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GİRİŞ VE AMAÇ 

Diabetik nefropati (DN) diabetc özgü böbrek hastalığını taııınılanıak iı;in kullanılan 

klinikopatolojik bir terin1 olup (jzcJliklc Tip 1 diabctte ölünı sebeplerinin başında gelnıektedir 

(1-3) 

Tip 1 diabetli hasıaların yaklaşık% 35-40 kadarında 15-25 yıllık bir diabet süresinden 

sonra diyaliz veya rcnal transplantasyon gerektiren son dönem böbrek yetnıezliği (SDBY) 

gelişmektedir. {)iabetik nefropati batı ülkelerinde o/o 25-30'\uk oranla SJ)J3Y'nin en sık 

nedenidir (3-6). 

·rip 1 <liabetli hastaların yaklaşık U~'.tC birinde l)N gelişirken dığcrlerinde uzun diabet 

süresine rağnıen ncfropati gelişmcnıesinin nedeni tanı olarak bilinnıeı11ektcdir. Diabetik 

popülasyon i~·crisiııdeki bu farklılık tek başına nıctabolik regiilasyonla izah edilen1ez. Zira 

yetersiz kontrole rağrncn uzun yıllar sonra bile önen1li bir kotııplikasyon gclişnıcycn 

hastaların yanısıra, ı11iikcn1n1el glisenıik kontrole rağnıen erkenden şiddetli ııefropati gelişen 

hastalar da vardır. Bu nedenle DN patogenezinde genetik faktör!crin rolü üzerındc 

durulnıaktadır (6-10). Son zamanlarda diabetik rerıal hastalığın aynı aı\elcr içerisinde 

birikiıııirıin gösterilnıesi ile genetik faktörler daha da önenı kazaıınııştır ( 1{),11 ). 

Diabetik nefr(lpatiye hassasiyet ya da direnç t)luşunıunun 6.kronıozomun kısa kolu 

üzerindeki ınajor doku uygunluk konıpleksi (MI ıc:) tarafından kodlanan insan lökosit 

antijenleri (1 ILA) ile ilişkili olduğu ve IlLA-doku tiplenıesinin insüline bağırnlı diabetes 

nıellitus (IDI)M)'da renai hastalık riskini tayinde kullanabileceği bildirilnıektedir (7, 12, 13). 

Ancak, reıinopatinin aksine nefrt)paıi ve llLA ilişkisi hcııilz yctcrınce araştırıln1an11ştır. 

l)iabetik ncfropati ve JllJA arasındaki ilişkiyi araştıran çalışnıalarırı çoğu ycrleşnıiş 

proteinlirisi veya renal yetersizliği bulunan hastalar üzerinde yoğıınla~n1ı~tır (13-15). Bu 

çalışnıaların çoğu uygun kriterlere ve kontrol grubuna sahip değildir ( 13- 16) ve sonuçlan da 

çelişkilidir (7,9, ı 2- 14, 17 ,18). rv1ikroalbunıiııürili hastalar üzerinde yapılnıış ise çok az sayıda 

çalışma ınevcuttur (7, 19). 

Diabctik nefropatinin genetik detcrnıinantlarının hastalığın seyrinde erkenden 

bilinnıesi pratikte ~·eşitli yararlar sağlayacaktır. Ilüylece yüksek risk altındaki hastalara 
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dikkatlerin erken evrede yoğunlaşnıası nıün1kUn olacaktır. Hu hastalarda ııefropatinin en 

erken indikatörii olan nıikroalbuıııinüri için taraıııa progranıları daha dikkatli ve etkili 

yapılabilir. Aynca bu hastalara daha sıkı bir gliscnıik konlrol sağlanabilir (7, 12). 

Biz bu çalışı11aınızda DN patogenczinde llLA ile ilişkili genetik faktörlerin rolünü 

araştırmak ve ncfropati-IILA ilişkisine açıklık getirnıek amacıyla; diabet süresi 10 yıldan 

fazla olan, hipertansiyonu ve klinik proteini.irisi bulunn1ayan Tip I diabctli 55 hastada 

llLA-Class I ve Class il antijenlerini tayin ederek, başlangıç döneınde nefropatisi olan 

(ınikroalbunıinürili) ve olmayan hastalan IlLA antijenlerinin sıkhğı yönünden karşılaştırdık. 



3 

GENEL BİLGİLER 

IJİAUETİK NEFROPATİ 

Diabctcs nıcllitus (DM) insulin salgısının nıutlak veya ni~bi yetersizliği ya da insülin 

rezistansı sonucu ()luşan ve çok ciddi koınp!ikasyonlara neden olabilen cndokrin-nıctabolik 

bir hastalıktır (2()). 

l)iabcıcs rncllitus ctyolojik ve klinik açıdan heterojen bir grup lıiperglisenıik 

bozukluktan ibarettir. En sık görülen 2 nıajor klinik tipi insülinc bağnnlı diabctcs n1ellitus 

(IDl)M::::l'ip l diabetcs) ve insüline bağınılı ol111ayan diabctcs n1cllitus (Nll1DM=Tip il 

diabetcs)'dur (21 ). 

Diabctes 11ıellitus'lu hastalarda doku ve organlarda bıy<)kiıııyasal, nıorfolojik ve 

fonksiyonel bir takıın değişiklikler nıeydaııa gelnıektedir. Akut k(nııplikasyonlar yaşaını 

tehdiı edecek düzeyde, hatta fatal olabilir. ı~akat bugün için asıl sorun uzun sürede oluşan 

vasküler konıplikasyonlardır.Küçük dan1arlarda görülen diabcıik değişiklikler "Diahetik 

nıikrl>anjiyopati" l>larak adlandırılmaktadır. Rctinopati, nöropatl ve nefropati diabetin 

111ikrovasküler komplikasyonları, ateroskleroz ve sekcllcrı (scrcbrovaskiiler olaylar, 

nıiyokard infarktüsü, gangrenler) ise makrovasküler konıplikasyonları olarak kabul 

edilnıcktedir (22). lnsülin ve antibiyotiklerin klinik kullan1n1a girnıesinden sonra konıa ve 

enfeksiyon gibi akut koırıplikasyonlara bağlı ölüm l>ranı oldukça azalnıış, buna karşılık önıür 

uzaınasına paralel olarak geç kon1plikasyonlarda artış gözlcnnıiştir (3,22). 

l)iabetes nıellitus'lu hastalarda uı.un döııenıdc gelişebilen renal konıplikasyonlar dört 

grup altında incelenınektedir (6). 

l .Diabetik glonıerülopati 

2.Kronik pyknıefrit 

3.Papillcr nekroz 

4.l~enovaskiilcr hastalık 

Bunlardan en önenılisi yalnızca diabctc özgli bır kon1plıkasyon olan diabetik 

gloıncriilopati olup, diabctiklerdc görülen tcrn1iııal Jöııcın bi:Jbrek ha.stalığırıın başlıca 
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nedenidir. Diabetik ı11ikroanjiopaıinin böbreğe spesifik lezyonu olan gloınerülopati, nodüler 

ve diffüz glon1cruloskleroz şeklinde görülmektedir (1,23). 

Nefropati diabctik hastalar için bliyük bir pr<)blcn1 teşkil ctn1ektc ve özellikle tip 1 

diabette ölüın sebeplerinin başında gelmektedir. Gününıüzde diabet A.B.fJ.'de tenninal 

dönem böbrek hastalığı nedeniyle tedaviye alınan vakalarda tek başına en sık karşılaşılan 

nedendir (2). 

Tip l diabetli hastaların yaklaşık o/o35~40 kadarında 20 yıllık bir sürede renal yetersizlik 

gelişirken, tip II dial)etik hastaların ancak o/o5 kadanııda SDBY gclişn1ektidir. Adu\t diabetli 

hastal<ırın çoğu kardiyovaskülcr nedenlerle kaybcditn1ektcdir. Nefropati konusundaki 

çalışn1alar özellikle Tip 1 diabct üzerinde yoğunlaşınış ve ncfropati ~·eşitli klinik evrelere 

ayrılınıştr. Adult diabctte ise nefropatinin seyrı iyi biliıı111cn1ekte<lir (24 27). 

IJİABETİK NEFROPATİNİN PATOGENEZİ 

Diabetik Nefropaıinin patogenezi kesin olarak ay<lınlatılan1an1ışıır.İnsulin yetcrsızliği, 

hiperglisen1i ve ona eşlik eden metabolik b<)7ukluklar, heıno<linanük değişiklikler ve genetik 

faktörler suçlanmaktadır (7, 1O,12,23,28-3 J ). 

l.l\.1ctab(>lik Bozukluklar 

Genel olarak vaskülcr kon1plikasyonların kan glikozunun düzensiz kontrolüne bağlı 

olarak geliştiği sanılınaktadır. Çünkü bu koıı1plikasyonlar diabeti kontrolsüz olanlarda daha 

sık görülmektedir (30).Ayrıca insülin tedavisi ile rnikroalbuıı1iniirinin azalnıası ve 

hipcrfiltrasyonun diizclnıesi, bu kon1plikasyonların gelişiınindcn lıipergliseminin soruınlu 

olduğunu desteklen1cktedir (29). Bununla birlikte kliıü kontrollü ve uzun diabet süreli bazı 

hastalarda hiç bir koınplikasy<lO görülnıe1ken, iyi kontrollü hastalarda bazen birkaç yıl 

içerisinde rcıinal ve reııal hastalık gelişıncsi rııctabolik anornıalliklerirı nıikrovasküler 

hastalığın tek sebebi olınadığını <lüşüııdüm1ektcdir (32). 

Nlikroanjiopatik konıplikasyonların oluşınasın<la rol <Jyna<lığı kabul edilen n1etabolik 

bozukluklar şunlardır (30). 

t.J,roteiı1leri11 nonenzimatik glikozilas)'Onu 

Nornıal şartlar altında vücutta proteinlerin glikozilasyoııu eıızin1atik yolla yapılır. 

Proteinler yüksek glik(lZ <liizeylerine uzun süre n1aruz kahrsa glikoz noııenziınatik olarak da 
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protein 1110Jekülüne bağlanır. 13u regülc olıııayan glikozilasyon proteinin yapısının, dolayısı 

ile onun fonksiyonunun değişrnesine neden olur. Jlen1oglobin, albunıirı, lens proteini, 

fibrin, kollajen ve lipoprotcinler bu gruptandır (29,30,33). 

llcınoglobinin glikozillenn1e derecesi hipergliscmiııin süresi ve derecesine bağlıdır. 

Normal şahıslarda glikolize hemoglobin (IlbA 1c) n1iktar1 o/o 4-8 arasında olduğu halde iyi 

kontrol edilmeyen diyabetlerde o/o 8~ 12'ye çıknıaktadır. Dolayısı ile l-IbA 1c'nin seri ölçümleri 

diabetik hastada karbonhidrat ınctabolizması hakkında daha objektif bir değerlendirınc 

iınkanı sağlar. l-IbA 1c, eritrositlerin normal yaşam siircsi olan 100~120 gün için glukoz 

konsantrasyonunun iyi bir indeksidir. Glikolize Ilb'in oksijene afinitesi norn1al 

hen1oglobinden daha fazladır. Bu yüzden llbA 1 c'ııin artn1ası doku hipoksisine yol açar 

(29,33). 

()slo çalışı11asında 8 yıl süre ile takip edilen tip l dıahctli hastalardan klinık nefropaıi 

gelişenlerin hepsinde ortalan1a I lbJ\
1
c düzeyinin o/o l ()'dan daha fazla olduğu bikliriln1cktcdir 

(34). Ayrıca, klinik nefropati gelişiıninin intensif insulin tedavisi uygulanan hastalarda 

konvansiyonel insülin tedavisine göre üçte bir oranında azaldığı belirtilnıcktedir (35). 

Diabetik mikrovasküler komplikasyonların sıklığını azaltabilmek için llbJ\ 1c düzeyinin o/c 

7-7 .5 arasında tutulınası öneriln1ektcdir (36). 

Kollajen ve diğer bazal menıbran proteinlerinin aşırı ııon-cıızin1alik gtikozilasyonu ise 

gloınerül bazal menıbranında bazı değişikliklere neden olur. Bazal nıenıbran (I~M) kalınlığı 

artar ve fonksiyonları bozulur. Ayrıca glikolize fibrin, plazn1ine karşı dircn<.;lidir ve diabetik 

dokularda yoij,un fibrin birikimine katkıda bulunur (29,37). 

2~Aı1orn1al Poliol·Miyoinozitol Metabolizıııası. 

a) l'oliol (sorbitol) yolu aklivitesiııin artıııası: Sorbitol, glikozdan fraktoz 

teşekkülü sırasında nıeydana gelen bir ara üründür. (Jlikoz aldoz redüktaz enzinıi ıle 

sorbitole çevrilir (30). 

lfiperglisc111ik ortaın sorbitol n1etabolizınasını aktive ederek hücre içinde sorbitol ve 

fruktoz birikin1ine neden olur. Sonuçta intrasellüler o.sn10\arite artar ve hücre içine su girer. 

Sorbitol nıetaboliznıasının sinir dokusu, retina, renal glonıeriiluslar, kan danıarları ve lenste 

aktivitc kazandığı gösterilnıiştir. Aldoz redüktaz inhibitörlcri kullanılarak n1ikroangiopatiyi 
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önlenıeye yönelik yeni bir tedavi nıOOelı üzerinde çalışılnıakladır (29,3(),37). 

b) Miyoinozitol nıetabolizı11asındaki değişiklikler; Miyoinozitol glikozdan 

elde edilen bir hckzonoldür. Glikoz renal tül,uluslardan nıiy{}inozitolün reabsorbsiyonunu 

konıpctetif olarak inhibc ettiğinden diabetiklerin idrarında bol nıiktarda nıiyoinozıtol 

atılnıaktadır (3()). 

Diabetik hastalarda retina, renal glomerulüsler ve periferik sinirlerde miyoinozitol 

konsantrasyonu azalınıştır. Aldoz rcdüktaz enzinı inlıibitörlcri hücre içi miyoinozitol 

düzeylerinin azalnıasına mani olurlar. Ayrıca yeni diabetik olan hayvanlara nıiyoinozitol 

vcrilıııcsi renal hiperfıltrasyonu önlcnıcktcdir (30). 

Poliol ve miyoinozito!deki değişikliklerin I3M lczyoıınnun gelişiınindcki rolü ıam olarak 

bilinmemektedir Ancak, azalan Na/K-Al'P' az aktıvitesi veya fosfoinozitid 

metabolizn1asınrlaki değişikliklerin IlM ınetaboliznıasını cıkilcycl)ilcceği bildirdnıektedir (28). 

3-Diğer Metabolik Bozukluklar. 

a)-lleparan sülfat : fleparan sülfat proteoglikan, ckstrasellülcr ınatriksin negatif 

yükü ve yapısal stabilitesine katkıda bulunur. DN'de glon1erüler Bl\.1'ın hcparan sülfat 

proteoglikan konsantrasyonu yaklaşık % 50 oranında azalnııştır (38). Gloınerüler J3M'ın 

hcparan sülfat (IIS) muhtevası ile alhunıinüri arasında negatif korelasyon bulunduğu 

gösterilmiştir. Glomerüler BM'ın l-fS nıuhtevasındaki azalmanın negatif yük kaybına ve 

pertncabilite aı1ışına neden olarak albuırıinüriyc yol a\·tığı sanılnıaktadır (39). 

Ayrıca 1-JS n1ezenşiyal ckspansiyonu da inhibe ctnıektedir. Bu nedenle azalnıış HS 

konsanlra.syonu eksıra.sellüler nıatrikste artışa yol açabilir. I~kstra.sellüler nıatriks içindeki ı IS 

konsantrasyonunun azalıııası zayıf nıetabolik kontrol ve genetik faktörlerin birlikte neden 

olduğu bir duruındur (39). 

b)-Artnıış platelct agrcgas)'onu ve aglutinas)'onu : i'lıperglisenıiniıı tr<Jnıhosit 

agregasyoıı ve aglutinasyonunu artırdığı (33) ve aııtiagrcgan ilaçların diabetik vasküler 

konıplikasyonların gelişinıini azaltacağı bildirilnıcktedir (40). 

il. llenıodina111ik Değişiklikler 

DN'ııin oluşumunda hcnıodinanıik faktörlerin de rolü olduğu kabul edilnıektcdir. 

DM'da doku zedelennıesinin nedenlerinden birinin de artnıış kan akınıı olduğu 
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bildiriln1cktedir. Kan akımının artışı ise artcrioler dırcncin azalmasına bağlann1aktadır. 

Kapi\er yatakta artan hidrostatik basınç, hasarlannıış protein ve diğer nıakro111(Jlcküllcrin 

damar duvarına ve mcsangiuına filırasyonunu artırır. Kapiller sızıntının mcsangium ve BM 

konıponentlerinin sentezini stinıülc ettiği düşünülnıckıeciir (29,31). 

Tip I diabetde renal kan akın11ııda artışa yol a(,;an prcglon1erüler vazodilatasyonun 

nedeni tam olarak bilinmenıektedir. Mctabolik veya homıorıal faktörler sorunılu olabilir (31 ). 

Doku hipoksisini önlcnıek için pcrfüzyon ve filtrasyonun arttığı, bunun da nıikr<.lanjiopatiye 

neden olduğu tlne sürülınektedir. lntragloıneriiler basınçtaki artışın nıakronıolckülcr sızıntıya, 

BM'da kalınlaşn1aya ve nıczcıışial nıatrikste artışa neden olduğu bildirilıııcktedir (31 ). 

Diabelik hayvanlarda reııal arter steııozu olan böbrekte nefropati, carotis ı:ırter stenozu 

olan tarafta ise retinopati gelişıııediği gösterilıııiştir. l~u da, lıen1o<linanıık faktörlerin fJN 

gelişirnindc önen1li olduğunu gösten11ektcdir (31 ). 

III-İmmünogcnclik Faktörler 

Tip 1 diabetik hastalann sadece üçte birinde aşikar klinik nefropati gelişıncsi ve uzun 

diabet süresine rağıııen büyük bir kısnııııda klinik ııcfropati gelişn1enıesi patogenezde 

lıipergliseıninin soruınlu tek faktör olıııadığını ve genetik faktörlerin de rol oynadığını 

düşündürmektedir (6-1 ()). 

Genetik fak türler diabeıik mikroanjiopalik konıplikasy<lnların gelişinıiııi kolaylaştırabilir 

veya inhibe edebilir. Genetik olarak yüksek hassasiyet, nıiikenınıel gliscnıik kontrole rağnıen 

erkenden şiddetli DN gelişen vakaları; düşük hassasiyet ise yelcrsiz kontrole rağınen önen1li 

bir komplikasyon gclişn1eyen hastaları izah edebilir. Ancak kişisel hassasiyet ve koruyucu 

durunıun tabiatı tam olarak biliıımeınektedir. Son zanıanlarda diabetik renal hastalığın aynı 

aileler içerisinde birikinıiniıı gösrerilmcsi ile genetik faktörler daha da r,nem kazanmıştır 

(10,1 J), 

Ayrıca soyge~·nıişte hipertansiyon buluıınıası ile nefropati gclişnıesi arasuıda ilişki 

olduğu tesbit edilnıiştir. Bu duruın tip l diabette nefropati gelişiıninin hipertansiyona genetik 

bir yatkınlıkla ilişkili olabileceğini gösterıııektcdir (41,42). 

Diabetik nefropatiye hassasiyet ya da diren\'. oluşunıunun 111,A"sistemi ile ilişkili 

olduğu ve 1-ILA doku tiplenıesinin tip 1 diabetli hastalarda renal hastalık riskini tayinde 



8 

kullanılabileceği bildirilıncktedir (7, 12, 13). Ancak ncf rop ati ve lll..A ilişkisi konusundaki 

çalışrnaların sonuçları \'eiişkilidir (7,9,12-14, 17, 18). 

Diabctik mikrovaskülcr kon1plikasyonl<ınn patogenezinde iınmürıolojik faktörlerin rol 

oynadığını öne süren çalışmaların yan ısıra (7, l 2, 13), bu koınplikasyonlartn inıınünolojik 

mekaniznıalarla oluşmadığını bildiren çalışnıalar da ıııcvcuttur (9, 14, 17, 18). 

DİABETIK NEFROPATİNİN llİSTOPATOLOJİSİ 

Diabetik nefropati ııodüler ve diffiiz gluınerüloskleroz şeklinde kendini gösteren bir 

n1ikroanjiopati şeklidir (43). Diabetik hastalarda başlıca 3 çeşit glonıcrüler lezyon 

tanınılann11ştır (3()). 

1-Diffiiz gl(>tııerüloskleroz 

2-Nodüler gloınerüloskleroz 

3-Eksüdatif lezyon 

Diabetik glon1erülosklerozda bu oluşunıların tiiınü, biri veya birkaçı birarada olabilir. 

Ağır glon1erüler lezy<>nlara rağrnen böbrekler nonııal lıacü11de veya büyünıüştiir (43,44). 

Diabctin başlangıcından 15~20 yıl sonra diffüz ve no<lüler Jezyon!ar hastaların hepsinde 

görülür. Gloıneriiler BM'<la kalınlaşnıa ve mcsangiumda BM'a benzer nıadde birikinti 

vardır. Afferent ve efferent arteriollcrde hiyalirı(JZİS, pcritübüler glik(ljeıı, yağ ve 

ı11ukopolisekkarit birikiıni görülebilir. Nodüllcr ise g\{Jn1erülün perıferindc, yuvarlak, PAS 

pozitif hiyalen oluşunılardır ve daha seyrek görülür (30). 

Diabetik gloınerülosklerozun histolojik bulgularına sahip hastaların yarısından daha 

azında persistan proteinüri gelişnıektedir. Bu yüzden DN'nin erken tanısı için renal biopsinin 

pratik olnıa<lığı ve özellikle 'fip 1 diabette mikroalbunıinüri tayini kadar değerli olrnadığı 

bildiriln1ektedir. Atipik seyir veya ikili patoloji düşlinülınedikçe renal biyopsiye gerek 

yoktur. DN'niıı atipik seyri ise şu şekilde tarif edilnıektedir (3,45,46). 

1-6-8 yıldan daha az IDDM hikayesi yanında klıııik proteinürirıin bulunnıası, 

2-Retinopati olmaksızın nefropati olnıası, 

3-Renal fonksiyonların sliratle bozulınası 

4-Evvelin<le proteinliri olınaksızın renal fonksiyonların b(Jzulınası. 



9 

IJİABETİK NEFROPATİNİN IJO(;AL SEYRİ VE KLİNİK EVRELERİ 

r:rkcn ınorfolojik ve fonksiyonel değişikliklerin tesbit edilnıcsi ve nıikroalbuıninürinin 

önemi aıılaşıl<lıktan sonra Mogcnscn ve arkadaşları l'ip 1 diabctte nefropatinirı seyrini 

birbirini izleyen 5 evrede incelernektedirler (3,23,27 ,47 ,48). 

~:vre I (Erken renal hipertrofi ve hipcrfoııksiyon evresi) : Tip I diabet 

vakalarında teşhis sırasında hcn1cn bütün hastalarda böbrekler büyümüş ve glomerülcr 

fıltrasyon hızı (GI~R) artınıştır. Bu ınorfolojik ve fonksiyonel değişiklikler hipergliscnıinin 

kontrolü ile dlizelnıektcdir (47~49). 

Ilipcrfiltrasyonun nedeni glonıerüler kapiller basıncın artınasıdır. Ilipcrfi!trasyonun 

DN'nin başlan1ası ve ilerlenıesinde anahtar rol oynadığı ileri sürülnıcktedir (3,50). GFR ve 

filtrasyon fraksiyonu yaklaşık o/o 2()~40 kadar artar. BM ve nıesangiun1 ise norı11aldir. Bu 

evrede radyolojik oltı1ak böbrek dokusunun genişlediği gösterilebilir (30,49). 

E\•re 11 (Klinik belirtilerin eşlik etntediği böbrek lezyonları) : Üriner 

albumin ekskresyonu (UAE)'nun nornıal olduğu scssiı döneındir.Jlistopatolojık olarak 

BM'da kalınlaşına ve ıneıcngial genişlenıc vardır. Bir sonrakı evreye vakaların ancak o/o 

35AO'ı ilerler (47). 

ı~:vre 111 (Başlangıç diabetik nefropati): Mikroalbuminüri ile karakterizcdir. 

UAE'<laki standart klinik testlerle tesbit edilenıeycrı subklinik artışlara mikroalbunıirıüri 

deniln1ektedir (27,45). UAE'nun 30~300 nıg/gün (yada 20~200 ~Lg/<lk) arasında bulunnıası 

nıikroalbuminüri olarak kabul edilnıektedir. 6 ay içerisinde ayrl ayrı zanıanlarda alınmış 3 

idrar örneğinin 2'sin<lc n1ikroalbun1inliri varsa, hasta bu evrede kabul edilir (27,40). Tip l 

diabetli hastalarda lJAE'nun diabet süresi ile ilişkisi şekil l'de görüln1ekte<lir (4). 

lJAE'nu tayinden önce nılinıkün olan en iyi diabct kontrolü sağlannıalı, idrar steril 

olınalı ve ııoııkctotik durun1da alınn1alıdır. ()zclliklc tliabet yaşı 6 yıldan kısa ise artan 

lJAE'nun diğer sebepleri ekarte ediln1elidir (3,27 ,30,49). r:iziksel eksersizler, ürincr 

enfcksiy<lll, kl>njestif kalp yetnıezliği ve hipertansıyoıı gibi duruııılar da n1ikrı..lalbun1inüriye 

neden olabilirse de diahetik bir hastada nıikroalbunıiııüriııirı cıı öncnıli nedeni "Başlangıç 

Diabetik Ncfropaıi"dir (2,3,27 ,49). 
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------------
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30---------
____ ....,.. __ 
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' 
o •• 10 20 30 

Diabet süresi (yıl) 

Şekil 1 : 1'ip I diabetli hastalarda UAE'nuıı diabet süresi ile ilişkisi. 

Nornıal albumin ekskresyonu ile klinik proteinüri arası geçiş fazını oluşturan bu evre 

yaklaşık 5-10 yıl devam eder ve diabetin başlangıcından 10-15 yıl sonra bütün hastaların % 

30-40'ında görülür. Bu dönemde hafif kan basıncı yi.iksekliğin de bulunabilir. Böbreklerde 

değişik derecelerde histolojik lezyonlar vardır.(2,3,27). 

Son 10 yıldaki çeşitli çalışnıalarda Tip I diabette nıiksoalbunıinürinin klinik nefropati 

gelişeceğinin kuvvetli bir habercisi olduğu gösterilmiştir (26,27,45,51-54). 

Mikroalbuıninürisi olmayan kişilerde gelecek 10 yıl içerisinde persistan proteinüri gelişnıe 

riski çok düşükken, nıikroalbunıinlirisi olan Tip J diabctiklerin o/o 80'inde klinik nefropati 

geliştiği gözlennıiştir (3,27). 

J>roteinüri için standart klinik testler UAE'da ancak 2() nıisli bir artış olduğunda 

pozitifleşınektedir. Radioinınıünoassay veya iııınıi.iııl) kinıyasal yönıenılerle albustik negatif 

iken klinik DN gelişinıiııi önceden tesbit etınck nıünıküıı olnıakıadrr (27,30). 

UJ\E postür ve ekscrsizle değişebileceğinden idrar örneklerinin standart şartlar altında 

toplannıası gerekınektedir. Geceki idrar örneklerinde UAE düşük, giindüzki örneklerde ise 

daha yüksektir. Birkaç saatlik idrar örnekleri, sabah alınan idrar örnekleri ve 12 saatlik 

örnekler kullanılabilirse de en ideal olanı 24 saatlik örneklerin kullanılıııasıdır (2,3,30). 
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Diabctik nefropatiyi mikroalbuminürinin bulunduğu bu gizli evrede yakalaınak 

önemlidir. Bunun için Tip-1 diahetli hastalarda yıllık ınikroalbuminüri taranıaları 

önerilnıektedir. Zira düzenli ınetabolik kontr(ll ve anlilıipcrtansif tedavinin n1lkroalbuminüriyi 

azalttığı ve nefropati progresyonunu yavaşlattığı göstcri!ıniştir (3,4,3(),31,55-61 ). 

Evre iV (Kli11ik dial>etik ııefropati) : l)rotcinüri, hipertansiyon ve ınütcakiben 

Gr:R'da düşme ile karakterizedir. UAE 30() mg/gün'den fazladır (ınakroalbun1inüri). GFR 

teı:lavi cdiln1eyenlerde yaklaşık 1 ınl/dk/ay diişnıc gösterir. Proteinüti tedricen artarak neff()Ük 

scndronı tablosu yerleşir, böbreklerde ise klasik morfolojik lezyt)nlar ı11evcuttur (3,49). 

I:rken fazda GFR 130~7() 111!/dk, ara fazda 70·30 nıl/dk, iler!cnıiş faı.(_la ise 30-10 nıl 

/dk' ya di.işnıcktcdir (27 ,30). Yakaların çoğunda belirgin relin{lpati ve hipertansiyon n1evcuttur. 

Antihipertansif tedavi proteinüriyi azaltn1akta ve renal yetersizliğe gidişi yavaşlatn1akradır. 

Metabolik kontrolün ise, bu evrede nefropatinin seyri üzerine etkisi oln1aınakıadır (31 ). 

Tip I diabette persistan proteinüri (0.5 g/günden fazla total protein ekskresyonu) bir kez 

geliştikten sonra GFR yılda ortalan1a 10 ml/dk kadar azalnıaya devanı eder, kan basıncı ise 

yüksclnıeyi sürdürür. 10 yıl içerisinde vakalann en az o/(l 75'inde SDBY gelişmektedir (58). 

Evre V (Son dönem böbrek yetrnizliği): Glonıeriil!erdc yaygın harabiyet vardır. 

GFR 10 ml/dk'nın altındadır. Klinik olarak ürerniniıı diğer nedenlerinden ayırt cdilcınez. 

Albuıninüri azalmıştır. I-lipertansiyon ise daima vardır (30,49). 

DİABETİK NEFROPATİNİN TEDAVİSİ 

Diabeıik nefropatinirı spesifik bir tedaviyi yoktur. Jiasta ile sıkı bir işbirliği ve diabet 

cğitin1inin tedavide önen1i büyüktür. llastalar düzenli aralıklarla kontrol ediln1eli ve 

kon1plikasyonlıu· yönünden değerlcndirilnıelidir. 

Diabctes nıellitus tanısı konan bir hastada geç koıııplikasyonları (ınlen1eye yöııelık 

olarak; optiıııal gliscrnik kontrol (1-lbAlc düzeyleri <8°;(,) ve kan basıncının regülasyonu 

sağ!annıalıdır. lJygun diyet ve eksersiz ile hastalar ideal vücut ağırlığında tutu!nıalı, hastaların 

sigara kullanımı ve aşın protein alımı engellennıelidir. Aynca tekrarlayan enfeksiyonlarda 

uygun antibiyotikler kullanılnıalı ve gereksiz kontrastlı fılnılcrden kaçınılmalıdır (62). 

Kan şekerinin regülasyonu: Yetersiz mctabolik kontrolün l)N gelişimi i~·in aşikar 

bir risk fakti)rü olduğu gösterildiğinden nıünıkün {)lduğunca ll(Jfnıale yakın kan glikoz 
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düzeyleri sağlanınalıdır (30). Pon1pa tedavisi ile sıkı nıetabo!ik kontrolün nıikroalbunıinüriyi 

azalttığı, hiperfiltrasy(lllU düzelttiği gösterilnıiştir. Klinik nefropati yerleştikten sonra ise 

mctabolik kontrolün albuminüri ve nefropati progresyonu üzerine etkisiz olduğu 

bildirilmektedir (36,55 ,56,63 ,64 ). 

Klinik nefropati gelişiı11i11in intensif insiilin tedavisi uygulanan hastalarda, 

konvansiyonel insülin tedavisine göre üçte bir oranında azaldığı bildirilnıektedir (35). GFll 

azaldıkça insülin ihtiyacının da azalacağı uııuıulınaı-,:ılıdır (49). 

Anlihipertansif tedavi : 1-lipertansiyon ile diabctik böbrek hastalığının ilerlemesi 

arasında yakın bir ilişki vardır. 13u nedenle erken ve etkin bir antihipcrtansif tedavi gerekir. 

Antihipertansif tedavinin ırıikroalbuıninüriyi önenı!i ölçiide azalttığı gösterilnıiştir. Klinik ON 

vakalannda da hipertansiyonun düzcltilırıcsi protciııüriyi azailnıakta ve Gl-;R'daki azalmayı% 

50~60 oranında yavaşlatmaktadır.Kan basıncının 160/85 nınıilg'nın altında tutulnıası 

gerektiği bildirilmektedir (59,65-67). 

Antihipertansif olarak ACE inhibitörlerinin kullanılnıası önerilnıektedir. Çünkü bu 

ilaçlar glon1criil içi basıncı spesifik olarak düşürerek proteini.iriyi azaltmakta ve nefropati 

progresyonunu yavaşlatınaktadır. Glikoz kontrolü ve lipid profilini ise oiuınsuı. yönde 

etk.ilenıernektedir (48,68~ 70). 

Protcindeıı kısıtlı diyet : Diişük proteinli diyetin g!oınerüler lezyonlar üzerine 

koruyucu etkisi uzun zarııandan beri bilinn1cktedir. Pr{ııeiıı alınıının azaltılnıası aşikar ve 

gizli DN'si olan hastalarda albuıniniiri ve renal fonksiyonlarda düzelıneyc yol açınakta, en 

azından progresyonu engellcnıektedir (3,71 ). 

Günde 0.8 g/kg prcJteinli diyetin l)N'li hastalarda renal fonksiyonlar üzerine yararlı 

etkisi vardır ve nefropati ilerledikçe seçilnıiş hastalarda esansi yel anıinoa~it preparatları ile 

birlikte daha sıkı bir kısıtlanıa yararlı l)labilir (71). 

Son dönem böbrek hastalığının teda\'İSİ : Ürcnıik diabeıik hastalarda diyaliz 

veya rcnal transplantasyon gerekir. IJiabetik hastalarda rcnal replasnıan tedavisine 

nondiabetiklerden daha erken başlanıı1ası önerilir. Serun1 kreatinin seviyeleri yaklaşık lllarak 

7-9 ıngldl civarında iken diyalize başlanması önerilmektedir (3). 

Genel olarak diyaliz yapılan diahetiklerde mortalitc nondiabctiklere göre daha fazladır. 
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Özellikle kardiyovasküler komplikasyonları olanlarda hen1odiyalize alten1atif olarak <:AJll) 

önerilmektedir. CAl>J) uygulanıası beslcnı11e, glikoz kontrolü ve kardiyovaskülcr problemler 

açısından henıodiynlizc oranla daha üstündür. Bununla birlikte yüksek peritonit insidansı 

önemli bir problen1dir ( 1 ,2,72). 

Renal transplantasyon, erken rehabilitasyon, yaşaın süre ve kalitesinde iyilcşrne, 

rctinopati ve ııöropatinin stabilizasyonu veya gerilenıesi, hastanede yatış süre ve sıklığında 

azalına gibi yararlar sağlanıasının yanısıra; stcroid kullanımı nedeniyle sık enfeksiyon ve 

transplante böbrekte tekrar glon1eriiloskleroz oluşunıu gibi olunısuzlukları da birlikte taşır. 

Kardiyovaskiiler açıdan stabil olnıayan hastalara renal transplantasyon öneri!ınen1e!idir. 

C:anJı dont'.ır transplantasyonunda prognoz kadavra transp!aııtaSy()[JUJla göre daha İyidir (73). 

Son yıllarda konıbiııe böbrek ve pankreas transplantasyonu üzerinde <;.·aiışılnıakta ve 

yüz. güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Başarılı bir p:ınkreatik ve renal transplantasyon hcın 

ürcıni, hem de diabetik sendromu tedavi edecektir. (74.75). 

IIUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN (IILA) SİSTEMİ 

Lökosit antijenleri ilk defa 1958 yılında Dausscı tarafından taıııınlanmıştır. Multipar 

kadınların ve çok sayıda transfiizyon yapılan hastaların serunı!arında bazı insanların 

lök(>Sİtlerini aglutine eden antikorlar tespit edilmiş ve bu antikorların po!irnorfık genetik bir 

lokusun ürünü olan alloaııtijenlere karşı oluştuğu anlaşılnııştır (76). 

Bu antijenler ilk defa lökositlerde gösterildiğinden insan lökosit antijenleri (!ILA) isıni 

verilmiş ancak daha sonra yapılan çalışmularda l-11,A antijenlerinin sadece lökositlerde değil, 

olgun eritrositler hariç heınen bütün doku hücre yüzeylerinde bulunduğu ve glik{lpr<lteiıı 

yapısında olduğu tespit edilmiştir (76,77). 

Daha sonra yapılan çalışn1alarda IILA antijenlerinin sentezinin 6. kron1ozun1un kısa 

kolu iizeıinde bulunan ve ınajor histokompatibilitc konıplcksi (1\.11·1(') adl verilen bölgedeki 

genler tarafından k<xllandığı ve denetlendiği anlaşılnııştır (77). 

Transplante edilen bir d<.)kunun tutn1ası ya da reddi alıcı ile verici arasındaki doku 

antijenlerinin uyuşur olup olınaı1ıasına bağlıdır. Bu aııtijenler başarılı bir transplantasyon için 

major engeli oluştururlar. Son yıllarda, 1-ll,A sisteıninin iınınün cevabın reglilasyonundaki 

roli.inlin anlaşılnıası ve bazı hastalıklarda belirli flLA antijenlerinin daha sık görüldüğünün 
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tesbit edilrncsi ile l ILA sesteıni daha da önen1 kazanııııştır (77). 

Major doku uygunluk anlijcııleri veya transplantasyon antijenleri de denilen IJLA 

sisteıni üzerindeki uluslararası çalışınalar 1962 yılında başlaınış ve glinüınüze kadar hen1 bu 

antijenlerin yapısı ve fonksiyonu, henı de bunlan tayin için kullanılan yöntenıler konusunda 

büyük gelişrneler olnıuştur.Dünya Sağlık Örgütüne bağlı uluslararası bir koıııite 

(I-ILA-Noınenclature Coınınittee) her 2-3 yılda bir toplanarak gelişnıeleri değerlendimıekte 

ve liLA konıpleksinin ten11inolojisi üzerinde çalışrnaktadır (76-80). 

MA.JOR lliSTOKOMPATİllİLİTE KOMPLEKSİ (MllC) 

HLA antijenlerinin sentezini denetleyen genlerin yer aldığı lokusların bulunduğu 

kromozon1 bölgesine MI-IC denir. İnsanda I-ILA antijenlerinin sentezi 6.kron1ozomun kısa 

koluna yerleşmiş en az 4 lokus taraf1ndan yönetilir. Bu lokuslar A,B,C, ve D harfleri ile 

belirtilir (76-80). 

Şekil 2'de in.sandaki 6 nolu kron1ozonun Mf·IC bölgesi, buradaki 4 lok.usun yerleri ve 

birbirine olan uzaklıkları şematik olarak görüln1ektedir. Bu genlerin lökalizasyonları 

moleküler biyolojik tekniklerle belirlennıiştir (77). 
MHC kompleks• 

c lass il class 111 class 1 

ı---"'----1 ~--1 ( ___ _A ___ ı 

'''\/"' OP DO DR \ / TNFcı ac A 
\ 

\ 

Senıromer 
Ct.A C2 TNFB 

o 500 1000 ı 5 00 2000 2500 ıooo 

ki\oba.z 

21A: 2!hidroksilal ı\, 21 B: 21·hidroksilaı. B, BF: Propcrdiıı Faktör. C2,CılA ve 

CılB : komplenıan komponenıleri TNFu ~·e TNF P : Tüınör Nekrofi1.an faktör u ve p. 

Şekil 2 : llLA Kompleksi. 

3 5 00 

D lokusun<la 3 subgrup (DP,DQ,DR) bulunn1aktadır.A,B ve C lokuslarının ürünleri 

Sınıf I !-ILA antijenleri (class 1), D loku.sunun ürünleri ise Sınıf 11 liLA anıijenleri (class II) 

olarak isiınlendirilnıektedir. Bu antijenlerin n1olekülcr yapıları birbirine çok benzer ancak 

doku dağılımları ve fonksiyonları farklıdır (46,80-85, 113) (76-83). 
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Son yıllarda kişinin belirli bir antijene karşı iyi yada kötü imnıün cevap verebiln1e 

yeteneğinin de genler ıarafından belirlendiği anlaşılnııştır. ln1nıün cevap (Ir) genleri denilen 

bu genlerin enfeksiyöz, neoplastik ve otoirnnıün hastalıklara karşı kişinin duyarlı ya da 

dirençli (1lmasında rol oynadıkları ve Ml-JC içinde yer aklıkları taln11in ediln1ektedir (86). 

Ayrıca komplen1anın bazı koınponeııtlerini denetleyen genler ile 'l'NJ;~ a. ve TNF~ p 
gibi sitokinlere ait genlerin de MJ1C içinde yer aldıkları göstcrilnıiştir. Bu genlerin ürünleri 

(Sınıf 3 antijenler) transplantasyon antijenleri şeklinde ro! oynanıazlar (77 ,8 l ). 

Hl.A sisıcnıi bugün için insanda bilinen erı p(ılinıorfik genetik sistemdir. Ifcr bir !okus 

için bir dizi allel gen bulunur. Bu al eller nun1ara!andırılnııştır (örneğin ı ILA-A 1, l lL.A ·B8 

gibi). Uluslararası çalışma grupları tarafından henüz bir numara verilnıeıniş aleller için 

(Wllrkshop) ön takısı kullanılır (örneğin l II.A-Dw2). f Il.A sistenıi son derece polinl<>rfik bir 

sistcındir ve bilinen her bir lokusta çok sayıda aile! nıevcuttur. Ö111eğin HLA-A lokusunda en 

az 24, 1-ILA-B lokusunda ise en az 50 farklı aile! vardır. IILA-l)w ve Dl~'lerin bazıları 

analog, bazılan ise analog değildir. Örneğin Dwl ile J)R 1 ana!og iken, J)w4 ile DR4 aynı 

şeyi tcn1sil ctnıcınektedir (77). JlLA sistcınindc bugün için bilinen antijenler tablo I'de 

görüln1cktctlir (77). 

(Jcnel (public) ve Özel (private) JJI..A Aııtigenleri 

·rek bir nıolekül üzerinde bulunan ve diğer n1olcklillerde bulunnıayan I ILA-antijenleri 

t'>zel antijenler olarak isinılcııdiri!ınektedir. Buna karşılık çeşitli I-11.A molekiillcrinde ortak 

olarak bulunan deten11inantlara ise genci antijen deııi!nıektcdir. Hl.A-Bw4 ve Bw6 genci 

antijenlerin cıı iyi bilinen örnekleridir ve bunlardan biri 1-ILA-l! alelleri ile belirlenen her 

nıolekül üzerinde bulunur. Özel 111. .. A-B antijenlerini taşıyan n1oleküller üzerindeki lfLA~Bw4 

ve Bw6 puplic antijenlerinin dağılıını ve I·ILA~DRw52 ve DRw53 ile birlikte bulunan DR 

antijenleri tablo ll'da görülıı1ektedir (77) 

Başlangı~·ıa (iz.el (özgiil) antijen olarak düşiiıılilen b;:ızı 111.,A antijenlerinin daha sonra daha 

dar özgiillliğe sahip olan 2 veya 3 subgrubu bulunnıuştur. Bunlar başlaııgı~-ıa özel antijen 

olduğu sanılan orjinal antijenin splitleridir ve asıl özgül antijenler bu splitlcr olup orjinal antijen 

bu splitler için ortak genel bir antijeııdir.Örneğin A25 ve A26, A IO'un sp!iıleridir ve Al() özgül 

A25 ve A26 n1olekülleri üzerinde ortak bulunan genci bir antijen olarak düşünülnıekte ve 

parantez İ\·inde gl)stcrilınektedir. 'fablo J'tlc genel antijenler (pareııtez içinde) ve sp!itleri (tlzgül 

antijenler) göriilnıektcdir (77) 
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.Tablo 1 Bilinen llLA antijeı1lerinin listesi (77) 

A B c D DR DQ DP 

Al B5 B51(5) Cwl Dwl DRI DQwl DPwl 
A2 B7 B\v52(.'i) Cw2 Ü\V2 DR.2 DQ\.V2 DPw2 
Al B8 Bw53 Cw3 Dw1 DR3 DQw3 DPw3 
A9 Bl2 Bw54(w22) Cw4 Dw4 DR4 DQv.•4 DP·w4 
A 10 Bl3 Bv.•55(w22) Cw5 Dv.·5 DRS DQwS(\.vl) OPv.·5 
All BJ4 B1-v56(w22) CW6 J)\v(ı l)R\\·6 l_)(Jw(ı(wl) DPw6 
Aw19 BJ5 Bw57(17) Cv..·7 [)w) fJR7 DQw7(v.•3) 

A23(9) B16 Bw58(17) C>v8 Ü\~'8 DR 1.v8 DQv.'8(ıv3) 

A24(9) Bl7 B\v59 Cv.·9(v.•3) Dv,:9 fJR9 DQv>9(v.•3) 
A25( 10) 818 B'v60(40) (\vlO(v.·3) Ü\vlO l)RıvlO 

A28 B21 Bw61(40) Cwll Dv.•l l(v.•7) DRwll(5) 
ı\29(,v\9) B\v22 Bv.•62(15) Dv.•12 DRv.·12(5) 
A30(w19) B27 Bv.•63(!5) DwL1 IJRv.·13(v.·6) 
A31(w19) B35 Bw64(14) Dw14 OR\.vl4(v.fı) 

A32(w19) B37 Bw65(14) Dw!S DRwl5(2) 
Aw33(w19) B38(16) B•v67 Dv.:16 DRwl6(2) 
Aw34(10) B39(16) B".:7l(w70) Dwl7(ıv7) DRw17(3) 
Aw36 B40 Bw'70 J)wl8(v.·6) DR\vl8(3) 
Aw43 Bw4I Bı,v72(w70) Dv; 19( \\'6) 
Aw66(10) Bw42 Bw73 Dw20 DRv,·52 
/\w68(28) B44(12) Bw75(15) Dw21 DRw53 
Aw69(28) B45(12) Bw76(15) Dıv22 

Aw74(wl9) Bw46 Bw77(15) Dw23 
Bw47 ov .. 24 
l3\V48 Bw4 Dw25 
B49(2I) Bv.'6 Dw26 

Bw50{21) 

Ayrıca aynı lokus içinde bulunan antijenler arasında serolojik olarak çapraz 

reaksiyonlar görülebilir. I~u durun1 orıak antijcnık dcterrniıı<11ıtlar1n varlığı ile ızah 

ediln1ckıedir. Bu şekilde cross-reaksiyoıı gruplan (C:f{EG) nıevcuttur. Örneğin AJ antijenine 

karşı oluşnıuş an ti serurnlar A 11 ve Al antijenleri ile de reaksiyonlar verebilir (8()-85). 13azı 

IILA cross-reaksiyon grupları ve grup elcınanlan tablo llI'dc görülnıckıedir (77). 
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Tablo il Genel ve Özel llLA-Antijenleri (77). 

Bw4 

B5,Bl3, Bl7, B27, B37, B38 (16),Il44 (12) 

Bw47, B49(21), BSJ (5),Bw52 (5), Bw53, 

Bw57(17), BwSR (17), Bw59, Bw63 (15), Bw77 (15) 

Bw6 

B7, 88, Bl4, B18,Bw22, 835, B39 (16), 840, Bw41, 

Bw42, 845(12), Bw46, Bw48, BwSO (21), Bw54 (w22), 

BwSS (w22), Bw56 (w22), Bw60 (40), Bv.·61 (40), Bw62( 15), 

Bw64 (14), Bw65 (14), Bw67, Bw70, Bw71 (w70), 

Bw72 (w70}, Bw73, Bw75 (15), Bw76 (15). 

DRw52 

DR3,DR5,DRw6, DRwR, DRwl 1 (5),DRwl2 (5), 

DRwl3 (w6), DRw14 (w6), DRwl7 (3), DRw18 (3) 

DRw53 

DR4,DR7,DR9 

'l'abln 111 : Ba·lı llLA Cross Reaksiyon Grupları (CRE(J) \'C Grup üyeleri 

f-ILA CREG 

Al-CREG 

ı\2-CREG 

B5-CREG 

B7-CREG 

815-CREG 

CREG Üyeleri 

Al,A3,Aw36 

A2,A28 

BwSI (5), Bw52(5), Bw62(15), Bw63 (15), 818, Bw35 

B7 ,827 ,Bw54 (w22),B.,v55 (w22), Bw56 (w22), Bw60(40), Bw61(40) Bw42 

Bw62 (15), Bw63 (15), Bw57 (17), Bw58 (17) 

llLA KALITIMI 

IILA genleri tıpkı ABO eritrosit sistenıiııde olduğu gibi kodonıinan olarak geçer. 

1-listokonıpatibilite genleri birbirleriyle sıkı bağlantı gösterir. Bu nedenle geçişleri kalıp 

halinde olur. Bu kalıp genlere haploıip adı verilnıektedlr. Çocuk bir haplolipini anneden, bir 

haplotipini de babadan alır. Bu nedenle anne veya baba ile çocuklar arasında ınutlaka 1 

haploıip uyumu vardır (76,78,79,81-83). 
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Herbir haplotipde birer A,B,C ve D aileli vardır. 1-laplotip nesiller arasında bir paket 

olarak aktarılır. 2 haplotip bireyin genotipini oluşturur. Mcndel yasalarına göre doğacak 

çocuklar 4 ayrı hapl(ltİp kon1binasyonundan birini gösterecektir (77). Kardeşlerin% 25'indc 

her iki haplotip de aynıdır, yani tam bir doku uygunluğu vardır (fiLA-özdeş) 0/o 5()'siııde bir 

haplotip uyıımu vardır (haploidantik).Kardeşlcrin o/o 25'inde ise h<ıplotipler hiç benzenıez 

(49,80,84). (76,77,82). 

HLA-lokuslannın sayısı ve bu Jokuslardaki aşırı allel sayısı göz önüne alındığında 

akraba olnıayan iki bireyin I-Il.,A özdeş bulunnıasının nedenli nadir bir durunıu olacağı 

anlaşıln1aktadır (82). 

Nesiller arasında haplotip aktarın11 sırasında nadiren lokus!ar arasında crossing-ovcr 

görülebilir. Bu şekilde yeni bir haplotip ortaya ÇLkabilir. l~u ihtinıal A ve JJ lokusları arasında 

o/o 0.8, B ve D lok usları arasında ise o/o 1 'dir. B ve C lokusları birbirine çok yakın 

olduğundan bu iki lokus arasında crossing-over ihtin1ali çok nadirdir (78). 

Bağlantı Deııgesizligi (Liııkage dısequilibriuın): 

Bir populasyonda yakın bağlantılı lokuslardaki bazı allellcr aynı haplotipte şans 

sonucu beklenenden daha sık olarak birlikte bulunnıaktadır. 13u durun1 bağlantı dengesizliği 

olarak bilinnıekte ve gözlenen ve beklenen sıklıklar arasındaki fark (Delta=ö) olarak 

hesaplanınaktadır. Örneğin kuzey Anıerikadaki beyaz popülasyon arasında I-ILA-B8 sıklığı 

().()9, llL,A~DR3 sıklığı ise 0.12'dir. JILA B8 ve DI-~.3'lin aynı haplotip içinde birlikte 

bulunnuısının beklenen sıklığı 0.09x0. 12::::: 0.01 'dir. Ancak. bu hap\<.llip beklenenden 7 nıisli 

fazla (llarak 0.07 sıklıkta göri.iln1ektedir. !~öylece ô değeri= 0.07~0.0l= ().06 olacaktır (77). 

llLA antijenleri ile hastalıklar arasındaki ger~·ck ilişkilerin belirlenınesinda bağlanH 

dengesizliği önem taşır. Bu nedenle gö7. önünde bulundurulınalıdır. ()rrıeğirı başlangıçta 

Multiple skleroz IILA+B7 ile ilişkili bulunnıuştur. Ancak daha sonra bu hastalığın 1-ILA-Dl{l 

ile ilişkisinin daha kuvvetli olduğu ve B7'nin dengesiz bağlantı sonucu DR2'ye takılnıış 

bulunduğu anlaşılnııştır. DR2 de henüz bilinıneyen asıl suçlu allel'in bir sıkı bağlısı olabilir. 

Bağlantı dengesizliği biyolojik avantajı olan gen konıbinezonlarının doğal seçimle sıklık 

kazanıııası ile izah ediln1ektedir (76,80). Kafkas ırkında göriilen bağlantı dengesizliği 

örnekleri tablo IV'de göriiln1ektedir (77). 
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Tablo iV : Bağlantı dengesizliği örııekleri (Kaf'kas ırkı) 

J-laplotipler 6 (x!03 ) 

flLA-Al, 88 53.2 

HLA·A2,B4 14.8 

IlLA-827, Cwl 9 

HLA-827, Cw2 19.9 

l-ILA-B7,DR2 36.8 

HLA-B8, DR3 61.3 

llLA-DR2-DQwl 93.6 

l-ILA-DR3, DQw2 37.4 

f!LA-DR4, DQw3 87.5 

~ll,A AN'l'İJJ<:NLERİNİN YAPISI, F()NKSIY()NLARI Vl<: DOKU DA(;JLIMI 

IILA antijenleri glikoprotein yapısında 2 polipeptid zincirinden oluşınuştur. f1ücre 

dışı, hücre ınen1branı ve sitoplazn1a içi olınak üzere 3 bt)Jüınden ibarettir. l-il~A Class l ve 

Class 1 n1olekülleri tcn1elde birbirine benzerler fakat fonksiyonları birbirinden farklıdır 

(76-79). 

Class l nıolekülünliıı uzun polipcptid zinciri 44()()() dalton molekül ağırlığında olup, 

disü!fit bağları ile bağlı 3 kangaldan oluşn1uştur (al ,a2,a3).Kangallardaki an1inoasitlerin 

dizilirni anüjenik özgüllüğü oluşturur. Kısa polipcpıiJ zinciri ise 12()()() dalton molekül 

ağırlığındaki J32 nıikroglobulindir. P2 mikroglobuliniıı ınolcküler yapısı inımünglobulinlere 

benzer ve sentezi Ml-IC dışında 15. kronıozoın tarafından kodlanır. ~2 nıikroglobulin Class l 

nıolekiilliııün antijenik yapısında rol oynanıaz ancak nıolekülün ıneınbran yüzeyinde tenısil 

edilnıesinde önenılidir (76,78-84). 

HLA-Class il antijenleri ise plaznıa zarına batık dunınıdaki iki polipeptid zincirinden 

oluşınuştur. Uzun olana polipeptid zinciri 34000, kısa olan J3-polipeptid zinciri ise 29(}(}() 

dal ton nıolekül ağırlığ1ndadır (76-79,81 ,82). I-ILA Class 1 ve Class il ınoleklillerinin 

şcnıatik yapısı şekil 3'dc görülnıcktedir (77). 
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Şekil 3 : llLA Class I ve Class il Moleküllerinin Şematik Yapısı (77) 

Son olarak rekon1binan ONA metotlarının geliştirilnıesi çoğu HLA nıolekülündeki 

an1irıo asit dizilinıinin anlaşılnıasına yardını etnıiştir. IIL./\-A2 nıolekülünün kristal yapısı da 

açıklığa kavuşnıuştur (77). 

Class I antijenleri nükleus tünı hücrelerde bulunur. Class 11 antijenleri ise ınakrofajlar, 

nıonositler, aktivc 1' hücreleri ve il lenfositleri gibi hücrelerde bulunur. (:Jass il anıijeıılerinirı 

bulunduğu irnrnün yetenekli hücre sayısının az oluşu hu antijenlerin tayinini 7_orlaştınnaktadır 

(76, 78, 79,81 -83). 

1-ILA antijenleri doku uyuı11u11da ve inın1ü11 cevabın regülasyonunda rol oynar. Self ve 

ııonself ayırın11 f[MC yolu ile oln1aktadır. Olgunlaşına süreci içinde T lenfositler kendi 

MJ lC'siııi tanınıaya ve antijeni sadece kendi MHC'si yolu ile gön11eye progranılanır. Class 1 

ve il antijenleri antijenin helpcr ve sitotoksik T hlicrelerine sunulnıasında rol oynarlar. 

llelper (CD4) ·r lenfositler Class 11 antijenlerle ilişkili, siıotoksik (CD8) olanlar ise Class I 

antijenlerle ilişkili yabancı antijeni tanırlar (84,86). 
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llLA ANTİ.JENLERİNİN TAYİNİ 

Bütün Class l antijenleri ile çoğu Class il antijenleri genetik olarak eş olnıayan 

bireylerde hunıoral antikorların yapınıını uyanrlar. Bu özellikleri nedeniyle scrolojik olarak 

tayin cdilibclirler. Serolojik yöntemler içerisinde en sık kullanılanı nıikrolenfositotoksisite 

tesıidir (76,78,79,85·89). 

1\-likroleııfositotoksisite testi : Bu testin yapılabilnıesi için antijen, antikor 

(antiserum) ve tavşan koınplcnıaııı gereklidir. Antijen HL,A antijenleri saptanacak kişinin 

lenfositleridir. Bu lenfositler genellikle çevre kanından elde edilir. Kadavrada dalak ve lenf 

düğümleri de lenfosit kaynağı olabilir. Antisenım!ar genellikle nıultipar kadınlardan sağlanır. 

fctüsün babaya ait antijenleri ile inınıünize olan ınultipar kadınlardan alınan serun1lar 

arıti-lILA antikorları i\'erir. Politransfüze kişilerin serurnlan da IILA antikorları yönünden 

zengindir. llu antisenırnlar iınmün elektro( orctik yöntemlerle ayrışttrılarak spesifik anti-I lLA 

antikorları elde edilnıiştir (76,78,79). 

Mikrolenfositotoksisite testi küçük kuyucuklar içeren özel plaklarda yapılır. lfcrbir 

kuyucuğa sırasıyla; hangi HLA antijenine yönelik olduğu bilinen anliserurn, llLA antijen 

tipleri tayin edilecek lenfositler ve kon1ple111an konur. Antiserurnlardaki antikorlar 

koınplenıaıı varlığında yöneldikleri antijenleri taşıyan lenfositler üzerinde sitotoksik etki 

göstereceklerdir. Faz kontrast nıikroskopta ölü lenfositler can!Liardan bazı boyaların yardlnıı ile 

kolaylıkla ayırt edilir. Bir kuyucukta lenfositlerin büyiik çoğunluğunun ölü bulunnıası, bu 

lenfositlerin o kuyucuktaki antikorun Ö7,glilHiğüne uyan bir !~LA anlijcni taşıdıklarınL gı)sterir 

(76. 78. 79.88,89). 

l,cııfosiıoıoksisite testi için Kissn1cyer Niclscn ve NII I ıııetodu uygulannıaktadır. 2 

evreli Nlll 111etodu daha duyarlıdır. Bu nıetotda lcııf<)Sİtler birinci aşanıada antiserunıla, 

ikinci aşanıada ise kornplenıanla iııkübe edilmektedir. Sonra eozin ile boyandıktan sonra 

fornıaldehit ile fikse edilip ters faz kontrast nıikroskopta değerlcııdirilnıcktedir. Caıılı 

hücreler kenarları düzgün ve parlak iken; ölü hücreler kenar!art düzensiz, şiş ve mat 

görüniirndedir (Şekil 4). 

Ölüın oranı o/o 10\ın altında ise negatif, o/n 80'iıı üzerinde ise kuvvetli pozitif olarak 

değerlendirilınektedir. Sağlıklı bir değerlcndirnıe İ\·in pozitif ve negaıiC kontrollerin iyi 

çalışması gerekir (78,85-87). 
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Şekil 4 : Mikrolcııfosiloluksisite 1'esti (89) 

Boyanıa ve tesbit için Tripan rnavisi-ED"fA veya Stairı-r:ıxT~1'de kullanılabilir (80,82). 

HLA antiseruınları-2ü°C'nin altındaki deep-freeze'de saklanınalı ve çözülen 

kon1plenıan yeniden dondurularak kullanılrnaı11alıdır. Ayrıca işlenı esnasında kullanılan 

forınaldehit ve Hanks' gibi sollisyonlllrın pl-I'ları 7 .2-7 .4 arasında olınalıdır (78). 

llLA-DR antijenleri de serolıJjik olarak aynı şekilde tayin edilcbilrnektcdir. Ancak IIl~A, 

A,B,C tayini için total lenfositler kullanıldığı halde l ILJ\-DR tayini için B lenfositlerin 

saflaştırılınası gerekn1ektcdir. Ayrıca inkübasyon süreleri Class I'e göre daha uzundur 

(76,78,79). 

B-lcnfositlerin saflaştırılınasında değişik y(.)nteııılcr kullarıılrrıaktadır. Bunlar şu şekilde 

özetlenebilir. (79,89-94). 

J-Nylon wool yönteıni: Naylon paınuk ihtiva eden bir kolonda yüzey ı:lzelliğiııden 

dolayı B lenfosillcrin tutulnıası esasına dayanır. Uzun 7.arnan alnıası ve canlılık oranının düşük 

olması dezavantajıdır (79,90). 

2-E.Rozct Testi : 'f-Lenfositlerin +4°C'de koyun eritrozctleriııi çevrelerinde 

toplayarak rozet oluştunııası ve bu rozetlerin sanırifüjlc çöktürülerek B !erıfosiılerden ayrı/nıası 

esasına dayanır. Uzun zaınan al111ası ve canlılık oranının çok dlişUk o!nıası sakıncalarıdır 

(79,91). 
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3-Monoklonal Aııtikorlar (mAb) ; Bu yöııtcrnde T ve/veya B lenfosillerine karşı 

spesifik rnonoklonal antikorlar kullanıln1aktadır. Daha az zaman alnıası ile sağlık ve canlılık 

oranlarının daha yüksek olınası bu yöııten1in en büyük avantajıdır (92-94). 

Pratik uygulamada nıAb'ların kullanıldığı 2 n1etut mevcuttur (79). 

a-Lynpho-Kwick metodu : T lenfositlerin spesifik Pan 'f'-mAb'lar aracılığı ile 

lizisi ve daha sonra ortarndan uzaklaştınlrnası esasına dayanır. 

b-İınmüno magnetik separasyon (IMS): Bu yöntemde T ve B lenfositlerinin 

yüzey antijenleri için spesifik nıonoklonal antikorlarla kaplı nıagnetik polystrene 

nıikroboncuklar (Dynabeads)R kullanılnıaktadır. Dyrıabead'Jerle antikoagülanlı kan inkübe 

edilmekte ve hedef hücreleriyle rozet oluşturan dynabead'ler nııknaııs yardınııyla tüpün bir 

kenarına yapışnıaktadır. Bu şekilde yarını saat gibi kısa bir süre İ\'.erisinde o/o 99 saflık ve% 

95'in üzerinde canlılıkta hücreler izole edilnıektedir (92-94}. Şekil 5'de imnıünonıagnetik 

separasyon yöntenıi şenıatik olarak görülınektedir. 

A 

c o 

·'-i-····."'lli 

Şekil 5: İn1müno Magnetik Sepnrasyon Yönle11ıi (95). 

izole edilen hi.icre süspansiyoıılarından l 'cr µ! kuyucuklara konarak 20-30 dk. oda 

ısısında inkübe edilir. Sonra koıııplerııan ilavesi y<ıpılır. 2()-30 dk. sonra Dual-florescent 

boya (Acridine orange/Ethidiunı broıııide) ile boyanarak iııınıünfloresan nıikroskopıa 
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değerlendirilir. Canlı hücreler yeşil, ölü hücreler ise kırnuzı olarak görünür. Değerlendinnesi 

çok kolaydır. Ayrıca n1ikroskoba otomatik okuyucu ve n1ikrokoınpiitür de adapte edilebilir. 

Kolay, hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. Ancak r11aliyeti biraz yüksektir (94). 

B Lenfositlerin saflaştınlrnasında kullanılan yönteınlerin birbirleriyle karşılaştırması 

Tablo· V'de görülmektedir (79). 

Tablo V : ll Lenfositlerin saflaştırılmasında kullanılan yönteı11ler \.'e 

veriınlilik düzeyleri (79) 

Yönıcın Nylon Wool E-rozct Lynpho-K\vick IMS 

B.lcııfosit oranı 0!tı 82 o/o 60 o/o 99 

B.lcııfosit canlılıgı % 50 % 30 o/o 75 o/o 95 

DR plağında değer.kolaylığı + (+,-) +++ ++++ 

Son yıllarda poliınerize zincir reaksiyonu (PCR) gibi genonıik tekniklerin 

geliştiriln1esiyle HLA-allelleri kesin olarak saptanabilnıektc ve özellikle HLA-DR tayinindeki 

yanlışlıklar ortadan kalmaktadır (96). Aynca nıonospesifik antiscrunıu olan az sayıdaki Hl .. A 

antijeni Oow-cytonıctrik olarak da tayin edilebilmektedir (78). JILA-D lokus antijenleri ise 

nıikst lenfosit reaksiyonu (MLR) denilen bir yöııtenılc tayin edilnıektedir. MLR D 

lok, .. ııııdaki bütün farklılıkları ortaya koyar. Özellikle kenıik iliği transplantasyonunda 

öneınlidir (76,78,79). 

llLA ANTİJENLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ 

HLA antijenlerinin tayini (doku tiplcnıesi: tissue typing) klinikte çeşitli yönlerden önem 

taşır. 

1-Transplantasyoıılarda uygun (histokonıpatibl) verici Se\·inıi: İdeal verıcı 

genetik yönden özdeş olan tek yunıurta ikiz kardeşidir (singcııeik transplantasyon). Böyle bir 

şans çok seyrek olduğundan isnsanda organ ve doku transplantasyonları genellikle 

allogcneik tiptedir. 

Başarılı bir transplantasyon ıçırı nıajor engel r-.111C'dir. Bugüne kadar yapılan 
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çahşn1alar, alıcı ile verici arasındaki özdeş IILA antijenlerinin sayısı nedenli fazla ise, takılan 

böbreğin yaşan1 süresi yönünden, başarı oranının o denli yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur.Vericide bulunup alıcıda bulunınayan antijene Miss-Match (MM) deniln1ekte ve 4 

MM'den fazlası uygun görülınemektedir. Graft sürvcyi yönünden en ()ncnılisi DR, sonra B 

!okus antijenlerinin uyunıudur (97). 

2-İnımün yanıtın düzenlenmesi : Traıısp!aııtasyon fizyolojik bir olay 

oln1adığından MJJC sistcıniniıı asıl fizyolojik fonksiyonu in1n1ün-tanın1a olayında (J11aya çıkar. 

Self ve ııonself ayırınıı MHC yolu ile olmaktadır. Olguıılaşnıa süreci içinde 1' hücresi kendi 

MllC'sini tanınıaya ve antijeni sadece kendi Ml-IC'si yolu ile gömıeye progranlian1r (84). 

Class 1 antijenleri sitotoksik (CD8) T lıücrelcriııin, Class II antijenleri ise hclper T 

(CD4) hücrelerinin fonksiyonlarını diizenler. Class [ve il antijenleri imnıün cevabın ortaya 

çıknıasıııda, antijenin yardınıcı ve siıotoksik 'r lıücrelcrıne sunulnıasın<la rol alırlar. CD4( +) 

olanlar Class II-anıijcnlcrle ilişkili, CD8(+) olanlar i~e C]ass I-antiJenlerle ilişkili yabancı 

antijeni tanırlar. Bu nedenle MlIC aııtijerılerinin yokluğu ağır sellüler irnnıün yetınezlik 

tablosuna yol açar (22,79,84). 

J~agllSİte edilen antijen nıakrofaj içerisinde Jizozonılarla eritilir. 13azı antijen 

konıponentleri hücre yüzeyine çıkarılarak hücrenin MI IC antijenleri ile kornpleks oluşturur. 

Sadece bu şekilde MHC antijenleri ile koınpleks oluşturan antijen paryaları T lenfositlerini 

uyarabilir (77). 

lmınün cevabın MHC içinde yer alan Jr genleri tarafından kontrol edildiği ve kişinin 

yabancı bir antijene karşı yanıt verip vercnıiyeceğinin bu genlerce belirlendiği sanılmaktadır. 

Bu genlerin kişilerde bazı hastalıklara karşı direnç veya duyarlılık oluşmasında rolleri olduğu 

düşünülmektedir (882,84). 

3-'I'ron1bosit ve granülosit transfüzyonlarındli uycun verici seçiminde : 

Özellikle tromlxısitlcr çok irnınliııojendir. Bu nedenle aplastik aneıııi, akut löseıni tedavisi ve 

özellikle de kenıik iliği nakil!erinde alıcı ile verici arasıııda l{I,A~uyuıııu gerekli olabilir (77). 

4-Adli tıpta babalık tayini : lll,A sistenıi çok poliınorfik bir sisteındir. Bu 

nedenle babalık tayininde l-ILA doku tiplcnıesi kan gruplarına göre Ç{lk daha üstün bir 

yöntemdir. Ancak bu konuda kromozoın ve l)NA çalışnıa!arı daha spesifiktir (76,78,79). 
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5-Ilastalıklarla HLA arasındaki iliski ; Son yıllarda HLA antijenleri ile bazı 

hastalıklar arasında bağlantı olduğu gözlennıiştir. Bu bağlantı kiıııi hastalıklarda son derece 

sıkı, kinıi hastalıklarda ise nisbeten zayıftır.Örneğin, IILA-B27 ile ankilozaıı spondilit 

arasında güçlü bir beraberlik söz konusudur. Şöyleki, norıııal populasyonun o/o 9'unda 

bulunan HLA-827 antijeni aııkilozan spendilitlilcriıı % 90'ıııda nıevcuttur (Rölatif risk : 

91).0ysa nıultiplc skleroz ile tlLA-87 antijeni arasındaki bağlantı zayıftır. Bu tuıtijen normal 

kişilerde o/o 25, hastalarda % 36 oranında mevcuttur (rölatif risk : 1.5). Rölatif risk antijeni 

taşımayan kişilere göre, artijeni taşıyanların hastalığa yakalannıa şanslarının nedenli fazla 

olduğunu gösterir. Tablo Vl'da HLA antijenleri ile bağlantılı hastalıkların belli başlıları 

sıralanrı11ş ve rölatif (RR)'in nastl hesaplandığı gösterilıniştir (77). Görüldüğü gibi listenin 

başında ron1atizınal hastaltklar gcln1ektedir. Klinikte yüksek RR'li hastalıkların tanı ve ayırıcı 

tanısında, I-ILA tiplenıesi yardınıcı olabilınektedir. Ancak değişik toplunılarda bu antijenlerin 

sıklığı büyük farklıltklar gösterir. 

Ayrıca E-lLA antij~ıılcri ile hastalıklar arasındaki gerçek ilişkinin belirlenmesinde 

bağlantL dengesizliği durunıu da göz önünde bulundurulnıalıdır. 

Tablo VI : llLA-Antijenleri ile bazı hastalıklar arasıııdaki ilişki 

(Kafkas ırkı): (77) 

flastalık Antijen Rühıtif risk 

Aııkılogaıı sporıdılıt B27 91 
Rcitcr sendroın u B27 40.4 

Akut antcrior üvcit 827 7.98 

Romatoid artrit DR4 6.4 

Sistcınik lupus c-rileıııatozus DR2 3.IJ 

DRJ 2.7 

Behçet hası.ılığı 85 3.3 

Sjügrcn sendromu DR3 5.6 

Gnıves hastalığı DR3 3.8 

lnsulinc bağunlı DR4 6.3 

DiabcLcs nıcllitus DR3 3.3 

DR3/4 33 
DR2 0.25 

DQw8 31.8 

. . . (% <ınLijcıı pozitif hasla) x (%antijen negatif kontrol) 
Röl;ıLıl rısk"' -----------------

(o/o <ınLijcıı negatif IKısLa)x ("kaııtijcıı pozitif kontrol) 
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Bu lıastalıklann çoğu 1-iLA Class il antijenleri ile ilişkilidir. Bu birliktelik, işlennıiş 

antijenik fragmanların helpcr CD4 (+) T lenfositlere suııuhnasında Class II nıolekülleriııin 

rolünü yansıtmaktadır. 

l-ILA antijenleri ile ilişkili hastalıklar genelde birkaç ortak özelliğe sahiptir C98): 

1. Ilu hastalıkların etyopatogcnezi bilinınenıektc<lir. 

2. I·Icrediter özelliğe sahiptir fakat geçişin zayıf ohnası nedeni ile belirli bir III~A 

antijeni ile ınutlak bir beraberlik göstemıez. 

3. Bu hastalıklar inınıünolojik bozukluklarla birliktedir. 

HLA ile İlişkili bu hastalıklar başlıca 4 grup altında toplanabilir (98) : 

1-Eııflanıatuvar hastalıklar (ör: Ankilozan spondilit, Reiter hastalığı). 

2-Kalıtsal metalxıliznıa hastalıkları (ör: }{emakr(11natozis-A3). 

3-0toin111ıün-endokriıı hastalıklar (çoğu I-ILJ\-DI{ !okusu ile ilişkiU). 

4-Konıplenıaıı yetersizliği scndronıları. 

Bu ilişkilerin hangi mekaniznıalarla meydana geldiği tanı olarak anlaşılınış değildir. 

Birçok ınekaniznıanın birlikte rol oynanıası n1uhten1eldir. Öne sürülen mekanizrnalar 

şunlardır (77). 

a·İı11mün yaıııtın bozulnıası : Self-nonscır ayırıını 1 II,A antijenleri sayesinde 

olmakta ve self toleransın bozulnıası otoinımünitcyi başlatnıaktadır. inunürı yanıtın 

regülasyonunda Tr genleri de rol oynanıaktadır. Klşirıın belirli bir antijene karşı iyi yada kötü 

irnnıiin yanıt vcrchilnıe yeteneğinin bu genler tarafından yönetildiği ve }~LJ\ ile yakın ilişkisi 

bulunan bu genlerin enfeksiyöz, neoplastik ve otoiınnıün hastalıklara karşı duyarlı ya da 

dirençli olnıasında dol oynadıkları tahnıin edilnıektedir. 

bMlll,A nıolekülünün taklit edilmesi : Yabancı antijen konakçı hücreleri 

yüzeycrıdeki HLA'yi taklit edebilir. Böylece kendini ortaya çıkacak in1n1ü11 yanıttan korur. 

Aksi de n1üınkündür. Patojene karşı oluşan kuvvetli in1nıün yanıt n1oleküler benzerlik 

nedeniyle patojeni taşınıayan sağlanı dokulara da zarar vcrebilır. 

c~lll,A moleküllerinin etyolojik ajan içiıı reseptör olarak görev yapnıası 

: Bu hipc>tez, diğer hücre yüzey antijenlerinin bazı virüsler için reseptör rolü oynadığı 
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gözlemine dayann1aktadır. Örneğin CD4 determinantı I-IİV i\;in reseptör görevi yapınaktadır. 

Şayet B27 aııkilozan spondiliıc neden olan virüs için reseptör ise, 1327 antijeni pozitif olan 

şahısta ankilognn spondilit riski yüksektir, ancak hastalık sadece bu virüse ınaruz kalnıa 

sonucu ortaya çıkabilir. 

d·T hücre antijen reseptörünün rolü 1-lastalık prcdispozisyonunu T hücre 

antijen reseptörü belirler. 

INSULINE BAGIMLI DİABETES MELLİTUS, llEREDİTE VE llLA 

l'ip I diabet etyopatogenez açıdan organ spesifik otoinınıiin bir hastalık olarak kabul 

edilnıektedir. Klinik gözlcnılcr ve deneysel çalışnıalar ot<Jinınıün olayın <Jrtaya \;'Iknıasıııda 

llLA antijenleri ile ifade edilen genetik yapının öncnıiııi gösterınektedir. Bu genetik yapı ya 

doğrudan ya da çevresel faktörlerin (virüsler, toksik ınaddeler, fizik ve psişik travına, 

gebelik vs) etkisiyle ve hiç kuşkusuz heriki sebeple <Jtoagressiviteyi haşlatrnakta ve 

sürdürmektedir (99). 

lrvinc tip I diabeti \'.evre faktörlerinin hakin1 olduğu (tip l c), spontan (tip 1 a) ve her 

ikisinin birlikte olduğu (tip 1 b) olarak 3 alt gruba ayırn1ışsa da böyle hir ayırın1ın geçerliliğı 

şüphelidir. HLA J)R3 ve JJI{4 antijenlerinin Jl)DM'de I-ILA ile ilişkili diabete yatkınlık geni 

veya aksını tanın1ladığı ve bunlara S l ve S2 aksları denebileceği ileri sürülmüştür. S l 

patcrrıiııin prirner oıoin1n1ün bir bozukluğu, S2'nin ise primer çevresel bir faktör ile buna 

sekondcr otoinımün bir cevabı yansııtığı ileri siiriiln1liştür. S 1 alt grubundaki bireylerde 

Ilaşin1ato tiroiditi ve adrenal yetnıezlik gibi diğer otoiınnıün hasıalıklartn prevalansırıın 

yüksek olduğu bclirtilınektedir (99). 

llastalığa öncülük eden otoin1nıün proçesin kökeni 6.krom<lzon1un kısa kolu 

üzerendeki histokornpatibiliıc (IILA) antijenleri ile yakından alakalıdlr.Sel[-noıısclf ayırıını 

ve iınn1iin cevabın düzenlenme.si Ml·IC yolu ile olınaktadır. lnın1Lin saldırıyı tayin eden bu 

bölgedeki imınüıı cevap gcnleridir. Self toleransın bozulnıa.sı ise otoinın1ürıiteyi 

başlatnıaktadır (77). l)arıkreas adacık dokusuna bir saldırı elverişli genetik bir orıaında 

in1nılin cevap oluşturarak yıllar sürecek bir oto;:ıgressiviteyi başlatabilir (99). 

"fip I diabette ikiz konkordansı ')'ip II diabetıcıı daha dü~iiktlir (%54'e tfı;91) (\0(1). 

Birinci derecede akrabalarda diahct üykllsii ·rıp II diabetikleriıı yaklaşık S0 3()'unda 
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n1cvcutken, 'I'ip I diabetli hastaların sadece <ft:ı 10\ın<la nıevcuıtur. Bu da ·rip 1 diabette 

genetik konıpancntirı adult diabete göre daha zayıf olduğunu göstcn11cktedir. Ayrıca 'fip 1 

diabctin insidansında öııeınli oranda ırksal farklılıklar 11ıcvcuıtur. 'fip l diabet siyahlarda ve 

Japonlarda seyrektir. Çünkli Hl,A-DJ{3 ve DR4 bu popülasyonda nadirdir (32). 

Aile çalışnıalarının sonuçlan Tip 1 diabete yatkınlığın I-Il,A-J)/DR lokusu ile kuvvetli 

bir biçimde ilişkili olduğunu göstermektedir. Tip 1 diabetin l!l~A ile ilişkisi geniş olarak 

incelennıiş ve Tip I diabetli hastaların o/o 95'inden fazlasında I-Il./\-·Dl{3 ve/veya DR4 pozitif 

bulunmuştur. llatta DR3/DR4 için hetcrozigot olanlarda IDDM riski yalnızca DR3 veya DR4 

taşıyanlara göre daha fazladır. HLA~DI{.2 ile IDDM arasında ise negatif bir korelasyon 

mevcuttur (77, 101-105). 

Aile çalışmaları Tip 1 diabet için rölatif risk hesabını ıııtinıkün kıln11ştır. IILA--I)R3 

antijenini taşıyan kişilerde Tip I diabct gelişınc riski genel populasyondan 3.3 rrıisli razladır. 

DR4'ü olanlarda ise 6.3 kere daha sıktır. DR3 ve DR4'ti birlikte taşıyanlarda ise risk 33 

ınisli artın ıştır (32,77, 105). 

Ayrıca 'fip l diabet gelişen knrdcşlcrin o/o (ı()'ındaıı fazl~ısı 111..A-ıdaııtik, <y/) 35'i 

haploidantik, o/a5'dcıı daha azı ise ııon-idantiktir. Diabctik bir kardeşe sahip çocukta ]·İp 1 

diabet gelişnıe riski; Tip I diabetli kardeşi ile IILA-idarıtik ise 118 n1isli, hoploiJantik ise 31 

nıisli arırnıştır. 111.,A yönünden non idarııik ise diahct gelişıııc rıski ııomıal popul;ı"yondan 

farklı değildir. Şayet ailenin diahetik tek çocuğu varsa, doğacak çocukta diabet gelişnıe 

riskinin 15-20 kere fazla olduğu st>yJenebilir (32). 

HLA-A !, A2, B8, B 15, B 18, B40, Cw7, Dw4, IJR4, Dw3 ve DR3 doku gnıplarıııda 

hastalığın görülıı1e sıklığı yüksek (elverişli grup), huna karşılık III.,J\-A3, J\J 1, B7, Dw2 ve 

DR gruplarında ise çok seyrektir (diabctc dirençli grup). 

Avrupa ve Aınerikadaki Tip I diabetli hastalarda en sık rastlanan 3 hap!otip şunlardır 

(104). 

!. Al, ll8, Bw6, Cw7, IJR3 haplotipi (% 10.7). 

2. A2,Bw62 ( 15), llwlı, Cw3, IJR4 (% 9 7) 

3. A2, llw56 (22), Cwl, DR4 (% 5.5). 
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1'ip 1 diabete genetik dispozisyon prinıer olarak Hl,A-1)1{3 ve IJR4 arııijenleriyle 

naklcdilnıcktedir. l-II~A-B8, BIS ve Bl8'deki artışların ise, açık bir şekilde JILA-DR3 ve 

DR4'dcki artışa sekoııder olduğu anlaşıln1ıştır (1()3). Zira; B8, Bl8 ve DQw2 ile DR3 

arasında, A2, BIS ve DQw3 ile Dl~4 arasında, A3, 1~7 ve DQwl ile DR2 arasında, A2 ite 

844 ve A 1 ile de B8 arasında bağlantı dengesizliği tılduğu göstcrilnıiştir. DQw8 ise 

DQw3'ün spliti olup DR4 ile arasında bağlantı dengesizliği n1cvcuttur. Bu nedenle DQw8'i 

olanlarda RR çok yüksektir (RR : 31.8) (77, 104). 

Bu bulgular diabctc eğilirn yapan genlerin bir şekilde inıı11ün cevapla ilişkili olduğunu 

ve beta hücre tı-ıhribatına yol açan çevresel faktörlere aşırı duyarlılığa sebep olabileceğini 

düşündürmektedir (22,J 06). 

Sonuç olarak; HLA tayini 'fip l diabetiıı erken tanısında öııen1li bir role sahiptir. 

Ancak, HLA tayini halen kinıde Tip 1 diabet gelişnıeycccği konusunda daha güvenilir 

sonuçlar vermektedir. l)R3 ve DR4'ü bulunnıayan kişilerin, özellikle rölatif olarak 

hastalıktan korunınayı işaret eden DR2'ye de sahipse hastalığa yakalanma şansının çok 

düşük olduğu kabul edilmektedir (77, 105). 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma diabet süresi 10 yıldan fazla oları, hipertansiyonu ve klinik proteinürisi 

bulunırıayan 1'ip 1 diabetli 55 hasta (29 erkek, 26 kadın) üzerinde yapıldı. 

Bu hastalar 1988+1993 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştım1a 

J-Iastanesi iç llastalıkları kliniğinde 'fip 1 diabct tanısı ile yatarak takip ve tedavi ediln1iş 

toplan1 21() vakadan davet üzerine kontrole gelen 66 hasta arasından seçildi. Tip I diabetli 

21() hastanın arşivden dosyaları çıkarıldı. Bunlardan hipertansiyonu ve proteinürisi 

bulunı11ayan, diabeı süresi 10 yılı aşan ve Erzurun1a yakın çevrede oturan toplaın 130 

hastanın adreslerine mektup yollanarak kontrole çağrıldı. Çalışnıaya kontrole gelen 66 hasta 

içerisiııdeıı uygun kriterleri taşıyan 55 vaka dahil edildi. 

Diabeti 30 yaşından önce başlayıp insulin kullannıakta olan vakalar 'l'ip I diabet olarak 

kabul edildi (21). Rutin idrar rnuaycnesinde pr()teinüri veya hen1atürisi olan vakalar ile 

hipertansif (WJ-10 kriterlerine göre 16()/95 n1nıffg'ııın üzeri) hastalar çalışına dışı bırakıldı. 

Üriner enfeksiyon ve konjcstif kalp yetınezliği gibi renal veya sistenıik başka bir hastalığı 

bulunan vakalar ve rliabct süresi 1 O yıldan kısa olan hastalar çalışıı1aya alııırnadı. Aynca, ağır 

hipergliscınisi ve glikozürisi olan hasıalar da çalışnıa kapsaını dışında bırakıldı. nu nedenle 

bu çalışn1a yatarak tedavi gören ve bir çok koınplikasyonu bulunan hastalar üzerinde değil, 

herhangi bir şikayeti olnıayan ve ayaktan kontrole gelen vakalar üzerinde yapıldı. 

Tüm hastalarda açlık kan glukoz düzeyi, krealiııin değeri ve HbA 1c düzeyi çalışıldı. 

Rutin idrar nıuaycnesi yapıldı ve idrar kültürü alındı. Yaklaşık l 'er ay ara ile 2 kez toplanan 

24 saaılik idrar örneklerinde n1ikroalbuıniııüri tayini yapıldı. Diabctik rctinopati yönünden 

bütün hastalara fundoskopi yapıldı. Yakaların yaş, viicut ağırlığı, diabcı süresi ve başlaııgıy 

yaıı, kullandıkları ilaçlar kaydedildi. 

(Jrincr albumin ekskrcsyoııu (UAE)'ııun 30 nıg/glin'lirı altında {)lnıası Jl()nnoalbunıirıüri, 

3()"300 nıg/gün arasında buluıınıası ise rnikroalbunıiııiiri olarak değerlendirildi (4,39,107). 

Yaklaşık J 'er ay ara ile 2 kez toplanan 24 saatlik idrar örneklerinin her ikisinde de 

nornıoalbunıiııüri veya her ikisinde de n1ikroalbuıninüri tcsbit edilen toplaın 55 hastanın 

1-IIJA-doku testleri yapıldı. 1-ILA-doku tayinleri Kronik Böbrek llast<ılıkları Tedavi Vakfı 

f·ILA-doku tiplendirme laboratuvarında çalışıldı. Kan glikozu ve kreatinin düzeyleri 

hastancnıiz biyokin1ya laboratuvarındaki llİ'I'AC:Jll-Autonıatic Analyzer 705 cihazında 

uygun kitler kııllanılarak çalışıldı. IZutin idrar muayenesi de otoıııatik cihazda yapıldı. 

'l'ansiyon arteriyel yatar pozisyonda ve bir süre dinlcııdiktcrı sonra sağ koldan 

sfignıonıanonıetre ile iki kez ölçüldü. Ortalanıa arteriycl basınç (OJ\B) diyastolik kan 
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basıncına nabız basıncının üçte biri eklenerek hesaplandı (69). Oftalınoskopik gilzdibi 

değerlendirmesi lıastancnıiz göz hastalıklan polikliniğince yapıldı. 

Üriner albunıin ekskresyonları yaklaşık 1 'er ay ara ile 2 kez alınan 24 saatlik idrar 

örneklerinde imnıünopresipitasyon yönteıni ile <Hçüldii ve iki değerin ortalaınası alındı. İdrar 

toplaına işlenıi sırasında hastalardan nornıal aktivitelerine devanı etınelcri ve zorlu fiziksel 

aktivitclerden sakınnıaları istendi. 24 saatlik idrar nıiktarları kaydedildi ve l()'ar cc'lik 

nuınuneler analiz işlemine kadar ~7ü°C'da derin dondurucuda nıuhafaza edildi. 

Mikronlbumiı1ürinin immünopresiı>itasyon Yöntenıi İle ()lçünıli 

Mikroalbunıinliri diizcyleri "SPQ 'I'EST SYS'J'l~M for MICROAI~BUt\1IN" (Jncstar 

Corporatioıı, USA, Cat No : 86()72) ticari kiti kullanılarak hastanenıiz biyokinıya 

laboratuvarında inınılinopresipitasyon yöntenıiyle ölçüldü. Ölçünıler Mitsubishi S2 818 

otoanalizörde yapıldı. 'festin intraassay % (~V'si 3, irıterassay 9(, CV'si ise 4.3 idi. 

1-İdrar örnekleri çalışmadan 6 saat önce derin dondurucudan çıkarılarak, çözünmesi ve 

oda sıcaklığına gelırıesi sağlandı. 

2-Örnekler çalışnıa öncesi santrifüj edildi. 

3-0toaııali7.Ör kit prospektüsüne uygun olarak proğranılandı. 

4-Standart ve kontrol numuneleri çalışılarak kalibre edildi. 

5-Daha sonra nun1uneler gode'ler içerisinde otoaııalizöre verildi. 

6-nıg/litre olarak kaydedilen sonuçlar idrar volünılerine göre uyarlanarak mg/gün 

değerine çevrildi. 

il bA le Düzeylerinin l'ayini : 

llbA 1c düzeyleri "Glyc-Affin T!Yf Cilib" (Isolab ine, USA, Cat No: .sr~ 622()) ticari kiti 

kullanılarak kroınatografık yönten1le ö!~'.Li]dli. 

Bunun i~·in EDTA'lı plastik lüplcre 2'şcr çç venöz kan örnekleri alındı ve hastanen1iz 

biy(Jkimya laboratuvarında aynı gün içinde çalışıldı. Testin intra ve interassay o/o CY'si 3'den 

küçüktü ve non1ıal değeri o/o 6±2 idi. 

1-Antikoagiilanlı kan t>ı·ııeğinden 5{} µJ alınarak 400 µl "San1ple preparation reagcnt" 

ile karıştırıldı ve 1 ()dakika bekletildi. 

2-llazırlanan henıolizauan 50 ~ll Giye Affın kolonlarına tatbik edidi. 

3-Birkaç basanıak işlenıden sonra Non-Glikolize henıoglobinler uzaklaştırıldı. 
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4-Glikohen1oglobiııler "second fraction elutİl)l1 agent" ile kolonlardan tüpleri alındı. 

5-Daha sonra spektrofotonıetrik analiz ile abSllrbanslar elde edildi ve 

J()()x Gllb'in absorbansı 
6- o/o (Jllb = ---------------- fomıülünderı hesaplandı. 

GJlb'in absorbansı + (lüx Non Gl!b'in absorbansı) 

llLA-Class 1 ve Class il [)oku Antijenlerinin Tayini 

FJastaların l-ILJ\-Doku tayinleri ser<>lojik olarak standart iki aşanıalı NII-1 (National 

Institute of llealth) ınikrolcnfositotoksisitc yöntenıi ile yapıldı (76,78,79,85,88,89). Bunun 

i~'.İn Biotest'dcn alınan ve -70°C'de derin dondurucuda rııulıafaza edilen lyıııplıotype 

!ILA-ABC 72 (Lot No : 723001) ve lyınphotype llLA-DR 72 (lot No : 68 3306) hazır 

Tcrasaki plakları kullanıldı. Plaklar üzerindeki kuyucuklarda l 'erµ! llLA-antiserunıu ve 

parafın nıevcuttu. 

T ve B lenfositlerin izolasyonunda innilmornagnctik separasyon yöntemi kullanıldı ve 

hücreler dual-floresceııt boya ile boyanarak iııvert inınıünfloresan ınikroskopta 

değerlendirildi (92-94, 108-1 !O). 

Kan verecek kişilerin aç olnıaları ve 24 saat öncesinden insülin dışında herhangi bir 

ilaç alınanıalan saglaııdı. 

Kullanılaıı Kimyasal Maddeler 

-1-lanks'solüsyonu (Sigına), l-listopaque-1077 gradieııt solüsyonu (Signıa) 

-Tcrasaki ABC plağı (lymphotype HLA-ABC 72, fliotcst, Loı No: 723001) 

-ı·crasaki 1)1~ plağı (lynıplıotypc IJR 72, I~iotcst, J,ot No: 683306) 

-Class I reakıifı (DynahcadsR, III~A Class I, Dyııal, Lot No: 7000) 

-Class 11 reaktifi (f>ynabcadsR, f-II-A-Class 11, Dynal, l,ot: 6922) 

-1.-iyofılize Rabbit coınplcıncnt (llehring), I;oetal Calf seruın (Seroıııed S O 113) 

-Acridine orange (Sigma A 6014), Etlıidiurn bronıide (Sigrna E 8751) 

-Ethanol (% 95'lik), NaOH (Merek) 

-Trinatriuın ciırate (Merek), NaCI (Natrium chlorid-Mcrck) 

-Nal-12 P04 x 2 H20 (Natriuın hidrojen fosfat~2 lıidral, Merek) 

~Na2 IIl)04 x 12 JI10 (J)inatriun1 hidrojen fosfat-12 hidrat-Merek) 

-I-leparin (liqueıı1ine)R Disıile su (RO su arıtına sistcrnirı<len alındı). 
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Kullanılan tıbbi malzemeler : 

-Magnetic Particle Concentrator (Dynal MPCR-6), Coulter Mixer, Pasteur pipeti 

-Hamilton enjektörü (J-50 µ!), mikropipetler ( 10-100 µI ve 100- 1000 µl'lik) 

-Santrifüj (lleracus, Labofuge), in1münfloresan ınikroskobu (Olynıpus) 

-P~I nıetre,stcril pipet uçları, plastik 10 cc'Jik enjektör, steril eldiven 

Solüsyonların hazırlannıası: 

1-J>hosphate Buffercd Saliııe (PBS)'in hazırlannıası 

Nacı :8.Jg 

Na ıı, PO, x 2 H,o : 0.177 g 

Na1 l-IP04 x121120 : 1.98 g hassas terazide tartılarak 1000 nıl distile suda 

çözüldü. Solüsyonun Pl-l'ı Na OH ile J>H nıetrede 7.4'e ayarlandı. Sonra süzrne kağıdından 

süzülüp ağzı kapalı olarak buzdolabında muhafaza edildi. Kullanın1 öncesi zanıaıı zaınan 

PI-l'ı yeniden kontrol edildi. 

2-Sitrallı J>BS (% 0.6'Jik)'iıı hazırlannıası : Önce 12 graııı ·rrinatriun1 sitrat 

1()() ın1 distile suda çözülerek% 12'lik stok sitrat çözeltisi hazırlandı. Ilu solüsyon +4°C'da 

buzdolabında saklandı. Bu çözeltiden 5 111! alınıp üzerine 95 mi PBS ilave edilerek% 0.6'1ik 

sitratlı PBS elde edildi ve bitere kadar kullanıldı. 

3-Konıplenıanın ha:r.ırlanıııası : I~iyofilizc konıplcnıarı kullarıını öncesi 1 1111 

distile suda çöziildii. l Ier defasında yeniden taze olarak hazırlandı. 

4-o/o 2'1ik l<~oefal Calf Serum (FCS)'un hazırlantııası : 50 n1l ı-:·cs üzerine 

2.5 1111 1-laııks'solüsyoııu ilave edilerek her defasında yeniden hazırlandı. Derin 

dondurucudan çıkarılan 1 nli'Jik fCS solüsyonu 15 gün süre ile buzdolabında +4°C'da 

nıuhafaza edildi ve o/o 2'1ik FCS'in hazırlannıasında kullanıldı. 

5-Acridine orange/Ethidium bromide (A()/EB) boya solüsyonunun 

hazırlanması: 15 ıng acridine orange ve 50 mg ethidium bronıide hassas terazide tartılarak 

(eldivenli ve nıaskeli olarak) 1 nıl o/o 95'lik etanol içerisinde çözüldii. ()zerine 49 ınl PBS 

ilave edilerek iyice karıştırıldı. Bu stok boya soliisyonu ağzı kapalı plastik tüplere 1 'er rnl 

olarak bölündü ve deep freeze'de saklandı. Kullanın1 öncesi 1 111! stok solüsyonu üzerine 14 

n1l PBS ilave edilerek karıştırıldı ve kullarııın süresince (yaklaşık J 5 gün) buzdolabında 

karanlıkta saklandı. Ayrıca her kullanın1 üncesi santrifiij cJikli. 
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Solüsyonların muhafazası : 

Hazır Terasaki plakları, fCS ve stok boya solüsyonu -70°C'de derin dondurucuda 

n1uhafaza edildi. 'ferasaki plakları özel an1balajlarında ve buz içerisinde getirtildi ve 

kullanıma kadar hiç çözülmemesine dikkat edildi. israf oln1aması için FCS solüsyonu ağzı 

kapaklı steril plastik tüplere 1 'er rnl bölünerek donduruklu. 

llanks' solüsyonu, histopaque -1077, liyofilizc koınplen1an, reakıifler, PBS ve 

sitratlı-PJ3S solüsyonları, kullanın1 için hazır b(lya (AO/EB) solüsy<lllll, % 12'\ik St(>k siırat 

solüsyonu ve o/o 2'lik FCS +4°C'dc buzdolabında n1ulıafaza edildi. 

llLA f)()KU TiI>i TAYİNi (J\.likrolenrusitotoksisite yüntenıi ile) (76,78,79,85-89) 

A~'f'otal lenfosit izolasyonu : I:icoll Hipaque üzerinde santrifüjle t(Jtal lenfosit 

izolasyonu zaınan aldığı ve işlen1 süresini uzattığı için hedeflenen lenfositlerin direkt olarak 

'J-lanks'solüsyonu+aııtikoagülanlı kan" karışımından ayrı ayrı izolasyonu önerilmektedir 

(92-94,108-110). Ancak bu işlcnıde class 1 ve class JI reaktiflerinin JOO'er µl kullanılnıası 

gerck11ıektedir. ç:ok pahalı olan bu reaktiflerden tasarruf etnıck ve nıaliyeti düşürnıek 

anıacıyla bu ınel(Jd Ankara t)niversitesi l'ıp FJkültesi lnınıünoloji laboratuvarında 

uygulandığı gibi nıodifıye edilerek önce total lenfosit izolasyonu yapılmış ve 50'şer µl reaktif 

k ullaıulı11ışur. 

-llastadan aç karnına, heparinle yıkannıış plastik enjektöre 5 mi veııöz kan alındı ve 

henıen işlenıe konuldu. 

-Alınan kan canı tüp içerisindeki 5 nıl 1 Ianks'solüsyonu üzerine konarak pipetle 

karıştırıldı. 

-Santrifüj tüpü içerisine konmuş olan 4 nıl gradicııt SCJ[tisyonu (histopaque~I077) 

üzerine 11anks' ile karıştırılnıış olan kandan tüpün kenarı boyunca pipcllc 5 ınl yavaşt:a 

yerleştirildi. 

-20 dakika süre ile 1500 devirde santrifüj edilerek eritrositler dibe çöktürüldü ve 

lenfositler tabakalaııdırıldı. 

-Lynıphoprep (lıistopaque)R üzerinde beyaz bir bant şeklinde tahaka(buffy coat) 

oluşturan lenfositler üstten bir Pasteur pipetle girilerek 2 :ıyrı plastik tüpe alındı. 

B-İmı11üno Magnctik Scparasyonla T ve il Lenfosit Ayırınıı (92·94,108·110). 

-1'otal lenfosit süspansiyonu içeren ve ağızlan kapatılan hu tüpler, içerisinde buz bulunan 

bir kap içerisinde buzdolabına yerleştirilerek +4°C'de 2() dakika süre ile soğutuldu. 



36 

-'füpleriıı üzerleri işaretlenerek birine 50 µ! class I reaktifi (Oynabeads-HLA class 1), 

diğerine de 50 ~1! class il reaktifi (Dynabeads-111,A class il) ilave edildi. 

-Kapakları kapatılarak 5 dakika süre ile coultcr nıikserde karıştırıldı. 

-Sonra, tüpler dolana kadar üzerlerine soğuk sitratlı J)BS konarak kapaklan kapatıldı. 

-]'üpler nıagneıic particlc conccnıratllf (MPC)'a yerleştirildi ve 2 dakika süre ile 

ınagnctte alt üst edilerek karıştırıldı. 13öylece hirinci tiipte 1'-lenfositlcrin (CD8+), ikinci tüpte 

ise B lenfositlerin Hipün bir kenarı boyunca toplanarak tüpe yapışınası scığlan<lı. 

-Tüpler magnctte iken kapakları açılarak sıvı kısn11 (süpernaıant) döküldü ve pelet 

üzerine tüp dolana kadar soğuk non11al PBS ilave e<lilJi. 

·Tüpler magnetten çıkarıldı, birkaç kez alt üst edilerek karıştırıldı ve tekrar ınagnete 

yerleştirildi. 

-1 dakika süre ile magnette alt üst edilerek lenfositlerin tekrar tüpün kenarına 

yapışınası sağlandı. 

·Sonra kapakları açılarak süperııatant döklildi.i ve bir kurutına kağıdı ile lenfositlere 

doku11111ayacak şekilde sıvı artıkları alındı. llöylece PUS ile 2 defa yıkama yapılnıış oldu. 

·1\ipler MPC'deıı çıkarılarak i.izerlerine C\ass I için 200 µI, C:Jass II için ise 1()0 µl % 

2'lik FCS ilave edildi ve ayn pipetlerle karıştırıldı. Böylece ~ıl'sinde yaklaşık 2500-3()00 

lenfosit içeren süspansiyon hazırlannıış oldu. 

C·l'lakların hazırlaı1n1ası ve lenfosit süspansiyonlarının ilavesi 

-l-lerbir kuyucuğunda l 'erµ! anti-ABC veya [·ll;/\-Df{ antiserunıu ihtiva eden Tcrasaki 

plakları derin d{>n<lurucu<lan çıkıınlarak oda ısısında \"ilzünıneleri sağlandı. 

-l-Iazırlanan bu lenfosit slispaıısi yonlanndan l [!,/\-plak tarı iizerindek i kuyucu ki ara ayrı 

flamilıon pipetleri ile 1 'er ~ıl ilave edildi (T lenft)sitlcr AI3C plaklarına, 13 lenfositler ise 1JR 

plaklarına). 

-Plakların kapaklan kapatılarak oda ısısında (20·24°C:) 2() dakika süre ile iııkübe edildi 

(Antijen-antikor reaksiyonu). 

D-Kon1pleı11anla n111aı11ele : Ilcrhir kuyucuğa 4'cr ~tl yeni sulandırıl111ış tavşan 

koınplen1anı konarak oda ısında tekrar 20 dakika inklihasyona bırakıldı (sitolitik reaksiyon). 

l~-lloyanıa işlen1i : Sonra, evvelce hazırlanıı11ş oları /\()/EB b(ıya soltisy<>nu 

santrifüj edildikten sonra hcrbir kuyucıığa 8'er µl ılavc edildi. TJuzdolahında karanlıkta 5-1 O 
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dakika bekledikten sonra (staining reaksiyon) silkelenerek fazla sıvı ve parafın akıtıldı ve l{)() 

(lüxl{)) büyütınede imınünf1orcsan nıikrosk(lpta (iııvcrted) değerlendirildi (excitation filter 

450/490ııın). 

f<'-Degerlendirıııe : Negalif kuyucuklardaki canlı hücreler yeşil renkte görülürken 

(AO'a bağlı), pozitif kuyucuklardaki ölü hücreler kırnıızı olarak görülüyordu. Çünkü EB 

bozulan hücrelere girerek onların kın1ıızı renk alınasıııı sağlanıaktadır ( 108). Önce pozitif ve 

negatif kontrlll kuyucukları değerlendirildi. Çünkü negatif kontrol background'u, pozitif 

kontrol ise kon1plcn1an aktivitesini değerlendin11edc öncrnlidir. Sonra diğer kuyucuklar 

değerlendirildi ve% 80'in üzerindeki ölürn oranı pozitif olarak kabul edildi (78). 

Kontrol grubu : l~I.,A anıijcıılcriııin Türk top!uıııundaki nornıal sıklığı için kontrol 

grubu olarak J 986-1993 yılları arasında İstanbul Ü nivcrsitcsi İstanbul 'J'ıp fakültesi 

]'ransplantasyoıı ünitesi doku tiplendirnıe laboratuvarında doku testi yapılan toplarn 3731 

sağlıklı kişinin sonuçları alındı (11 l). Kontrol grubuna ait 38 Class I antijeni ve 1 l Class II 

antijeni sonuçları bulunduğundan biz de istatisüksel dcğerlcııdirnıcdc sadece bu antijenleri 

dikkate aldık ve bunların dışındaki diğer antijenleri hariç tutuk. 

İsfalistikscl Analizler : Macintosh bilgisayarda Stat-Yiew istatistik paket proğrarı1ı 

kullanılarak yapıldı. Karşılaştırına!ar için Student's-ı testi (unparicd) ve ki-kare (X2) testleri 

kullanıldı. İki o/o arasındaki farkın önenıli!iği ise oran testi ile değerlendirildi. 

J·II,A-antijenlerinin nıikroalbunıinüri için sensitivite ve spesivite değerleri ise şu şekilde 

hesap edildi (112). 

Sensitivitc (duyarlılık)= Ja/(a+d)J x 100, 

Spesiviıc (özglillük) = [b/(b+c)] x 100, 

Pozitif tahn1in değeri = [a/(a+c)J x 100, 

Negatif talııniıı değeri = [ b/(b+d) / x HXl, 

·ranısal doğruluk = [(a+b)/(a+b+c+d)/ x JOO, 

aee gerçek poı.iıif, b-= geıçck lH'g11tıf, çee yıı.lıı.ncı ımıiıif, <! "ynlaııcı ııcg~lif 

Rölatif riskin hesaplannıasında ise aşağıdaki foıı11ül kullanıldı (77). 

(o/o antijen pozitif hasta) x (o/o antijen negatif kontrol) 
RR=~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(% aıııijeıı negatif hasta) x (o/o antijen pozitif kontrol) 
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BULGULAR 
Çalışman1ız l'ip I diabetli 55 hasta üzerinde y<ıpıldı. Bu hastaların 29'ü erkek 

(%52.72), 26'sı kadın (%47.3) olup, kadın/erkek oranı 1/1.1 idi. fl;:ıstaların yaş ortalanlası 

28.36±9.16 (14-48) yıl, ortalanıa diabet süresi ise 13.85±3.67 (10-25) yıl olarak bulundu. 

Bu hastalara ait diğer bulgular Tablo VJI'de görüln1ektedir. 

Tablo Vll Tip 1 diabelli 55 hastanın özellikleri (X±SD) 

Yaş (yıl) 28.36±9.16 (14-48) 

VA (kg) 58.32±12.83 (32-90) 

OAB (mmHg) 93.87±6.80 (80-110) 

Diabet süresi (yıl) 13.85±3.67 (10-25) 

D.başlaııgıç yaşı (yıl) 14.47±7.81 (2-29) 

Serun1 kreatiııini (o/oıng) 0.94±0.21 (0.5-1.4) 

l-IbA 1c düzeyi(%) ıo.n±2. ıo (7.8-15) 

UAE (mg/güıı) 81.03±77.5 (4-255) 

VA Vücut ıığıılığı, Uı\E: Üriııcr albuınin ckskrcsyorıu, 0Al3. ()rıalaıııa artcriyel basınç 

Retinopati sıklığı, ailede diabet ve hipertansiyon aııaınnezi ile diabetirı başlangıç yaşı 

yönünden vakaların dcğerlendirilnıesi ise tablo VIII'dc görülrnektedir. 

l'ablu VIII ıraslalara ait diğer özellikler (n=SS) 

Özellikler n % 

Retinopati 15 27.27 

Ailede diabet öyküsü 10 ı 8. ı 8 

Ailede hipertansiyon 17 30.90 

O.Başlangıç y:ışı < 15 30 54.54 

O. Başlangıç yaşı ::::: 15 25 45.45 
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Onbeş vakada (o/o27 .3) basit diabetik retinopati tespit ediln1iş olup, hastaların 

hiçbirinde proliferatif retinopatiye rastlann1adı. 

Tip I diabetli hasta (n=55) ve sağlıkJı kontrol (n=3731) gruplarındaki l-ILA-antijenlerirıin 

dağılın11, antijen sıklığı yönünden her iki grubun karşılaştırılnıası ve rölatif risk değerleri tablo 

IX ve X'da görülrncktedir. Ayrıca l'ip I diabetli hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak önemli derecede daha sık veya daha seyrek görülen IfLA antijenleri de tablo XI ve 

XJl'de gösterilnıiştir. 

l'ablo IX : llLA Class 1 antijeıılerinin hasta ve k<Jnlrollere göre dağılınıı 

llLA llasta (n=55j Kontrol (n=343 l) Ka!]ıl'!ı'~rma RR 

" % " % ' ' p 

Al 16 29.0 764 20 2.~6 • l.63 

A2 35 6.1.6 1668 45 7_)\1 <0.01 2.l 3 
A3 8 14.5 831 22 l.Htı9 • 0.60 
A9 14 2."i.4 972 26 O. O 1 • 0.97 
A23 2 1.6 '" 4 0.207 • 0.89 
A24 12 21.8 7'6 21 0.018 • 1.04 

Al O 8 14 . ."i 381 10 1.10,~ • 1.52 
A25 1 1.8 39 0.3 l • 1.81 

A26 6 10.9 398 10.67 0.001 • 0.98 
Ali 5 19.l 508 14 0.9·17 0.60 
A28 9 l6.3 618 17 ()_(~12 • 0.95 

A29 1 5.~5 126 3 0.71 ı • l.84 
A30 6 10.91 298 8 0.617 • lAO 

All 3 5.45 203 5.44 o.ooooı 1.08 

B5 15 27.27 1111 )() o. \(,J 0.87 

nsı 11 211 603 16. 16 o 588 • 1.31 
B52 2 3.6 67 2 1 016 • 1.82 
117 2 3.6 346 9.27 2 064 • 0.37 
118 16 29 337 9 25.79·1 <0.001 4. 12 
il 12 12 21.82 512 14 2.979 • 1.71 

U44 10 18.18 372 10 4.028 p<0.0.5 1.97 
B13 5 9.09 278 7.45 0.21 1 • 1.31 
1314 4 7.27 172 5 ()_867 • 1.43 
B!S 7 [2.72 196 5 5.967 <0.02 2.76 
Bl6 7 12.72 268 7 2.473 • 1.93 
B17 2 3.63 242 6 0.7.l • 0.58 
B18 11 20.0 356 10 6.772 <O.Ol 2.25 

"" 7 12.72 366 10 O .. 'il<} \_J 1 

049 5 9.09 202 5 1.418 • 1.87 
ll27 4 7.27 230 6 0.115 • 1.17 

n:ıs 14 25.45 1225 33 1 34 • 0.69 

o•ı 4 7.27 333 9 0.183 • 0.79 
Bw4 3R 69 2534 68 0.034 • 1.04 

""" 41 74.54 2703 72 O. 12 • 1 13 

Cwl 2 3.6 178 5 ()_ 154 • 0.70 
Cw2 7 12 7 300 8 l.598 • 1.67 
Cw3 11 20.0 440 12 3.•\79 • 1.83 
Cw4 211 36.36 1166 31 0.tı'i~ • 1.25 

" : p>0.05, RR rüliııif risk 
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Tabloda görüldüğü gibi RR'in en yüksek olduğu antijenler HLA DR3/4, DR4, DR3 ve 

BS antijenleri idi. Hastaların% 76'sında DR4, o/o 6l'inde Dll3, % 52.7'siııde ise DR3/4 

antijenleri mevcuttu, HLA-A2 antijeni vakaların % 63.6'sında, B8 antijen ise o/o 29'unda 

tesbit edildi. 

Tablo X : llLA Class il antijenlerinin hasta ve kontrollere göre dağılııııı 

HLA 1 lasta (ıı=55) Kontrol {n=373ll Karşılaşlımıa RR 

n % n % 2 

DRl 7 12.72 393 1 1 0.276 • 1.17 

DR2 3 5.45 811 22 8.514 <O.Ol 0.20 

DR3 34 61.82 901 24.15 41.355 <0.001 4.95 

DR4 42 76.36 1157 31 51.519 <0.001 7.04 

DR5 10 18. 18 1712 46 16.777 <0.001 0.25 

DRwl l 6 10.90 717 17 2.422 • 0.59 

DR7 G 10.90 1011 28 7.662 <O.Ol 0.31 

DR9 4 7.27 354 9 0.31 ı • 0.79 

DR52 30 54.00 1426 38 6.101 <0.02 1.91 

DR53 J 1 56.00 1169 31 15.687 <0.001 2.83 

DQwl 9 16.36 657 18 0.058 • 0.89 

DR3/DR4 29 52.72 298 8 137.48 <0.001 12.83 

* : p>0.05, RR : RühıLif risk 

Tablo XII'dc görüldüğü gibi RR in en düşilk olduğu antijenler IILA-DR2, DRS ve 

DR7 antijenleri idi. Class I antijenleri içerisinde A3 ve B7 antijenlerinin sıklığı ise kontrol 

gnıbuna göre dalıa düşük olnıakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlanılı bulunanıadı 

(p>0.05). 

Ürincr albun1in ekskresyonu (24 saatlik)'ııurı tayini sonucu hastaların 25'inde 

(%45.45) nornıoalbuıniniiri, 30'unda ise (o/054.54) pcrsisıan nıikroalbuınirıiiri ıesbit edildi. 

Norınoalbunıiııürili hastalar ile n1iknJalbur11inürili hastalar urasıııJa yaş, vücut ağırlığı 

(VA), diabet süresi, ortalanıa :uteriyel basınç (OAB), diabetin başlaııgı~· yaşı, llbA 1c ve serunı 

krcatiııin düzeyi yönünden istatistiksel olarak i.lııer11li bir fark buhınanıadı (Tablo XIII). 
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Tablo XI : Tip 1 diabetli hastalarda kontrol grubuna göre önemli 

derecede sık görülen 111_.A Class 1 ve Class il aı1tijcnleri 

l~LA Konlrol grubu (no=3731) Hasta grubu (n=55) Karşılaştırma RR 

" % " % x 2 p 

A2 ı 168 45 35 63.63 7.848 p<0.01 2.13 

B8 337 9 16 29 25.794 p<0.001 4.12 

B44 372 10 10 18.18 4.028 p<0.05 1.97 

Bl5 196 5 7 12. 72 5.967 p<0.02 2.76 

Bl8 356 10 il 20.11 6.772 p<0.01 2.25 

DR3 901 24 34 61.0 41.355 p<0.001 4.95 

DR4 t 157 31 42 76.36 51.519 p<0.001 7.04 

DR3/4 298 8 29 52.72 137.49 p<ü.001 12.83 

I)R52 1426 38 30 54 6.103 p<0.02 1.91 

DR53 1169 31 31 56 15.687 p<0.001 2.83 

RR: Rölatif risk 

'l'ablo XII : llnstalarınıızda daha seyrek görülen JILA antijenleri 

HLA Kontrol grubu (no=373 l) lfasta grubu (ıı"'55) Karşı laşLırıııa RR 

" % " % x 2 p 

DR2 811 22 J 5.4 8.514 P<0.01 0.20 

DR5 1712 46 ıo 18.18 16.77 P<0.001 0.25 

DR7 1033 28 6 10.90 7.662 P<0.01 (].] 1 

RR : Rölatif risk 
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Tablo Xlll : Normoalbuminürili (n=25) ve n1ikroalbun1inürili (n"'30) hastaların 

karşılaştırılması (X±SD). 

Nonnoalhuminürik grup Mikroalhuıniııürik grup 
Parametreler 

(n"'25) (n""'30) 
p 

Yaş (yıl) 28.8±9.12 28.0±9.33 0.32 p>0.05 
(15-48) (14·47) 

VA (kg) 56.28±10.45 60.03±14.47 1.08 p>0.05 
(38·85) (32·90) 

l).slircsi (yıl) 13.68±4.02 14.01:3.42 0.31 p>0.05 
(10-24) (10·25) 

OAB) (ıııınHg) 93.76±6.63 93.96±7.05 0.11 p>0.05 
(83-107) (80-110) 

S.krcatiııirıi (%ıng) 0.91±0.24 0.97±0.18 1.1 1 p>0.05 
(0.5- l.4) (0.6-1.3) 

1-lbAlc (%) 10.83±2.02 11.0±2.2 0.29 p>0.05 
(7.9· 14.5) (7.8· 15) 

O.başlangıç yaşı (yıl) 15.04±8.30 14.01:7.49 0.48 p>0.05 
(4-29) (2-29) 

UAF (nıg/güıı) 11.92±5.37 138.63±60.19 10.47 p<0.0005 
(4-22) (36·225) 

Non11oalbun1inürili herbir hastaya ait bulgular Ek-I'de, nıikroalbuminiirili hastalara ait 

bulgular ise Ek-Jl'de ayrıca gösterilınektedir. Norn1oalhunıinUrili ve Mikroalbun1inürili 

hastalardaki 1-ILA-Anlijcrılerinin dağılınıı, antijen sıklığı yöııiiııden her iki grubun 

ka~ıla~tırılınası ve rölatif risk değerleri Tablo XIV ve XV'de görülıııektedir 

Non11oalbuminüri veya nıikroalbuminüıisi olan hcrbir hastaya ait J ILA-doku ıipleııdim1e 

sonuçları da Ek-III ve Ek-IY'de aynca göstcriln1iştir. 

Mikroalbun1inürik, norrnoalbun1inürik ve nondiabetik kontrol grupları arasında 

istatistiksel olarak farklılık gösteren 1-ILA antijenlerinin sıklığı ·rablo XVI'da toplu olarak 

görülmektc<lir. 

Mikroalbunıinürik grupta nornıoalbunıinürik gruba göre sadece JJLA-J\2 ve B8 

antijeni istatistiksel olarak anlaııılı derecede daha sık bulundu (p<{).01 ve p<0.05 sırasıyla). 
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Tablo xıv : IILA-Class l Antijenleri yününden nornıoal buıtıinü rik ve 

mikroalbun1inürik hastaların karşılaştırılnıası 

1-ILA NorınoalbunıinUri (n:::25) tl.1ikroalbuıninüri (n=30) Karşılaşlırnıa RR 
n % n % x 2 

Al 7 28 9 30 0.26 • 1. 1 o 
A2 11 44 24 80 7.637 <O.Ol 5.09 
Al 4 16 4 13.13 0.078 • 0.80 
A9 6 24 8 26.67 0.51 • 1.12 
A2J 1 4 1 3.33 0.017 • 0.81 
A24 5 20 7 23.33 0.089 • 1.21 
AIO 4 16 4 13.33 ü.078 • 0.80 
A25 1 4 o o 1.222 • 
A26 3 12 3 10 0.056 • 0.81 
Ali J 12 2 6.67 0.469 • 0.52 
A28 4 16 5 16.67 0.004 • 1.01 
A29 2 8 1 3.33 0.576 • 0.39 
A30 3 12 3 10.00 0.056 • 0.81 
Ali 2 8 J.31 0.576 • 0.39 

B5 8 32 7 23.'33 0.516 • 0.63 
851 5 20 6 211 o • 1.00 
852 4 1 3.33 0.017 • 0.81 
87 1 4 1 3.33 0.017 • 0.81 
88 4 16 12 40 3.808 p<0.05 3.5 
812 4 16 8 26.67 0.91 • 1.90 
844 3 12 7 23.33 1.177 • 2.22 
IllJ 3 12 2 6.67 0.468 • 0.52 
814 2 8 2 6.67 0.036 • 0.82 
Bl5 3 12 4 13.33 0.022 • 1.12 
B16 4 16 3 10.0 0.442 • 0.58 
Bl7 4 1 3.3J 0.017 • 0.81 
818 6 24 5 16.67 0.456 • 0.63 
821 3 12 4 13.33 0.022 • 1.12 
B49 2 8 3 !O.O 0.066 • 1.27 
827 2 8 2 6.Cı6 0.036 • 0.82 
BJS 7 28 7 23.33 0.157 • 0.78 
B40 2 8 2 6.67 0.036 • 0.82 
8w4 18 72 20 66.67 0.182 • 0.77 
Bw6 19 76 22 73.3.1 0.051 • 0.86 

Cv.'i 1 4 1 3.33 0.017 • 0.81 
Cw2 J 12 4 13.33 0.022 • 1. 12 
Cv.·3 5 20 6 20.0 o • 1.00 
Cv.·4 9 36 11 36.37 0.003 • !.Ol 

"' : p>0.05, RR : rölatif risk 



44 

Tablo XV : Norrnoalbuıninürik ve mikroalbuttıinürik hastaların llLA-Class il 

antijenleri yönünden karşılaştırılınası 

IU.A Normoalbuıniııürik Grup (n=25) Mik.roalburııiııürik Grup (n=30) Karşılaşurnıa RR 

n % n % x 2 p 

DRI 3 12 4 13.JJ 0.022 • 1.l2 

DR2 4 2 6.66 0.188 • 1.71 

DR3 14 56 20 66.67 0.657 • I.52 

DR4 18 72 24 80 0.484 • 1 .55 

DR5 5 20 5 16.67 0.102 • 0.77 

DRwll J 12 3 10 U.056 • 0.81 

DR7 3 12 3 10 0.056 • 0.81 

DR9 2 8 2 6.67 0.036 • 0.82 

DR52 15 60 15 50 0.55 • 0.66 

DR53 14 56 17 56.67 0.002 • 1.02 

DQwl 4 16 5 16.67 0.004 • 1.04 

DR3/DR4 10 40 19 63.33 2.979 • 2.55 

"' : p>0.05, RR ; rölatif risk 

HLA-A2, B8, B 12, B44veB15 antijenleri bakımından non11oalbüıı1inürik grup ile kontrol 

grubu arasında herhangi bir farkhlık gözlenmezken, ınikroalbunıinürik grupta bu antijenlerin 

kontrol grubuna göre önenıli derecede daha sık olduğu ıesbit edildi. l-1LA-A2 ve 138 

antijenlerinin sıklığındaki artış, diğerlerindeki artışa göre çok daha anlamlı idi (p<0.00 l ). 

liLA-B 18 antijeninin oranı ise kontrol grubuna göre nom1oalbuminürik grupta daha yüksek 

idi (p<0.02). 

HLA-DR3, DR4, DR3/4 antijenleri her iki grupta da kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak çok anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p<0.001). llLA-DR2, DR5 ve DR7 

antijenlerinin yüzdesi ise her iki grupta da kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha 

düşük bulundu. 

Başlangıç diabetik nefropatisi olan (persistan mikroalbuminürili) hastalarda 

ııorn1oalbuminürili vakalara göre daha sık görülen (rölatif risk>2) Class I ve Class il HLA 

antijenleri Tablo XVIl'de aynca görüln1ektedir. 



45 

Tablo xvı : il LA~ Antijenleri 11 in gruplardaki dağılınıı ve gruplararası 

karşılaştırmalar 

Mikroalbuıninürik (n=30J Normoalburniııürik (ıı=25) Nondıabctik (n=3731) 
HLA n % n % n % 

A2 24a,f % 80 11 o/o 44 1668 % 45 

B8 12b.f % 40 4 o/o 16 337 %9 

B12 s' o/o 26 4 % 16 512 % 14 

B44 7d % 23 3 o/o 12 372 % 10 

815 4C o/o 13 3 % 12 196 %5 

818 5 o/u 16 6 d &70 24 356 % 10 

DR2 2' O,{ı 6.6 1 c %4 811 % 22 

DR3 zol % 66 14 r o/o 56 901 o/o 24 

DR4 24[ % 80 1s r O/o 72 1157 % 31 

DR3/4 19 r o/o 63 10' % 40 298 o/ıı 8 

DR5 5e o/o 16 5 e o/o 20 1712 % 46 

DR7 ı' o/o 10 3 c o/o 12 1033 0/o 28 

DR53 17e o/rJ 56 14d % 56 1169 o/o 31 

a:p<O.O 1, b:p<ü.05 (norınoalburninürik grupla) 

c:p<0.05, d:p<0.02 c:p<0.01, f:p<0.01 (rıondiabetik koıııro! grubu ile) 

Tablo XVIl'de de görüldüğü gibi A2 antijeni rnüsbet olanlarla bu antijeni taşıınayanlara 

göre persistan n1ikroalbunıiııüri (başlangıç ON) görliln1e riski (RR) 5 kat, B8'i olanlarda 3.5 

kat, B44'ü olanlarda 2.2 kat, DR3/DR4'ü birlikte taşıyanlarda ise 2.5 kat artmış olarak 

bulundu.Mikroalbuıı1inürili hastalarda A2 ve B8 antijenlerinin prevalansı nonnoalbunıinürili 

hastalara göre yüksek bulunurken, B44 ve DR3/4 antijenlerinin sıklığı bakın1ından iki gnıp 

arasında istatistiksel olarak önen1ll bir farklılık tesbit cdilen1edi. 

f-ILA Class [ ve Class II antijenlerinden hi~·birinin sıklığı nıikroalbunıinürik grupta 

normoalbunıiııürik gruba göre istatistiksel olarak öııenıli derecede daha düşiik değildi. 

Bazı HLA antijenlerini taşıyan ve taşımayan hastalardaki nıikroalbuıninüri sıklığı tablo 

XVIII'de, UAE'nu ise tablo XIX'da görülmektedir. 
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l'ablo XVII : Mikroalbuminürik grupta daha sık görülen IJLA antijenleri 

HLA Norınaalbuıniııürik grup(n=25) Mikroalbuıninürik grup(n=30) Karşılaşlırına Rölalif risk 

n % n % x p 

A2 1 1 44 24 80 7.63 p<O.Ol 5.09 

B8 4 16 12 40 3.80 p<0.05 3.52 

B44 3 12 7 23 1.17 p>0.05 2.22 

DR3/4 10 40 19 63 2.98 p>0.05 2.52 

A2+D8 4 9 30 6.19 P<0.02 10.28 

Tablo xvııı : Bazı llLA antijenlerini taşıyan ve taşını ayan hastalardaki 

mikroalbunıiııüri sıklığı (%) 

Anlijcn (+)'!erdeki Antijen (·)'!erdeki 
HLA antijeni ınikroalburniııliri o/o nıikroalburninüri % x 2 p Rölatif risk 

A2 % 68.57 (24/35) % 30 (6/20) 7.637 p<0.01 5.09 

B7 % 50 (1/2) % 54.71 (29/53) 0.017 p>0.05 0.82 

B8 o/rJ 75 (12/16) % 46.15 (18/39) 3.808 p<0.05 3.52 

Bl5 % 50 (4/8) o/o 55.3! (26/47) 0.078 p>0.05 0.81 

Bl8 o/o 45.45 (5/11) o/o 56.81 (25/44) 0.458 p>0.05 0.63 

B44 % 70 (7/111) o/o 51.11 (23/45) 1.177 p>0.05 2.22 

DR2 % 66.66 (2/3) % 53.84 (28/52) 0.188 p>0.05 1.71 

DR3 %58.82 (20/34) % 47.61 (10/21) 0.657 p>0.05 1.57 

DR4 % 57.14 (24/42) % 46.15 (6/13) 0.613 p>ü.05 1.55 

DR3/4 % 65.51 (19/29) o/042.30(11/26) 2.979 p>0.05 2.59 

A2+B8 ')f, 90 (9/10) % 46 (21/45) 6.19 p>0.02 10.28 
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'fablo XIX : IILA A2, BS ve DR3/4 antijenlerini taşıyan ve 

taşımayan hastaların UAE yönünden karşılaşfırılıııası (X±SU) 

1-ILA Antijen (+)\erdeki Anlijen (-)!erdeki 
Antijeni UAE (mg/gün) UAE (ıng/giiıı) p 

A2 95.051:78 58.0±73. 1.72 p<0.05 
11:=35 11=20 

B8 120.31±83 64.92±70 2.52 p<0.01 
11="'16 n=39 

DR3/4 101.171:78 58.57±71 2.097 p<ü.025 
ıı=29 n=26 

l-lLA-A2, 138 ve DR3/4 antijenlerinin nıikroalbuıniııliri için sensitivite, spesivıte ve tanısal 

doğnıluk değerleri Tablo XX'de görülmektedir. 

Tablo XX : HLA-A2, 88 ve DR3/4 antijenlerinin nıikroalbuminüri 

için seıısitivite, spesivite ve tanısal doğruluk değerleri. 

HLA ScnsiLi v ile Spcsivitc (+) ıalınıin (·) tahnıin t,1nıscıl x 2 p 
değeri% de geri (0,f;) dogruluk 

A2 %80 % 56 o/o 68 % 70 %69 9.27 p<0.01 

88 o/ıı40 % 84 o/o 75 %53 % 60 5.06 p<0.05 

DR3/4 % 63 9'o 60 Dfo 65 r;;,, 57 o/o 61 1.28 p>0.05 

A2+B8 o/ıı 30 o/o 96 o/o 90 o/ıı 53 %60 8.06 p<0.01 

Tablo XX'de de görüldüğü gibi I-ILA-A2 antijeni ınikroalbuıninüri İ\'İn en yüksek sensitivite 

değerine (o/080), 88 antijeni ise en yüksek spesivite değerine (%84) sahip bulunn1uştur. 

J-ILA-B8 antijeni en yüksek pozitif tahn1in değerine (o/o 75), l-ILA-A2 antijeni ise en yüksek 

negatif tahmin değeri (% 70) ve tanısal doğruluğa (o/cı69) sahip bulunınuştur. 1 ILA-DR3/4'ün ise 

sensitivite, spcsivite ve tanısal doğruluk değerleri düşük bulunnıuştur (p>().05). A2+B8'i 

pozitif olan 10 hastanın 9'unda nıikroalbunıinüri tesbit edildi. A2+138 birlikteliği 
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nıikroalbunıinürili hastaların 9'unda (o/030), normoalbunıiııürili hastaların ise sadece 1 'iııde 

(%4) nıevcuuu. A2+B8 antijeni birlikte değerlendirildiğinde nıikroalbunıinüri için sensitivite 

azalmakta birlikte, spesivite o/o96'ya, pozitif tahmin değeri de o/o90'a çıknıaktadır. Yani 

A2+B8 antijenlerini birlikte taşıyanların büyük çoğunluğunda nıikroalbuminüri 

bulunmaktadır. 

Cinsiyet, retinopati mevcudiyeti, diabelin başlangıç yaşı, ailede hipertansiyon (ll'f) ve 

diabet öyküsü bakın11ndan nonnoalbuminürili ve mikroalburııinürili vakalann karşılaştınlması 

Tablo XXI'de görülrııektedir. 

'fablo XXI : Norıııoalbuminürik ve ınikroalbuıııiniirik gruplar111 bazı özellikleri 

yönünden karşılaştırılınası. 

Panırncırcler Normoalbuminürik grup (n=25) Mikroalbuminürik grup (n=25) x 2 p 
n % n % 

Erkek ı J % 52 16 Ofo 53 
Kadın 12 '7/o 48 14 0/rı 46 O.Ol p>0.05 

Rcliııopalisi olaıı 3 q{ı 12 12 o/o 40 
Rctinopatisi olın<ıyan 22 % 88 18 o/o 60 5.39 p<0.05 

O.başlangıç yaşı< l5 il % 44 19 % 63 
O.başlangıç yaşı 2':15 14 % 56 il % 36 2.05 p>0.05 

Ailede J rr olan 4 % 16 13 % 43 
Ailede f!T olınayan 21 % 84 17 % 56 4.771 p<0.05 

Ailede <liabclİ olan 4 o/o 16 6 1/ô 20 
Ailede diabcli olrnayan 21 o/o 84 24 o/o 80 0.147 p>0.05 

Norn1oalbun1iııürik ve n1ikroalbun1inürik gruplar arasında cinsiyet ve birinci dereceden 

yakınlarında diabet anan1nezi ytJnüııden herhangi bir fıu·kiılık tesbit edilenıedi (p>().()5) 

Retiııopatisi lllaıı 15 vakanın 12'sinde (%8()) n1ikroalbun1inüri ınevcuıkerı, retinopatisi 

olrnayarı 40 hastanın sadece 18'iıı<le (% 45) nıikroalbunıinüri tesbit edildi. Retinopatisi 

olanlan.la lnikr(lalbunıiııüri prevalaıısı daha yüksekti. Oranlar arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak aıılanılı bulundu (Z=2.33,p<().()5). 

Diabetin başlıngıç yaşt 15'den küçiik olan 30 hastanın 19'u n1ikroalbunıiııürik iken (?c63), 

başlanglÇ yaşı 15'in üzerinde olan 25 vakanın 11 'irıde (o/o44) nıikroalbunıiııüri ınevcuıtu. 

Oranlar arasındaki faıklılık ise önenısizdi (Z=l .40, p>().05). 
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Ailede hipertan!'.iyon öyküsü olan 17 hastanın 13'ünde (%76) nıikroalburninüri tesbit 

edilirken, birinci dereceden yakınlarında hipertansiy{Jll anenınezi olnıayan 38 vakanın sadece 

17'sinde (%44) nıikroalbunıinüri mevcuttu. Ailede hipertansiyon öyküsü olanlarda 

olnıayanlara göre ınikroalbuminüri prevalan.sı ()nemli derecede daha yüksek bulundu 

(Z=2.20, p<0.05). 
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TARTIŞMA 

Tip 1 diabctik hastaların yaklaşık o/rı 30~40 kadarında 15· 20 yıllık bir diabcl süresinden 

sonra klinik nefr<.)pati gcliş111cktedir (4,113). Klinik scndron1; persistan albunıiııüri, kan 

basıncında yükscln1e ve n1üteakiben GFR da azaln1a ile karakterizedir (4). f)N batı 

dünyasında tek başına SDBY'nin en <>nen1li nedenidir. Birleşik Devletlerde renal replasman 

tedavisi gören bütün hastaların o/o 25'indcn fazlasını diabctiklerin oluşturduğu ve etyolojlk 

nedenler arasında ilk sırada yer aldığı bildirilınektcdir (2,24). 

Klinik nefropati (persistan proteinüri) gelişen Tip I dial)etli hastalarda mortalite son 

derece yüksek olup ortalarna sürvey 7 yıldır. Bu yüzden ncfropati gclişiıııi i~·in yüksek risk 

taşıyan hastaları erkenden belirlen1enin büyük önen1i vardır (4). 

Tip I diabette nefropati ve diğer nıikroanjiopatik kon1plikasyonlann prin1er olarak zayıf 

n1etabolik kontrolden nlİ, yoksa genetik bir hassasiyetten n1i kaynaklandığı konusunda farklı 

görüşler mevcuttur ( 114). 

Tip 1 diabetli hastaların yaklaşık üçte birinde l)N gelişirken, JiğerleriııJe uzun diabet 

süresine rağmen nefropati gelişn1cn1esiııin nedeni tanı olarak bilinn1en1ektcdir. Diabetik 

populasyon içerisindeki bu farklılık tek başına nıctaholık regiilasyorıla izah edilenıez. Zira 

yetersiz kontrole rağmen uzun yıllar sonra bile önenıli bir konıplikasyon gelişıııeyen 

hastaların yanısıra, nıükenınıel glisenıik kontrole rağıııen erkenden şiddetli nefr(ıpati gelişen 

hastalar da vardır. Bu durum ctyopatogcnezde genetik faktörlerin de rol oynadığını 

düşündün11cktedir (6-10). Ayrıca DN'ye ailevi bir eğilinıin bulunduğu da gtlstcrilmiştir 

(10,1 !). 

Diabetik n1ikrovasküler koıı1plikasyonlann patogeııczinde n1ctabolik kontrolün kalitesi 

önenıli olnıakla birlikte bu kornplikasyonlara karşı yatkınlık veya direnç oluşturan ve henüz 

tanı olarak bilinnıeyen başka faktörler de n1evcuttur ( 14). 

Konvansiyonel ve intensif insülin tedavilerinin karşılaştırıldığı çok nıerkezli bir 

çalışn1ada (DC:c:T), intensif insülin tedavisi ile ortalarna 9'"<ı 7.2'lik tfbA 1 c düzeyi sağlandığı 

halde 6 yıllık takip sonunda nıikroalbunıinüri gelişi111 riskinde sadece o/o 35'lik bir azalnıa 

tesbiı edilnıiştir. Olguların üçte ikisinde ise nıikroalbuıııiniiri gelişinıi Üleriııc yoğun glisenıik 

kontrolün etkisi olıııanııştır ( 115). Bu gözlenı de nefropatiyı öıılenıeJe glıscnıik kontrolün 

tlııcnıli ancak tek b;ışına yeterli oln1adığını gösternıektcdir. 



51 

Biz de bu çalışn1an1ızda uzun diabct süresi ( 13.6±4 yıl) ve yetersiz n1ctab<.Jlik kontrc)le 

rağıncn (l IbA le= o/o 10.8±2) vakalann yaklaşık yarısında ınikroalbuminüri tesbit edenıedik. 

Bu da DN gelişirııinde hipcrgliserninin sonınılu tek faktör olnıadığını göstern1ektedir. 

Renal transplantasyon yapılan diabetik hastalarda transplantc blibrekıe ortaya çıkan 

diabctik lezyonların progresyon oranı da son derece farklıdır. Bazı hastaların 8--10 yıl 

içerisinde yeniden son evreye ilerlediği, bir kısmında ise uzun yıllara rağnıcn lezyonların 

ilerlemediği gösterilınişıir. 11astalardaki bu farklı seyrin vaskülcr hastalığın ilerlcnıesi için 

yatkınlık veya direnç sağlayan genetik fakti.lrlerin korıtrcılü altında olduğu bclirtilıncktcdir 

( 12). 

Diabetik nefropatiye hassasiyet ya da direnç (l\uşuınunun III,A-sisıenıi ile ilişkili 

olduğu ve 11LA-doku tiplen1esinin IDDM'da renal hastalık riskini tayinde kullanılabileceği 

bildirilıncktedir (7,12,l~).Ancak retinopaıinin aksine, ncfıopati ve l-ILA ilişkisi henüz 

yeterince araştırılnıanııştır. Bu konuda yapıları çalışıııalarııı çoğu ycrleşn1iş proıeinürisi veya 

renal yetersizliği bulunan h:.ıstalar üzerinde yoğurılaşnuştır ve sonuçları da çelişkilidir 

(7,9,12-18). 

Diabet süresi, nıetabolik kontrol ve hipertansiyon nefropali oluşunıu ve seyrını 

etkilediğinden ve klinik nefropatisi olan hastalarda hipertansiyon nıutat bir bulgu olduğundan 

(116); proteinürisi veya renal yetersizliği bulunan hastalarda rıefropati seyrinı etkileyen bu 

paraınetreler bakıınından uygun kontrol grubu bulınak son derece güçtür. 11asta ve k<Jntrol 

grupları benzer kriterleri taşın1ayıııca da yanlış sonuçların elde edilınesi doğaldır. 

Bu ncd.·nle biz bu çalışn1amızda HLA artijenlcri ile diabctik renal hastalığın en erken 

bulgusu olan n1ikroalbu111inüri arasındaki ilişkiyi inceledik. Çünkü 'lip l diabctli hastalarda 

n1ikroalbuıniniiri daha sonra gelişecek nefropatinin kuvvetli bir habercisidır 

(3,26,27,45,51,54). Persisıan mikroalbun1iniirisi olan ·rip I diabetli hastaların 'Yo 80'inde 10 

yıl h;erisinde klinik nefropati geliştiği gözlcıın1iştir (3,27). Bu nedenle persistan 

mikroalbunıinüri 'başlangıç diahetik nefr(lpati" olarak da adlandıı1lınaktadır (27 ,53 ). 

Çalışn1aınızda 1nikroalhun1inürili hastaların scçilnıesi ile hcrn uygun kontrol grubu 

buln1ak (diabet slircsi, J lbJ\ 1 c düzeyi ve kan basıncı yönünden} k(llaylaşnıış, heın de 

hipertansiyonun yol açacağı yanlış Sl)nuçlardan ka~·ınılnııştır. Aynca 1-ILA ile ilişkili risk 

faktörlerinin erken evrede belırlenınesi tedavi a'zısırıdan da son derece {)rıcıı1!idir. lJi..'>ylece 
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yüksek risk taşıyan hastalarda vasküler komplikasyonları önlerneye yönelik daha yoğun 

tedavi programlann111 uygulann1ası n1ün1kün olabilecektir (7, 12). 

ç:alışınamıza diabet siiresi 10 yılı geçen vakalar alındı. Çünkü 'rip 1 diabctin ilk 5 

yılında nıikroalhunıinüri nadiren görülmektedir (3,25,47). Ayrıca, üriııer enfeksiyon, 

hipertansiyon ve kllnjekıif kalp yetınezliği gibi UAE'nu artırabilecek renal veya sistemik 

başka bir hastalığı bulunan vakalar da çalışınaya alınnıadı (49). 

'fip I diabetli hastaların% 25-4() kadarında 10-15 yıllık bir diabet süresinden sonra 

nıikroalbumiııüri görlildiiğü bildirilınektedir (117). Biz de çalışınanıızda {Jrtalanıa diabet 

süresi 13.8±3.6 (10-25) yıl olan 55 hastanın 3(l'unda (o/c54) n1ikroalbun1inüri tesbit ettik. 

llastalarınıızdaki yliksck mikro<ılbuıninüri sıklığı; çalışnıaya sadece diabet süresi 10 yılı 

geçen hastaların alınmış olınasına ve/veya yetersiz n1ctabolik k<1nlrole (ortalama IlbA l<..:= tfc 

10.92±2) bağlı olabilir. 

Tip I diabete genetik yatkınlığın lll,A-DR3 ve DR4 antijenleriyle ilişkili olduğu 

bildirilrnektedir. Çlinkü bu hastaların o/o 95'iııden fazlasında llLA-DR3 ve/veya DR4 antijen; 

mevcuttur (7,32). Ancak HLA IJR3 ve DR4'ü pozitif olan kişilerin sadece küçük bir kısmı 

diabetiktir. Bu durun1 HLA-UI{3 ve J)R4 ınoleküllerinin diabet oluşunıu için gerekli ancak 

yeterli olınadığını göstem1cktedir (118). f-II,A-DR3 ve DF~.4 aııtijcıılcriııi birlikte taşınıanın, 

bu antijcnlcrdcn yalnız birini tek başına bulundurıııaya göre tip 1 diahcte daha büyük bir 

predispl>zisyon oluşturduğu da bildirilıııektedir. ·rip 1 diabeı ile l!LA-Dll2 arasında ise 

negatif bir korelasyon nıevcuttur (77, 1()1, 105, 119). 

Biz de bu çalışınaınızda Tip I diabetli hasıa!aTda kontrol gnıbuna göre HL/\-DR3,DR4 

ve DR3/DR4 sıklığını istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek (p<0.001) bulduk. 

l ILA-DR4 antijeni hastaların % 76'sında, l1LA-DR3 antijeni 0!() 61 'inde l-ILA-DR3/4 anlijenı 

ise o/o 52.?'sinde n1evcuttu. ·rip J diabct için l{R değeri antijeni olınayanlara göre 

llLA·DR3/DR4'ü olanlarda yaklaşık 13, DR4'ü olanlarda 7, DR3'ü olanlarda ise 5 kat daha 

yüksek bulundu. Çalışınan1ızda ayrıca i-II.,A-A2,B8,B44,Bl5 ve B18 sıklığı <la diabctik 

grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak öneınli derecede daha yüksek idi. lJasıalann 

o/o 63'ündc J-IL,A-A2, % 29'unda ise III,A-B8 antijeni n1cvcuttu. l1l.,A·B8 antijeni(+) 

olanlarda bu antijeni olıııayanlara göre Tip l diabet i~·iıı RR 4 kat fazla idi. III,A-A2, B 15 ve 

fl 18 antijenleri için de RR değeri 2'ııirı üzerinde bulundu. 
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'fip 1 diabcte genetik dispozisyonun primcr olarak llLA-DitJ ve [Jll4 antijenleriyle 

nakledildiği, J-ILA-88, B15 ve Bl8'deki artışların ise HL,A-DR3 ve DR4'deki artışlara 

sekondcr olduğu bildiriln1ektedir (103). Zira B8veB18 ile 01~3 arasında A2, ve B 15 ile de 

DR4 arasında bağlantı dengesizliği mevcuttur. HLA-844 sıklığındaki artış da yine bağlantı 

dengesizliği sonucu lll.,A-A2'deki artışa bağlıdır (77, 103, 104). Ayrıca J[)J)rvf'li hastalarda 

Ill,A-A3, B?, fJR2, DR5 ve DR? prevalansı nondiabetik kontrollerden dlişük bulunnıuştur. 

l-~l,A-A3 ve B7'dcki diişüklliklcr l-ILA-DR2 antijeni ile olan bağlantı deııgesizliğinin 

${)!lUCUdur (15, 1()3, 119). 

Biz de çalışmaınızda tip I dia~tli hastalarda l IL .. A-DR2, [)R5 ve DH .. 7 sıklığının kontrol 

grubuna göre önenıli derecede düşük olduğunu tesbit ettik (p<().01, p<().001 ve p<O.()l 

sırısıyla). 'l'ip I diabct için Rl~ IJL.A~DR2 antijeni pozitif olanlarda (J.2(). lll.A·Dl~S'i (+) 

{}}anlarda 0.25, IILA~DR7'si (+·)olanlarda ise 0.31 olarak hesap edildi. IILA-J\3 ve B7 

aııtijenlcrınin sıklığı ise kontrol gnıbuna göre daha düşük olınakla birlikte, istaıistiksel olarak 

anlamlı değildi (p>0.05). 

1-ILA ile ilişkili genetik faktörler tip 1 diabetin patogenezinde rol oynadığına göre, 

tıastalığtn klinik {}}arak hafif veya ağır seyretmesinde ve ınikroanjiopatik konıplikasyonların 

görülüp görülnıemesiııde de rol oynayabilirler. Benzer diabeıik kı)ntrole sahip hastalarda 

farklı klinik sıklık ve şiddette konıplikasyon görülnıesi etyopatogenezdc genetik faktörlcrın 

rolünü g()sternıektedir (32). 

Mikroanjiopatiye yaıkınlık için total genetik katkı ınctatx.ılik faktt)rlere göre küçük hile 

olsa, hastalığın seyrinde bu genetik faktörlerin erkenden bilinnıesi daha yoğun tedaviyi 

gerektiren hastaların belirlennıesinde öııcnıli rol oynayacaktır ( 12). 

Bazı l-IL,A antijenleri ile diabctik nıikroanjiopati, özellikle de retiııopaıi arasında ılişkı 

olduğu çeşitli çalışnıalarda gösterilnıiştir. l·ll~A-B8, B 15 veya 01{4 'ii p{lZİ!İf oları kişilerde 

retinopati sıklığı daha yüksek buhınınuştur (12, 120, 12ı,122). Ancak retinüpatinin aksine 

nefropati ve tlLA ilişkisi henüz yeterince araştınlınamıştır. Bu ktıııuda yapıları çalışrnalann 

çoğu yerleşıniş proteirıüri veya renal yetersizliği bulunan vakalar üzerinde yoğuıılaşnııştır 

(7,9,12-18). Ayrıca bazı çalışnıalarda vaka sayısı az (19), bazılarında ise hasta Se\·iın 

kriterleri bozuk olup uygun kontrol grubu bulunnıanıaktadır. Bu nedenle de bu konuda 

yapılan \·alışnıalann sonuçları çelişkilidir ( 13, 14, 16,8). 
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l~aşlangıç evrede diabetik nefropatisi bulunan hastalarda HI~A antijenlerinin dağılımı ve 

mikroalbuminiiri-l-ILA ilişkisi konusunda ise çok az sayıda çalışma mevcuttur (7, 19, 123). 

l~arbosa ve nrkadaşları tarafından yapılan bir çalışn1ada SDBY bulunan ve 

transplantasyon için hazırlanan 1'ip I diabetli l 10 hastada l~LA~A 1 ve B8 antijenlerinin 

nondiabetik kontrollere göre önen1li derecede daha sık olduğu (p<0.02 ve p<0.01 sırasıyla) 

tcsbit ediln1iş ve ncfropatinin l-JLA-B8 antijeni ile ilişkili olabileceği ileri sürillıniişHir (124). 

Barbosa tarafından daha sonra yapılan bir çalışnıada ise tcrnıirıal döncıııdc nefropatisi 

olan l'ip I diabctli 99 hasta ile diabct slircsi ve diğer klinik özellikleri bakınHndan benzer olan 

ancak klinik olarak herhangi bir böbrek hastalığı buhınn1ayan IDDM'lu 96 lıasta llLA~Class 

1 antijenlerinin sıklığı yönünden karşılaştırıln1ış ve her iki grupta da I-ILA-I38. 1315 ve BI8 

antijenlerinin sıklığının arttığı, B7 ve B 12 sıklığının ise azaldığı; ancak bu anlijenlerin sıklığı 

bakınuııdan iki grup arasında öncnıli bir farklılık olnıa<lığı tesbit edilıııiştir ( l 25). 

Pitkanen ve arkadaşları diabct süresi yönünden benzer olan ürcnıik ve non ürenıik 

diabetik hastalar arasında l-ILA antijenlerinin sıklığı yönünden herhangi bir farklılık 

hulamaınışlardır. Ancak bu çalışmada non üreınik hastalardaki reııal fonksiyonların düzeyi 

belirtiln1en1iştir ( 15). 

Jervcll vearkadaşları tarafından yapılan diğer bir çalışınada da SDB Y nedeniyle renal 

transplantasyon yapılan tip 1 diabetli bir grup hastada l ll.,A-138, l~\v 15 ve 1318 ancijenleriııin 

genel popülasyona göre daha sık (p<0.00()5), J ILJ\. 137 ve B 12 antijenlerinin ise daha seyrek 

görüldüğü tesbit edilmiş ancak klinik nefropatisi olınayaıı tip I diabetli knntrlJI grubu ile 

arada hiçbir farklılık bulunanıaınıştır (18). 

iliz de çalışnıaınızda nıikroalbuıninürik hastalarda IILA-A2, 138, 812, B44 ve I315 

antijenlerinin sıklığını ııondiabetik kontrol grubuna gtlre istatistiksel olarak ilnenıli derece<le 

daha yüksek bulduk. Nornıo.ılbunıinürik hastalarla nnndiabetik kontrol grubu arasında ise 

bu anıijeıılerin sıklığı bakınıından öneınli bir farklılık tesbit cdcı1ıedik. 

Waltoıı ve arkadaşları klinik nefrt)patisi huluııarı 'rip J di:ıbc{!i bir grup hasta ile diabet 

sliresi 25 yılı geçtiği hrılde nefropatisi olınayan diğer bir grup hastayı 1-ILA antijeıılerinin 

sıklığı yönünden karşılaştırnıışlar ve J-ll,A-A, B, ()[{ veya Bf yönünden gruplar arasında 

anlanıh bir frırklılık tesbit edcrncmişlerdir.I)N'li hastalarda norıdiabetik kontrol grubuna göre 
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Y.TI.,A-B8 sıklığı öneınli derecede daha yüksek (o/o 61 'e o/o 28; p<O.() l) bulunn1uştur. Yine bu 

çalışmada l!LA-A2 sıklığı ncfropatili grupta o/o 57, ııcfropaıisi <lln1ayan hastalarda o/o 46, 

nondiabctik kontrol grubunda ise o/o 49 olarak tesbit ediln1iş ve aradaki fark öncn1siz 

bulunmuştur. Ancak bu çalışınada diabet süreleri ve gliscmik kontrol baktmından gruplann 

uyunılu olınadığı anlaşıln1aktadır ( 14). 

Çalışınamızda ise gruplar arasında diabct süresi, gliscmik kcıntrol ve kan basıncı 

yönünden herhangi bir farklılık yokken nıikroalbuminürili hastalarda J lLA A2 sıklığı (o/08()), 

hem norn1oalbuıninürik gruba (o/044), hem de nondiabetik kontrol grubuna göre (o/o45) 

istatistiksel olarak öreınli derecede daha yüksek bulunnıuştur (p<0.01 ve p<0.()()l sırasıyla). 

Yerleşmiş nefropatisi bulunan 'fip I diabeıli hastalarda l!LA-DR3/DR4 feııotipinin 

daha seyrek görüldüğü bildirilıniştir (13,16).J\ııcak bu durum diğer çalışn1alarca 

doğrulannıan11ştır ( l 2, 14). 

Salardi ve arkadaşları mikroalbunıinürik hastalarda nornıoalbuıninürik gruba göre 

Jll.,A-DR3/l)R4 sıklığını önenıli derecede daha yüksek bulnıuşlardır (p<{).() l) (123). Biz de 

bu çalışnıaınızda aynı şekilde }IL,A-l)R3/DR4 sıklığını nıikr<)albumirıürik grupta 

nornıoalbuminürik gruba göre daha yüksek bulduk (<fo 63'e o/o 4()). Ancak aradaki fark 

istatistiksel olarak önenıli düzeyde değildi (p>().()5). 

J)oortnıans ve arkadaşları tar<ıfından y<ıpılan bir ~-a!ışnı:ıda ise subklinik albtınıinüri ile 

J-Il.A-DR3 ve DR4 arasında bir ilişki bultınanıanııştır. Ancak bu <;alışı1ıacla vaka sayısı \'Ok az 

olup sadece 2 J ILA antijeni çalışılınıştır ( 19). 

Watts ve arkadaşları tarafından klinik protciııürisi ve hİJlCrtansiyonu olınayaıı, 'fip I 

diabetli 172 hasta üzerinde yapılan bir çalışn1ada; ill,A-A2 antijeni ile nıikroalbunıiniiri 

n1evcucliyeti arasında öncn1li bir beraberlik tesbit edilnıiş, lll.A-A2 dışındaki diğer antijenler 

(l-ll.,A-ll8, BIS, DR3, J)l(4 veya diğerleri) ile nıikroalbunıinüri arasında ise herhangi bir 

ilişki bulunanıanııştır. IILA-J\2 pozitifliği ile birlikte ınikr<1albuıııirılirinin rölatir riski 2.52 

olarak hııluııınuş (p<0.05) ve 1·ll,A-A2 antijenini taşıyan hastaların bu antijeni taşıınayanlara 

göre öııcıııli derecede daha yüksek lJAE değerine sahip oldukları tc::-.bit cdilnıi~tir (7). 

Biz de bu çalışnuıınızda ınikr<lalbun1inürik hası:ılarda III.A-A2 ve B8 antijenlerinin 

nornl{lalbunıinürik gruba göre daha sık olduğunu tesbit ettik (o/ı; 80'e %44, p<().01 ve 9{; 



56 

40'a % 16, p<0.05 sırasıyla). Diğer J-11,A antijenleri ile n1ıkroalbun1iııüri arasında ise 

istatistiksel olan:ık önemli bir ilişki bulan1adık. 

J-ll.A-A2 antijenini taşıyanlarda bu antijeni ıaşaınayanlara göre ı11İkroalbuminüri 

sıklığının önenıli derecede daha yüksek olduğunu tesbit ettik (o/o68'e o/o 30; p<0.01). 

IILA-A2 antijeni müsbet olanlarda ınikroalbun1inürinin RJ{'rıi ise 5.09 olarak hulduk. Yani 

A2 antijeni bulunanlarda n1ikroalburniııüri göriiln1e riski yaklaşık 5 kat artnııştı. 

Çalışn1an11zda ayrıca l-ll,A-A2, B8 ve DR3/4 antijenlerini taşıyan lıasıalarda bıı antijenleri 

olmayanlara göre ortalanıa UAE değerleri önen1li derecede daha yilksek (p<0.()5, p<0.01 ve 

p<0.025 sırasıyla) bulundu. 

Watts ve arkadaşlarınca klinik proteinürisi ve hipertansiyonu olrnayan Tip 1 diabetli 

160 hasta ortalaına 5.3 yıl süre ile takip ediln1iş ve 15 hastada (%9.4) makroalbun1inüri 

geliştiği tesbit edilnıiştir. Yaş, cins, diabet süresi, kan basıncı ve T-IbAlC düzeyi yönünden 

benzer olan, ancak makroalhuminüri gelişn1eyen diğer bir grup ile karşılaştırıldığında; 

nıakroalbuminürik hastalarda IILA-A2 sıklığı öııcıııli derecede daha yüksek bulunmuştur. 

Nonn1akroalbun1inürik 15 hastanın sadece 7'sinde JILA ·A2 antijeni nıevcutken, 

makroalbunıinüri gelişen hastalann hepsinde l llJA-A2 antijeni pozitif buluııınuştur (p<O.O 1 ). 

Diğer antijenler bakınıından ise arada herhangi bir farklılık tesbit edileınemiştir. 

Makroalbunıinüri gelişen vakalarda l-IIJA~A2 ve B8 sıklığı nondiabetik kontrol grubuna göre 

öneınli derecede daha yüksek bulunnıuşıur. Bu bulgular klinik proteiııiiri gelişiminin 

IILA-A2 antijeni ile ilişkili olduğunu göstern1cktedir. Bu çalışnıada ayrıca, alburninürı ve 

J-Il~A-A2 arasındaki ilişkinin nefropati gclişiıni için predispozan faktörler olarak bilinen 

diabct süresi, glisen1ik kontrol ve k<uı basıncından bıığınısız olduğu da gösterilnıiştir (7). 

Çalışmanıızda, norınoalbun1inürik grup ile nondiabetik kontr<1l grubu arasında 

IILA-A2, B8, Bl2, 844 ve Bl5 antijenlerinin sıklığı bakınıından herhangi bir farklılık 

gözlennıezken, n1ikroalbun1İnürik gnıpta bu antijenlerin sıklığı kontrol grubuna göre öneınli 

derecede daha yiiksek bulundu. 

Çalışnıanıızda IlLA~A2 antijeni nıikroalbunıinliri i<ı-·in en yüksek sensitiviıe (o/o8{l), en 

yüksek negatif tahn1in değeri (% 70) ve tanısal doğruluğa (o/069): l Il,J\-B8 antijeni en yliksek 

spcsivite (%84) ve pozitif tahnıin değerine (% 75) sahip bulunınııştur. lll,A~DR1/DR4'ün ise 

seıısitivite, spesivite ve tanısal doğruluk değerleri ise düşük bulunnıuşıur (p>().{J5). 
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Watts ve arkadaşlarınca da HLA-A2 pozitifliğinin ınikroalbuıninüri ıncvcutiyeti için 

sensitiffakat spesifik olmadığı bi\diriln1ekıedir (7). Ancak llLA-A2 ekspresyonu ile birlikte 

nıikroalbuıninüri riskinin yaklaşık 5 kat artmış olınası klinik {ılarak yine de önemli 

sayılmalıdır. HLA-A2(+)'liği takibinde albunıinüri gelişen vakaların sadece bir bölümünü 

a~·ıklayabilir. Bu da pratik açıdan erken nefropalİ gclişin1i için risk taşıyan hastalara karar 

vennede l-ILA-A2 tayininin tek başına yeterli ve gararılili {>ln1adığını g{Jstc1111cktcdir.Yüksek 

riskli hastaları belirlenıede Jll,A-A2 ile birlikte ıııikroalbunıinüri için daha spesifik olan 

l-ILA-B8 antijenininde araştırıhnası daha doğru sonlh~·lıu· sağlayacaktır. 

Ç~alışmanıızda l-ILA~A2-+B8'i birlikte pozitif olan 1 () hastanın 9'unda nıikroalbunıinüri 

tcsbit cttik.A2+B8 birlikteliği mikroalbumıııürili hastaların 9'unda (% 30), 

nornıoalbuminürili hastaların ise sadece l'inde (o/rJ4) n1evcuttu. l-ILA-A2+B8 antijenleri 

birlikte değerlendirildiğinde; n1ikroalbuminüri için scnsitivitc azalnıakla birlikte (%30), 

spcsivitc 'Yo 96'ya, pozitif trılırnin değeri de o/o 90'a \·ıknıaktadır. llLA-A2+Il8 antijenlerini 

birlikte taşıyanların bliyük ı;oğunluğunda nıikroalbuınıniiri tcsbit ediln1iştir. llu sonuı;!ar tip 1 

diabetli hastalarda lll,A-A2+I~8 birlikteliğinin fJN gelişiırıi için büyük bir risk taşıdığını 

gösterınektedir. 

Çalışnıan1ızda IIl,A-A2+-B8'i bulunanlarda n1ikroalbun1inüri için Rl~ 10.28 olarak 

bulunmuştur. Ilu da bu antijenleri taşıyanlarda taşıınayanlara göre DN gclişnıe riskinin 

yaklaşık 1() kat aruığını gösternıcktc<lir. Ancak gerek yetersiz ınelabolik kontrol, gerekse 

flLA-A2+B8 pozitiOiği takibinde albuminüri gelişen vakaların sadece bir kısn1ırıı 

açıklayabilir. Bu da DN oluşuıuu için bu faklörleıdcn lıcrbirirıin gerekli ancak tek başına 

yeterli olnıadığıııı göstenııektcdir. 

Çalışnıanıızda ınikroalbunıinürik grup ile ııornıoalbunıinürik grup arasında kan 

basıncı, <liabct süresi ve l·lbAlc diizeyi bakınıından lıcrlıangi bir farkhlık bulunnıanıası, DN 

için IIl~A-A2 ve B8 antijen expresyonu ile birlikle olan bu riskin kan basıncının düzeyi ve 

nıetalx,\ik kontrolden bağınısız olduğunu gi:lstcınıcktcdir. 

l-Jl,A ile ilişkili genetik faktörlerin lıaııgı nıckarıiznıa i!c l)N'ye yol açtığı k(nıusu açık 

değildir. I ILA-sistenıinin inınüin cevapla ilişkisi vardır ( 12, 120) ve ııcf ropati patogenezi de 

inını linoloj ik ıııckanizınalarla a !akalı olabil ır (7' 12 (ı ). r~azı fil,;\ ı ipi eri ti i rı daha şiddct\ı 

nıetabolik defekılc birlikte olduğu ve ağır vaskii!cr hasara bu şekilde yol a\·tığı 
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düşünülnıektedir. Bu konuda insülin antikorları ve iınmün konıplekslcr üzerinde de 

durulınaktadır (12). Korrıplikasyonlu diabctik hastalarda d<liaşan iınnıün konıplekslcrin 

artn1ış oln1ası ve DN'li hastalarda GBM üzerinde lineer JgG depozisyonunun göstcrilı11esi bu 

konıplikasyonlarııı iınrnüııolojik nıekaniznıalarla <>luştuğunu düşündünııektedir (126,127). 

Glikolize kollajcnin antijenik özellik taşadığı ve glikolizc kollajene karşı oluşan 

anlikorların direkt olarak veya imınün kompleksler aracılığı ile gloınerül bazal nıembranını 

tahrip ettiği de ileri sürülmektedir. bazı kontrolsüz diabctiklerde mikroangiopalinin olnıanıası 

antikor teşekkülü için gerekli imnıün cevabın yetersiz olnıasına hağlannıaktadır (30). 

Bodansky ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışnıada 1ILA-B15 ve DR4 'ün daha 

yüksek insülin antikor litresiyle birlikte olduğu tesbit cdilnıiştir. Ancak hiç iıısülin alnıanıış 

hastalarda da mikroanjiopatinin görülebilnıesi insiilin antikorlarının patogenetik rolünü 

şüpheli hale sokmaktadır (9). İn1n1ün koınpleksler ile n1ikroanjiopatinin şiddeti arasında ilişki 

olduğu rapor edilıııişse de (9,128), dolaşınıı inıınüıı k(Jnıpleks düzeyindeki artışın prinıer 

değil, yaygın doku hasanna sekonder olarak geliştiği de öne siirülrnektedir (9). 

Diabetik nefropatili hastalarda lenfosit subpopülasy<Jnunurı nornıa\ olduğu, ancak 

aktivasyon göstergelerinin (CD25, J ILA~J)R) hiperekspresyoııubildirilınektedir ( 129, 130). 

Aktive+ ·r lenfositlerinden açığa çıkan endoglik(lzidaz enzirninin GI~M'daki lıcparan sülfatı 

parçalayarak nefropati paıogenesiııde rol oynayabileceği ileri sürülınektedir ( 130). 

Diabctik n1ikroanjiopatik kon1plikasyonlarının patogenezinde in1n1linolojik faktörlerin 

rolü konusunda literatiirde farklı görüşler nıevcuttur. lnınıiinolojik paranıctrelerdcki bazı 

değişiklerin prin1er nıi yoksa sekonder ıni olduğu henüz tan1 <)larak biliıın1eı11cktedir 

(7, 9, 126, 127' 129, 130). 

Diabelik nefropati patogeııezinde llLA-A2'ııin özel bir subtipi veya lll,A-Class 111 

antijenleri de rol (Jynayabilir. JILA-A2 antijeninin MIIC bölgesinde bulunan başka bir genle 

dengesiz bağlantısından da sözedilmektedir. DN'ye yatkınlık sağlayan genetik yapının 

heterojen olduğu ve HLA dışındaki diğer genetik faktörlerin de araştırılnıası gerektiği 

bildirilmektedir (7, 12). 

Diabetik nefropati İ\·in ailevi bir yatkınlığırı bııluııduğıı da gösterilıniştir (l()). Di<ıbetik 

kardeşlerden birinde ncfropati nıcvcuısa, ıkinci kardeşte nefr<-lpaıi gelişnıc riskinin öneınli 



59 

derecede arttığı ve DN'si bulunan kardeşe sahip diabetik bir hastada ileride DN gclişn1c 

ihtimalinin nornıoalbunıinürili bir kardeşe sahip diğer bir hastaya göre 5-1 O kat yüksek 

olduğu bildiril111cktedir ( 10, 11, 111). 

Borch Jolıııson ve arkadaşları nefropalisi olan ve olnıayan tip 1 diabctli hastaların 

diabctik kardeşlerinde nefropati prcvalansını araştırnıış!ar ve; yaş, diabet süresi, kan basıncı 

ve llbAlc düzeyi yönünden gruplar arasında herhaııgi bir farklılık yokken, nefropatili 

hastaların diabetik kardeşlerinde ON prcvalansıııın daha yüksek olduğunu (o/n33'e %1(); 

p<0.04) tcsbit ctnıişlerdir (10). Aynı şekilde Seaquist ve arkadaşları da nefropati sıklığını 

DN'den dolayı reııal transplanlasyon yapılan hastaların diabetik kardeşlerinde 'i'o83, [)N'si 

oln1ayan hastaların diabetik kardeşlerinde ise % 17 olarak bulnıuşlardır (p<Ü.()01) ( 11 ). Bu 

bulgular DN'ye duyarlılıkla genelik faktörlerin rol oynadığını gi.lsternıektedir. Ancak 

kardeşlerce paylaşılan C>rtak çevresel faktörlerin nıuhtcnıel rolii de ekarte edilen1eınektedir 

(10,1 !). 

Esaıısiycl hipertansiyona genetik yatkınlığın bulunrnası da DN için n1ulıten1el bir risk 

faktörü <.llarak gösterilınektedir. DN'li hastaların ailesinde nornıoalburniniirik hastaların 

ailelerine göre dalıa yüksek kan basıncı değerleri ve daha yüksek csansiyel hipertansiyon 

sıklığı ıcsbiı cdiltniştir (41,42). Oyn1ak ve arkadaşlarınca yapılan bir çalışıııada; DN'li 17 

hastanın 11 'inde (%64), DN'si olmayan 19 hastanın ise sadece 5'inde (%26) ailevi 

hipertansiyon öyküsü teshil edilıniştir (p<0.05) (132). 

l~iz de çalışman11zda ailesinde hipertansiyonu oları l 7 hastanın J 3'ündc (~ı76) 

rrıikroalbunıiııüri teshil ettik. Ailevi Irr öyküsü olnıavan 38 hastanın ise sadece 17'sindc 

(o/044.7) 111ikroalbuminiiri nıevcuttu (Z=2.2, p<().{)5). 

Diabetik ııefropaıili hastalarda eritrosit Na·t/Li+ karşı transport aktivıtesinin arttığı 

teshil edilnıişlir ( 4l,133). Ancak bu artışın DN için prcdiktör olıııakıan ziyade rıef ropatinin 

bir sonucu olduğu da belirtilnıektcdir (131). 

JODM'li erkeklerde kadınlara göre renal yetersizliğin daha sık geliştiği bildiriln1ektedir 

(12,43). Ancak hiz çalışnıanıız da ııornıoalbunıirılirik grup ile nıikr{>.albunıinürik grup 

arasında cinsiyet yününden bir farklılık bulanıadık. 

Sigara İt.;ilıncsiııiıı de ncfropati progresyonu i\;in ilave bir risk faktörü olduğu ilerı 
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süriiln1ı:ktedir (121,134). Walton ise DN ile sigara arasında herhangi bir ilişki olına<lığını 

bildimıektedir (14). Biz çalışnıarnız<la sigara konusunu araştın11adık. 

IDDM'li siyah hastalarda beyazlara göre ON gclişnıe riskinin daha yüksek olduğu ve 

bu durumun bazı HLA antijenlerinin sıklığındaki farklılıkla ilışkilı olabileceği de 

bildirilnıektedir ( 135). 

Walton ve arkadaşları nefropatili hastalarda diabetin başlangıç yaşının nefropatisiz 

gruba göre daha düşük olduğunu tcsbit etnıişlerdir (14). Bu duruın çoçukluk ve adolesan 

döneıııdc iyi bir nıetabolik kontrol sağlanıının giiç!Uğündcn kaynaklanıy(Jf olabilir. 

Çalıştnanıızda da başlangıç yaşı düşük olanlarda n1ikroallJun1iniiri sıklığı daha yüksek 

bulundu. Diabetin başlangıç yaşı IS'in altında olan 30 hastanın 19 (o/o63)'unda, başlangıç 

yaşı 15'in üzerinde olan 25 hastanın ise 11 (o/o44)'in<le nlİkroalburniııüri tesbit ettik. Oranlar 

arasındaki farklılık ise önen1sizdi (Z=l.40, p>0.()5). 

Ncfropati prevalansının reıinopati ile paralellik gösterdiği ve retinopati bulunnıasının 

nefropati nıevcuıiycti veya gelişeceğinin bir göstergesi olduğu bildirilı11ekıedir (7). Watts ve 

arkadaşları 5 yıl süre ile takip ettikleri 160 hastadan ıııakroalbunıinüri gelişen 15 vakanın 

13'ündc; nıakroalbunıinüri gelişıııcyen 15 kişilık uygun kontrol grubunun ise sadece 4'ürıdc 

ilk nıuayene sırasında retiııopaıi bulunduğunu bildinııcktcdirler (7). 

Biz de çalışıı1anıızda retiııopatisi olanlarda nıikroalbunıiııüri prevalansını daha yüksek 

bulduk. Retiııopaıisi olan 15 vakanın 12'siııde (o/08()) nıikroalbunıinüri ıncvcutken, 

retinopatisi olnıayan 40 hastanın sadece l8'iııde ('Yrı45) n1ikroalbun1inUri tesbit edildi 

(Z=2.33, p<0.05). 

Sonuç olarak; diabet süresi, kan basıncı ve glisenıik kontrol yönünden benzer olan 

nornıoalbunıinürik ve nıikroalbuıninürik Tip l dialıctli hastalar Ill.A~antijenleriniıı sıklığı 

yönünden karşılaştırıldığında, nlİkroalbuıniniirl!i hastalarda 1 ll,1\-A2 ve 118 antijenlerinin 

sıklığı ııornıoalburniııürik gruba göre öneınli derecede yüksek bulunınuştur. llu nedenle ·rip 

1 diabctli hastalarda lll,A-A2 ve Il8 nıevcutiyetiııin diabetik nefropati gclişinıi İ<;İn büylik bir 

risk ta~ıdığı ve yüksek riskli hastaları erken döııenıdc bclirlcnıede l ll,A-doku tiplenıesiııiıı 

kullaııılabileceği sonucuna varılnııştır. 
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SONUÇ 

Bıı çalışn1ada diabcı süresi 10 yıldan fazla olan, lıipertaıısiy()[JU ve klinik protcinürisi 

buluıınıayan ]'ip 1 diabetli 55 hastrıda IIJ,A-antijeıı!cri tayin edilerek nondiahetik sağhklı 

kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Ayrıca, l'ip I diabeıli hastalarda nefropati ve IILA ilişkisinı 

<u·aştısınak aınacıyla; 24 saatlik idrar örneklerinde nıikroalburniıılirı tayini yapılarak başlangıç 

döneınde nefropatisi olan (ınikroalburninürili) ve olnıayan vakalar IILA anlijerılcrinin sıklığı 

yönünden karşılaştırıldı ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi. 

1-'J'ip l diabctli hastalarda nondiabctik kontrol grubuna göre l fl.,A-DR3, DR4, DR3/4, 

A2, BS, 815, B18, ve B44 antijenlerinin daha sık; Jll.A-1)1{2, 1)1{5 ve DR7 aıı.ijenlcriniıı 

ise daha seyrek olduğu tesbit edildi. 

2-'l'ip I diabet için rölatif risk değeri antijeni olnıayanlara göre l!LA-Dl{3/4'li olanlarda 

yaklaşık 13, Dl{4'ü olanlarda 7, J)R3'ü lllanlarda ise 5 kat daha yüksek bulundu. 

3-'I'ip 1 diabetli 55 hastanın 3()'unda (o/rı54.5) nıikroalhunıiııiiri, 25'iııde (%45.5) ise 

nornıoalbunıinüıi tesbit edildi. 

4-Mikroalbunıinürik grup ile nornıoalbunıirıiiıik grup arasında kan basıncı, diabct 

süresi ve IlbA
1
c dlizcyi yönünden önenıli bir farklılık ıcsbil cdilcınczken, nıikroalbunıinüıili 

hastalarda 111,A-J\2 ve B8 antijenlerinin prcvalansı norıııoalbunıiııiirili lıa~talara göre daha 

yüksek bulundu (%80'c o/c44, p<0.01 ve 9fı40'a rkl6, p<0.()5, sırasıyla). IIL.ı\-A2+B8 

birlikteliği nıikroalbunıinürili hastaların 9'unda (o/ı:,30), ııorıııoalbunıinürili hastaların ise 

sadece 1 (o/o4)'inde n1evcuttu (p<0.02). Diğer antijenler bakın1ıııdan ise iki grup arasında 

öneınli bir farklılık tesbit edilen1e<li. 

5-111 ... A-J\2 antijeni (+) olanlarda, hu antijeni ıaşınıayanlara göre persistan 

nıikroalburninüri göriilıne riski 5 kat, B8'i olanlarda 3.5 kat, A2+138'i ()]anlarda ise yaklaşık 

]()kat daha yüksek bulundu. 

6·Ill.J\-A2, B8 ve fJR3/4'ii (+)olanlarda ortalaına lJAE, (-)olanlara g<.'ıre öııcınli 

derecede daha yüksek (p<().05, p<0.01 ve p<().025 sırasıyla) bulundu. 

7-111,A-J\2, f~8, B 12, 1344 ve B 15 antijenleri lıakıınındaıı norıııoalburninürik grup ile 

ııoııdiabetik kontrol grubu arasında örıeınli bir farklılık gözlerın1ezken, nıikroalbuıniııürik 

grupta bu antijenlerin rıondiabctik kontrol grubuna göre önenıli derecede daha sık olduğu 

teshil edildi. 
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8-HLA-A2 antijeni mikroalbu111inüri için en yüksek scnsitivite (9{.80), negatif tahnıin 

değeri (o/o 70) ve tanısal doğruluğa (%69); B8 antijeni i~e en yüksek spesiviıc (o/o84) ve 

ı>ozitif tahnıin değerine (o/o 75) sahip bulundu. 

9-HLA-A2+B8 antijenleri birlikte değerlendirildiğinde ise sensitivile o/o 30'a <lüşınekle 

birlikte, spesivite %96'ya, pozitif tahınin değeri de % 90'a çıkınaktadır. 

10-Cinsiyet ve diabetin başlangıç yaşı yönünden norrnoalbunıinürik ve 

mikroalbumiııürik gruplar arasında herhangi bir farklılık görülnıezken; ailevi hipertansiyon 

öyküsü olanlarda ve retinopatisi olanlarda nıikroalbuıninüri sıklığı daha yüksek (p<0.05 ve 

p<0.()5 sırasıyla) bulundu. 

Nornıoalbunıinürik ve n1ikroalbun1inürik her iki grupta da ortalanıa IlbA 1c düzeyinin 

yüksek olması nefropati geşinıinde kronik hiperglisenıinin sonın1lu tek fakti)r olmadığını ve 

nefropatiye J-JL,J\-A2 ve B8 antijenleriyle ilişkili genetik bir yatkınlık zen1irıindc yol açtığını 

gösterrncktcdir. Bu nedenle f-lLA-doku tiplcıncsiııin l'ip l diabetlc rıefr<)pati gelişinıi için 

yüksek risk taşıyan hastaları belirlen1ede kullaııılabi!cccği sonucuna varıldı. 
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ÖZET 

Diabetik nefropati patogenezinde IILA ile ilişkili genetik fak türlerin rölünü araştınnak 

an1acıyla; diabet süresi 10 yıldan fazla olan, hipertansiyonu ve klinik proteinürisi 

bulunmayan Tip 1 diabetli 55 hastada üriner albunıin ekskresyoııu ölçünıü ve 1-ILA tayini 

yapılarak, başlangıç dönerrıde nefropalisi olan (rnikroalbunıinürik) ve olnıayan vakalar III~A 

antijenlerinin sıklığı yöniinden karşılaştırıldı. Üriner albumin ekskresyonu 

iınnıünopresipitasyon yöntenıi ile, l-ILA antijenleri ise standart Nill lenfositotoksisite tekniği 

ile tayin edildi. 

Tip l diabetli 55 hastanın 30'unda (o/c.54.5) persistan rnikroalbuıninüri, 25'inde ise (o/o 

45.45) nornıoalbuıninüri tesbit edildi. Mikroa.lbuıııiııürik grup ile norn1oalbun1inürik grup 

arasında kan basıncı, diabet süresi ve IIbA 1c düzeyi yönünden örıen1li bir farklılık 

gClrülcn1ezken; 111ikroalbun1iııürili hastalarda llLA·A2 ve 138 antijenlerinin prevalansı 

norrnoalbun1inürili hastalara göre örıenıli derecede daha yliksek bulundu (%80'e %4(), 

p<().()l ve 3,4()'a 'fc,t6, p<().05 sırasıyla). IIl.A-A2+B8 birlıkte!iği ınıkroalbirı1inürili 

hastaların 9'unda (%30), norn1oalburninürili hastaların ise sadece l 'iııde (%4) ınevcuttu 

(p<().()2). Diğer antijenler bakın1ından ise iki grup arasında öneınli bir farklılık tesbit 

edi!eınedi. 

lll.A-A2 antijeni (+) olanlarda, bu antijeni (-)olanlara göre pcrsistan n1ikroalbunıinüri 

görülıne riski 5 kat, B8'i olanlarda 3.5 kat, A2+B8'i birlikte taşıyanlarda ise yaklaşık 10 kat 

daha yüksek bulundu. 

1 ILA-A2 antijeninin nıikroalbunıirıüri için en yüksek sensitivite (o/08()) ve tanısal 

doğruluk değerine (o/v69), 138 antijeninin ise en yüksek spesiviteye (o/v84) sahip olduğu, 

HLA-A2+B8 antijenleri birlikte değerlendirildiğinde ise spesivitenin %96'ya çıktığı tesbit 

edildi. (~insi yet ve diabecin başlangıç yaşı yönünden iki gnıp arasında herhangi bir farklılık 

görülnıczken; ailevi hipertansiyon öyküsü olan l:uda ve retinopatisi olanlarda n1ikroalburninüri 

sıklığı daha yüksek bulundu. 

S<ıııuç olarak; 'rip I diabcıli hastalarda kan basıncı ve nıetabolık konuoldcn bağınısız 

t)larak 1 ILA A2+I38 birlikteliğinin ııef ropaıi ge!işiıııi için büyük bir risk taşıdığı (RR= 1 ()) ve 

yüksek riskli hastalan erken döııen1de belirleınede l ILA doku tipleınesiııden yararlanabileceği 

sonucuna varıldı. 
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SUMMARY 

'fhe Relatioıtship Between Diabetic Nephropathy (DN) and lluman 

Leukocyte Antigens in Patients with Type 1 DiabetC's 1\-lcllitus. 

in order to invesıigaıe the role of 11LA~relatcd gcnetic facıors in tlıe pathogenesis of 

diabetic nephropathy, we deteıınined urinary albuıniıı cxcretiorı (UEA) aııd l ILA-typiııg in 55 

type l diabetic patients \.Vho have a duraıion t)f diahetcs longcr than 10 years and ha ve no 

hypcrtension or cliııical proteinuria, and conıpared palicnts with respect to frequency of 

l-ll.A-antigens. lJEA was detern1incd by inununopresipitation assay aııd lll~A-typiııg by 

standard nıicrolyınplıocytoıoxicity test. 

()f 55 patienıs, J() (54.5 o/rı) had persistcnt ıııicroalbunıiııuria and 25 (45.5 o/c) 

noııııoalbuıniniiria. Wlıile no sıatistically significant <liffcrence was foun<l in blood prcssurc, 

duration of diabctes and llbJ\ le levels betwecn nonnoa!burninuric an<l rnicroalhuıııınuric 

groups, Ill,A-A2 arıd B8 antigcns were fouııd to be sıgnificantly increased in 

n1icroa!burninuric group cornparc<l wiıh norıııoalburnirıuric group. Batlı JJLA-J\2 an<l B8 

were present in 9 of nıicroalbunıinuric patients (30%) an<l in only 1 of norrnoalbunıiııuric 

patients (4%) (p<0.02). No significant difference was detected in ıernıs of otlıer 

l-ILA-antigens. 

1'he relative risk of n1icroalbuıniııuria associatc<l wiıh expression of IILA-A2, 138 an<l 

A2+B8 were 5, 3.5 and 10 tinıes, respcstively. ı:or the presence of ınicroalbunıinuria, 

l ILA-A2 had the lıighest seıısiıivity (8()o/o) and 88 had the lıighest specifity (84o/o ). Although 

no difference \.vas found between two gr()Ups \Vitlı respcct to sex and age at oııset of diabetes, 

n1icroalbuıninuria frequency was significantly high in patients wiıh retinopathy and witlı a 

history of hypcrtcnsion in parcnt. 

As a result, the patienıs who h:ıve I ll_A-A2 aııd B8 arıtigens had a high risk for 

devch)pnıeııt of <liabetic nephropathy iııdependent of glycaernic statc aııd hlood prcssure. So, 

I·ILA typiııg nıay be useful in defining lıigh risk paticııts for neplıropaılıy iıı carly period of 

type 1 diabctcs. 
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EK ili · Nornıualbun1inürili llastaların 111,A-Iluku Grupları 
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Al, A24(9) 

2 A2, ı\25(10) 

3 ı\?., J\23(9) 

4 A3, A30 

5 A2, r\28 

6 Al,/\26(10) 

7 J\3, A30 

8 A2, ı\24 (9) 

9 Al, A31 

10 A2,A28 

J\ Al,A26(10) 

12 A3, AJO 

!3 A2, !\28 

14 A3, t\26(10) 

15 A2, A28 

16 ı\1, A29 

l 7 A24(9), ,\29 

18 A2, A28 

JIJ A24(G) 

20 Al, ı\31 

21 A2, ,\J l 

22 Al,A31 

23 A2,ı\l 1 

24 A24(9) 

25 ı\2, A 11 

B c 
B52(5), Bl6, Bw4 Cw2 

1112, B l 8,Bw6 (:w4 

B35, B51(5), Bw4, B\\6 C\v2 

BR, B 1.5, Bv.'4, B\\;6 C\v4 

B44(12), 1349(21), B\v4 C:\>.--\ 

B35, 1351(5), Bv.-4, Hw6 C:w4 

87, 827, B\\;4, Rw6 ('\\-4 

B8, B49(21), Bw4, B\>.-'6 C\\·5 

BS, Bi4, Bw4, H\\·6 Cv.·7 

Bl1.,Bl8,Bv.·6 c:w2 

B8, B 16, Rv..-4, Il\\-·6 C:v.·4 

B40, B51(5), Bv.-4, Ilw·6 c:.,,,,5 

B13,B27,Bw4 Cw3 

B8, 1344(812), Bw4, Bw6 C;v6 

B 18, BSl(S), Bw·4, J3.,v6 Cw3 

B 14, 835, Bv.·6 c:ws 

B 13, B 18, B\\-·6 ('\\·3 

IL'l:'i, B.51(5), B\v4 C:w4 

B2!, B44(I312), 9.,.,4 C:\\-'3 

B 16, 840, Bw6 c:w4 

B5, B 18, Bw4, B>v6 Cw5 

Bl5, H3.5, B\v4, I3\v6 Cw3 

817, B35, I3v.'4, Bw6 Cw4 

BIS, B18, B\\-·4, I3w6 Cw4 

816, 835, Bw4, Bw6 Cw6 

DR 'e DQ 

IJRl, IJR3, DR52, DQv.'1 

IJR2, TJR5(11), !)R52,fJQv.. l 

J)R3, IJR4, TlR52, fJR.53 

lJR3, I:JRS, IJR52, !JQ2 

DH.4, DR.5, DR57-, fJR53, !J()3 

JJR3, DR4, IJR52, IJQ/_ 

IJR7, IJR9, J1RS_l,IJ()2 

IJR3, !JR4, fJR53, 

IJR4, IJR9, I>R53,IJQ3 

rıR4, DR 10, IJR5J 

lJRl, I>R3, i)R52. DC)v.;J 

OR3, DR4, DR52, IJR53 

rJR4, DRJO, DR53 

DR3, IJR8, IJJ.\.52, DQ2 

DR4, IJR7, IJR53, 

lJR3, [)R4, J)R52, DQ3 

DR l, f)R8, !J(,h~· 1 

IJR3, 11R4, IJR52. l)R)J 

DR4, l)J('i(I)R 11 ), !JR52, 

1JR3, l>R4, DR52 

[>R4, L>R7, IJR53 

IJR3, IJR4, IJH.52, !)Q2 

!)R3, DR4, DR53, DQ3 

!)R4, IJRS(f)J{ 1 l ), DR53 

DR3, DR4, flH.57-, I>R53 



EK iV: l\tikroalbu111inürili llastaların JILA-Doku Grupları 

A B c on ,.e DQ 

Al,A24(9) B8,BI7,Dw4,Bw6 Cw3 l)J{3, f)R4, [)R53, 

2 A2,AIO B35, 851(5), Bw4, Bw6 C\<ıl DR2, DR9, DR53, DQJ 

3 A2,A30 844(12), B49(21), Bw4, Cw4 DR3, DR4, IJR52, DR53 

4 Al 1, A23(9) B8,Bl8,Bw6 Cw2 DR3, DR4, DR53 

5 A2, A28 B35, B52(5), Bw4 Cwl DR3, DR4, DR53, DR53 

6 A2, A24(9) 88, 818, Bw6 Cw4 DR2, DRI 1(5), DR52, DQI 

7 A2, A30 B7, Bl6,Bw4, B\\'6 Cw2 DR3, DR4, DR53 

8 A2, A24(9) 835, B44(12), Bw4, Bw6 Cv.·4 DR3, DR4, [)R52, DR53 

9 Al,A2 B35, 851(5), Bw4 CVr•3 DR3, DR4, l)R53 

10 A2, A28 B13, 849(21), Bv.·4 Cw4 DRI, DRS, TJR52, DQl 

il Al, A2 BS, B44(BI2), Bv,:4, Bw6 Cw2 DR3, DR4, DR52, DQJ 

12 Al, Al 835, 851(5), Bw4, Rw6 Cw4 l)R 1, DR 11 (5), DRS2 

13 A2, A24(9) B 12, 813, Bw4, Bw6 Cw3 l)RJ, DR4, l)R52, DQ3 

14 A2,A26(!0) 88, 816, Bw4, Bw6 C\v4 DR3, DR4, DR53 

15 A2, A3 B49(21), B51(5), Bw4 Cw4 DR4, DR9, DR53 

16 A2, A24(9) B8, 815, 8w4, Rw6 Cw2 f)R3, DR4, DR53 

17 A2, A31 88, 821, Bw4, BwG C\\'4 l)R3, DR5, DR52 

18 A2, A24(9) B8, Bl8, Bw6 C>v3 DR3, DR4, DR52 

19 A2, A28 B44(Dl2), B51(5J, Bw4 C\v4 DR I, DRI 1(5), DR52, DQI 

20 A2, A24(9) 88, B 18, Bw6 Cw4 DR3, DR4, DR52 

21 A3, A30 B35, B44, 8w6 Cw3 on.ı, DR4, J)f{53, DQJ 

22 A2, A26(10) Ill5, B44(Bl2), Bw4 Cw5 J)R:I, J)R4, DR52 

23 A2, A28 88, 827, B\114, Rv.•6 Cw4 DR4, J)R7, DR5.1, l>Q.3 

24 Al,A2 Bl4, ll40, Bw6 Cv.'5 l)R),l)R4, f)R52 

25 A2, A29 BIS, B44(12), Bw6 Cw6 DR4, DR7, DR53, I>Q3 

26 Al, A26(!0) 840, B51(5), Bw4 Cw7 DR3, DR4, DR52, DQ2 

27 A2, A28 814, 1127, Ilw4, Bw(ı Cw6 IJR4, f>R7, J)R53, f>Q3 

28 A2, All B8, H 18, Bw6 Cv.·5 DR3, J)R4, DR53, DQ2 

29 Al, A2 Ill5,Il35,Bw6 ('w7 OR.), OR4,0R53, 1JQ2 

30 Al, A3 88, B 16, Rw6 Cw5 DR3, DR4, !JR52, IJQ3 


