemlere dayanarak ve strese yanıt olarak O-GlcNAc düzeyleri 

incelendiğinde (Zachara vd. 2004) Hsp70’in bir O-GlcNAc hedefi olarak hareket 

edebileceği düşünülmektedir (Lefebvre vd. 2001). Her bir hücre tipi, stresin her formu 

(sıcak şoku, etanol, UV, hipoksiya, redüktif, oksidatif ve osmotik şok) için test 

edilmiştir ve yanıt olarak çok hızlı bir şekilde O-GlcNAc düzeylerinde artış 

gözlenmiştir. Üstelik birçok protein için ilave olarak O-GlcNAc seviyesinde dinamik bir 

artış olduğu fakat; bu durumun 24-48 saat sonra normale döndüğü gözlenmiştir. O-

GlcNAc seviyesindeki bu artış; strese yanıt olarak gözlenen hücre içine glikoz alımının 

artmasının ya da OGT’nin aktivitesinin artması ya da O-GlcNAc aktivitesindeki azalma 

sonucu olabilir (Zachara vd. 2004). İlginç bir şekilde, hücresel strese yanıt olarak 

fosfataz aktivitesindeki bir artış gözlenmiştir. Bu veriler O-GlcNAc ve O-fosfat arasında 

strese yanıt yollarını karşılıklı olarak modüle edebileceklerine dair bir fikir 

uyandırmaktadır. Hücresel stresin ölümcül seviyelere toleransı O-GlcNAc seviyelerinin 

modülasyonu sonucu değişmiştir. Daha tolere hücrelerde OGT ve O-GlcNAc 

düzeylerinin artması daha az tolere hücrelerde seviyenin düşük kaldığı gözlenmiştir. Isı 

şok proteinlerinin (HSP) aşırı ifadesinin (overekspresyonunun) hücreleri koruduğu 
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bilinmektedir. İlginç bir şekilde, HSP70 ve HSP40’ın indüklenmesi O-GlcNAc 

varlığında daha hızlı gerçekleşir. OGT seviyelerinin azaltıldığı hücre hatlarında HSP70 

ve HSP40 düzeylerinde de azalma olduğu gösterilmiştir (Zachara vd. 2004). Açıkça, O-

GlcNAc HSP seviyelerini değiştirerek, strese toleransa aracılık etmektedir. Ancak; 

birkaç diğer mekanizma da bu sürece katkıda bulunabilir : (1) O-GlcNAc fukoz için 

görüldüğü gibi protein yapısını stabilize ederek hücreleri koruyabilir (Mer vd. 1996). (2) 

Muhtemelen HSP70 lektin aktivitesi ile protein-protein agregasyonunu önleyerek 

(Lefebvre vd. 2001) (3) sinyal iletim yolaklarını değiştirerek, örneğin JNK1 

aktivasyonu değiştirerek (Moley vd. 2000) ve son olarak (4) HSP aktivasyonu veya 

lokalizasyonu değiştirilerek ki bir çoğunu O-GlcNAc’ın etkilediği bilinmektedir (Wells 

vd. 2002, Walgren vd. 2003). Ayrıca; son çalışmalar O-GlcNAc’ın stres toleransını 

temin eden bileşikler ve proteinlerle uzun ömürlü bağlantılı olarak yaşlanma sürecinde 

bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Örneğin; birkaç HSP’nin aşırı ifadesinin 

(overekspresyonunun) C.elegans’ın ömrünü uzattığı bilinmektedir (Yokoyama vd. 

2002). O-GlcNAcillenmenin çok dinamik bir modifikasyon olduğu, hücre döngüsü ve 

bir çok stres koşulundan bunun yanında kanser, nörodejenerasyondan etkilenebileceği 

gösterilmiştir. Sıcaklık şoku, ozmotik stres, oksitadif stress, DNA hasarı, endoplazmik 

retikulum stresi, proteozomal inhibisyon ve ATP eksikliğinin O-GlcNAc takılmasını 

artırdığı gösterilmiştir (Reeves vd. 2014).   

2.3.7 O-GlcNAc ve endoplazmik retikulum Stresi 

O-GlcNAc ve endoplazmik retikulum stresi ile ilgili ilk yayın 2007 yılında çıkmıştır. 

Astroglial hücrelerde glikozaminle O-GlcNAc modifikasyonu indüklenmiş ve bunun 

sonucunda p-AKT (Ser473) ekspresyonunun ve GRP78 ekspresyonunun arttığı 

gösterilmiş. Streptozotosin (STZ), PUGNAc, NAGBT gibi  O-GlcNAc inhibitörleri 

kullanıldığında; yine O-GlcNAc modifikasyonları indüklenmiş ancak; GRP78 

ekspresyonlarnda bir değişiklik gözlenmediği gösterilmiştir (Matthews vd. 2007). Bir 

sonraki yayın iskelet kası hücrelerine çeşitli sürelerde glikozamin verildiğinde ve 

endoplazmik retikulum stresini indükleyen ajan olan thapsigargin verildiğinde GRP78, 

kalneksin, kalritikulin ekspresyonlarına bakılmış ve glikozaminin uygulanma süresi 

arttıkça bu proteinlerin ekspresyonlarının da arttığı gözlenmiş. En önemli bulgulardan 
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bir tanesi ise; bir sonraki aşamada aynı lizatların UDP-GlcNAc seviyeleri 

incelendiğinde en anlamlı sonucun 4 saatlik glikozamin uygulamasından sonra 

görülmüş olmasıdır. Yine aynı şekilde insülinle indüklenmiş hücre içerisine glikoz 

alımlarının ölçüm sonucuna göre 4 saatlik glikozamin verilmiş lizatta anlamlı azalış 

gözlenmektedir. OGT’nin siRNA ile knock-down edilmesinden sonra, glikozamin 

verseniz dahi hücrelere insülinle stimülasyon yapıldığında glikoz alımının arttığını da 

göstermişlerdir (Srinivasan vd. 2009). Kardiyomiyositlerde, hipoksi durumunda O-

GlcNAc ve endoplazmik retikulum stres markerlarının ekspresyonunun yüksek 

olmasına rağmen; ilginç bir şekilde OGT’nin de OGA’nın da ekspresyonlarının 

artırılması sonucu endoplazmik retikulum stres markerlarının hala yüksek olduğu 

gösterilmiştir (Ngoh vd. 2009). Bir grup, renal proksimal tübül hücrelerinde hipoksi 

durumunda SGLT adı verilen sodyum/glikoz ko-transportırının ekspresyonunun 

azalıyor olamasını takiben O-GlcNAc ve OGT ekspresyonlarının da azaldığını OGA 

ekspresyonun arttığını gözlemleyip; hücrelere glikozamin ve PUGNAc verilerek bu 

durumun tersine çevrilebildiğini göstermişlerdir. Hipoksi durumunda reaktif oksijen 

türevlerinin artmasından dolayı endoplazmik retikulum stres markerlarının da artması 

kaçınılmazdır. O-GlcNAc modifikasyonunun artmasıyla bu olumsuz etkinin ortadan 

kalktığı gösterilmiştir (Suh vd. 2014). HIF1-alfa (hipoksi ile indüklenebilen faktör alfa), 

GLUT1 glikoz transportırının transkripsiyonel hedefidir. Kanser hücrelerinde, bir grup 

genin transkripsiyonunu teşvik ederek aerobik glikolize katkıda bulunduğu 

gösterilmiştir. Eğer HIF1-alfa, oksijen ve alfa ketoglutarat bağımlı pirolil hidroksilaz 

tarafından hidroksilasyona uğratılırsa proteozomal degredasyona uğratılarak yıkılır. 

Kanser hücrelerinin alternatif enerji kaynağı bulmasında önemli görevlere sahip bu 

transkripsiyon faktörünün degredasyonu kanser çalışanların önem verdiği bir konudur. 

Bir grup araştırıcı, MDA-MB 231 kanser hücrelerinde O-GlcNAc seviyelerinin OGT 

enziminin shRNA ile susturularak azalmasıyla endoplazmik retikulum stresinin ve 

apoptoz markerlarının ekspresyonlarının kontrole göre arttığını ve HIF1-alfanın 

hidroksilasyonun artarak kanser hücrelerinin  alternatif enerji kaynaklarını keserek 

apoptoza gönderilebildiğini göstermişlerdir (Ferrer vd. 2014). Bir grup araştırıcı da 

heksozamin biyosentez yolağı ve katlanmamış protein cevabının iskemi/reperfüzyon 

sırasında miyokardiyumlarda arttığını ve  XBP1’in kesimlenmiş halinin direkt olarak 

GFAT1’in ekspresyonunu uyardığını göstermişlerdir (Wang vd. 2014). Bir başka grup 
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araştırıcı ise; yağ dokuda AgRP nöronlarında OGT ekspresyonun açlık durumunda 

artarak yemek yemek için bireyleri kışkırttığını ve beyaz yağ dokusunun 

kahverengileşmesini baskıladığını göstermişlerdir (Ruan vd. 2014). Bir grup araştırıcı, 

HEPG2 ve HEK293 hücrelerinde elF2 alfanın Ser219, Thr239 ve Thr241 bölgelerinden 

O-GlcNAc’landığını göstermiştir. Bunun yanı sıra bu bölgelerin mutant olmasıyla 

beraber CHOP ekspresyonun arttığını yani bu glikozilasyon bölgelerinin apoptozdan 

koruduğunu göstermişlerdir (Jang vd. 2015). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Fare Deneyleri 

Bu tez çalışmasında, C57BL/6J inbred suşları kullanılmıştır. İnbred suş; erkek ve dişi 

kardeşlerin çiftleştirilmesiyle oluşturulan ardışık 20 jenerasyon veya daha fazla 

jenerasyon sonucu oluşturulmuş suşları temsil etmektedir. Erkek ve dişi kardeşlerin 

çiftleştirilmesi sonucu genetik varyasyon ortadan kalkmış olur dolayısıyla; tüm koloni 

genetik olarak aynı kabul edilir. C57Bl/6-Lep
ob/ob

 fare soyu genetik obez soyudur. 

Leptin genindeki spontan bir mutasyon sonucu tokluk hissinin ortadan kalkması ile 

hiperfaji ve obezite görülür. Tüm deneyler sırasında kullanılan farelere, ad libitum 

standart fare yemi ve su verilmiştir. Ayrıca, 12 saat karanlık/aydınlık döngüsünde ve 

22-23°C sıcaklıkta tutulmuşlardır. Tez kapsamında fareler ile yapılan deneyler iki ana 

gruba ayrılmaktadır. Birinci deney grubunda, insülin direnci gelişmiş ob/ob farelerinin 

yağ dokularındaki O-GlcNAc düzeyleri incelenmiştir. İkinci deney grubunda ise; 

insülin direnci ve endoplazmik retikulum stresi olmayan yabanıl tip farelere, 

intraperitonel yolla yüksek miktarda O-GlcNAc sentezinin öncülü olan glikozamin 

verilerek O-GlcNAc modifikasyonunun artışı sağlanmış ve yağ dokularındaki; 

Heksozamin Biyosentez Yolağı (HBP) elemanlarının, endoplazmik retikulum stresi 

belirteçlerinin ve insülin sinyal yolağının bu durumdan nasıl etkilendiği araştırılmıştır.  

3.1.1 Farelerin kuyruklarından DNA eldesi ve genotipleme 

Ob/Ob farleri kısır olduğu için; heterozigot mutant (+/-) erkek ve dişi kardeşlerin 

çiftleştirilmesi sonucu doğan yavruların genotiplerinin belirlenmesi amacıyla 

kuyruklarından fenol/kloroform ekstraksiyonu yoluyla DNA izole edilmiştir. 

Genotiplenecek kafesteki fareler, kulaklarına takılan numaralı küpeler vasıtasıyla 

etiketlenmiş ve bu etiketleri mikrosantrifüj tüplerine de yazılarak hangi DNA’nın hangi 

fareye ait olduğunun takip edilmesi işlemi kolaylaştırılmıştır. 
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3.1.1.1 DNA izolasyon protokolü 

 
1.  Farelerin kuyruklarından yaklaşık 0.5 mm’lik parçalar alınarak önceden 

isimlendirilmiş tüplere tek tek konulur. 

2.  Kuyrukların üzerine, son konsantrasyonu 0.5 mg/ml olacak şekilde Proteinaz K 

(NEB #P8107S) enzimi ilave edilmiş ‘’kuyruk sindirme çözeltisinden’’ 0.5 ml 

eklenir.  

3.  Kuyruklar sindirilmek üzere gece boyu enzimin çalışması için optimum sıcaklık 

olan; 55 °C’de inkübasyona bırakılırlar. 

4.  Ertesi sabah inkübasyondan alınan örneklerin üzerine 0.5 ml 

fenol:kloroform:izoamil alkol (25:24:1) eklenir. (Fenol Amresco 0945, 

Kloroform Amresco 0757, İzoamil alkol Sigma W205710). 

5.  Örnekler, maksimum hızda (13.300 g) 5 dk santrifüj edilir. Santrifüj esnasında 

yeni kullanılacak olan mikrosantrifüj tüpleri isimlendirilir. Santrifüj sonucu 

oluşan faz ayrımına dikkat edilerek ortadaki protein fazına değmeden üst fazdan 

mümkün olduğunca alınıp temiz bir tüpe aktarılır. (yaklaşık 500 ul). 

6.  Çekilen temiz fazların üzerine 1 ml  %100’lük soğuk (-20 °C) etanol ( Merck 

Millipore 1009832500) ve 3M sodyum asetattan total hacmin 1/10’u kadar 

eklenir. 

7.  Örnekler, maksimum hızda 5 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonunda 

süpernatantlar dikkatli bir şekilde; pelleti düşürmeden uzaklaştırılır. 

8.  Pelletlerin üzerine 1 ml %70’lik soğuk (-20 °C) etanol eklenir; ependorfların 

kapakları kapatılıp tüpler bir kaç kez ters yüz edilir.  

9.  Örnekler, maksimum hızda 5 dakika santrifüjlenir. Santrifüjün ardından 

süpernatant yine dikkatlice pelleti düşürmeden uzaklaştırılır ve pellet kurumaya 

bırakılır. Pellet şeffaflaşmaya başladığında RNase’lı su Tris-EDTA’lı su ya da 

otoklavlanmış distile suda çözülür. 

10.  Örnekler, suda çözüldükten sonra; 55-65 °C’de 10-15 dakika inkübasyona 

bırakılır. 

11. İnkübasyonun ardından NanoDrop’ta (Thermo Scientific NanoDropTM 1000 

Spectrophotometer) DNA’ların miktar ve kalitesi ölçülür. Yaklaşık olarak  0.1-

0.25 ug/ul DNA elde edilir.  
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 Kuyruk Sindirme Çözeltisi; 

 50 mM Tris-HCl pH 8.0 

 100 mM EDTA pH 8.0 

 100 mM NaCl 

    1% SDS 

3.1.1.2 Ob/Ob polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 

Farelerin kuyruklarından elde edilen DNA’lar öncelikle Ob/Ob primerleri kullanılarak 

PZR reaksiyonuna tabî tutulur. Bu PZR sonuçları %3’lük agaroz jelde yürütülerek 

pozitif sonuç veren örnekler belirlenir; heterozigot, yabanıl tip ve mutant suş ayrımını 

yapmak üzere enzimle kesim reaksiyonuna konulurlar. Enzimle kesim reaksiyonunun 

ardından örnekler yine %3’lük agaroz jelde yürütülerek verdikleri bant paternlerine göre 

hangi genotipte oldukları belirlenir. Buna göre; obez fareler ve yabanıl tip fareler 

gruplandırılarak deneye alınırlar. 

Çizelge 3.1 Ob/Ob primerleri 

Primer  Sekans 5' --> 3' 

oIMR1151   TGT CCA AGA TGG ACC AGA CTC 

oIMR1152   ACT GGT CTG AGG CAG GGA GCA 

 

Çizelge 3.2 Polimeraz Zincir Reaksiyonu bileşenleri 

Reaksiyon Bileşenleri 

Hacim 

(µl) 

Son 

Konsantrasyon 

Total Hacim 

(µl) 

ddH2O 3.96 

 

3.96 

10 X PCR Buferı 1.20 0.89 X 1.2 

25 mM MgCl2 0.96 1.78 mM 0.96 

2.5 mM dNTP 0.96 0.18 mM 0.96 

20 uM oIMR1151 0.60 0.89 uM 0.6 

20 uM oIMR1152 0.60 0.89 uM 0.6 

5 mM DNA Yükleme Boyası 1.66 0.62 mM 1.66 

5 U/ul Taq DNA Polimeraz 0.06 0.02 U/ul 0.06 

DNA 3.50 

 

3.5 
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Çizelge 3.3 Polimeraz Zincir Reaksiyonu koşulları 

Basamak # 

Sıcaklık 

°C Zaman Not 

  1 94 3 dk 

   2 94 30 sn 

   3 62 1 dk 

   4 72 45 sn  2-4 basamaklarını 35 kez tekrar et 

5 72 2 dk 

   6 10 sonsuz Bekle 

   

 

Çizelge 3.4 Enzimle kesim reaksiyon bileşenleri 

Reaksiyon 

Bileşenleri 

Hacim  

(µl) 

Son 

Konsantrasyon 

Total 

Hacim (µl) 

10 X PCR Buferı 1.20 X 1.2 

ddH2O 6.18 

 

6.18 

10 mg/ml BSA 0.12 mg/ml 0.12 

Dde I 0.50 

 

0.5 

 

 

Şekil 3.1 Enzimle kesim sonrası beklenen jel sonuçları (www2.jax.org 2016) 

Enzimle kesim sonrası jel sonucu şekil 3.1’de görüldüğü gibi olacaktır. Buna göre bant 

profillerine göre beklenen sonuçlar; 

Mutant = 55 bç ve 100 bç 

Heterozigot = 55 bç, 100 bç ve 155 bç 

Yabanıl tip = 155 bç şeklindedir. 
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3.1.1.3 Agaroz jel elektroforezi 

Fare DNA’larının PCR sonuçları ve enzimle kesim reaksiyon sonuçları %3’lük TAE 

(Tris-Asetik asit- EDTA) tamponu ile hazırlanan agaroz jel ile değerlendirilmiştir. 

%3’lük agaroz jel için; 3 gram agaroz tartılmış ve 100 ml 1X TAE (40mM Tris, 20mM 

asetik asit ve 1mM EDTA) tamponu içerisinde mikrodalga fırında agaroz tamamen 

eriyene kadar kaynatılmıştır. Önceden uygun taraklar konularak hazırlanmış olan jel 

tabağına agoroz jel çok az soğutulup dökülmüştür. Hava kabarcığı oluşamamasına özen 

gösterilmiştir. 30 dakika agorozun polimerleşmesi beklenmiştir. Jelin polimerleşmesinin 

ardından jel tabağı ile birlikte elektroforez tankına yerleştirilmiştir. Elektroforez tankı 

1X TAE tamponu ile jelin üzerini tamamen kaplayacak şekilde doldurulmuş ve  DNA 

örneklerinden 4’µl alınıp 1 ’µl yükleme boyası (bromfenol mavisi ve gliserol içeren) ile 

karıştırılılarak jele yüklenmiş ve 100 Volt’da 2 saat yürütülmüştür. 5mg/ml etidyum 

bromür içerisinde 15 dakika boyanmıştır. Görüntüleme ultraviyole ışık altında yapılmış 

ve fotoğraflanmıştır.  

3.1.2 Genotiplenen farelerin deneye alınması 

Genotiplenen farelerin sonuçlarına göre; 4 haftalık olan, 5 adet obez erkek fare ve 

kontrolü 5 adet yabanıl tip erkek fare belirlenip ayrı kafesler oluşturulmuştur. Onun 

dışında yine 4 haftalık olan; 4 adet erkek yabanıl tip deney grubu (karın içi glikozamin 

enjekte edilecek) ve 4 adet erkek yabanıl tip kontrol grubu (karın içi PBS enjekte 

edilecek) kafesleri olacak şekilde deney grupları oluşturulmuştur.  

3.1.2.1 Obez farelerin deneye alınması 

Obez farelerin, 4. haftadan itibaren 12. haftaya kadar kan şekerleri kuyruklarından 

alınan kan ile glikometre yardımıyla ve kiloları bir tartı yardımıyla haftalık olarak 

ölçülmüştür. 12. haftada obez fareler Glikoz Tolerans Testi’ne (GTT) tabî tutulmuştur. 

Bu amaçla fareler testten bir gün öncesinde son kez tartılıp, temiz kafeslere alınarak 

gece boyu aç bırakılmışlardır. Ertesi sabah, farelere 2gr/kg steril glikoz çözeltisi 
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intraperitonel yolla verilerek; 0 - 15 -30 - 60 -120. dakikalarda kuyruk venlerinden elde 

edilen kanlar glikoz metre yardımıyla ölçülmüştür. Zaman aralıklarına ve bu zaman 

aralıklarında okunan kan şekeri değerlerine göre bir eğri oluşturulmuştur. Eğri altında 

kalan alanların hesaplanması ile gruplar arasındaki fark istatiksel olarak; student’s t testi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Perifer dokular tarafından alınan şeker miktarı insülin 

direnci olan hayvanlarda daha az olacağından; obez farelerde, eğrinin altında kalan alan 

daha büyüktür. Glikoz tolerans testi sonucu insülin direnci geliştirmiş oldukları 

kanıtlanan anestezi altındaki farelerin ve kontrol grubundaki farelerin dokuları servikal 

dislokasyon yapılarak toplanmıştır. Obez farelerin, viseral ve epididimal yağ dokuları 

ayrı ayrı toplanmıştır. Kontrol grubu, yabanıl tip farelerden oluştuğu için; bu farelerin 

yağ dokuları ayrım olmaksızın karışık bir şekilde toplanmıştır. Dokular, toplanır 

toplanmaz sıvı azot ile ani dondurulup; tüm dokular toplandıktan sonra  total protein 

izole edilmek üzere -80’e kaldırılmışlardır. 

3.1.2.2 Yabanıl tip farelerin deneye alınması 

C57BL/6 yabanıl tip farelere, intraperitonel yolla verilmek üzere PBS içerisinde 200 

mg/ml glikozamin çözeltisi hazırlanmıştır. Deney grubundaki 4 adet erkek yabanıl tip 

fareye 24 saat süre ile 5mg/gr olacak sekilde intraperitonel yolla beş gün boyunca 

glikozamin çözeltisi enjekte edilmiştir. Kontrol grubundaki 4 adet erkek yabanıl tip 

fareye de 24 saat süre ile beş gün boyunca intreperitonel yolla streil PBS enjekte 

edilmiştir. Beşinci günün sonunda, farelere anestezi altında servikal dislokasyon 

yapılarak; yabanıl tip fare oldukları için ayrım olmaksızın karışık şekilde tüm yağ 

dokuları toplanmıştır. Dokular, toplanır toplanmaz sıvı azot ile ani dondurulup; tüm 

dokular toplandıktan sonra total protein izole edilmek üzere -80’e kaldırılmışlardır. 
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3.2 Fare Dokularıyla Gerçekleştirilen Deneyler 

3.2.1 Doku lizatlarının hazırlanması 

Öncelikle glikozamin ve PBS verilmiş tüm yabanıl tip farelerin yağ dokularından tek 

tek total proteinler izole edilmiştir. Ardından aynı işlemler obez fareler ve kontrol 

grupları için de gerçekleştirilmiştir. 

  -80’den çıkarılan dokulardan lize edilecek kısımlar ayrı ayrı tartılır. Her 0.5 gr 

dokuya, yağ hücrelerini parçalamaya özgü modifiye RİPA çözeltisinden 5 ml 

ilave edilecek şekilde ortalama ne kadar modifiye RİPA kullanılacağı belirlenir. 

Buna göre; 50 mM Tris, %1 Triton X 100, %0,2 sodyum deoxycholate, %0,2 

SDS, 1mM EDTA ile 100 ml Modifiye RİPA hazırlanır. Hazırlanan modifiye 

RİPA’dan hesaplanan kullanılacak miktar alınır; içerisine son konsantrasyonlar 

1X proteaz ve fosfataz inhibitör kokteyli, 1.40 mM glikozamin ve 2µM 

PUGNAc olacak şekilde ilave edilir. Modifiye RİPA’nın soğuk olması tavsiye 

edilir.  

  Tartılan miktarlardaki dokular tek tek sıvı azotla beraber havanda un haline 

gelinceye kadar ezilir. Ezilen dokular tartılan miktara göre hesaplanmış 

modifiye RİPA ile birleştirilir ve vortekslenir. Havan ve havan kolunun önceden 

bir miktar sıvı azot yardımıyla soğutulması tavsiye edilir. 

  Tüm dokular aynı şekilde elde edildikten sonra; buz üzerinde ultrasonikatörde 15 

saniyede bir 5 saniye duraklamalı toplam 2-3 dakika boyunca sonike edilirler ve 

iyice parçalanmaları sağlanır.  

  Tüm örnekler, sonikasyonun ardından buz üzerinde yarım saat inkübasyona 

bırakılırlar. 

  İnkübasyonun ardından örnekler, daha önceden +4 °C’ye ayarlanmış soğutmalı 

santrifüjde maksimum hızda (13.300 g) 15 dakika santrifüj edilir. 

  Santrifüj esnasında yeni tüpler isimlendirilir. Santrifüjden çıkan örneklerin 

süpernatntları temiz ve daha önceden isimlendirilmiş tüplere aktarılır. 

  Örnekler total protein tayini için bir miktar ayrılmıştır. Her bir örnekten bir kısım 

6X Laemmli (10 ml için; 1.2g SDS, 6mg bromfenol mavisi, 4.7 ml gliserol, 1.2 
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ml 0.5M Tris pH6.8) yükleme boyası ile 5:1 oranında karıştırılıp; 95°C’de 5 

dakika kaynatılıp -20’ye kaldırılmıştır. Yükleme boyası ile karıştırılmayan 

kısımlar direkt -20’ye kaldırılmıştır. 

3.2.2 Total protein tayini 

Total protein tayini için, BCA (bikinkoninik asit) protein tayin kiti kullanılmıştır.  

 

   BSA’dan 2mg/ml, 1.5mg/ml,  1mg/ml, 500µg/ml, 250µg/ml, 125µg/ml ve 50 

µg/ml’lik standart protein çözeltileri modifiye RİPA içerisinde hazırlanmış ve 

ikişer tekrar yapılarak standart protein çözeltilerinden 25’er µl 96 kuyucuklu 

platelerin kuyucuklarına dağıtılmıştır. Ayrıca blank için yine iki tekrarlı son 

kuyucuğa 25 µl boş modifiye RİPA konulmuştur.  

  Doku lizatları da 25'er ul 96 kuyucuklu platelerin kuyucuklarına ikişer tekrar 

yapılarak dağıtılmıştır. BCA kiti içerisindeki A ve B solüsyonları 50:1 oranında 

karıştırılıp her bir kuyucuğa 200 µl ilave edilmiş ardından 37°C' lik etüvde 30 

dakika karanlıkta inkübasyona bırakılmıştır. 

  İnkübasyonun ardından plate’in oda sıcaklığına gelmesi beklenmiştir. Plate’in altı 

parmak izi vb izlerden arındırılmak üzere bir peçete yardımıyla %70’lik alkol ile 

silinmiştir. Daha sonra 562 nm’de spektrofotometrede okuma yapılmıştır. 

  Spektrofotometreden alınan standart çözeltilerin absorbans değerlerine karşı 

konsantrasyonlarından Excel’de bir grafik oluşturulmuştur. Bu grafiğin 

Regresyon tahmin denklemi Excel tarafından hesaplanmıştır. Ayrıca r
2
 değeri de 

hesaplanmıştır. r
2
 değeri ne kadar 1’e yakınsa sonuçlar o kadar güvenilir 

demektir. Denklem üzerinde y değeri yerine doku lizatlarının absorbans 

değerleri yerleştirip x değerleri hesaplanmıştır. X değeri her bir örneğin protein 

konsantrasyonunu gösteririr ancak bu değer dilüsyon sonrası değerdir. Bu 

yüzden çıkan sonuçlar dilüsyon faktörü ile çarpılmalıdır. Bu şekilde elimizdeki 

doku lizatlarının total protein konsantrasyon değerleri hesaplanmıştır. 

  Protein konsantrasyonu en az olan örneğe göre; SDS-PAGE’de jele maksimum 

yüklenebilecek protein miktarı µg cinsinde belirlenmiştir. Diğer örneklerden de 

jele belirlenen µg için kaçar µl yüklenmesi gerektiği hesaplanmıştır. 
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3.2.3 Western Blot Tekniği ile doku lizatlarından hedef protein ekspresyonlarının 

tayini 

3.2.3.1 Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) PoliAkrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) 

Çizelge 3.5 %10’luk koşturma jeli 

 

5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 

H20 1.9 ml 4.0 ml 5.9 ml 7.9 ml 

%30 

Akrilamid/Bisakrilamid 1.7 ml 3.3 ml 5.0 ml 6.7 ml 

1.5 M Tris (pH 8.8) 1.3 ml 2.5 ml 3.8 ml 5.0 ml 

%10 SDS 0.05 ml 0.1 ml 0.15 ml 0.2 ml 

%10 APS 0.05 ml 0.1 ml 0.15 ml 0.2 ml 

TEMED 0.002 ml 0.004 ml 0.006 ml 0.008 ml 

 

 

Çizelge 3.6 %5’lik ayırma (stacking) jeli 

 

2 ml  3 ml 4 ml 5 ml 

H2O 1.4 ml 2.1 ml 2.7 ml 3.4 ml 

%30 

Acrilamid/Bisakrilamid 0.33 ml 0.5 ml 0.67 ml 0.83 ml 

0.5 M Tris (pH 6.8) 0.25 ml 0.38 ml 0.5 ml 0.63 ml 

%10 SDS 0.02 ml 0.03 ml 0.04 ml 0.05 ml 

%10 APS 0.02 ml 0.03 ml 0.04 ml 0.05 ml 

TEMED 0.002 ml 0.003 ml 0.004 ml 0.005 ml 

 

 

Yukarıdaki çizelgelere göre; öncelikle koşturma jeli iki jel dökülecekse 10 ml, dört jel 

dökülecekse 20 ml hazırlanır. Öncelikle jellerin hazırlanması için gerekli bileşenler 

hazırlanmıştır.  

 %30 Akrilamid/Bisakrilamid (100ml) için; 

 29.2 gram akrilamid tartılır 

 0.8 gram bisakrilamid tartılır 

 Son hacim 100 ml olacak şekilde distile su ile tamamlanır. Karanlık 

şişede +4°C’de saklanır. 
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  1.5 M Tris 1 Litre için; (pH 8.8) 

 Elimizdeki Tris’in moleküler ağırlığı 121.14’tür. Buna göre; 186.21 

gram Tris tartılır. 

 800 ml distile su eklenir. Tamamen çözündükten sonra pH’sı HCl ile 

8.8’e ayarlanır. 

 Son hacim 1 litreye tamamlanmalıdır. +4°C’de saklanır. 

 

 0.5 M Tris (pH 6.8); 

 1.5M’lık Tris’ten istenilen hazimde M1.V1=M2.V2 formülü kullanılarak 

hazırlanır. 

 pH’sı 6.8’e HCl ile ayarlanır.  

 

 %10’luk SDS 1 Litre için; 

 100 gram SDS tartılır. 

  Üzerine 900 ml distile su eklenir. 

 68 °C’de SDS kristallerinin tamamının çözünmesi sağlanır. 

 pH’sı 7.2’ye HCl ile ayarlanır. Son hacim 1 Litre olmalıdır. 

 Oda sıcaklığında saklanır. 

 

 %10’luk APS için; 

 Taze hazırlanması tavsiye edilir. Bu sebeple dökülecek jel miktarına göre 

hazırlanmalıdır. 

 30 mg tartılıp, 300 µl distile su eklenir. Vortekslenir. Karanlık ortamda 

saklanmalıdır.  

 

 SDS-PAGE Yürütme Tamponu 5X 1 Litre; 

 15 gram Tris 

 72 gram Glisin 

 5 gram SDS tartılır 

 Bir miktar distile su ile kimyasalların çözünmesi sağlanır. 

 Tüm kimyasallar tamamen çözündükten sonra pH HCl ile 8.3’e 

ayarlanır. 

 Son hacim 1 litreye tamamlanır. 

 Oda sıcaklığında saklanır. 
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Öncelikle jellerin döküleceği camlar %70’lik alkol ile temizlenmiştir. Ardından camlar,  

jel dökümüne uygun şekilde apartlarının arasına yerleştirlmiştir. %10’luk koşturma 

jelinin bileşenleri uygun miktarlarda uygun hacimdeki tüplerde karıştırılıp, 

vortekslenmiştir. Hazırlanan karışımdan her bir jel için 4.5 ml camlar arasına 

eklenmiştir ve daha sonra her bir jel için yaklaşık 1 ml jelin, hava ile temasını 

engellemek ve polimerleşmesini sağlamak için 40:4 oranında su ile doyurulmuş bütanol 

eklenmiştir. Alt jein polimerleşmesi için yaklaşık yirmi dakika beklendikten sonra; 

bütanol uzaklaştırılmıştır. Kurutma kağıdı ile iki camın arası kurulanmıştır. Jel üzerinde 

kuyucukların açılmasına olanak sağlayıp, proteinleri yükleyebileceğimiz alanların 

açılmasını sağlayan taraklar hazırda tutulmuştur. Bu sefer üst jelin bileşenleri yine 

kullanılacak jel sayısına göre uygun miktarlarda karıştırılarak vortekslenmiştir. Üst jelin 

üzerine iki cam arası tamamen dolana kadar ilave edilip taraklar takılmıştır. Üst jelin de 

polimerleşmesi yaklaşık yirmi dakika kadar beklendikten sonra; kuyuklara hesaplanan 

miktarda proteinler yüklenmiştir. Proteinler jellere yüklenmeden önce 95°C’de 5 dakika 

kaynatılmıştır. Jel yürütme tankının içerisine yürütme tamponundan 1 X gerekli 

miktarda hazırlanarak eklenmiştir. Jeller tankın içerisine uygun aparatlarla dikkatli bir 

şekilde ve doğru yönde yerleştirilmiştir. Elektrotların doğru bir şekilde güç kaynağına 

bağlanması sağlanmış ve jeller 100 Volt’da jel başına 15-20 miliamperde yaklaşık 2 

saat yürütülmüştür. 

3.2.3.2 Proteinlerin PVDF membranlara transferi (Western Blot) 

Western blot yöntemi için proteinlerin, jellerden PVDF membranlara transferinin 

gerçekleştirileceği tamponun hazırlanması ve +4°C’ye soğutulması gerekmektedir. 

 Transfer Tamponu 5X 1 Litre; 

 29 gram Tris 

 14.5 gram Glisin 

 1,85 gram SDS tartılır 

 Bir miktar distile su ile kimyasalların çözünmesi sağlanır. 

 Kimyasallar tamamen çözündükten sonra pH 9.2’ye HCl ile ayarlanır. 

 Son hacim 1 litreye tamamlanmalıdır. Oda sıcaklığında saklanır. 
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Jelin boyuna uygun büyüklükte PVDF membran kesilmiştir. Jel sayısına göre 

numaralandırılmıştır. %100’lük metanol ile bir kaç dakika inkübasyona bırakılarak 

membranın aktifleştirilmesi sağlanmıştır. Ardından jeller ilk örneğin olduğu kısımdan 

membranların işaretlendiği kısma yerleştirilir. Amaç membranın protein yüzünün takip 

edilebilirliğini sağlamaktır. Transfer için gerekli sandiviç sisteminin oluşturulacağı 

aparatın bir yüzü siyah bir yüzü beyaz renklidir. Siyah yüzü negatifi, beyaz yüzü ise 

pozitifi temsil eder. Siyah kısım üzerine transfer tamponunda iyice ıslatılmış sünger 

ardından kağıt serilmiştir. Kağıdın üzerine jel yerleştirilmiştir. İlk örneğin nerden 

başladığı bilinmektedir ve membranın numarlı kısmı birinci örneğin başladığı yere 

gelecek şekilde jelin üzerine metanolden alınıp transfer tamponunda ıslatılan membran 

yerleştirilir. Membranın üzerine tekrar transfer tamponunda ıslatılmış kağıt, onun 

üzerine de sünger konulup; süngerin üzerinden bir kalem ya da cam baget vasıtasıyla 

hamur açar gibi geçilerek arada baloncuk kalmaması sağlanmışıtır. Ardından sistem 

kilitlenip tanka siyah kısma siyah kısım kırmızı kısma beyaz kısım bakacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Siyah kısım negatif kısım olduğundan önce jel daha sonra membran 

yerleştirilmiştir. Proteinler elektroforetik ortamda, SDS ile negatif yüklendikleri için 

negatiften artıya doğru göç edeceklerdir. Dolayısıyla yaptığımız sandiviç sisteminde 

proteinler negatif kısımdan yani jelden çıkıp membrana geçeceklerdir. Böylelikle 

proteinlerin jelden membrana aktarımı (bloting) işlemi gerçekleştirilmiştir. Transfer 

tamponunun soğuk olmasının yanı sıra transfer tankının içerisine buz aküsü 

yerleştirilmiştir. Transfer tankı da buz dolu bir küvetin içerisine gömülmüştür. 

Böylelikle transfer esnasındaki olası ısınma ile proteinlere verilecek zarar elimine 

edilmiştir. Transfer işlemi 100 Volt’da maksimum 1 saat 15 dakikada 

gerçekleştirilmiştir.  

3.2.3.3 Membranların bloklanması 

Membran ile ekspresyonu gözlenecek hedef proteine spesifik antikor arasındaki spesifik 

olmayan bağlanmaları engellemek için kullanılan bir yöntemdir. Membranlar oda 

sıcaklığında minimum bir saat ya da soğuk odada +4°C’de gece boyu bir çalkalayıcı 

üzerinde inkübasyona bırakılır. Bloklama çözeltisi yağsız süt tozu olabileceği gibi 

BSA’da kullanılabilir. Bu çalışmada süt tozu ile O-GlcNAc spesifik antikorların 
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çalışmadığı gözlenmiştir. Bu sebeple %3’lük BSA-PBST çözeltisi bloklama çözeltisi 

olarak kullanılmıştır. 

 20X PBS (1 Litre); 

 23.2 gram Na2HPO4 

 4 gram KH2PO4 

 160 gram NaCl 

 Yaklaşık 800 ml distile suda çözülür. 

 pH 7.4’e ayarlanır. Son hacim 1 litreye tamamlanır. 

 

 PBS-Tween 20 (1 Litre); 

 50 ml 20X PBS’ten alınır üzerine 950 ml distile su ilave edilir. 

 1 ml Tween 20 eklenir. Manyetik karıştırıcıda iyice çözünmesi sağlanır. 

 

 10X TBS (1 Litre); 

 24.23 gram Tris 

 87.06 gram NaCl tartılır 

 Yaklaşık 800 ml distile su ilave edilir. 

 pH 7.6’ya ayarlanır. Son hacim 1 litreye tamamlanır. 

 

 TBS-Tween 20 (1 Litre); 

 100 ml 10X TBS’ten alınır üzerine 900 ml distile su ilave edilir. 

 1 ml Tween-20 eklenir. Manyetik karıştırıcıda iyice çözünmesi sağlanır. 

3.2.3.4 Primer antikor uygulaması 

Kullanılan primer antikorlar; 

 Endoplazmik Retikulum Stres Belirteçleri; 

 BİP (GRP78) Cell Signaling #3183S 

 XBP1/XBP1s Santa Cruz #sc-7160 

 pPERK Cell Signaling #3179S 
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 Total PERK Cell Signaling #5683P 

 pelF2 alfa Cell Signaling #3597S 

 Total elF2 alfa Cell Signaling #5324P 

 ATF6 Elabscience  

 

 İnsülin Sinyal Yolağı; 

 p-IRS-1 (Ser307) Cell Signaling #2381 

 p-IRS-1 (Ser612) Cell Signaling #3203 

 p-IRS-1 (Ser318) Cell Signaling #5610 

 Total IRS-1 Cell Signaling #3407 

 Total IRS-2 Cell Signaling #4502 

 p-AKT (Ser473) Cell Signaling #4060P 

 p-AKT (Thr308) Cell Signaling #13068P 

 Total AKT Cell Signaling #4685S 

 IR beta Cell Signaling #3025S 

 

 O-GlcNAc ve Heksozamin Biyosentez Yolağı; 

 CTD 110.6 Cell Signaling # 9875S 

 RL2 Abcam #92858 

 DM17 (OGT) Sigma #O6264 

 345 (OGA) Sigma #SAB4200267 

 GFAT (Elabscience) 

 UAP1(Elabscience) 

 GlcNE (Elabscience) 

 

 Beta tubulin Cell Signaling #5666P 

Transferden sonra membranlar, 1:1000 konsantrasyonunda PBS-T ile hazırlanan primer 

antikor ile bazen soğuk odada gece boyu bazen de oda sıcaklığında 1.5-2 saat 

inkübasyona bırakılmıştır. Primer antikor ile inkübasyonun ardından membranlar 3’er 

kez 10 dakika PBS-T ile çalkalayıcı üzerinde inkübasyonla yıkanmıştır. 
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3.2.3.5 Sekonder antikor uygulaması 

Primer antikora spesifik HRP işaretli sekonder antikorlar kullanılmıştır.  Kullanılan 

sekonder antikorlar anti-mouse IgG (Cell Signaling #7076), anti-rabbit IgG’dir (Cell 

Signaling #7074). 1:5000 konsantrasyonunda PBS-T içerisnde hazırlanmıştır. 

Membranlar oda sıcaklığında sekonder antikorlar ile 1 saat inkübasyona 

bırakılmışlardır. İnkübasyonun ardından 3’er kez 10 dakika PBS-T ile çalkalayıcı 

üzerinde inkübasyonla yıkanmışlardır. 

3.2.3.6 Membranların görüntülenmesi 

SuperSignal® West Femto Maximum Sensitivity Substrate kiti içerisindeki luminol ve 

peroksit içeren çözeltiler bire bir oranında karıştırılmıştır. Büyük membranlar için 300 

ul küçük membranlar için 150 ul kullanılmıştır. Direkt olarak membranın protein 

yüzüne substrat eklenip, LI-COR Fc Odyssey cihazı kullanılarak görüntü alınmıştır. 

3.2.3.7 Western Blot sonuçlarının değerlendirilmesi 

Görüntüleme sistemi olarak kullanılan Li-Cor Fc Odyssey’in kendi içerisinde bulunan 

analiz programı Image Studio kullanılarak; arka plandaki parlama ya da spesifik 

olmayan gürültülerin bantlardan çıkarılmasıyla; bant kalınlıklarına göre sayısal değerler 

elde edilmiştir. Excel’de elde edilen her bir örneğe ait bu sayısal değerlerin tubuline 

bölünmesiyle normalizasyon yapılmıştır. Örneklerin, tubulinlere bölünmesiyle elde 

edilen sayısal veriler kullanılarak da sonuçlar grafiklendirilmiştir. Image J programı 

kullanılarak da sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

3.2.3.8 Sonuçların istatistiksel analizleri 

Sonuçlar, +/- standart sapma ile ifade edilmektedirler. Anlamlılık; iki taraflı student t 

testi, tek ya da çift yönlü ANOVA ve son olarak eğer gerekliyse Bonferroni testi 

kullanılarak belirlenmiştir. Farklılıklar, p < 0.05 olduğu zaman kabul edilmiştir. 
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Hesaplamalar yapılırken; öncelikle matematiksel formüller kullanılmış daha sonra 

GraphPad Prisim yazılımı kullanılarak tüm sonuçlar doğrulanmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1 Farelerin Glikoz Tolerans Testi (GTT), Kan Şekeri ve Kilo Sonuçları 

Tez deneyleri kapsamında kullanılan farelere, servikal dislokasyondan önce Glikoz 

Tolerans Testi (GTT) yapılmıştır. Obez farelerin ve kontrol grubu farelerin yine servikal 

dislokasyondan önce açlık ve tokluk kan şekerleri ile kiloları ölçülmüştür. Farelerin 

GTT sonuçları çizelge 4.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.1 Farelerin Glikoz Tolerans Testi (GTT) sonuçları  

Yabanıl tip GlcN 0 15 30 60 90 120 

6465 116 424 600 581 381 310 

6466 216 484 581 555 533 500 

6467 92 396 516 600 600 600 

6468 168 530 540 600 600 600 

Ortalama 148,00 458,50 559,25 584,00 528,50 502,50 

St. Sapma 55,33 60,16 38,19 21,31 103,28 136,72 

St. Hata 27,66 30,08 19,09 10,65 51,64 68,36 

ob/ob  0 15 30 60 90 120 

6478 220 503 600 600 600 600 

6479 259 567 600 600 600 600 

6480 263 479 564 593 598 543 

6481 136 451 597 596 600 586 

6482 265 506 600 600 600 600 

Ortalama 228,60 501,20 592,20 597,80 599,60 585,80 

St. Sapma 54,96 42,92 15,82 3,19 0,89 24,68 

St. Hata 24,58 19,19 7,07 1,43 0,40 11,04 

Yabanıl tip 0 15 30 60 90 120 

6485 122 270 189 167 131 130 

6486 73 250 233 159 130 113 

6487 112 259 222 159 127 134 

6488 124 347 232 216 163 113 

6489 87 224 178 158 150 139 

Ortalama 103,60 270,00 210,80 171,80 140,20 125,80 

St. Sapma 22,57 46,28 25,59 24,97 15,64 12,11 

St. Hata 10,09 20,70 11,44 11,17 7,00 5,42 

Yabanıl tip PBS 0 15 30 60 90 120 

6490 122 270 189 167 131 130 

6491 71 236 169 151 141 123 

6493 124 347 232 216 163 113 

6494 87 224 178 158 150 139 

Ortalama 101,00 269,25 192,00 173,00 146,25 126,25 

St. Sapma 26,24 55,37 27,89 29,41 13,60 11,00 

St. Hata 13,12 27,69 13,95 14,70 6,80 5,50 
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GTT sonuçlarının 0, 30, 60, 90 ve 120’nci dakikalardaki ortalamalarına göre çizilen 

grafik şekil 4.1’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4.1 GTT sonuçlarının ortalamalarına göre excelde çizdirilen grafik 

 Ob/Ob’lerin ve kontrollerinin servikal dislokasyondan önceki açlık ve tokluk kan 

şekerleri ile kiloları çizelge 4.2’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.2 Obez ve kontrol grubu farelerin servikal dislokasyon öncesi parametreleri 

Yabanıl Tip Ağırlık Tok Aç 

6485 26,8 207 123 

6486 24,4 142 183 

6487 26,6 142 146 

6488 26,1 146 216 

6489 25,3 181 148 

ortalama 25,84 163,6 163,2 

Standart sapma 0,991463565 29,27968579 36,47876094 

Standart hata 0,443395986 13,09427356 16,31379784 

                Ob/Ob Ağırlık Tok Aç 

6478 47,2 445 308 

6479 49,7 431 427 

6480 47 300 180 

6481 48,6 418 412 

6482 48,8 362 214 

ortalama 48,26 391,2 308,2 

Standart sapma 1,139298029 59,93079342 112,0232119 

Standart hata 0,509509568 26,80186561 50,09830336 

 

4.2 Genotip Sonuçları 

Fare kuyruklarından izole edilen DNA’larla bölüm 3.1’de anlatıldığı gibi polimeraz 

zincir reaksiyonu kurulmuştur. Reaksiyon sonunda örnekler, %3’lük agaroz jelde 

yürütülmüştür. Jel sonucu, şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2 Fare DNA’larıyla gerçekleştirilen Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) agaroz 

jel sonucu 
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Polimeraz zincir reaksiyonu, tüm örnekler için pozitif çıkmıştır. Bunun üzerine tüm 

PZR ürünleri, bölüm 3.1’de anlatıldığı üzere enzimle kesim reaksiyonuna tabî 

tutulmuşlardır. Enzimle kesim reaksiyonu sonuçları yine %3’lük agaroz jelde 

yürütülmüştür (Şekil 4.3). 

 

Şekil 4.3 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) sonrası enzimle kesim reaksiyonu agaroz 

sonucu 

         Mutant = 55 bç ve 100 bç Heterozigot = 55 bç, 100 bç ve 155 bç Yabanıl tip = 155 bç  şeklindedir. 

4.3 Obez (Ob/Ob) Fare Sonuçları 

5 adet kontrol grubu yabanıl tip ve 5 adet obez (Ob/Ob) farelerin yağ dokularının lize 

edilmesiyle elde edilen total proteinlerinden Western blot tekniği ile öncelikle pAKT 

Serin 473 seviyelerine bakılarak; farelerin insülin dirençli olduğu doğrulandı. Kontrol 

grubu fareler yabanıl tip farelerden oluştuğu için; yağ dokuları çok az olduğundan 

birleştirilmiştir. Obez farelerin tek tek insülin direnci geliştirmiş oldukları teyit 

edilmiştir. Aynı membranın tubulin ile normalizasyonu şekil 4.4’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.4 İnsülin direnci belirteçinin western blot sonucu ve normalizasyonu 

İnsülin direnci belirteci ile obez farelerin insülin dirençli oldukları doğrulandıktan 

sonra; 5 adet obez farenin viseral yağ doku lizatları bir tüpte, epididimal yağ doku 

lizatları da ayrı bir tüpte birleştirilmiştir. Buna göre; artık bir adet kontrol grubu yabanıl 

tip yağ doku havuzu, bir adet obez viseral yağ doku havuzu, bir adet de obez epididimal 

yağ doku havuzu oluşturulmuştur. Toplamda üç ana grup oluşturulmuştur. Oluşturulan 

bu yeni lizatların total protein tayinleri yeniden yapılmıştır. Birleştirilmiş lizatların 

insülin direnci belirteçleri; p AKT Ser473 ve p AKT Thr308 sonuçları ve total AKT ile 

normalizasyon grafikleri şekil 4.5’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.5 İnsülin direnci belirteçlerinin western blot sonucu ve total AKT ile 

normalizasyonlarının grafikleri 

İnsülin sinyal yolağı elemanlarının sonuçları şekil 4.6’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.6 İnsülin sinyal yolağı elemanlarının western blot sonucu 

İnsülin sinyal yolağı elemanlarının normalizasyon grafikleri şekil 4.7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.7 İnsülin sinyal yolağı elemanlarının normalizasyon grafikleri 
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Endoplazmik retikulum stres belirteçlerinin western blot sonuçları şekil 4.8’de 

gösterilmiştir. Normalizasyon grafikleri de şekil 4.9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.8 Endoplazmik retikulum stres belirteçlerinin western blot sonucu 
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Şekil 4.9 Endoplazmik retikulum stresi belirteçlerinin normalizasyon grafikleri 

Total fosfo tirozin ve total fosfo serin/treonin antikorlarının sonuçları ve 

normalizasyonları şekil 4.10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.10 Fosfo serin-treonin ve fosfo tirozin western blot sonuçları ile normalizasyon 

grafikleri 

O-GlcNAc modifikasyonu ile bu modifikasyon döngüsünün elemanları ve Heksozamin 

Biyosentez Yolağı elemanlarının western blot sonuçları şekil 4.11’de gösterilmiştir. Bu 

sonuçların normalizasyon grafikleri de şekil 4.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.11 O-GlcNAc modifikasyonu döngüsü elemanlarının ve heksozamin biyosentez 

yolağı elemanlarının western blot sonuçları 
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Şekil 4.12 O-GlcNAc modifikasyonu elemanları ve heksozamin biyosentez yolağı 

elemanları ekspresyonlarının tubulin ile normalizasyonu 
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4.4 Yabanıl Tip Fare Sonuçlar 

 
4 adet kontrol grubu (intraperitonel yolla PBS enjekte edilen) ve 4 adet deney grubu 

(intraperitonel yolla glikozamin enjekte edilen) farelerin yağ dokularının lize 

edilmesiyle elde edilen total proteinlerinden öncelikle western blot tekniği kullanılarak, 

proteinlerin hem serin hem de treonin rezidülerindeki O-GlcNAc modifikasyonuna özgü 

antikor olan; RL2 ile O-GlcNAc seviyelerine bakılmıştır. Kontrol farelerine göre; deney 

farelerinde, dışarıdan glikozamin enjeksiyonuyla O-GlcNAc seviyelerinin arttığı 

doğrulanmıştır. Aynı membranın tubulin sonucu da şekil 4.13’de gösterilmiştir. Bu 

sonuçların tubulin ile normalizasyonu sonucu oluşturulan grafik şekil 4.14’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.13 Glikozamin verilmiş ve kontrolü PBS verilmiş farelerin yağ doku lizatlarının 

O-GlcNAc modifikasyonuna özgü RL2 antikor sonucu 
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Şekil 4.14 RL2/Tubulin normalizasyonu 

Glikozamin enjeksiyonuyla O-GlcNAc modifikasyonunun başarıyla artırıldığı 

gözlendikten sonra; 4 adet yabanıl tip kontrol grubu farenin yağ doku lizatları ve 4 adet 

yabanıl tip glikozamin verilmiş farenin yağ doku lizatları birleştirilmiştir. Buna göre; 

artık bir adet glikozamin verilmiş yağ doku havuzu, bir adet de kontrol grubu havuzu 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeni lizatların total protein tayinleri yeniden 

yapılmıştır. O-GlcNAc modifikasyonu döngüsünün elemanlarının (RL2, CTD110.6, 

OGA, OGT) ve bu sinyalizasyonla ilişkili heksozamin biyosentez yolağı elemanlarının 

(GFAT, GlcnE, UAP1) ekspresyonlarının sonuçları şekil 4.15’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.15 O-GlcNAc modifikasyonu döngüsü elemanlarının ve heksozamin biyosentez 

yolağı elemanlarının western blot sonuçları 
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Şekil 4.15’deki sonuçların tubulinleri ile normalizasyonu grafiklendirilmiştir  (Şekil 

4.16).  

 

 

Şekil 4.16 O-GlcNAc modifikasyonu elemanları ve heksozamin biyosentez yolağı 

elemanları ekspresyonlarının tubulin ile normalizasyonu 
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Glikozamin enjekte edilen farelerin insülin direnci geliştirdiği, insülin direnci 

belirteçleri ile gösterilmiştir. Bu belirteçlerin normalizasyonu total AKT ekspresyonuna 

göre yapılmıştır (Şekil 4.17). Total AKT normalizasyonu dışında ayrıca tubulin ile de 

normalizasyon yapılmıştır ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Şekil 4.17 İnsülin direnci belirteçlerinin western blot sonucu ve total AKT ile 

normalizasyonlarının grafikleri 

İnsülin direnci durumunda insülin sinyalizasyonu da bozulacağı için; glikozaminin 

insülin sinyal yolağını nasıl etkilediği araştırılmak üzere insülin sinyal yolağı 

belirteçlerinin de western blot ile analizi yapılmıştır. Kontrol grubuna göre; glikozamin 

enjekte edilen farelerde insülin direncinin geliştiği bulunmuştur (Şekil 4.18). İnsülin 

sinyal yolağı elemanlarının normalizasyonu total IRS-1 sonucu ile normalize 

edilmelidir. Ancak; total IRS1’da regüle olduğu için; tüm sonuçlar tubulin ile normalize 

edilmiştir (Şekil 4.19). 
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Şekil 4.18 İnsülin sinyal yolağı elemanlarının western blot sonucu 
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Şekil 4.19 İnsülin sinyal yolağı elemanlarının tubulin ile normalizasyon grafikleri  
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Katlanmamış protein cevabı elemanlarının,  glikozamin enjeksiyonu ile arttığı 

bulunmuştur (Şekil 4.20). 

 

Şekil 4.20 Endoplazmik retikulum stresi belirteçlerinin western blot sonucu 
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Endoplazmik retikulum stresi belirteçlerinde; total formları bulunanların 

normalizasyonları total formlarıyla, total formu olmayanların normalizasyonu da tubulin 

ile yapılmıştır (Şekil 4.21). 

 

 

Şekil 4.21 Endoplazmik retikulum stresi sonuçlarının normalizasyon grafikleri 
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Total fosfo tirozin ve total fosfo serin/treonin antikorlarının sonuçları ve 

normalizasyonları şekil 4.22’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.22 Fosfo serin-treonin ve fosfo tirozin western blot sonuçları ile normalizasyon 

grafikleri 
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5. TARTIŞMA 

Bu tez çalışmasında, obezite durumunda O-GlcNAc modifikasyonu ile insülin sinyal 

yolağı ve endoplazmik retikulum stresi arasında nasıl bir ilişki olduğu anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Bu sebeple ilk olarak; insulin direnci geliştirdiği GTT sonuçlarına göre 

belirlenen (Şekil 4.1), genetik olarak obez farelerin viseral ve epididimal yağ dokuları 

toplanmıştır. Obezitede, özellikle karın bölgesindeki (viseral) yağ dokularda lipolizin 

arttığı bilindiği için; farelerin viseral yağ dokuları ayrı ayrı toplanmıştır. Artan lipoliz 

plazmada serbest yağ asitlerinin miktarının artmasına yol açar. İnsülinin etkinliği 

kaybetmesi ile plazmada glikoz, yağ asitleri ve insülin konsantrasyonu artar. İnsülinin 

etkin olmamasından dolayı beta hücreleri daha fazla insülin üreterek plazmada insülin 

seviyesinin artmasına neden olur. Plazmada serbest yağ asitlerinin artması, karaciğerde 

glikoz üretimini artırırken; kas ve yağ dokuda glikozun kullanımı azalır.  Son yıllarda 

keşfedilen; yağ hu cresinden salgılanan hormon olan ve insülin direnci gelişiminde rol 

oynadığı bilinen rezistin, farede en yu ksek miktarda dişi gonadal yağ dokusunda ve 

erkek epididimal yağ dokusunda bulunduğu için; farelerin epdidimal yağ dokuları da 

ayrı ayrı toplanmıştır (Steppan vd. 2002).  

5 adet obez fareye ait 5 adet viseral ve 5 adet epididimal yağ dokularının insülin dirençli 

oldukları, western blot tekniği ile insülin direnci belirteci olan pAKT Ser473 ile 

gösterilmiştir (Şekil 4.4). Toplanan viseral ve epididimal dokuların insülin dirençli 

olduklarına emin olunduktan sonra; kontrole göre her bir farenin tek tek protein 

seviyelerindeki değişimden ziyade genel anlamda kontrole göre protein seviyelerindeki 

değişim göz önüne alındığında daha sağlıklı değerlendirme yapılacağından, viseral ve 

epididimal yağ dokularından bir havuz oluşturulmuştur. Yani; 5 adet viseral yağ doku 

lizatı bir tüpte, 5 adet epididimal yağ doku lizatı bir tüpte her lizattan eşit hacimlerde 

alınarak birer havuz oluşturulmuştur. Oluşturulan bu havuzların total protein miktarları 

tekrar bölüm 3.2.2’de anlatıldığı gibi tayin edilmiştir. 

Viseral ve epididimal yağ doku lizatı havuzlarının da insülin direnci fenotipini istatiksel 

olarak anlamlı şekilde gösterdiği; pAKT Ser 473, pAKT Thr 308 insülin direnci 

belirteçleri seviyelerine bakılarak western blot tekniği ile gösterilmiştir (Şekil 4.5). 
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İnsülin sinyal yolağı elemanlarının - IR beta, pro insülin reseptörü, IRS1 - da bu 

dokularda, serin rezidülerinden fosforlanmış hallerinin – pIRS1 Ser 308, 318 ve 612 -  

seviyelerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde arttığı bulunmuştur 

(Şekil 4.6). Obez farelerin visreal ve epididimal yağ dokularında total IRS1 ve total 

IRS2’nin - literatür ile uyumlu şekilde (Wada vd. 2013) - istatiksel olarak anlamlı 

olmasa da azaldığı gösterilmiştir (Şekil 4.6) Bu proteinlerin total formalarının 

azalmasının nedeninin insülin direnci durumunda ekspresyonlarının baskılanıyor 

olabileceği ihtimali olduğu düşünülmektedir. Var olan IRS1 ve IRS2’lerin serin 

rezidülerinden fosforlanarak azalması ihtimalinin de söz konusu olabileceği 

düşünülmektedir. Obez farelerin; viseral ve epididimal yağ dokularında, insülin 

reseptörü beta seviyelerinde kontrole göre azalma söz konusuyken; proinsülin resptörü 

seviyelerinin obez bireylerde kontrole göre arttığı bulunmuştur. Buna göre; birim zaman 

sonra insülin reseptörü seviyesinin ve buna paralel olarak da total IRS-1 ile IRS-2 

seviyelerinin de artacağı düşünülmektedir.  

İnsülin dirençli obez farelerin, viseral ve epididimal yağ dokularında; GRP78, pPERK, 

pelF2 alfa, XBP1, ATF6 ve total elF2 alfa gibi endoplazmik retikulum stresi 

belirteçlerinin seviyelerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde arttığı 

gösterilmiştir (Şekil 4.8). Sadece total PERK seviyelerinin obez bireylerde anlamlı 

olmasa da azaldığı gözlenmiştir (Şekil 4.8). Bunun sebebinin var olan PERK’lerin 

fosforlanmaya başlama hızının yeni PERK sentezinin hızından baskın olabileceği 

düşünülmektedir. Obez farelerin viseral ve epididimal yağ dokularında total 

serin/treonin rezidülerinden fosforlanmış protein seviyelerinin kontrole göre anlamlı 

olarak arttığı gözlenmiştir (Şekil 4.10). Bunun sebebi; insülin direnci durumunda, 

normalde tirozin rezidülerinden fosforlanan bir çok proteinin artık serin ya da treonin 

rezidülerinden fosforlanıyor olmasıdır. Yine aynı sebeple total tirozin rezidülerinden 

fosforillenmiş protein seviyeleri viseral ve epididimal yağ dokularında kontrol grubuna 

göre anlamlı olarak azalmıştır (Şekil 4.10). 

Obezite durumunda, insülin direncinin geliştiği ve endoplazmik retikulum stresinin 

arttığı zaten bilinmektedir. Bu tez çalışması kapsamında, obez farelerin dokularında bu 

belirteçlere de bakılmasının nedeni; farelerin gerçekten bu özellikleri taşıdığının 
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gösterilmesidir. Obez farelerdeki O-GlcNAc modifikasyonunun seviyelerinin 

glikozamin verilmiş yabanıl tip farelerdeki ve kontrol grubundaki durumlar ile 

kıyaslanması aracılığıyla aydınlatılması hedeflenmiştir. 

Glikozilasyon, hücre içinde protein işlenmesinde oldukça önemli ve düzenleyici bir 

mekanizmadır. Protein yapısının belirlenmesinde, fonksiyonunda ve kararlılığında 

önemli rol oynar. Yapısal olarak glikozilasyonun glikoproteinlerin üç boyutlu 

konfigürasyonunu etkilediği bilinmektedir (Ruddon vd. 1997, Shental-Bechor vd. 

2009). Salgılanan proteinlerin çoğu örneğin; hormonlar ya da sitokinler 

glikozillenmiştir ve bu durumun reseptörlere bağlandıkları sırada aktivitelerinin 

belirlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca sinyal proteinleri de 

glikozillenmiştir. Glikozilasyonun sinyal proteinlerinin işlevleri üzerinde farklı etkileri 

vardır ve hangi sinyal yollarının aktif hale geleceğini belirlemeye yardımcı olur. 

Böylece glikozilasyon, dışsal faktörlere hücresel yanıt verilmesinde anahtar rol oynar. 

Karbohidrat grupları ER içinde olgunlaşmamış proteinlere spesifik amino asit 

kalıntılarından ilave edilir. Ökaryotlarda proteinlerin glikozilasyonu genellikle 

glikanların, proteinlerin serin, treonin ve asparajin kalıntılarıyla yaptığı kovalent bağ ile 

oluşur. Bu işlem final protein ürününün üç boyutlu, biyolojik olarak aktif konformasyon 

haline doğru katlanmasına yardımcı olur (Shental-Bechor vd. 2009).  

Yeni tedavilerin geliştirilmesinde protein-protein etkileşimlerini etkileyen 

glikozilasyonun oynadığı rol önem kazanmaktadır. Protein ligandları ve reseptörleri 

veya aktive olmuş reseptör, kendi hücre içi sinyal makineleri arasında gerçekleşen 

moleküller arası ilişkinin glikozilasyon bölgesinin varlığı ile modüle olduğu 

gösterilmiştir (Arey vd. 2011). Oluşabilecek biyolojik cevapların belirlenmesinde 

biyolojik ligandlar ve glikozilasyonun etkisi ile ilgili pek çok örnek vardır. Bu etkiler 

için birincil mekanizma, proteinin üç boyutlu yapısının kararlılığını sağlayan ve bu 

konformasyonun toplam enerji içeriğini minimize ederek işlev gören glikozilasyondur 

(Shental-Bechor vd. 2008, Shental-Bechor vd. 2009). 

İnsülin direnci geliştirmiş obez farelerin viseral ve epididimal yağ dokularında O-

GlcNAc modifikasyonunun kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığı gösterilmiştir 
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(Şekil 4.11). Buna paralel olarak; O-GlcNAc modifikasyonun proteinlere 

eklenmesinden sorumlu olan enzim OGT seviyelerinin de obez farelerin hem viseral 

hem epididimal yağ dokularında anlamlı olarak azaldığı, O-GlcNAc modifikasyonunun 

proteinlerden ayrılmasından sorumlu olan enzim OGA seviyelerininse istatiksel olarak 

değişmediği gösterilmiştir (Şekil 4.11). O-GlcNAc modifikasyonunun az olmasına 

paralel olarak HBP’nin hız belirleyici enzimi GFAT seviyelerinin de obez farelerin 

viseral ve epididimal yağ dokularında kontrole göre anlamlı olarak azaldığı 

gösterilmiştir (Şekil 4.11). HBP’nin son ürünü olan UDP-GlcNAc’in UDP-GalNAc’a 

ya da UDP-GalNAc’ın UDP-GlcNAc’e dönüşümünden sorumlu, çift yönlü çalışan 

GlcN epimeraz enziminin seviyelerinin obez farelerde kontrole göre anlamlı olarak 

arttığı gösterilmiştir (Şekil 4.11). Epimeraz seviyesinin artmasının nedeninin; canlının, 

az olan UDP-GlcNAc seviyesini UDP-GalNAc’lar ile kompanse etmeye çalışmasından 

olabileceği düşünülmektedir. 

Obez farelerin yağ dokularındaki, O-GlcNAc modifikasyonu seviyesi bilgisi literatürde 

bulunmamaktadır. İlk defa bu tez çalışmasıyla, obez farelerin hem viseral hem de 

epididimal yağ dokularındaki O-GlcNAc modifikasyonu seviyeleri ve HBP 

elemanlarının seviyeleri ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu sonuçlar; O-

GlcNAc modifikasyonunun eksikliğinin obezitede, insülin direnci gelişiminde ya da 

endoplazmik retikulum stresi yanıtının ortaya çıkışında bir etkisinin olduğunu 

düşündürmektedir.  

O-GlcNAcillenmiş (O-GlcNAcylated) proteinler farklı fonksiyonel gruplara ayrılırlar. 

O-GlcNAcillenmiş proteinlere örnek olarak; kromatin ilişkili proteinler ve histonlar, 

transkripsiyon faktörleri, ribozomal proteinler, proteozamal proteinler, hücre iskelet 

proteinleri ve kinazlar ve metabolik enzimler gibi farklı türde sinyal proteinleri 

gösterilebilir (Vosseller vd. 2006, Gurcel vd. 2008, Carapito vd. 2009, Teo vd. 2010). 

O-GlcNAc’ın protein fosforilasyonuna benzer şekilde bu proteinleri düzenlediği 

düşünülmektedir. O-GlcNAc’ın çok sayıda proteinin fonksiyonlarını değiştirdiği 

gösterilmiştir: DNA bağlanma ve transaktivasyon proteinleri (Jackson vd. 1989, Comer 

vd. 1999, Gao vd. 2003, Sayat vd. 2008, Ozcan vd. 2010) protein-protein etkileşimleri 

(Guinez vd. 2006, Guinez vd. 2007, Guinez vd. 2010, Ise vd. 2010, Lim vd. 2010) 
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protein yıkımı (Han vd. 1997, Cheng vd. 2001, Zhang vd. 2003) protein ve enzim 

aktivitesi (Zhang vd. 2003, Kim vd. 2006, Rengifo vd. 2007, Dias vd. 2009, Bimboese 

vd. 2011) ve protein lokalizasyonu (Dudognon vd. 2004, Sayat vd. 2008, Hart vd. 

2011). Fosforilasyon gibi O-GlcNAc seviyeleri; insülin, besin seviyeleri ve hücresel 

stres gibi hem hücre içi hem de hücre dışı uyarılara yanıt vermektedir (Walgren vd. 

2003, Whelan vd. 2008).  

Tez çalışmasının bir sonraki basamağında; yabanıl tip farelere, glikozamin vererek O-

GlcNAc yapımını dışarıdan indükleyip; insülin sinyal yolağının ve katlanmamış protein 

cevabı elemanlarının bu durumdan nasıl etkilendiği araştırılmıştır. 

Yabanıl tip farelere, HBP’nin hız belirleyici enzimi; GFAT’nin etkisini aradan çıkarmak 

amacıyla; yolağa bu enzimin bulunduğu basamağın bir altındaki basamaktan müdahale 

edilerek, glikozamin enjeksiyonuyla O-GlcNAc modifikasyonu seviyelerinin yağ 

dokuda artırılması sağlanmıştır (Şekil 4.13). Glikozamin enjeksiyonu için uygun doz, 

Rosetti ve arkadaşlarının yayını referans alınarak belirlenmiştir (Rossetti vd. 1995). 

Tıpkı obez farelerin viseral ve epididimal yağ dokularının insülin direnci 

geliştirdiklerinin ayrı ayrı gösterilmesi gibi; glikozamin enjeksiyonu ile O-GlcNAc 

modifikasyonunun kontrol grubundaki farelere göre istatiksel olarak anlamlı bir şekilde 

arttığı tek tek gösterilmiştir (Şekil 4.13). Toplanan yağ dokularında O-GlcNAc 

seviyesinin glikozamin enjeksiyonu ile başarılı bir şekilde arttırıldığının gösterilmesinin 

ardından; kontrole göre her bir farenin protein seviyelerindeki değişimden ziyade genel 

anlamda kontrole göre protein seviyelerindeki değişim göz önüne alındığında daha 

sağlıklı değerlendirme yapılacağından, glikozamin enjeksiyonu yapılmış farelerin yağ 

dokularından bir havuz oluşturulmuştur. Benzer şekilde kontrol grubunun yani PBS 

enjeksiyonu yapılmış farelerin yağ dokularından da ayrı bir havuz oluşturulmuştur. 

Yani; 4 adet glikozamin verilmiş farenin yağ doku lizatı bir tüpte, 4 adet PBS verilmiş 

farenin yağ doku lizatı bir tüpte; her lizattan eşit hacimlerde alınarak birer havuz 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu havuzların total protein miktarları tekrar bölüm 

3.2.2’de anlatıldığı gibi tayin edilmiştir. 
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Glikozamin verilmiş farelerin, yağ doku havuzu lizatlarında da kontrol grubu havuzuna 

göre; istatistiksel olarak anlamlı şekilde O-GlcNAc modifikasyonunun arttığı 

gösterilmiştir (Şekil 4.15). O-GlcNAc modifikasyonun artmasıyla, OGT, OGA ve 

HBP’nin son basamağında yer alan UAP1 enzimi ile beraber yolağın son ürünü olan 

UDP-GlcNAc’i UDP-GalNAc’a dönüştüren GlcnE epimeraz enziminin seviyelerinin 

kontrol grubuna göre; anlamlı olarak arttığı gösterilmiştir (Şekil 4.15). O-GlcNAc 

modifikasyonunun artmasına paralel olarak OGT ve OGA seviyelerinin arttığı birçok 

doku ve hücre lizatlarında gösterilmiştir (Guinez vd. 2011), (Zhang vd. 2015), 

(Muthusamy vd. 2015), (Massaccesi vd. 2016). Ancak; yağ dokudaki seviyeleri ilk kez  

bu tez çalışmasıyla ortaya konulmuştur. HBP’nin hız belirleyici enzimi olan GFAT 

seviyelerinin ise; kontrole göre glikozamin verilmiş farelerde - literatür ile uyumlu bir 

şekilde (Marshall vd. 1991) - azaldığı gösterilmiştir (Şekil 4.15). Genel olarak; hız 

belirleyici enzimlerin, negatif geri beslemeli inhibisyonla son ürünlerinin artmasına 

bağlı olarak azalması beklenmektedir. Beklenildiği gibi; HBP’nin son ürünü UDP-

GlcNAc’in artmasına paralel bir şekilde hız belirleyici enzim GFAT’nin negatif geri 

beslemeli inhibisyonla azaldığı gösterilmiştir (Marshall vd. 1991). 

Glikozamin enjeksiyonu ile artan O-GlcNAc modifikasyonunun; yabanıl tip farelerde 

insülin direncine sebep olduğu pAKT Ser473, pAKT Thr308 seviyelerine bakılarak 

gösterilmiştir (Şekil 4.17). Bu sonuçlara pararel olarak; glikozamin enjeksiyonu 

yapılmış farelerin kontrol grubuna göre; insülin reseptörü seviyelerinin ve insülin 

resptörünün altında yer alan IRS1’ın total ve serin rezidülerinden fosforlanmış 

hallerinin seviyelerinin arttığı gösterilmiştir (Şekil 4.18). Sprague-Dawley ratlarının 

iskelet kaslarında ve Wistar ratlarının çeşitli dokularında, glikozamin enjeksiyonu ile 

dokulara glikoz alımının azaldığı gösterilmiştir (Rossetti vd. 1995), (Virkamaki vd. 

1997). OGA enzimini kimyasal inhibitörler ile inhibe ederek O-GlcNAc seviyesinin 

artması sonucu insülin direncinin gelişip gelişmediğini anlamaya çalışan bir grup 

araştırıcı, pAKT Ser473 ve pAKT Thr308 seviyelerinin değişken sonuçlar verdiğini 

bulmuştur. Bunun üzerine; bazı çalışmalarda O-GlcNAc modifikasyonunun artışının 

insülin direncini indüklemediğini (Macauley vd. 2008), (Macauley vd. 2010) 

bazılarında ise insülin direncine sebep olduğunu göstermiştir (Yang vd. 2008). Teo ve 

arkadaşları, kullanılan kimyasal inhibitörlerin farkından dolayı bazı kimyasalların 
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insülin direncine sebep olurken bazılarının olmadığını gösteren yayını ile bu tartışmaya 

son noktayı koymuştur (Teo vd. 2016). Bu tez çalışmasında glikozamin 

enjeksiyonundan, yağ dokuda insülin sinyal yolağının nasıl etkilendiği ayrıntılı bir 

şekilde ortaya konulmuştur.  

Glikozamin enjeksiyonu yapılmış farelerde, kontrol grubuna göre; Grp78, pPERK, 

pelF2alfa, XBP-1, ATF6, total PERK, total elF2alfa endoplazmik retikulum stres 

belirteçleri seviyelerinin anlamlı olarak arttığı bulunmuştur (Şekil 4.20). Sinir 

hücrelerinde, glikozaminin endoplazmik retikulum stresine yol açtığı Grp78 

seviyelerinin artışıyla gösterilmiştir (Matthews vd. 2007). Son olarak glikozamin 

enjeksiyonu yapılmış farelerin yağ dokularında total serin/treonin rezidülerinden 

fosforlamış protein seviyelerinin, kontrole göre anlamlı olarak azaldığı gösterilmiştir 

(Şekil 4.22). Fosforilasyon ve O-GlcNAc modifikasyonunun eklendiği rezidülerin -

serin/treonin - aynı olması sebebiyle glikozamin verilmiş farelerde bu rezidülerden 

fosforilasyonun kontrole göre azaldığı ve O-GlcNAc modifikasyonun arttığı 

gösterilmiştir (Şekil 4.22). Aslında bir anlamda aynı kalıntılar üzerine yapılan bu 

modifikasyonların, hücresel yolaklarda bir açma-kapama şalteri olarak davrandığının 

kanıtı bir kez daha tarafımızca gösterilmiştir. Alejandro ve arkadaşları tarafından, 

endoplazmik retikulum stres belirteçlerinden elF2 alfanın; Ser219, Thr239 ve Thr241 

rezidülerinden O-GlcNAc modifikasyonuna uğradığı gösterilmiştir. Böylece; elF2 

alfanın, O-GlcNAc modifikasyonuna uğraması ya da Ser51’den fosforlanmasının 

arasında bir dengenin söz konusu olabileceğini göstermişlerdir (Alejandro vd. 2015). Bu 

tez çalışmasında glikozamin enjeksiyonundan, yağ dokuda endoplazmik retikulum stres 

belirteçlerinin; katlanmamış protein cevabı elemanlarının nasıl etkilendiği ayrıntılı 

olarak ortaya koyulmuştur. 

Topluca sonuçlar ele alındığında; glikozamin ile O-GlcNAc modifikasyonunun 

seviyesinin artırılması sonucu hem insülin direnci gelişmekte hem de endoplazmik 

retikulum stresi ortaya çıkmaktadır. İnsülin direnci gelişmiş obezite durumunda ise; O-

GlcNAc modifikasyonu seviyelerilerinin az olduğu bulunmuştur. Eğer O-GlcNAc 

modifikasyonunun varlığı insülin direncinin ve endoplazmik retikulum stresinin ortaya 
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çıkmasına sebep oluyorsa; insülin direnci gelişmiş obezite durumunda da O-GlcNAc 

modifikasyonunun yüksek olması beklenilebilir.  

Elimizdeki sonuçlara göre; bu durumun beklenildiği gibi olmaması, insülin direnci 

gelişimindeki süreci tam olarak kontrol edemememizden kaynaklanıyor olabilir. 

Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız in vitro çalışmalarla, obez farelerde O-

GlcNAc modifikasyonun neden az olduğunun üzerine giderek bu durumdan sorumlu 

olası faktör ya da faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu sonuçlar ışığında, 

bu modifikasyonun artırılması ya da azaltılması ile terapötik yaklaşımlar 

geliştirilebilecektir. Belki de glikozun hücre içerisine alınamaması sonucu yan enerji 

üretim kaynağı olarak kullanılan heksozamin biyosentez yolağının hedeflenmesi 

aracılığıyla metabolik sendromun ortadan kaldırılması mümkün olabilecektir. 
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