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ÖZET  

Tunçdemir M. STZ-diabetik sıçanlarda ACE inhibitörü ve angiotensin reseptör 
blokerinin böbrek dokusunda  clusterin ve apoptoz üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul 2006.  

 

Bu çalışmada, salgı clusterin (s-clu) ve nuklear clusterin (n-clu) ekspresyonlarının 

deneysel diyabetik nefropatideki rollerinin saptanması, angiotensin-II blokajının 

clusterin ekspresyonları üzerine etkisinin ve apoptoz ile ilişkilerinin karşılaştırmalı 

olarak incelenmesi  amaçlandı. Çalışmada,  her biri 8 adet Wistar tipi albino erişkin 

erkek sıçan içeren 5 grup oluşturuldu. İlk 4 gruba streptozotocin (STZ, 60 mg/kg tek 

doz,i.p) enjeksiyonu yapıldı. STZ enjeksiyonunun 2.gününde diyabet oldukları 

saptanan sıçanlar; 1.grup; STZ-diyabetik, 2.grup; irbesartan uygulanan diyabetik (15 

mg/kg/gün, gavaj, 30 gün), 3.grup; perindopril uygulanan diyabetik (6 mg/kg/gün, 

gavaj, 30 gün) ve 4.grup; perindopril ve irbesartanın birlikte uygulandığı diyabetik 

(sırası ile, 3 mg/kg/gün, 5 mg/kg/gün, gavaj, 30 gün) grup olarak düzenlendi. 5.grup; 

sağlıklı kontrol grubu olarak ayrıldı. Deney süresince kan glukoz ve mikroalbuminüri 

düzeyleri, ayrıca vücut ağırlıkları ve günlük idrar miktarları ölçüldü. Deney sonunda 

çıkarılan böbrekler formolde tespit edilerek parafine gömüldü. Doku kesitlerine PAS 

boyası ve TUNEL yöntemi uygulandı, ayrıca TGF-β1, α-SMA, clusterin-β, clusterin-

α/β antikorları kullanılarak immunohistokimyasal boyamalar yapıldı. STZ-diyabetik 

tüm gruplarda kan glukoz düzeyleri ve vücut ağırlığı/böbrek ağırlık değerlerinin 

kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğu tespit edildi. Tedavi uygulanan diyabetik 

gruplarda mikroalbüminüri düzeylerinde belirgin düşme saptandı (P<0,001). STZ-

diyabetik grupta özellikle böbrek tubüllerinde apoptotik hücre sayısında belirgin artış 

(p<0,001) tespit edilirken, kombine ilaç uygulanan diyabetik grupta anlamlı düzeyde 

azalma gözlendi (p<0,05). TGF-β1 ve α-SMA ekspresyonlarının tedavi uygulanan 

diyabetik gruplarda tedavisiz diyabetik gruba kıyasla azaldığı tespit edildi. Diyabetik 

grupta glomerül ve tubüllerde clusterin-β (s-clu) ekspresyonu artmış, tedavili diyabetik 

gruplarda ise azalmış olarak saptandı. Tedavisiz diyabetik grupta clusterin-α/β (n-clu) 

immunpozitifliği, glomerülde podositlerin ve mezangiyal hücrelerin ayrıca hasarlı tubül 

epitel hücrelerinin nukleuslarında tespit edildi. Kombine tedavi uygulanan diyabetik 

grupta clusterin-α/β immünpozitif hücre sayısının belirgin olarak azaldığı saptandı 

(p<0,05). STZ-diyabet modelinde, hiperglisemi uyarımı ile böbrek dokusunda Renin-
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Angiotensin-Sistemin (RAS) lokal olarak artışına bağlı olarak erken dönemde; 

glomerüllerde TGF-β1 ve α-SMA ekspresyonlarındaki artışın böbrek hasarının bir 

göstergesi olduğu, erken dönemde böbrek tubüllerinde apoptotik hücre sayısındaki 

artışın tubüler hasarın nedenlerinden biri olduğu tespit edildi. Deneysel diyabetik 

nefropatide doku hasarının s-clu ekspresyonunu uyardığı, tubüllerde n-clu 

ekspresyonundaki artışın apoptoz ile ilişkili olduğu, irbesartan ve perindopril 

uygulamalarının diyabetik nefropatiyi belli oranda engelleyici etkilerine rağmen, 

birlikte kullanımlarının böbrek hasarlarını önlemede daha etkin ve üstün bir role sahip 

olduğu sonucuna varıldı.  

 

Anahtar Kelimeler:  STZ-diyabet, Böbrek,  Clusterin, Apoptoz, TGF-β  

 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından  

T-283/18062003  no lu proje olarak desteklemiştir. 
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ABSTRACT 

Tunçdemir M. The effects of ACE inhibitor and angiotensin receptor blocker on 

clusterin and apoptosis in the kidney tissue of streptozotocin-diabetic rats. İstanbul 

University, Institute of Health Science, Medical Biology Dept. Ph.D.Thesis. Istanbul 

2006.  

 

The aim of this study was to determine the roles of secreted clusterin (s-clu) and nuclear 

clsuterin (n-clu) expressions in experimental diabetic nephropathy, and to investigate 

the effects on clusterins expression after treatment angiotensin II blockade and compare 

these results with apoptosis. Five groups, each containing 8 male Wistar albino rats 

were included in this study. Four groups received streptozotocin injection (STZ, 60 

mg/kg, single dose, ip). On the 2nd day of  STZ injection the rats developing diabetes 

were divided into 4 groups. First group was STZ-diabetic. Second group was irbesartan 

treated diabetics (15 mg/kg/day, gavage, 30 days). Third group was perindopril treated 

diabetics (6 mg/kg/day, gavage, 30 days), Fourth group was combined treated diabetic 

group with perindopril and irbesartan (respectively, 3 mg/kg/day, 5 mg/kg/day, gavage, 

30 days). Fifth group was the healthy control. During the experimental period blood 

glucose, microalbuminuria levels, body weights, kidney weight and amount of daily 

urine were measured. At the end of experiment, renal tissue samples were  fixed in 

formaline and embedded in paraffin. PAS staining and TUNEL method and 

immunohistochemical staining for TGF-β1, α-SMA, clusterin-β (for s-clu) and 

clusterin-α/β (for n-clu)  antigenes were performed for histological examinations. Blood 

glucose levels and body weight/kidney weight values of all STZ-diabetic groups were 

higher than the healthy control group. The level of daily urine and microalbuminuria 

levels were decreased in the all treated diabetic groups (p<0,001). As the number of 

apoptotic cells increased especially in the kidney tubules of STZ-diabetic group 

(p<0,001), whereas a significant decrease was observed in the combined drug treated 

group (p<0,05). When compared with the untreated diabetic group the expressions of 

TGF-β1 and α-SMA were decreased in the all treated diabetic group. The expression of 

clusterin-β was increased in the glomerules and tubules of the untreated diabetic group, 

although it was decreased in the treated diabetic groups. Immunopositivity of    

clusterin-α/β in the podocytes and mesangial cells and in the injured tubule cells of 

untreated diabetic group was found to be increased in their nuclei. The number of 
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immunopositive cells was decreased in the treated diabetic groups, especially in the 

combined treated diabetic group (p<0,05). It was concluded that,  the increase in the 

expression of   TGF-β1 and α-SMA in glomeruli was a marker of renal injury, seen in 

the early stages of diabetes as a result of damage caused by local increased expression 

of RAS in the renal tissue induced by hyperglycemia.  In the early stages of diabetes, 

the increase in the number of the apoptotic cells in the tubules, seen was one of the 

causes of tubular damage. Our results also show that the expression of s-clu was 

induced in the experimental diabetic nephropathy related to renal tissue damage and that 

the increase in the n-clu expression in the renal tubules was releated to apoptosis. 

Although irbesartan (AT-1R blocker),  perindopril (ACEI) and combined drug treatment 

prevented renal injury in the diabetes, low dose application of ACEI and AT-1R blocker 

together revealed more efficient results in preventing renal damages.  
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GİRİŞ ve AMAÇ ( BÖLÜM 1 )                        

Diabetes Mellitus’un uzun dönemli komplikasyonlarından olan diyabetik 

nefropatinin erken döneminde glomerül ve tubül epitellerinde hipertrofi, glomerül ve 

tubül bazal membranlarında kalınlaşma, glomerül mezangium’unda hücreler arası 

matriks (HAM) elemanlarının birikmesi, böbrek hemodinamik fonksiyonlarında 

belirgin değişimlere bağlı olarak albüminüride artış belirgin özelliklerdir (1,2,3). 

Diyabetik nefropati’de gözlenen birçok yapısal değişiklikler içinde; mezangiyal hücre 

proliferasyonu ve glomerül hipertrofisi, tubül hasarı ayrıca fibrözis vardır ( 4 ). 

Böbrek hasarları sonucunda; tubül dilatasyonu, tubüler atrofi ve tubüler apoptoz 

ortaya çıkar (5). Diyabetik nefropati, polikistik böbrek hastalığı, akut ve kronik böbrek 

yetmezliği ve glomerulonefritis gibi klinik ve deneysel böbrek hastalıklarında apoptoz 

yoluyla hücre ölümü tespit edilmiştir. İskemi, eksojen toksinler veya endojen 

mediatörlerin neden olduğu böbrek hasarı neticesinde apoptoz tetiklenir. Apoptozun 

böbrek dokusunda fibrözis ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. HAM böbrekte hücre 

yaşamını etkilemektedir; kollajen IV ve laminin mezangiyal hücre sağkalımının 

sürdürülmesinde etkilidir. HAM’daki moleküllerin artışı ile apoptoz arasındaki ilişki 

belirgin değildir. Ölü hücreler, HAM moleküllerini salgılayabilir, bununla birlikte 

bitişik hücrelerden sitokin sekresyonunu veya inflamasyonu da uyarabilir ve hücreler 

arası alan matriks birikimini artırır (6). TGF-ß1 veya hiperglisemi gibi farklı apoptotik 

uyaranların, hücreler arası alanlarda madde üretimini artırdığı gösterilmiştir (7).  

TGF-ß1, böbrek hasarı patogenezine katılan fibrojenik büyüme faktörüdür ve 

böbrekte lokal olarak üretilir. TGF-ß1’in böbrekte tubül epitel hücrelerinin apoptozunu 

uyardığı ve ilerleyici tubüler atrofiye katkısının olduğu belirtilmektedir. Deney 

hayvanları ve insanlarda diyabetik nefropati’de glomerüler ve tubüler TGF-ß1 

ekspresyonunun artmış olduğu bildirilmiştir. Angiotensin II (A II)’nin etkilerine benzer 

şekilde, yüksek glukoz düzeylerinin de mezangiyal hücrelerde, TGF-ß1 mRNA’sının ve 

proteininin üretiminde artışa neden olduğu gösterilmiştir (8).  

Clusterin; beyin, böbrek, pankreas, karaciğer, mide ve testis gibi birçok dokuda 

düzenli olarak üretilen, plazma, semen ve serebrospinal sıvıda bulunan heterodimerik 

bir glikoproteindir. Lipid transportunda, sperm olgunlaşmasında, apoptozun 

uyarılmasında, endokrin sekresyonun gerçekleşmesinde, membranların korunmasında, 

hücre etkileşimlerinin artmasında önemli rolü olduğu çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir                    

(9,10,11). Clusterin’in salgı (s-clu) ve nukleusta (n-clu) bulunan iki tipi vardır. 
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Clusterin; hücre membranlarına ve hidrofobik proteinlere bağlanır. TGF-ß reseptörleri, 

amiloid ß ve lipoproteinler gibi biyolojik moleküllere yüksek ilgiyle bağlandığı 

gösterilmiştir (12). s-clu’nun, spesifik doku hasarına karşı cevap olarak sentezlendiği, 

ekspresyonun dejeneratif veya apoptotik ölümlerin bulunduğu dokularda arttığı 

gösterilmiştir (8,12). s-clu’nun hücrede koruyucu rolü olduğu ileri sürülmüştür. Bunun 

tersi olarak diğer clusterin’in yani n-clu’nun yerleşimi ve fonksiyonları farklıdır. 

Nukleusa ait öncül clusterinin “öncül n-clu,, sitotoksisite sonucu veya eksojen TGF-ß 

uygulaması ile sitoplazmadan nukleusa geçtiği saptanmıştır. n-clu artışının hücre 

yaşamını ve proliferasyonunu engellediği ve ölüm sinyali gibi çalıştığı belirtilmektedir. 

Bu nedenle öncül n-clu’nun apoptoza uğrayan hücrelerin belirteci olabileceği ileri 

sürülmüştür (13).  

Çeşitli deneysel glomerülonefrit modellerinde clusterin’in böbrek korteksinde 

glomerül ve tubüllerde, ayrıca böbrekte medullada lokalize olduğu, glomerül 

mezangiyal hücrelerde clusterin ekspresyonunda artış olduğu, glomerül mezangiyal 

hücrelerde hasardan koruyucu mekanizma olarak clusterin’in sentezlendiği 

gösterilmiştir. (11). Proksimal tubülün lümeninde hücresel hasar kaynaklı clusterin’in 

idrarla vücüttan atıldığı bildirilmiştir (14). TGF-ß, NGF ve EGF gibi büyüme faktörleri, 

clusterin transkripsiyonunun düzenlenmesiyle ilişkilidir. TGF-ß1’in clusterin 

ekpresyonunu artırdığı ve clusterin’in nukleusa yerleşimine neden olduğu gösterilmiştir 

(13). Yapılan literatür araştırmalarında streptozotocin (STZ)-diyabeti ile ortaya çıkan 

nefropati modelinde clusterin’in rolü ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Renin-Angiotensin Sistemi (RAS) böbrek hemodinamiğinin düzenlenmesinde 

önemli rol oynar. RAS’in bir üyesi olan A II’nin apoptoz ve hücre proliferasyonunun 

düzenlenmesine katıldığı bildirilmiştir. Hücresel proliferasyonun sitimulasyonunun 

büyük oranda Angiotensin tip-1 reseptörleri (AT-1R)  aracılığı ile olduğu, proliferasyon 

inhibisyonunun veya apoptozun ise AT-2R’leri aracılığı ile olduğu ileri sürülmektedir. 

A II tarafından mezangiyal hücre artışının uyarılmasının glomeruloskleroza yol açtığı 

belirtilmektedir. A II, AT-1R’leri aracılığı ile TGF-ß1 ekspresyonunu uyarmaktadır 

(15). Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEİ) ve A II antagonistleri 

diyabetik nefropati, kronik böbrek hasarı ve hipertansiyonun tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. ACEİ, AII üretimini engellerken, angiotensin reseptör antagonistleri 

AT reseptörlerini bloke eder. ACEİ ve AT-1R antagonistlerinin birlikte kullanılması 

sonucu STZ-diyabetik böbrekte TGF-ß1 ekspresyonunun azaldığı ve böbrek 
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hemodinamiği üzerine olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır (16). AT-1R ve                  

AT-2R’lerinin böbrek dinamiği üzerindeki etkilerinin clusterin ekspresyonu ile de 

ilişkili olabileceği gösterilmiştir (17). Diyabetik nefropatinin önlenmesinde gerek 

ACEİ’nin gerekse AT-1R blokerlerinin tek başlarına veya birlikte kullanımları ile RAS 

üzerine etkilerini inceleyen çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmiştir. Son yıllarda 

kullanılmaya başlayan AT-1R blokeri irbesartan’ın tek başına ve ACE inhibitörü olan 

perindopril ile birlikte kullanımının STZ-diyabetik sıçanlarda gelişen böbrek hasarları 

üzerine, ayrıca clusterin ekspresyonu üzerine etkilerini ortaya koyan bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır.  

Son yıllarda yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda, böbrek doku hasarı sonucu 

glomerüllerde veya tubüllerde görülen hücre ölümünde apoptozun rol oynadığı 

saptanmıştır. Diyabetik nefropatide yararlı etkileri olduğu bilinen ACEİ ve AT–1R 

blokerlerinin, böbrek dokusunda görülen apoptozu önleyici etkilerinin mekanizması tam 

olarak bilinmemekle birlikte,  böbrek hemodinamiğinin kontrolünü sağladıkları veya    

A II’ nin apoptoz üzerine olan etkilerini engelledikleri bildirilmiştir (18). STZ-diyabetik 

sıçanlarda ACEİ perindopril uygulamasının, böbrek dokusundaki apoptotik hücre 

sayısında belirgin bir azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (19). Bu çalışmada 

kullanılan irbesartan ve kombine ilaç uygulamasının, STZ-diyabetiklerde apoptoz 

üzerine olası etkilerini gösteren bir çalışma bulunmamaktadır.  

Çeşitli böbrek hastalıklarında; mezangiyal hücre çoğalması ve aktivasyonu; 

tubüler hasar ve rejenerasyonu, interstisyel fibrözis oluşumunda α-SMA ve vimentin 

gibi hücre iskeleti proteinlerinin ekspresyonu ile yakın ilişki saptanmıştır.                    

α-SMA ekspresyonu, mezangiyal hücre hasarı ilişkili hastalıklarda artmış olarak 

bulunmaktadır (4).  Klinik ve deneysel diyabetik nefropatide erken dönemde görülen 

mezangiyal proliferasyon ve aktivasyon ile podositlerde α-SMA ekspresyonunun geçici 

olarak artmasının glomerül hasarınının düzeltilmesine yönelik bir faaliyet olduğu ileri 

sürülür (4,7).   

Bu çalışmanın amacı; 1-STZ ile oluşturulan diyabette, hiperglisemi ve A II 

artışına bağlı olarak gelişen böbrek hasarını belirlemek için TGF-β1 ve α SMA 

ekspresyonlarını immunohistokimyasal olarak saptamak, 2- Böbrek dokusunda olası 

apoptozu TUNEL yöntemi ile tespit etmek, AT-1R blokeri irbesartanın ve ACE 

inhibitörü perindoprilin tek başlarına, ayrıca birlikte uygulanmasının diyabetik nefropati 

modelinde olası apoptoz üzerine etkilerini saptamak,  3-Deneysel diyabetik nefropatide 
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şimdiye kadar gösterilmemiş olan salgı ve nuklear clusterin’in ekspresyonunu 

imunohistokimyasal olarak göstermek, apoptoz ve hücre yaşamı üzerine olası 

fonksiyonlarını tespit etmek, irbesartan ve perindoprilin tek başlarına ve birlikte 

kullanımının böbrek dokusunda apoptoz ve clusterin ekspresyonu üzerine etkilerini 

karşılaştırmalı olarak incelemektir. 
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GENEL BİLGİLER (BÖLÜM 2) 

 
2.1  Böbrek 

Böbrekler, vücudun homeostasisini düzenleyen yaşamsal organlardır. Vücutta 

oluşan metabolizma artıklarının büyük bir kısmını dışarı atma ve vücut sıvılarında 

bulunan maddelerin çoğunun konsantrasyonunu kontrol etme gibi temel fonksiyonlara  

sahiptirler. Kan basıncı ve vücudun sıvı hacmini ayarlar, idrar oluşturur ayrıca asit-baz 

dengesini sürdürürler. Renin ve eritropoetin olmak üzere iki önemli hormonu üretirler. 

Renin, kan basıncını ayarlar. Eritropoetin, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin 

yapım üzerine etkilidir (20).  

Böbrek; dışta “korteks” ve içte “medulla” olmak üzere iki bölüme ayrılır. 

İnsanda böbrek medullası 10–18 adet konik ya da piramidal şekilli yapılardan oluşur. 

Bunlar “medullar piramitler” adını alır. Her bir piramidin tabanından kortekse uzanan 

birbirine paralel tubül demetleri (medullar ışınlar) çıkar. Bir medullar ışın, böbreğin 

fonksiyon gören en küçük birimi olan birkaç nefron grubunun düz kısımları ile birlikte, 

bir ya da daha çok sayıda toplayıcı kanaldan oluşur. Her medullar piramidin çevresini 

saran kortikal doku “renal lob“ adını alır ve her medullar ışın, konik şekilli renal 

lobülün merkezini oluşturur. Kortikal doku aynı zamanda “Bertini sütunları” olarak 

bilinen yapıları oluşturacak şekilde medullar piramitlerin arasında bulunur.                 

(21) (Şekil 2.1 )  

 
Şekil  2.1- Böbreğin fonksiyonel bölümleri.  

 

Nefron 

Böbreğin en küçük anatomik ve fonksiyonel birimidir. Her böbrek 1-4 milyon 

nefron içermekte ve tüm nefronlar idrar oluşumuna katılmaktadır. Nefron; kan sıvısının 

süzüldüğü glomerül ile süzülen sıvının böbrek pelvisine akarken idrar niteliklerini 

kazandığı uzun bir tubülden (proksimal kıvrımlı tubül, distal kıvrımlı tubül, Henle 

kangalının ince ve kalın uzantıları ve toplayıcı kanallar) oluşur (Şekil 2.2). Temel 

görevi, kan plazmasını böbrekten geçerken istenmeyen maddelerden (üre, kreatinin, 

ürik asit, ürat gibi metabolizma artıkları) arındırmaktır.       
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 Şekil 2.2- Nefron ve tubüllerin şematik görüntüsü (Aytekin(21)’den değiştirilerek). 

  
Glomerül  

Yaklaşık 150-250 µ çapındaki glomerül (böbrek cisimciği), Bowman kapsülü 

olarak adlandırılan iki tabakalı epitelyal bir kapsül ile sarılmıştır. Kapsülün iç tabakası 

(visseral tabaka) glomerülün kapilerlerini sarar. Dış tabaka (paryetal tabaka) glomerülün 

en dıştaki sınırını oluşturur. Bowman kapsülünün iki tabakası arasında, kapiller 

duvarından ve visseral tabakadan süzülen sıvının toplandığı idrar boşluğu ( kapsül 

boşluğu) bulunur. 

Esas fonksiyonu; kandan bazı maddelerin artıklarını, bazılarının vücut için fazla 

olanlarını temizlemek, sodyum ve üre gibi molekülleri ve ayrıca suyu süzmektir. Süzme 

özelliği kapilerler ve bazı faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerden hidrostatik ve onkotik 

basınç, filtrasyon yüzeyindeki kan akımı ve permeabilite değişiklikleri önemlidir. 

Böbrek kapilerleri otonomik sinirler ve hormonlardan etkilenebilir. Bunlar diğer 

kapilerlerden farklı olarak, distal tubülüsteki sodyum miktarındaki değişikliklere bağlı 

olarak glomerül içinde üretilen A II mezangiyal hücrelerde ve efferent arteriolde 

kasılma yaparak glomerül kan akımı, filtrasyon yüzeyi ve hidrostatik basınç 

değişikliklerinin ayarlanmasında rol oynarlar.  

 Her glomerülde, afferent arteriyollerin girdiği ve efferent arteriyollerin çıktığı 

bir damar kutbu, proksimal kıvrımlı tubullerin başladığı yerde ise bir idrar kutbu 

bulunur. Afferent arteriyol glomerüle girdikten sonra her biri kapilerlere dönüşen ve 

glomerülü oluşturan iki ila beş primer dala ayrılır.  

Glomerül, üç ana hücre tipi (epitel, mezangiyal ve endotel hücreleri) ve hücreler 

dışında filtrasyon fonksiyonu olan iki bölgeden (glomerül bazal membranı ve 

mezangiyal matriks) oluşur. İç tabakadaki hücrelerin gövdelerinde primer sitoplazmik 
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uzantılar bulunur ve bu hücreler “podosit” adını alır. Her bir primer sitoplazmik uzantı 

“pedisel” denen çok sayıda sekonder uzantılar oluşturur. Pediseller glomerülün 

kapilerlerine sarılmış durumdadır. Tek bir podosit’ ten uzanan pediseller birden fazla 

sayıda kapillere kenetlenmiş durumdadır. Tek bir kapiller üzerinde bazal laminaya 

tutunan iki farklı podosite ait pediseller birbirleriyle değişimli olarak sıralanırlar. 

Pediseller çok az organel içermelerine ya da hiç içermemelerine rağmen çok sayıda 

mikrofilament içerirler. Podositlerin sekonder uzantıları aralarında 25 nm aralık olacak 

şekilde kenetlenirler. Bu aralıklar filtrasyon yarıklarını oluşturur. Komşu uzantıları 

bağlayan 6 nm kalınlığında bir diyafram bulunur. Podosit sitoplazmasında kasılmalarını 

sağlayan mikrofilament demetleri vardır. Podosit fazlaca farklılaşmış bir epitelyal 

hücredir ve bölünme kapasitesi sınırlıdır. Podositler, özellikle oksidan kaynaklı toksik 

hasara karşı hassastırlar. Glomerül kapilerlerindeki endotel hücreleriyle, bunların dış 

yüzeyini örten podositler arasında kalın (~0,1µm) bir bazal membran bulunur. Bu 

tabaka kapilerlerdeki kan ile idrar boşluğunu birbirinden ayıran bir filtrasyon engeli 

oluşturur.  Filtrasyon engeli bazal membran kapilerin ve podositin oluşturduğu bazal 

laminaların kaynaşmasından meydana gelmiştir. EM ile, ortada elektron-yoğun bir 

tabaka (lamina densa) ve her iki yanda daha fazla elektron-geçirgen bir tabaka (lamina 

rara) gözlenir. Lamina densa, heparan sülfat içeren bir matriks içinde tip IV kollagen ve 

lamininin oluşturduğu ağ şeklinde bir yapıdır. Lamina rara ise bunları hücrelere 

bağlayan fibronektin içen bir yapıdır. Glomerül bazal membranı; lamina densanın 

fiziksel bir filtre olarak iş gördüğü ve lamina rara daki anyonik bölgelerin elektriksel bir 

engel oluşturduğu seçici makromoleküler bir filtredir. 10 nm’den büyük partiküller 

bazal laminadan geçemez.  Moleküler ağırlığı albüminin moleküler ağırlığından (69.000 

MW) daha fazla olan negatif yüklü proteinler ise membrandan eser miktarda geçer. DM 

ve glomerülonefrit gibi hastalıklarda glomerüler filtre proteinlere karşı daha geçirgen 

hale gelir, bunun ardından protein idrara geçer (proteinüri) (21, 22, 23, 24, 25 ). 

Glomerül kapilerlerinin endotel hücreleri, kanın akıcılığını sağlayarak doku ile 

kanın doğrudan temasını sağlayan ilk hücrelerdir. Oksijen ve karbondioksidin dokuya 

transferi, ACE yapımı gibi görevleri bulunur (23). Glomerül kapilerlerinde iki ya da 

daha fazla kapileri ortak olarak saran bazal laminanın bulunduğu bölgelerde, kapiller 

duvarına tutunan mezangiyal hücreler (kapilerler arası hücreler) yer alır ve sitoplazmik 

uzantıları kapiler lümenine ulaşacak şekilde endotel hücrelerinin arasına sokulurlar (22). 

Mezangiyal hücreler, hem kendilerini saran hem de kapiler duvarına destek olan amorf 
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matriksi sentezler. Mezangiyum yapısında; fagositik ve fagositik olmayan iki tip hücre 

yer alır. Fagositik olmayan hücreler daha fazla olup A II veya vazopressin uyarısı ile 

kasılma yaparlar. Mezangiyumda bulunan fagositik fonksiyona sahip ikinci tip hücreler 

makrofajlardır. Matriks yapısında; tip 4 ve 5 kollagen, fibronektin ve laminin gibi 

glikoproteinler bulunur. Büyük moleküller, antijen-antikor kompleksleri gibi moleküller 

endotel aralıklardan mezangiyal matrikse geçerler. Buradan ya tekrar kana geçerler ya 

da fagositler tarafından parçalanırlar veya glomerül kapilerlere doğru ilerlerler. 

Mezangiyal matriks ve mezangiyal hücreler, glomerül kapilerlerin merkezini işgal 

ederler. Fagositlerden salgılanan IL-1 gibi faktörler, hem matriksin hem de mezangiyal 

hücrelerin artışına yol açar. Bu artış glomerül kapilerlerini sıkıştırarak daralmalarına ve 

kan akımının azalarak, glomerül kapilerlerinde skleroza yol açar. DM ve amiloidoz da 

mezangiyumda madde birikimine ve mezangiyal genişlemeye, sonuçta da glomerül 

kapilerlerinin sklerozuna yol açar. Glomerül fonksiyonunun devamında mezangiyum’un 

önemli işlevi bulunur (21,23). 

Glomerüldeki 3 hücre tipinden herhangi birinin eksikliği glomeruloskleroz gibi 

sonuçlara yol açar. Nefrotik sendromun birçok çeşidinde glomeruloskleroz gelişimine 

podosit sayısındaki azalma neden olmaktadır (26,27).Glomerül hastalıklarının çoğunda 

hastaların idrarlarında podositler bulunmuştur (28).  

Böbrek Tubülleri 

a-Proksimal Tubül:  Hücreleri kübik olup mikrovillüslere sahiptir. Bu villüsler 

tubülün emilim yüzeyini artırırlar. Geri emilimin % 75-85’i proksimal tubüler 

tarafından gerçekleştirilir. Üre ve ürik asit gibi bazı metabolik artıklar proksimal 

kıvrıntılı tubüllerde kalır ve idrarla vücuttan atılır. Bu hücrelerde çok miktarda ribozom 

ve mitokondri vardır ve bunlar hücrenin metabolik aktivitesi ile yakından ilgilidir.  

b-Distal Tubül: Distal tubülün çapı oldukça büyüktür ve duvarı tek katlı 

izoprizmatik bir epitel ile çevrilidir. Ortada geniş ve düzenli bir lümeni vardır. 

Proksimal tubülden daha kısa olduğundan kesitlerde daha az sayıda görülür. Sodyum 

iyonlarını glomerülar filtrattan interstisyum içine aktif olarak geri alırlar. Sodyum geri 

emilimi ve potasyum sekresyonu, adrenal korteksten salgılanan aldosteron ile kontrol 

edilir. Antidiüretik hormon (ADH) distal tubülüsün suya karşı geçirgenliğini arttırarak 

buradan suyun emilmesini sağlar. 

c-Henle kangalı: Proksimal ve distal tubüller arasında yer alan, inen (ince) ve 

çıkan (kalın) kısımlara sahip U şeklinde, büyük bir kısmı medullada bulunan ve medulla 
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hipertonitesinin (zıt yönlü akım mekanizması) oluşumunda rolü olan bir nefron 

parçasıdır. Kangalın inen ince kısmının suya geçirgendir. Henle kulpunun çıkan 

kısmından, gerek sodyum gerekse klorün aktif olarak peritubüler, interstisyel sıvıya 

taşınmasının yanında bu çıkan kısmın suya karşı geçirgen olmayışı peritubüler medulla 

bölümünün hipertonik, kulpun içindeki sıvının ise hipotonik olmasına yol açarak idrar 

yoğunluğunu ayarlar. Potasyumun bir kısmı Henle’nin çıkan kısmında emilmektedir. 

d-Toplayıcı tubüller ve kanallar: Distal kıvrımlı tubüllerden geçen idrar düz 

toplayıcı kanalları oluşturan toplayıcı kanallara birleştirici bir parça (connecting 

segment) aracılığında boşalır. Henle kangalının çıkan kolu, proksimal tubülün düz ve 

kıvrıntılı parçaları ile birleştirici kısımın histolojik yapıları benzer olmakla bazı 

farklılıklar gösteririler. Toplayıcı kanalların çapları büyük olup geniş bir lümene 

sahiptir. Duvarları tek katlı, başlangıç kısımları izoprizmatik sonraları ise prizmatik 

epitelden oluşmuştur. Toplayıcı tubüller ve korteksteki toplayıcı kanallarda iki tip 

interkalar hücre (A ve B tipi) bulunur. Bu kanallardaki en önemli olay, ADH hormonu 

etkisiyle suyun geri emilmesidir. Bu hormona bağlı olarak suya geçirgenlik artar, suyun 

hipertonitesi medullaya kolayca geçmesini sağlar. Sonuçta idrarın yoğunluğu artar.  

Jukstaglomerülar aygıt: Glomerül arter kutbu yakınında bulunan 

jukstaglomerular aygıt; afferent arteriyolün tunika mediasında bulunan epiteloid 

hücreler, macula densa ve Goormghtigh hücrelerinden oluşur. Jukstaglomerüler 

hücrelerden salgılanan renin hormonu, afferent arteriyolün duvarındaki gerilmelere 

yanıt olarak sistemik kan basıncındaki değişiklikleri düzenler. Sistemik kan 

basıncındaki bir azalma jukstaglomerülar hücreleri, kan akımını içerisine renin 

salgılamak üzere uyarır. Renin, “angiotensinojen” plazma proteinini A I’ e dönüştürür, 

daha sonra A I, akciğerlerin endotel hücrelerindeki  dönüştürücü bir enzim (ACE) 

tarafından A II’ e dönüştürülür. A II, arteriyal daralma ile sistemik kan basıncını artıran 

güçlü vazokonstriktör etkiye sahip hormondur ve adrenal korteksten aldosteron 

hormonu salınımını da uyararak kan basıncının düşmemesini sağlar. Jukstaglomerüler 

hücrelerin bulunduğu afferent arteriyole komşu distal tubüllerde bulunan makula densa 

ile birlikte jukstaglomerular apareyi oluşturur, distal kıvrıntılı tubülden akan glomerülar 

filtratın hacmi ve sodyum klorid konsantrasyonundaki değişimlere yanıt verir.  

Böbrek  interstisyumu 

Korteks ve medullada, tubüller ile kan ve lenf damarları arasındaki boşluklarda 

bulunan hücreler “interstisyel hücreler” olarak adlandırılmaktadır (20, 21 ). 
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2.2 Diabetes Mellitus 
 

Diabetes mellitus (DM), hiperglisemi, dislipidemi, glukozüri ve bunlara eşlik 

eden birçok klinik ve biyokimyasal bulgu ile seyreden sistemik kronik bir metabolizma 

hastalığıdır. DM; akut metabolik komplikasyonların yanı sıra, uzun dönemde vasküler, 

böbrek, retinal ya da nöropatik bozukluklara yol açan, morbitide ve erken mortalite riski 

yüksek bir hastalıktır (29).  

Glisemi bozuklukları etiyolojilerine göre, 1999 yılında Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) diyabet sınıflamasındaki ayrılıkları önlemek amacıyla geçerli bir sınıflamayı 

kabul etmiştir. WHO’ya göre DM’un klinik sınıflaması aşağıda açıklanmıştır (30). 

Diabetes Mellitus tipleri 

1.Tip I (İnsüline bağımlı diyabet-IDDM):  Beta hücre yıkımı (T lenfositlerin 

aktivasyonu ile), insülin sekresyonunun yokluğu ya da çok düşük oluşu, glukagon gibi 

uyaranlara C-peptid yanıtının alınamayışı genellikle tam insülin yetmezliğine yol açar. 

“Jüvenil diyabet”, “genç tipi şeker hastalığı”veya “ketoza elverişli şekerli diyabet“ 

adları ile anılan bu hastalık, “insüline bağımlı” ya da “tip 1 diyabet” olarak 

isimlendirilir. Erken yaşlarda başlar (11-13 yaş) ve hastalar kısa sürede hızla kilo 

verirler. Tip I DM’in toplumdaki sıklığı % 10-15 dir. 

2. TipII diyabet ( İnsüline bağımlı olmayan diyabet-NIDDM): İnsülinin periferik 

etkisinde ve insülinin pankreas beta hücrelerinden salgılanışında bozukluklarla seyreden 

ve toplumda sık rastlanan DM tipidir. Tip II diyabete orta ve ileri yaş erişkinlerde daha 

sık rastlanır ve genellikle bireyler şişmandır. Tüm diyabet vakalarının % 80’ini 

oluşturan Tip II diyabet’in toplumdaki sıklığı % 2-5 arasındadır. 

3. Malnutrisyon diyabeti: Beslenme ile ilgili ve pankreasda kalsifikasyon ve organik 

bozukluklara bağlı olarak gelişen, diyet dışında bir tedavi gerektirmeyen, insülin 

sekresyonunun varolduğu bir DM tipidir. 

 4. Gebelik diyabeti (Gestesyonel diyabet): Gebelik esnasında başlayan ve ilk defa 

gebelik esnasında tanınan değişik derecelerdeki karbohidrat intoleransı için kullanılan 

bir tanıdır. Artmış insülin direnci, insülin yapımının yetersizliği ve bu iki defektin 

birleşimi sonucu gestasyonel diyabet oluşur. 

5. Diğer tip diyabetler: Pankreatit, Cushing sendromu veya akromegali seyrinde ortaya 

çıkan veya atrojenik nedenlere bağlı, genetik bazı sendromlarla veya insülin reseptör 

anomalileri ile ortaya çıkan diyabet tipleridir. Bunlar arasında;  β hücre fonksiyonunda 

genetik kusurlar, insülin etkisi ile ilgili genetik kusurlar,  endokrin pankreas hastalıkları, 
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endokrinopatiler, ilaç ve kimyasallara bağlı diyabet, enfeksiyonlar, immünite aracılı 

diyabetin nadir formları, diyabetle ilişkili diğer genetik sendromlar sayılabilir. 

Diabetes Mellitus’un komplikasyonları (29) 

1-Akut komplikasyonlar: Akut olarak gelişen ve hayatı tehdit eden, mental ve fiziki 

bozukluklara neden olabilen ve acil tedaviyi gerektiren komplikasyonlardır. 

• Hipoglisemi ve hipoglisemi koması 

• Hiperglisemik ketoasidoz koması 

• Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma 

2-Kronik komplikasyonlar: DM’un çeşitli organ ve sistemlerde oluşturduğu 

değişikliklere DM’un kronik komplikasyonları denmektedir. Belirgin morbidite ve  

mortaliteye yol açtıklarından dolayı önemlidirler.  Başlıca kronik komplikasyonlar; 

• Mikrovasküler komplikasyonlar: nöropati, nefropati, retinopati. 

• Makrovasküler komplikasyonlar: ateroskleroz, felç, miyokard infarktüsü, gangren. 

 
2.2.1 Deneysel Diyabet Modelleri 

Deneysel diyabet modelleri, diyabete bağlı komplikasyonların tanı ve 

tedavisinde yaklaşımların belirlenmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu deneysel 

diyabet çalışmalarında cerrahi, kimyasal, viral yol ile oluşturulan ve kendiliğinden 

gelişen modeller kullanılmaktadır. Deney hayvanlarına kimyasal ajanlar kullanarak 

deneysel diyabet oluşturmak mümkündür. Laboratuar hayvanlarında kimyasal diyabet 

(tip 1), yaygın olarak Streptozotocin (STZ) ya da alloxan enjeksiyonu ile 

oluşturulmaktadır (31,32). Her iki ajan da kan şekeri düzeyinde üç fazlı bir etki 

oluşturur. Maddenin kullanımını izleyen 2 saat içinde kan şekeri karaciğer glikojeninin 

ani yıkımı nedeniyle yükselir. İkinci faz (6-12 saat); ölüm ile sonuçlanabilecek 

hipoglisemik fazdır. Bu sırada hasara uğrayan β hücrelerinden hızla salıverilen insülinin 

plazma düzeyi hızla yükselir. Üçüncü faz (24-72 saat), kalıcı hiperglisemik fazdır. Bu 

noktadan başlayarak insülin düzeyleri, kullanılan diyabetojenik ajanın dozu ile ilişkili 

olarak düşer ve kan şekeri yükselir (33, 34). 

Diyabetik hastalardaki birçok metabolik, fonksiyonel ve yapısal böbrek 

değişimlerinin oluşması STZ-diyabetik sıçanlarda da temel benzerlik göstermektedir. 

Bu nedenle STZ diyabet modelleri, diabetin araştırılmasında geniş amaçla kullanılmakta 

ve diabetik nefropatinin patogenezi aydınlatılmaya çalışılmaktadır (35,36,37). 
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STZ uygulaması ile oluşturulan DM’lu sıçanlarda hiperfiltrasyon, ilerleyici basal 

membran kalınlaşması, albuminüri ve böbrek  hipertrofisi gibi tipik erken diyabetik 

lezyonlar gelişmektedir. Tubülointerstisyal hasar daha etkili olarak gerçekleşir. Tubül 

hücrelerinde vakuolizasyon ve tubüler atrofi, inflamatuar hücrelerin infiltrasyonu ve 

fibroz birkaç ay içersinde başlar (38). 

 
2.3 Diyabetik Nefropati 

 
DM’li hastalarda ısrarcı proteinüri (>0.5g/24saat), retinopati ve hipertansiyonun 

olduğu klinik tablo diyabetik nefropati olarak tanımlanmaktadır. Diyabetin kronik 

dejeneratif komplikasyonlarının önemli bir grubunu oluşturan nefropatinin, nöropati ve 

retinopati ile beraberliği ise “Diyabetik Triopati” olarak adlandırılmaktadır. Genel 

olarak, diyabetik hastaların %25-50’sinde nefropati gelişmekte ileriki dönemlerde 

diyaliz veya böbrek nakline gerek duyulmaktadır. 

Diyabetik nefropati, gerek Tip I gerekse Tip II DM’lu hastalarda sık görülen 

mikrovasküler komplikasyondur. Diyabet süresi 20-30 yıl olan Tip I DM’luların %20-

40’ında nefropati gelişirken, Tip II DM’ lu hastalarda bu oran % 5-10’dir.  Diyabetik 

nefropati, erkeklerde daha sık görülmektedir (erkek/kadın:1,7).(23) Diyabetik 

nefropati’nin oluşmasında diyabetin süresi, tipi, başlama yaşı, cinsiyet gibi faktörlerin 

yanında çevresel faktörlerin ve genetik yatkınlığının da rolü olmaktadır (39 ). 

Patogenezi:   Diyabetik nefropati’nin patogenezinde iki temel mekanizma önemli rol 

oynamaktadır  (40,41). 

 a-Metabolik faktörler: Bu faktörler arasında hiperglisemi, enzimatik olmayan 

glikozilasyon, poliol yolu aktivasyonu, protein kinaz C aktivasyonu bulunmaktadır. 

Hiperglisemi ile mikrovasküler komplikasyonlar arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. Enzimatik olmayan glikozilasyon; glukoz ile dolaşımdaki proteinler 

arasında gelişen bir reaksiyon olup glikozilasyon ürünlerini (AGE) meydana getirir.  
 

Glukoz+Protein↔Schiff bazı↔Amadori ürünleri→Erken glikozilasyon ürünleri→AGE 

AGE oluşumu diyabetiklerde normal kişilere kıyasla iki kat fazladır ve oluşan 

AGE’ler doku hasarına neden olur (Şekil 2.3 ). 
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Şekil 2.3- AGE’lerin diyabetik nefropati patogenezine katkıları. (Tuğrul (40)‘dan 
değiştirilerek) 

 
Glomerül ve tubüler hücrelerde glukozun neden olduğu sorbitol artışı, 

miyoinozitolü ve Na-K-ATPaz aktivitesini azaltarak osmoregülasyonun bozulması ile 

hücre şişmesine ve fruktoz artışına yol açarak doku hasarına neden olur. Sorbitol artışı 

ile NADPH azalır ve glutatyon metabolizmanın bozulması ile serbest oksijen radikalleri 

artar. Vasküler hasar gelişir ve NO vazodilatör yanıtını azaltır, doku hipoksisi artar 

(Şekil 2.4). 

Glukoz                         Sorbitol                         Fruktoz 
                Aldoz redüktaz                     Sorbitol Dehidrogenaz 
 
         Şekil  2.4-  Poliol yolu 
  
Protein kinazlar, çeşitli hücrelerde uygun uyarı ile sitozolden plazma 

membranına geçerek aktive olur. Hücrelerin uyaranlara yanıtını, DNA sentezini, 

hormonlara cAMP yanıtını artırırlar. Diaçil gliserol ve inositol fosfat düzeyi ile kontrol 

edilirler. Diyabette, hiperglisemiye bağlı bu mekanizmasının fazla çalışması nedeni ile 

mezangiyal matriks artışı, bazal membran kalınlaşması, kollagen sentez artışı, vasküler 

geçirgenlikte artış gelişmektedir. 

b-Glukotoksisite: Glukoz, hücrelere doğrudan toksik etkide bulunur. Hücre 

çoğalmasına, böbrekte ekstraselüler matriksin artmasına neden olur. Mezangiyal 

hücreler daha az heparan sülfat sentez eder ve bazal membrandaki negatif yükün 

azalmasına ve albuminürinin artmasına neden olur.  

c-Hücreler arası matriksin biyokimyasal bozuklukları: Diyabetik glomerulopati 

glomerul bazal membranının ve mezangiyal matriksin aşırı birikimi ile karakterizedir. 
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Diyabetik nefropatide glomerül kapiller duvarın negatif yükünü sağlayan heparan sülfat 

ile sialik asid azalmakta ve buna bağlı olarak albuminüri meydana gelmektedir. 

d-Hemodinamik faktörler ve hipertrofi: Diyabetin seyrinde, erken dönemde 

glomerülde hemodinamik bozukluklar ve kan akımında artış meydana gelmektedir. Bu 

değişimler glomeruloskleroz ve proteinürinin doğrudan sebebidir. Diyabette belirgin 

hipertrofi çok erken dönemde görülmektedir. Hipertrofik değişimler hemodinamik 

değişmlerden önce gelişir.  Büyüme faktörleri (TGF-β, IGF, PDGF), mezangiyal hücre 

proliferasyonunu aktive eder, mezangiyal matriks sentezini artırır, matriks yıkımını 

azaltırlar ve diyabetik glomerulopatinin histopatolojik değişimlerini oluştururlar. 

e-Ailesel ve genetik faktörler:  Nefropati gelişiminde ailesel ve genetik özellikler her 

iki diyabettede görülmektedir. 

 
2.3.1 Diyabetik Nefropati gelişim evreleri 

 Diyabetik nefropati Tip I DM’ta başlangıcının belirgin olması nedeniyle daha iyi 

saptanmaktadır. Böbrek etkilenimi 5 evrede toplanmaktadır. Bunlardan ilk 3 evre erken 

fazı oluşturuken 4 ve 5. evreler geç fazı oluştururlar. 

1. evre Glomeruler hiperfiltrasyon ve renomegali 

2. evre Erken glomeruler lezyonlar 

3. evre Başlangıç diyabetik nefropati, mikroalbuminürik evre 

4. evre Klinik nefropati-mikroalbuminüri, glomeruler filtrasyonun azalışı 

5.evre Son dönem böbrek  hastalığı (ESRD) 

1.evre: Bu evre teşhis ile başlayıp DM kontrolünün tam olarak yapıldığı dönemdeki 

değişiklikleri kapsar. Bu dönemde mikroalbuminüri saptanabilir, hiperfiltrasyon, 

böbreklerin hacminde genişleme (%20 oranında artış) gözlenebilir. Glomeruler 

Filtrasyon Hızı (GFR) hastaların çoğunda artmış olarak saptanır. Hiperglisemi, GFR’i 

% 6-10 oranında arttırır. Hiperglisemide vücudun pek çok dokusunda olduğu gibi 

glomeruler kapillerlerde de vazodilatasyon olmaktadır. Glukozun böbrek tubüler geri 

emilim artışının sodyum geri emilimini artırması ile tubüler “feedback” sisteminin 

baskılanmasıda hiperfiltrasyona katkıda bulunur. Hiperfiltrasyona etkisi olan diğer 

mekanizmalar ise azalmış renin aktivitesi, glomerüler A II reseptörlerinin azalışı, artmış 

kinin üretimi ve vazoaktif maddelere cevap azlığıdır. Uygun diyabet kontrolü ile geriye 

dönüş olabilmektedir. 
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2.evre: Klinik belirtileri olmamasına karşın, histopatolojik olarak bazal membran 

kalınlaşması, hiperfiltrasyon, egzersiz sonrasında ortaya çıkan mikroalbuminüri 

saptanır.  Bu evre kontrol altına alınabilir. 

3.evre (Başlangıç diyabetik nefropati, Mikroalbuminüri evresi): Albumin atılım hızı 

20-200 micg/dak düzeyinde, 300-300 mg/gün seviyesinde sürekli seyreder. Bu evre 

geriye dönüşümlüdür. 

4. evre (Klinik Nefropati-Mikroalbuminüri, Glomeruler filtrasyonun azalması): 

Klinik ısrarcı proteinüri dönemi olup (<0,5 g/gün, >200 micg/dak veya >300 mg/gün), 

GFR azalmaya, kan basıncı yükselmeye başlar ve sürekli olarak devam eder. GFR 

azalmasına paralel olarak proteinürinin derecesi de artar. İlerleyici mezangiyal ve 

interstisyel genişleme ve kapiller daralma ile karakterizedir. Glomerül kapiller 

duvarında seçici olmayan büyük deliklerin oluşması aşikâr proteinüriye neden olur. Bu 

evrede histolojik olarak diffüz glomeruloskleroz mevcut iken, Kimmelstiel Wilson’un 

noduler sklerozu vakaların %50’sinde görülür. Diyet ve ACE inhibitörleri yardımıyla 

diyabetin kontrolü, progresyonu yavaşlatılır. Değişiklikler dönüşümsüzdür. Bu vakalar 

6 yıl içinde %25, 5 yıl içinde %75 son dönem böbrek yetmezlik tablosuna ulaşırlar. 

5. evre: Son dönem Böbrek Hastalığı: Bu dönem genellikle diyabetin 20 yılından 

sonra görülür. Herhangi bir önlemle hastalığın seyri etkilenmez. GFR 20ml/dk’nın 

altına düştüğünden böbrek replasman programının uygulanması gerekir. Glomerüllerde 

tıkanma, nefron kaybı nedeniyle idrar albümin atım oranında azalma, yerleşmiş bir 

hipertansiyon gözlenir. Bu dönemde diyaliz ve böbrek nakline gereksinim duyulur, 

iyileşme mümkün değildir ( 29, 39). 

2.3.2 Diyabetik nefropatide meydana gelen yapısal değişiklikler: 

1-Glomerül lezyonları: Diyabetik nefropatide değişik şekillerde glomerül tutulması 

gerçekleşir.  

Diffüz glomeruloskleroz; 10 yıldan daha uzun süre diyabeti olan kişilerin çoğunda 

görülür. Diyabetik mikroanjiopatinin bir parçası olarak, glomerül kapilerlerinin 

tümünde bazal membran kalınlaşması görülür. Mezangiyal matrikste yaygın artış ve 

mezangiyal hücre proliferasyonu gelişir. Diffüz glomeruloskleroz belirgin hal aldığında, 

şidetli proteinüri gelişir ve glomerül hücrelerinin ayaksı uzantıları kaybolur.  
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Nodüler glomerüloskleroz (Kimmelstiel-Wilson lezyonu); lobülün mezangiyumunda 

yuvarlak konsantrik tabakalar şeklinde matriks depolanması ile karakterize glomerül 

lezyonudur. Diyabetlilerin %10-35 inde görülür. Glomerüler sklerozun bir sonucu 

olarak tubüllerde iskemi gelişir ve tubüller yerini bağ dokusuna bırakır. 

2-Tubül lezyonları: En belirgin lezyon, proksimal tubüllerin distal kısmındaki epitel 

hücrelerin içerisinde ve arasıra henle kulpunun çıkan kısmında glikojen depolanmasıdır. 

Böbrek tubül hücreleri, glukoz seviyesinin böbrek eşiğinin üzerine çıkmasıyla glukozu 

aşırı miktarlarda geri emer ve glikojeni biriktirirler (Ebstein-Armani lezyonları)(24). 

Tubüllerde diyabetin derecesine göre tubül bazal membran kalınlaşması, tubüler 

interstisyel fibrözis, tubüler dilatasyon ve atrofi gelişir( 42). 

 
2.3.3 Mikroalbuminüri 
 

 Diyabete özgü ciddi komplikasyonlardan biri olan diyabetik nefropati’de erken 

dönem nefropatiyi tanıtacak en önemli laboratuvar bulgusu mikroalbuminüri’dir. 

Mikroalbuminüri klinik proteinüri olmaksızın idrar albumin atılım hızında (UAER) 

artma olarak tarif edilir ( 41,43). 

Mikroalbüminüri, patofizyolojik olayların nedeni olarak glomerül kapiller 

membranının seçiciliğinin kaybı ile meydana gelen bir durumdur. Bu patofizyolojik 

olaylar arasında glomerül içi kapiller basınçta artma, glomerüler membran porlarından 

albümin geçişinin artması ve glomerül membranın negatif yükünün azalması sayılabilir. 

Çok çeşitli durumlarda mikroalbüminüri saptanır. Bunlar; böbreğe ait (DM, immun 

hastalıklar, akut ve kronik böbrek yetmezliği vs.) ve böbreğe ait olmayan nedenler 

(Cerrahi, anestezi, hipertansiyon, akromegali, vs.) olarak ayrılır. Normal insanlarda 

idrar ile günlük 150 mg’dan az protein atılır. Atılan proteinin 5-50 mg/gün kadarı 

albümindir. Bu miktar, günlük normal idrardaki albümin atılım oranını verir ve idrarla 

atılan tüm proteinlerin % 15-20 kadarını kapsar. Normal UAER 5-20 µm/dak olarakda 

ifade edilir. Eğer UAER 20-200 µm/dak.(30-300 mg/gün) olursa yani normal limitin 

üstünde ölçülürse, mikroalbüminüri olarak ifade edilir. Mikroalbüminüri ölçümü için en 

uygun yöntem bir gece toplanan idrar örneğini kullanmaktır. Bir bireyde 

mikroalbüminüriden bahsetmek için, kontrollü olarak belirli aralıklarda toplanan idrar 

örneğinin en az ikisinde belirtilen aralıklarda albümin tespit edilmesi gerekir. 

Mikroalbüminüri tespiti için başlıca Radioimmunoassay, immunoturbidiometre ve 

mikral test yöntemleri kullanılır (44,45,46). Diyabetiklerde mikroalbuminürinin erken 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17

evrede iken belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü bu koşulda önleyici tedavilere yanıt 

alınabilmektedir (47). 

Mikroalbüminürinin altında yatan patofizyoloji, glomerül içi basınç artması ve 

glomerüler bazal membran ve mezangiyumun fonksiyonel yapısal değişiklikleri gibi iki 

büyük faktörü kapsar. 

Glomerül içi basınç artması: Aferent ve eferent vaskuler tonusdaki dengesizlik, artmış 

kan akımı ve hücrelerarası sıvı volümünden dolayı glomerül içi basınç artar. Artmış 

hidrostatik ve onkotik basınç böbrekte hiperfiltrasyona neden olur ve glomerül 

filtrasyon hızı  artar. 

Glomerüler bazal membran ve mezangiyumun fonksiyonel yapısal değişiklikleri:  

Normalde negatif olarak yüklenmiş albümin molekülleri çok düşük glomerüler 

geçirgenliğe sahiptir. Çünkü negatif olarak yüklenmiş membran yüzeyleri tarafından 

elektrostatik olarak itilir. GBM’da, negatif olarak yüklenmiş Heparan Sülfat-

Proteoglikan (HS-PG) kompleksleri bu negatif yüklenmeyi sağlarlar. Böylece 

albüminüri engellenir. HS-PG; endotel ve mezangiyal hücrelerden sentezlenip N-

deasetilaz enzimi aracılığıyla sülfatlanan ve daha sonra glomerül ve büyük arterlerin 

hücrelerarası matriksine bağlanan bir glikozaminoglikandır. Yapısına katıldığı bazal 

membran ise damar duvarlarının bütünlüğünü sağlar. Heparan sülfatın glomerül bazal 

membranında azalmış dansitesi, albüminüriye neden olur. GBM’nin geçirgenliği ve 

polianyonik yükündeki değişiklikler, retina, sinir ve arter gibi vasküler bölgelerde 

artmış glikolizasyon son ürünlerinin birikiminden ve GBM proteinlerinin 

glikolizasyonundan ileri gelir (DM’ da olduğu gibi). Bu olaylar zinciri mezangiumda 

hipertrofi ve proliferasyona neden olur ve kapiller arası nodüllere ve diffüz 

glomerüloskleroza yol açar (35, 39, 44, 48). 

2.4.Renin-Angiotensin-Aldosteron Sistemi (RAS)  

 RAS, küçük bir oktapeptid olan angiotensin II oluşumu ile sonuçlanan, 

enzimatik bir yolaktır (49). RAS, farklı dokularda farklı etkilere sahiptir. Genel olarak; 

kan basıncını, vasküler tonus değişimlerini, sempatik sinir sisteminin aktivite artışını, 

kardiyovasküler yatağın fonksiyon ve yapısındaki değişimleri, böbrekte tuz ve su 

hemostazını düzenler. Böbrekler, arteryel kan basıncının azalmasına duyarlıdır ve 

jukstaglomerülar apparatın makula densa’sı yoluyla renin salgılar. Dolaşımdaki renin, 

angiotensinojenin A II’ye dönüşümünü katalizler. Angiotensin I (A I) meydana 
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geldiğinde vasküler endetolin yüzeyinde bulunan ACE ile ilişki kurarak aktif A II’ ye 

dönüşür. A II, dokuların çoğunda yüksek affinite ile AT-1R’ne bağlanır ve biyolojik 

aktivitelerine katılır. Endokrin RAS’ın akut cevabı sistemik arteryal basıncı bozar. A II 

tek başına güçlü bir vazokonstriktör değildir, böbrek proksimal tubülünde sodyum geri 

emilimini doğrudan uyarır ve aldesteronun adrenal üretimini artırarak distal tubüler 

sodyum geri emilimi artırır. A II’nin üretimini çeşitli dokularda katalizleyen katepsin G, 

kimostatin-hassas A II oluşturan enzim (KAGE) ve kimaz gibi farklı enzimler vardır 

(50) (Şekil:2.5).   

    

 Şekil 2.5- RAS’ın enzimatik yolları ve aracıları. (Volpe  (49)’ değiştirilerek) 
 

Fizyolojik koşullarda A II; kardiyovasküler sistem, kan basıncı, birçok organın 

perfüzyon basıncı, su-tuz dengesi ve hücre büyüme ve çoğalmasının hemostazında rol 

oynar. A II, etkilerini başlıca iki reseptör üzerinden göstermektedir; AT-1R ve                

AT-2R’leri. A II, bu reseptörlere bağlanarak vazokontriksiyon, aldosteron sekresyonu, 

sodyum geri emilimi, susama, ADH sekresyonu, hücre büyümesinin uyarılması gibi 

etkilerini gerçekleştirir. Normal fizyolojik durumlarda erişkin dokularda en fazla 

ekspresse olan AT-1R’dür. Bazı hastalıklarda veya AT-1R engellemesi uygulandığında 

AT-2R ekspresyonu artarak vazodilatasyon, hücre büyümesi ve fibrozisin baskılanması 

gibi işlevlerde ön plana geçer. A II bilinen hemodinamik etkilerine ek olarak doğrudan 

veya dolaylı olarak büyüme faktörleri aracılığında diğer birçok hemodinamik olmayan 

etkilerede sahiptir (51) (Şekil 2.6).                                                               
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A II’nin doku içinde üretilmesi vasküler hastalıkların ilerlemesinde kritik rol 

oynar. Kan damarlarının duvarında A II sentez artışı;  gerilme, stress, turbulans ve 

mekanik hasar esnasında veya vasküler hasar sonrası oluşabilir. Aşırı volum artışı veya 

basınç esnasında miyokardiyumda A II sentezi artar ve sistolik kalp yetmezliğine yol 

açar. A II;  düz kas hücre büyümesini ve göçünü ilerletir, makrofajları aktive eder ve  

onların damar duvarına yapışma ve yerleşme yeteneğini artırır, sonuçta da köpük 

hücrelerine dönüşerek aterosklerotik plak içine yerleşir. A II;  trombosit agregasyonunu 

artırır, plazminojen aktivatör inhibitör 1’i uyarır, endotel disfonksiyonu ve kan 

damarının oksidatif stresini ilerletir. Bu faaliyetlerin tümüne katılan A II’nin çeşitli 

antagonistler vasıtası ile AT-1R’ne yüksek affinite ile bağlanması engellenir( 50, 52).           

          Proteinüri 
                        Apoptoz                                     Hücre büyümesi    

                                                                                                         (Proliferasyon-Hipertrofi) 
 

            ROS                Angiotensin II                     NO sentez 
         uyarımı                                                                            inhibisyonu 

 
Sitokin/Kemokin                                                                   Metabolik  etkiler 

                     uyarımı                               Kollajen sentez artışı/ 
        yıkım azalışı 

            

Şekil 2. 6- A II nin hemodinamik olmayan etkileri. (Ertürk (51)’değiştirilerek) 

Hipertansiyon, diyabet ve böbrek hasarlarına sahip bireylerin böbrek 

fonksiyonları zamanla kötüleşir. Bu gidişata katılan mekanizmalar arasında A II’nin 

temel rolu vardır. Sistemik kan basıncı anormallikleri, glomerül hemodinamiği, 

mezangiyal matriksin aşırı üretimi ve yıkılması gibi süreçlerin çoğu A II yoluyla 

etkilenebilir. Böbrekteki A II düzeyi dolaşımdaki konsantrasyonun yaklaşık 1000 katı 

kadardır (50,51,53).  Çeşitli patolojik koşullarda, nefron segmentlerinin sayısının 

azalması ile birlikte, böbrek tüm fonksiyonlarını devam ettirmeye yönelik adaptif 

mekanizmalar geliştirir. Bu değişimler glomerül kapiller basıncında, glomerul 

boyutunda ve sistemik basınçta artışlara neden olabilir. Mekanik stres artışı, böbrek içi 

vasküler yatakta ve glomerul içinde ortaya çıkan bu etkiler ile A II’nin böbrek içi 

üretimi aktiflenir (Şekil 2.7). A II, glomerül hemodinamiğini değiştirir, peritubüler 

kapiller kolloid osmotik basıncı artırır ve peritubüler kapiller hidrostatik basıncını 

azaltır (50,54 ).  
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Böbrek hasarı 
↓ 

Nefron kaybı 
↓ 

Glomerül kapiller basınç ?   Glomerül hipertrofisi ?   Kan basıncı? 
↓ 

Doku düzeyinde Angiotensin II oluşumu 
(mezangiyal hücreler/vasküler endotel) 

↓ 
Lokal Angiotensin II üretimi 

↓ 
Glomeruloskleroz 

Şekil 2.7- Nefron sayısında azalmaya karşı böbrekte gelişen adaptif mekanizmalar.           
(Weir, (50)  değiştirilerek). 
 

A II’ye bağlı glomeruloskleroz gelişiminde TGF-β1‘in önemli rolü vardır.                

A II; mezangiyal hücrelerde TGF-β1 mRNA ve protein düzeylerini, biglikan, 

fibronektin ve tip 1 kollajeni ve ayrıca TGF-β1 aracılığında PAI-1 oluşumunu artırır. 

Sıçanların glomerül endotel hücrelerinde her iki AT reseptörüde bulunur. A II bu 

hücrelerde AT-2R’leri aracılığında kemokin mRNA ve protein sentezini artırır, 

glomerüler monosit-makrofaj göçünü artırarak enflamasyonda rol oynar (55). 

Mezangiyal bölgede HAM birikimi ilerleyici böbrek fonksiyon kaybındaki kritik 

faktörlerden biridir. A II, HAM yıkımını engeller ve üretimini uyarır. Bu iki yönlü etkisi 

glomeruloskleroz gelişiminde önemlidir (50). (Şekil 2.8 ). 

 
Şekil 2.8- Böbrek üzerine Angiotensin II’ nin etkileri. (Ertürk (51)’ değiştirilerek). 
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Böbrekte AT-1R’leri, proksimal tubülun fırçamsı kenarında ve bazolateral 

membranlarında, henlenin çıkan kol epitelinde, distal tubüllerde, toplayıcı tubüllerde, 

glomerül podositlerinde ve makula densa hücrelerinde bulunmaktadır. Yetişkin 

böbreğinde proksimal tubüllerde, toplayıcı kanallarda, glomerül epitel hücreleri ve bazı 

damarlarda AT-1R’e göre daha az AT- 2R bulunur (53). 

 

2.4.1 RAS’ın baskılanması 

Hem deneysel hemde klinik çalışmalar A II’ nin etkisinin engellenebileceğini 

göstermiştir. Kan basıncının azaltılması böbrek hastalığının ilerlemesinin yavaşlatılması 

için avantaj sağlar. Bu yol, sistemik ve glomerül kapiller basınç azalması, mezangiyal 

matriks üretiminin engellenmesi ve matriks yıkımının artmasıyla ilişkilidir. Bu yararlar 

böbrek hastalığının ilerlemesinin azaltılması ve A II oluşumunun engellenmesi ile 

ilişkili olduğu kadar diğer bilinen büyüme faktörleri veya fibroz aracıları, TGF-ß nin 

inhibisyonu ilede ilişkilidir (50). 

RAS’ı engelleyen ilaçların güçlü antiproteinürik özellikleri böbrek hastalığı 

gelişimi üzerinedir. GFR’in azalmasıyla proteinürinin baskılanması arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. Proteinüri inflamatuar interstisyel değişimlere yol açar, lipit 

metabolizmasını etkiler, lipoprotein anormalliklerine yol açar ki buda böbreğinde dahil 

olduğu vasküler hastalıklara neden olur. Geçen 40 yılı aşkın sürede hipertansiyonun 

tedavisine yönelik güçlü bir gelişme meydana gelmiştir. Sadece geçen 20 yılda RAS 

aktivitesine yönelik farmakoterapi üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu yetenekteki 

ilaçların 3 büyük sınıfı vardır; 

• ß blokerler, 

• Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEİ) , 

• Angiotensin reseptör blokerleri (ARB).  

Her bir terapötik sınıf farklı yollar ile inhibitör etkilerini kullanırlar. ß blokerler; 

herşeyden önce renin üretimini engellerler ve böylece sistemik RAS’ı baskılarlar (50).  

RAS’ın etkilerini baskılayan ACEİ ve ARB’lerinin böbrek ve kardiyovasküler 

hastalıkların tedavisinde önemli avantajları vardır. Bu iki ilaç, ayrı ayrı veya birlikte 

sistolik disfonksiyona bağlı kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı veya yetmezliği 

(diyabetik ve diyabetik olmayan), miyokart enfarktüsü sonrası ve hipertansiyon 

tedavisinde kullanılmaktadır (56). ACE inhibitörleri veya AII reseptör antagonistleri 

(AIIRA) ile AII’nin engellenmesi, AII’ nin etkilerini bloke eder ve efferent arteriolar 
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direnci azaltarak son dönem böbrek yetmezliğine yol açan olaylar silsilesini 

durdurabilir. Bu yaklaşımlar, ACE inhibitörleriyle RAS’ın düzeninin bozulması, diyabet 

ile birlikte normotansif hastalarda olduğu kadar hipertansifler içinde yararlı 

olabilmektedir (54,57). Sistemik ve intraglomerül hipertansiyonun düzeltilmesinin 

ötesinde inflamatuar, metabolik, hemodinamik ve mekanik olarak uygulanan böbrek 

hasarlarında tubüler hasarı azaltıcı etki göstermektedirler. RAS’in engellenmesinin 

deneysel diyabette apoptozu ilerleten ve engelleyen büyüme faktörleri üzerine olumlu 

etkileri olduğu belirtilmektedir (19). 

ACE inhibitörleri (ACEİ )   

ACE inhibitörleri ACE’ye bağlanır ve angiotensin I ile etkileşimini önleyerek 

angiotensin II oluşumunu engellerler. ACE, angiotensin I’den angiotensin II’nin 

oluşumu sırasındaki rolüne ek olarak, bradikininin, P maddesinin  ve “lüteinizan 

hormon salgılatıcı,, hormonun yıkımını da katalizler. ACE inhibitörleri, ACE’nin 

bradikinin yıkımını içeren diğer fonksiyonlarını bloke ederler. Bradikinin birikimi 

vazodilatasyonu sağlayabilir. ACE inhibitörleri ile, hipertansiyonda kan basıncı 

düşürme ve sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun her derecesinde morbidite ve 

mortaliteyi iyileştirmede RAS inhibisyonu ile etkili olduğu gösterilmiştir  ( 50, 58). 

ACE inhibitörlerinin terapötik yararlarının, böbrek fonksiyonun istikrarı, 

albumin ve proteinlere karşı glomerülun seçiciliğinde artma ve hem glomerül kapiller 

basınçta hem de sistemik basınçta azalmayla ilişkili olduğu deneysel ve klinik 

çalışmalarda gösterilmiştir (50, 57, 59,60, 61). 

ACE inhibitörleri, ilerlemiş diabetik nefropatide ve tip 1 diyabetli hastalarda 

renoprotektif etkiye sahiptir. Klinik çalışmalar ACE inhibitörlerinin kan basıncının 

kontrolünden bağımsız olarak tek başına proteinüriyi düşürdüğünü göstermektedir. 

Böylece RAS’ın engellenmesi diyabetik nefropati gelişimini yavaşlatmaktadır. Yaygın 

olarak kullanılan ACEİ’ler arasında; kaptopril, enalapril, lisinopril, fosinopril, 

perindopril, ramipril ve kuinapril bulunmaktadır (57). 

ACE inhibitörlerinin farklı etkilere sahip olması, ACE enzimi üzerinde bulunan 

aktif yerlere bağlanma aktivitelerinden ve yapısal farklılıklarından ileri gelmektedir.  

Perindoprilin ACE enzimi üzerinde bulunan aktif yerlere bağlanma yeteneği enalapril’e 

kıyasla daha fazla olan etkili sentetik bir ACE inhibitörüdür. Perindoprilin, diyabetik 

nefropatinin komplikasyonlarını hafifletmede ve böbreğin yapısal hasarını önlemede 

enalaprile karşı üstünlüğü kanıtlanmıştır (62).  
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Angiotensin reseptör blokerleri (ARB): 

  ACEİ’nin yan etkileri ve ayrıca ACE dışı enzimler ile A II oluşumu RAS’in 

engellenmesine yönelik alternatif arayışlar ARB’lerin keşfine yol açmıştır. ARB’leri 

hipertansiyon, kalp yetmezliği ve diyabetik nefropati tedavisinde etkili olarak 

kullanılmaktadır (63, 64, 65, 66).       

 ARB’leri angiotensin II oluşumunu engellemez, fakat yüksek affiniteli AT-1R’e 

bağlanarak biyolojik aktivitesini engeller (50, 58).  ARB’leri; angiotensin II’nin böbrek 

hemodinamiğinde oluşturacağı filtrasyon artışını, sitokin ve diğer büyüme faktörlerinin 

salınımını, hiperplazi ve hipertrofinin engellenmesi sonucunda sistemik ve glomerül 

basıncını düşürürler. ARB’ler aldosteron salınımını ve onun oluşturacağı fibröz artışını 

engeller. ARB’lerin kan basıncı ve organ koruma etkileri temelde AT-1R’lerin 

uyarımının azaltılması, AT-2R uyarımının artırılması yoluyla olmaktadır (67).                

AT-1R’leri böbreğin tamamınında ekspresse olurken, AT-2R’leri böbrekte sadece 

böbrek kapsülü ve juksta glomerülar aygıt gibi farklı yapılar tarafından ekspresse 

edilirler. Büyüme baskılayıcı, makrofaj ve monosit kemotaksisi gibi istisnai etkiler AT-

2R’leri aracılığındadır. Böbrekte A II’nin fizyolojik fonksiyonlarının çoğu AT-1 R’leri 

aracılığında olduğu için sıklıkla AT-1R blokerleri A II artışına yol açan böbrek 

hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır (68).       

 Yaygın olarak kullanılan AT-1R blokerleri arasında; losartan, irbesartan, 

candesartan bulunmaktadır. İrbesartan yeni bir ARB ürünüdür. Losartan ve valsartana 

kıyasla yüksek biyoyararlılığı, düşük plazma protein bağlanması ve uzun süreli bir yarı 

ömrü bulunmaktadır. İrbesartanın antihipertansif etkisinden bağımsız olarak proteinüri 

ve hiperfiltrasyonu önleyerek böbrekte koruyucu etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (69). 

 Son yıllarda ACEİ ile ARB’lerin birlikte kullanımı ile RAS’in daha güçlü bir 

şekilde baskılanabileceği ve dolayısıyla daha da etkili bir böbrek koruması 

sağlanabileceği belirtilmektedir (65). Klinik çalışmalarda birlikte kullanım sonucu 

diyabetli ve mikroalbüminürisi olan hastalarda kan basıncının ve mikroalbuminürinin 

daha fazla düştüğü görülmüştür (56, 70). 
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2.5. TGF-ß 
 

TGF-ß, ilk kez trombositlerden izole edilmiş fonksiyonel bir sitokindir (71). 

Memelilerde neredeyse tüm organ sistemlerinde bulunan üç TGF-ß izoformu ( TGF- ß1, 

TGF-ß2 ve TGF-ß3) ve 3 tip TGF-ß reseptörü (TGF-ßR1, TGF-ßR2, TGF-ßR3) 

tanımlanmıştır (72,73, 74).  

TGF-ß,  hücreler arası matriks (HAM)  üzerine olan etkileri açısından büyüme 

faktörleri arasında tektir ( 71,75). TGF-ß’nın HAM sentezi ve birikimi üzerine etkileri 

tip 1 reseptör ile, hücre büyümesi ve proliferasyon üzerine etkileri ise tip 2 reseptörler 

aracılığı ile olmaktadır. İnaktif TGF-ß1, hücre membranında ve HAM’ da depolanır. 

TGF-ß1 geninin ekspresyonu doku hasarına yanıtta artar ve daha çok fibrozda 

tanımlanır (76). TGF-ß1, inaktif olarak salgılanan yüksek moleküler ağırlıklı bir 

karmaşık yapıdır. Biyolojik etki göstermesi için, başka bir dimerik peptide kovalent 

olmayan bir bağ ile bağlanması gerekir. Bir HAM proteini olan trombospondin-1          

(TSP-1) inaktif TGF-ß’nın en önemli fizyolojik aktivatörüdür.(77)  

TGF-ß1, 391 a.a’ten oluşan öncül molekül olarak sentezlenir (pro TGF-ß), ürün 

küçük peptid parçalarına ve 112 a.a’ten oluşan altüniteye proteolitik olarak parçalanır 

ve olgun TGF-ß1 formu oluşur. Aktif TGF-ß1, 25 kd’luk dimerik proteindir ve 2 

altünite disülfit bağ ile bağlıdır. Diğer iki TGF-ß izoformu da (TGF-ß2, TGF-ß3) aynı 

yolla aktive olmaktadır(71,74,75). Salgılanmadan önce bir seri translasyon sonrası 

modifikasyona uğrar (sinyal peptidin parçalanması, glikolizasyon, fosforilasyon ve 

dimerizasyon). TGF-ß ailesinin üyeleri hedef hücreler üzerine etkilerini gerçekleştirmek 

için, bir takım sinyalleyici mekanizmalar kullanırlar ve SMAD proteinleri vasıtasıyla 

sinyalleri hücre yüzey reseptörlerinden nukleusa iletirler (73). Nukleusta bu 

kompleksler, ya doğrudan TGF-ß cevap elemanlarına bağlanır ya da DNA-bağlı 

faktörler ile etkileşim halindedir, aktivatör (CBP/p300) ile etkileşim sayesinde 

transkripsiyonu aktive eder (74). 

TGF-ß ailesinin üyeleri çeşitli hücre tiplerinde geniş biyolojik etkilere sahip olup 

hücre büyümesini, farklılaşmayı, matriks üretimini ve apoptozu kontrol ederler(73). 

Fizyolojik konsantrasyonlarda TGF-β1; uyarım veya engelleme ile platelet kökenli 

büyüme faktörü (fibroblastlar ve düz kas hücrelerde), fibroblast büyüme faktörü 

(endotel hücrelerde), tümör nekroz faktör ve interlökin-1 (monositlerde) üretimini ve 

aktivasyonlarını düzenleyerek tamir sürecini kontrol eder. TGF-β, hücre yüzeyi 
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yakınında veya matrikste proteoglikanlara bağlanır, bu bağlanma TGF-β üretimini 

sonlandıran sinyal gibi hareket eder ve doku tamiri tamamlanır (71). 

TGF-ß, fibroblastik hücrelerin proliferasyonunu uyarır, Tip 1 kollagen gibi HAM 

proteinlerinin üretimini artırır ve metalloproteinazların üretimini azaltarak HAM‘in 

yıkımını engeller ve metalloproteinaz doku inhibitörlerinin sentezini artırır (8,74,76). 

TGF-ß, bazal membran bileşenlerinden kollagen IV, laminin, entaktin/nidogen, 

heparan sülfat proteoglikan, perlekanın ve interstiyal matriks bileşenlerinden kollagen I 

ve 3, fibronektin, tenaskin,  lösinden zengin küçük proteoglikanlar (dekorin, biglikan) 

gibi bir çok matriks proteininin ekspresyonlarını düzenler ( 8). 

Böbrek, TGF-ß’nın en önemli üretim ve faaliyet yeridir. TGF-β böbreğin farklı 

hücre tiplerinde üretilmektedir. TGF-ß izoformları ve reseptörlerinin,  TGF-ß proteinleri 

ve mRNA’larının glomerülün tüm hücre tiplerinde ve proksimal tubül hücrelerinde 

sitoplazma ve nukleusta yerleştiği gösterilmiştir (8). 

Yetişkin sıçan böbrek glomerülünde, her iki TGF-β1 ve TGF-β2 mRNA’sı ve 

proteini fazlaca eksprese edilir. Glomerülde TGF-β parakrin veya otokrin fonksiyon 

yapar. Farklı faktörler TGF-β’nın inaktif veya bioaktif şeklininin üretimini etkiler. 

Glomerül yumakta üretilen dekorin gibi proteoglikanlar TGF-β’ ya bağlanır ve daha 

sonra onun bioaktivitesini düzenler (72,78). Böbrekte, glomerüler endotel, mezangiyal ve 

epitel hücrelerde, fibroblastlar ve tubül epitel hücrelerinde TGF-β reseptörleri 

saptanmıştır  (72). 

İnsan böbreğinde TGF-ß mRNA ekspresyonu, glomerül hücrelerinde, Bowman 

kapsulu pariyetal epitel hücreleri, distal tubül hücreleri ve bazen de interstisyal 

hücrelerde düşük düzeylerde bulunmuştur. Mezangiyal proliferatif glomerulonefritis, 

IgA nefropatisi gibi birçok glomerül hastalıklarında mezangiyal ekspresyon ile 

glomerulde TGF-ß’nin ekspresyon artışı vardır. Fokal segmental glomerulonefritiste, 

visseral epitel hücreleri, pariyetal epitel hücreleri, interstisyal makrofajlar ve tubül epitel 

hücrelerinde TGF-ß1 ve TGF-ß3 mRNA artışı tespit edilmiştir (8). 

In vitroda TGF-ß’nın HAM üretimini düzenlediği, özellikle glomerüler 

mezangiyal ve epitel hücrelerinde TGF-ß’ye yanıt olarak laminin, tip IV kollagen, 

fibronektin ve proteoglikanlar gibi HAM elemanlarının sentezinin arttığı belirtilmektedir 

(77). TGF-β, diyabetik nefropati dahil bir çok böbrek hastalığının seyrinde fibrözis 

gelişiminden sorumludur. Diyabetik nefropatideki HAM’in birikiminde TGF-ß’nın 

anahtar rol oynadığı bildirilmiştir (74, 79). 
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Glomerül visseral epitel hücre (podositler) hasarı TGF- β1’in fonksiyonlarındaki 

artış ile ilişkilidir. Hasara cevapta podositler tarafından TGF-β1’in üretim artışı 

glomeruloskleroz sürecini hızlandırır. Podositler, yüksek glukoz, trombin ve düşük 

dansiteli lipoprotein gibi ajanlara cevap olarak TGF-β1 salgılarlar.  Serbestleşen TGF-

β1 ise mezangiyal hücrelerde sklerozu uyarır, glomerül hücre kaybında ve sklerozda 

anahtar bir basamak olan podosit apoptozuna neden olur. Podositlerin apoptozu 

mezangiyal genişlemeden önce olmaktadır. Podositlerin TGF- β nedenli apoptozu 

p38MAP kinaz ve kaspaz-3 bağımlıdır ve muhtemelen Smad7’ nin fonksiyon artışı ile 

olmaktadır. Smad7; nuklear faktör-Кβ (NF-Кβ)’nın nukleusa translokasyonunu 

engelleyerek apoptoza neden olmaktadır (7). 

STZ-diyabetik sıçanlarda, glomerül TGF-ß1 mRNA düzeyinde hipergliseminin 

ilk 24 saatinde artış olduğu belirtilmektedir. Tip 1 diyabetin deneysel modelinde 

diyabetle ilişkili böbrek büyümesinin erken döneminde, TGF-ß1 mRNA’sının 

ekspresyonda artış olduğu gösterilmiştir. TGF-ß1, TGF-ß2 izoformları ve TGF-ß tip 

RII, diyabet oluşumuna cevap olarak tubüllerde ve glomerül içinde yanıt elemanları 

olarak bulunurlar. Böbrekte aşırı glukozun neden olduğu böbrek TGF-ß ekspresyon 

artışı  diyabetik nefropati gelişimine katılmaktadır (76).  

Böbrekte TGF-ß ekspresyonu ve A II arasında önemli bir ilişki vardır A II’nin 

matriks protein sentezi üzerine uyarıcı etkisi bulunmaktadır (8).  Diyabetik nefropatide, 

HAM üretimi ve birikiminde TGF-ß ile birlikte Endotelin 1 (ED1) ve A II gibi 

vazoaktif peptidlerde görev almaktadır. Fibroblastik veya mezangiyal hücre 

kültürlerinde, ortama A II eklenmesi TGF-ß üretim artışına bağlı olarak HAM üretimini 

arttırmıştır. AII’de, glikoza benzer şekilde mezangiyal hücrelerde TGF-ß1 mRNA 

sentezini artırmakta ve bu etkiyide A II tip 1 reseptörleri aracılığında yapmaktadır 

(74,76).(Şekil 2.9). TGF-ß1 aşırı ekspresyonundaki artış ACEİ ile azaltılmaktadır (79). 

Hiperglisemi 

 

         AGE’ ler    Diaçilgliserol          Endotelin-1                      Büyüme faktörleri 
                             Poliol yolu               A II 
                            Glikozamin 
 

 

   PDGF                                TGF-ß ↑                                  Mezangiyal gerilim 

Şekil 2.9-TGF-ß’nın üretim artışı ve hiperglisemi bağlantısının muhtemel yolları.          
(Rossert , (74)’değiştirilerek) 
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A II diyabette, TGF-ß ekpresyon artışında tanımlanan tek faktör değildir.  

İlerlemiş glikolizasyon,  protein kinaz C aktivasyonu gibi glikoza bağlı yollar, gerilim 

ve basınç gibi glikozdan bağımsız mekanizmalarda diyabette TGF-ß transkripsiyonunun 

artışına yol açar (79, 80 ). 

TGF-ß, hücre proliferasyonunu ve büyümeyi hem uyarır hemde inhibe eder. 

TGF-ß’nin doza ve zamana bağlı olarak glomerül epitel hücre apoptozunu teşvik ettiği 

gösterilmiştir. TGF-ß böbrekte tubüler hücrelerin apoptozunda da görev almaktadır 

(81). 

AII nin büyüme faktörü olarak görevlerinin çoğu TGF-ß aracılıdır (8). AII 

böbrek hücrelerinde TGF-ß üretimi için güçlü bir uyarıcıdır, glukoz artışı ile faaliyet 

göstererek böbrek epitel hücrelerinde matriks üretimini uyarır. ACE inhibitörleri 

diyabetik nefropatide TGF-ß üretimini baskılayarak yararlı etkiler gösterir. Epitel 

sodyum kanalı (ESK) ve sodyum-potasyum klorid taşıyıcısı-1 (SPK-1)  henlenin kalın 

kolu ve distal tubülde sodyum için önemli iki taşıyıcı proteindir ve diyabette artış 

gösterirler. NaCl miktarında bir azalma, kalın kolun sodyum geri emilimi vasıtasıyla 

makula densaya verilir bu da renin-angiotensin eksenini uyarır ve TGF-ß üretimi artar 

(82). (Şekil 2.10)  

                                                         Hiperfiltrasyon  

Hiperglisemi 

                                                 proteinüri 

AGE                                                                               A II 
                                                                                                                               
                                      TGF-ß                                            renin 
                                                           

                              hSGK 

                             Hipertrofi                  Fibroz                       

                                                                                       ↑ESK      ↑SPK-1 

 

                             Hipertansiyon  

Şekil 2.10- Diyabetik nefropatide TGF-ß’nın muhtemel rolleri.  (Reeves, (82)’değiştirilerek) 
 
2.6. α-düz kas aktin (α-SMA) 

Glomerül mezangiyal hücreler; HAM elemanlarının üretimi yolu ile glomerüle 

yapısal destek sağlarlar. Monosit/makrofaja benzer fonksiyon yaparlar, fagosit işlevi 

bulunur. PDGF, IL-6, TNF, Il-1 gibi sitokinleri, prostaglandinleri, bazal membranı 

parçalayan proteinazları üretirler. Mezangiyal hücreler kontraktil fonksiyona sahiptirler. 
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Glomerul kapiller yüzey alanının kontrolü yoluyla glomerul hemodinamiğini kontrol 

ederler. Aktin izoformlarından (düz kas α-aktin, düz kas γ-aktin, çizgili kas α-aktin, 

kardiak kas α-aktin, sitoplazmik β-aktin, sitoplazmik γ-aktin ) biri olan α-SMA, aktif 

hücre proliferasyonu ile ilişkilidir. β ve γ sitoplazmik aktinler bir çok hücrede bulunur, 

α-SMA düz kastan köken alan hücrelerin (vaskular düz kas) bir belirtecidir. α-SMA 

izoformunun, miyoepitelyal hücrelerde, patolojik dokularda miyofibroblastlarda ve bazı 

iskelet kası tümörlerinde bulunduğu belirtilmektedir (83). 

Mezangiyal hücre çoğalması ve aktivasyonu, tubüler hasar ve rejenerasyonu, 

interstisyel fibroz, α-SMA ve vimentin gibi hücre iskeleti proteinlerinin ekspresyonu ile 

yakından ilişkilidir. α-SMA ekspresyonu, mezangiyal hücre hasarı ilişkili hastalıklarda 

artmış olarak bulunmaktadır ve mezangiyal hücre aktivasyonunun bir belirtecidir (4,83). 

Miyofibroblastlar, aktive olmuş fibroblastlardır, özellikle α-SMA ve daha az 

miktarlarda vimentin ve desmin gibi sitoiskelet proteinlerini eksprese ederler. 

Miyofibroblastlar glomerül yumağa ve Bowman boşluğuna infiltre olur ve böylece 

glomeruloskleroz ve ayrıca tubülointerstisyal fibrozun patogenezinde önemli rol 

oynarlar. Fibroblastların fenotipik ve fonksiyonel değişimleri bu sitoiskelet 

proteinlerinin sitoplazmik dağılımları ile ilişkilidir. Bu hücreler yara iyileşmesi ve 

büzülmesinde tanımlanmışlardır (84). 

Mezangiyal α-SMA ekspresyonunun klinik ve deneysel diyabetik nefropatide 

erken dönemde görülen mezangiyal proliferasyon/aktivasyon ile ilişkili geçici artışı 

glomerül hasarınının düzeltilmesine yönelik bir faaliyettir.  Normal koşullarda α-SMA 

pozitif hücreler, immunohistokimya ile damar duvarında tespit edilirken, interstisyal 

fibrözis karakterli kronik böbrek hastalıklarında interstisyumda bulunurlar (4, 7)  

Glomerül pariyetal epitel hücreleri hasara yanıt olarak, embriyonik fenotipe 

benzer α-SMA ekspresyonu ile mezangiyoblast veya miyofibroblast özellik kazanırlar. 

Bu hücrelerde α-SMA’nın de novo ekspresyonu E-kaderin gibi tubüloepitel belirteçlerin 

kaybı ile ilişkilidir. Glomerül epitel hücre kaybı polarite, mikrovilli ve sıkı bağlantıların 

kaybına neden olur. Değişimler HAM üretimi ve yarım ay oluşumu ile ilişkilidir. Yarım 

ay oluşumu glomerül visseral epitel hücrelerde hasar ile başlatılır ve hücreler belirgin 

mikrovillus transformasyonu ve ayaksı oluşumların bozulması ile karakterize fenotipik 

değişimlere uğrarlar. Bu değişimler visseral epitel hücrelerin glomerül ve pariyetal 

bazal membranlar arasında köprü oluşumu ve yayılmasına olanak sağlar( 7).  
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2.7  Clusterin  
 
Clusterin(clu), beyin, böbrek, pankreas, karaciğer, mide ve testis gibi birçok dokuda 

düzenli olarak üretilen, plazma, semen ve serebrospinal sıvıda bulunan heterodimerik 

bir glikoproteindir. 2 alt üniteden (α ve ß) oluşan ve disülfit bağlarıyla birarada tutulan 

amfipatik glikoprotein olarak sentez edilir (14). 

 Yaklaşık 20 yıl önce kırmızı kan hücrelerinin bir araya gelmesine neden olan 

bir protein olduğu anlaşılmıştır. İlk olarak 1983 yılında Blaschuk ve ark. tarafından koç 

rete testis sıvısından izole edilmiştir. Clusterin proteini veya mRNA’ sı birçok 

laboratuvarda farklı araştırmacılar tarafından bağımsız olarak çeşitli isimler altında 

araştırılmıştır. Örneğin; Sülfatlanmış glikoprotein-2 (Griswold et al.,1986), Testosteron 

ile baskılanan  prostat mesajı-2 (TRPM-2) (Leger et al.,1987), SP-40/40 (Murphy et al., 

1988), Kompleman sitoliz inhibitor (Jenne and Tschopp, 1989), pADHC-9 (May et 

al.,1989), Apolipoprotein-J (de Silva et al.,1990), Glikoprotein 80 (Gp 80) (Hartmannet 

al., 1991) (85, 86) 

Clusterin proteini ilk olarak tanımlandığı canlı türlerinde, bulunduğu yerde 

yapmış olduğu biyolojik fonksiyonlarına ve ilişkilerine göre değişik isimler ile 

adlandırılmıştır (Tablo 2.1). 1992 yılında, İngiltere-Cambridge’de düzenlenen 

Uluslararası Clusterin seminerinde tüm bilimsel alıntılarda “clusterin” teriminin 

kullanılması önerilmiştir (87).  

 

                          AAddıı                                TTüürrlleerr              İİlliişşkkiilleerrii           
 

Clusterin     Koyun      Seminal sıvı proteini toplanmasına neden olur 

SGP-2         Sıçan        Testis sertoli hücrelerinden sülfatlanmış glikoprotein salgılar 

SP-40,40     İnsan        Plasma komponenti , C5b-9 kompleman kompleksinde bulunur 

pADHC-9   İnsan        Alzheimer hastalığında beyinde artar. 

TRPM-2     Sıçan        Prostat çıkarılmasını takiben mRNA artar. 

CLI             İnsan       Kompleman aracılı hücre lizisinde inhibitör. 

T64             Bıldırcın  Nöroretinada uyarılır. 

GP III         Öküz       Kromaffin granüllerinde bulunur. 

ApoJ           İnsan       Apolipoprotein özelliğinde serum proteini. 

   XIP8           İnsan       Radyasyonun etkilediği hücre ölümünde  

 
Tablo 2.1 : İlk olarak tanımlandığı türler ve biyolojik ilişkileri ile birlikte CLU’nin bilinen 
alternatif isimleri  (13, 88) 
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Clusterin’in yapısı: Clusterin tek kopyalı gen olarak kodlanır ve 8.kromozom üzerinde 

bulunur. İnsan clusterin geni kromozom 8p12 ve 8p21 üzerinde yerleşik, 7 intron ve 9 

ekson’ lu tek kopyalı bir gendir ve yaklaşık olarak 17 kb uzunluğundadır (13). Clusterin 

geni, tek bir fonksiyonel promotor ve transkript mRNA’ya sahiptir. 1,6 kb uzunluğunda, 

bir N-terminal hidrofobik öncül dizi içerir. Clusterin ekspresyonu farklı uyarılara karşı 

aşırı derecede değişkendir.   

Clusterin geni, 449 amino asidli bir polipeptid için ilk 21 amino asit’de bulunan 

klasik hidrofobik sinyal dizisinden kodlanır ( 89). 

Clusterin proteini, glikozile olmuş bir başlangıç öncül peptid ve 40 kDa’uk  alfa 

ve  beta zincirleri şeklinde kırpılır. Hücre dışına salgılanan olgun formda beş sülfit bağlı 

motif bulunur. Sıçan clusteri’ni α  zincir üzerinde 2 ve β-zincir üzerinde 4 adet olmak 

üzere 6 adet N-bağlı glikozilasyon yeri içermektedir. Olgun sıçan clusterin proproteinin 

boyutu 75 ila 80 kDa arasındadır (10,13,90) (Şekil 2.11 ). 

 

 
Şekil 2.11- Sıçan clusterin’in şematik yapısı. 
6 adet N-bağlı glikolizasyon yeri (●) 2 disülfid bağlı altüniteler arasında değişken bir şekilde 
dağılmıştır. Tek zincir öncüsü 226. amino asitte  α  ve β alt ünitelere bölünür. Her alt ünite iki 
amfipatik helikal bölge içerir. (Bailey (10)’değiştirilerek) 

 
 

Yapısal olarak clusterin  proteininin iki farklı tipte bulunduğu tespit edilmiştir;  

1-Geçici olarak doğrudan hücre dışına salgılanan tipi (  Salgı clusterin: s-clu). 

2-Sitoplazma (öncül nüklear clusterin: öncül n-clu) ve nukleusa (nuklear clusterin;                        

n-clu) yerleşen tipi (91). 

 

Salgı clusterin’in fonksiyonel olarak hem dokuda ve hemde dolaşımda bulunan 

farklı izotipleri tespit edilmiştir; 
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a-  Tamamen glikozillenmiş olgun proprotein (76 kDa), (Dokuda ve dolaşımda bulunur) 

(Golgi’de) 

b- Tamamen glikozillenmiş, α/β zincirlerine kırpılmış (32 ve 48 kDa),                               

    (Dokuda ve dolaşımda bulunur) (Golgi’de) 

c-  Proproteinin kırpılmadan ara sürecte bulunan 2 tipi (CLU’in yüksek mannoz bağlı   

     64kDa tipi (Dokuda ve dolaşımda bulunur) (ER’de) 

d-  Düşük mannoz bağlı 56 kDa tipi (sadece dokuda bulunur) (Golgi’de) 

e- Glikozillenmemiş holoprotein (50kDa) (sadece dokuda bulunur) 

 

Doku ve türlere bağlı olarak olgun glikozile olmuş s-clu proteinin büyüklüğü 75-

80 kDa’dur. Kırpılmış s-clu’nin büyüklüğü; α zincirde 32-35 kDa ve β zincirde               

45-48 kDa olarak belirtilmektedir (90). 

 

s-CLU tipi:  Clusterin mRNA’ sının ilk AUG kodonunda membrana bağlı ribozomlarda 

sentezlenir ve öncül peptid ile endoplazmik retikulum’a (ER) hedeflenir. 21 amino asit 

hidrofobik sinyal dizisi kesilip atılır ve 50 kDa holoprotein ER lümeni içine geçer, 

katlanmalar ve disülfit bağları oluşur, ER’da karbohidrat zincirleri eklenerek clusterinin 

64 kDa’luk yüksek mannoz bağlı tipi oluşur. Mannozidaz ve glikozidaz ile karbohidrat 

zincirleri kısmi olarak modifiye edilerek cis-Golgiye aktarılır. Golgi kompleksinde              

56 kDa’luk clusterin polipeptidinde iç mannoz şekerler kırpılır (salgılanma adımı için 

işlenme), 76 kDa proproteinin oluşması için, düşük mannoz tipinde karbohidrat yan 

zincirleri enzimatik olarak eklenir ve salgılanma için son işlenmeler gerçekleşir. 

Glikolizasyonu takiben, tam uzunluktaki clusterin proteini disülfit bağlı α ve β 

zincirlerine ayrılır. Tam uzunlukta ve bölünmüş ürünlerin her ikisinde esas kısım 

işlenerek trans Golgi ağında toplanır ve depolanır, salgı granüllerinde paketlenir,  

salgılanma sinyali alındığında ekzositoz ile salınırlar.  

Golgide  bulunan 76 kDa, 56 kDa ve 32-48 kDa’luk clusterin izotipleri ihtiyaca 

göre paketlenmektedir, ancak bunlardan hangisinin veziküllerde tutulduğu, hangisinin 

salgılanma işlemine gittiği belirli değildir. (90) (Şekil 2.12 )  

s-clu’nin hücre koruyucu bir protein olduğu, nuklear clu’nin aşırı 

ekspresyonunun hücre yaşamını ve büyümesini engellediği, ölüm uyarıcı protein olarak 

hareket ettiği belirtilmektedir (9, 92). 
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Şekil 2.12- s-clusterin’in sentez yolu: s-clu; tam uzunluktaki clu, mRNAsının ilk AUG 
kodonunda bağlı ribozomlar üzerinde translasyon ile üretilir. Öncül peptid ile ER’e aktarılır ve 
ER’de glikozilasyona uğrar. Golgide preteolitik olarak olgun protein α ve β zincirler halinde 
ayrılır, salgı granüllerin de paketlenir,  salgılanma sinyali alındığında ekzositoz ile salınırlar.             
( Lakins (90)’değiştirilerek) 

 

s-clu, 70-80 kDa heterodimerik bir glikoproteindir, 40 kDa’luk α ve β alt 

üniteler şeklinde bulunur. s-clu, çok fonksiyonel bir proteindir, hücre dışı artıkların 

temizlenmesi ve stress nedenli hasarı takiben moleküler şaperon faaliyeti, lipid 

metabolizması, kompleman düzenlenmesi, hücre farklılaşması, dokunun yeniden 

yapılanması/rejenerasyonu, hücre adhezyonu, hücre ölümü, ateroskleroz, Alzheimer 

hastalığı, lupus erithematosus ve retinis pigmentosa gibi farklı patolojik ve fizyolojik 

durumlarda rolü olduğu gösterilmiştir. Yüksek ve düşük dozlardaki iyonize radyasyona 

cevap olarak üretilmektedir. s-clu oluşumu, iyonize radyasyon (IR) uygulamasından 48 

saat sonra başlamaktadır. İnsan MCF-7 meme kanser hücrelerine düşük dozda iyonize 
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radyasyon uygulaması sonucu yüksek s-clu protein düzeyleri tespit edilmiştir  ( 9, 89, 

90, 92, 93). 

İnsan kanser hücrelerinde s-clu’nun aşırı ekspresyonunun ilaç direncine neden 

olduğu ve apoptozu teşvik eden sitotoksik ajanlara karşı koruyucu faaliyetleri olduğu 

belirtilmektedir (9). s-clu’nin artmış ekspresyonunun, STZ-diyabetik sıçan pankreasında 

parakrin yol ile adacık hücre proliferasyonunu uyardığı saptanmış ve s- clu’nin bir 

büyüme faktörü benzeri molekül olabileceği ileri sürülmüştür (34). 

n-clu tipi: Lakins ve ark. 1998 yılında apoptoz ile ilişkili kısalmış clusterin izoformu 

olduğunu tespit etmişler, ancak sentez mekanizmasını aydınlatamamışlardır (90). 

Leskov ve ark 2003 yılındaki araştırmaları ile  nukleusa yerleşik kısa kesik formu olan 

n-clu’nin alternatif kırpılma ürünü olduğunu tespit etmişler. Bu clusterin tipinin;  

translasyon başlama yeri olarak ekson III de ikinci bir AUG kodon çercevesinden sentez 

edildiğini göstermişlerdir.  Kısa mRNA ürünleri 49 kDa öncül n-clu’dir.  n-clu mRNA 

~49 kDa öncül n-clu proteinden üretilir. ER hedefleyici lider peptidi olmadığından ER 

lümenine giremez ve s-clu’ daki gibi glikozillenmez (9). 

TGF-β, iyonize radyasyon uygulanması ve bazı sitotoksik olaylardan sonra 

öncül n-clu’nin sentezi artar ve sitoplazmadan nukleusa geçer. 49 kDa öncül n-clu iki 

fonksiyonel Nüklear Lokalizasyon Sinyali (NLS) içermektedir ve bu yolla nukleusa 

hedeflenir. Öncül n-clu protein; normal koşullarda hücrelerde sentezlenir ve 

sitoplazmada depolanır. Depolanan protein iyonize radyasyon sonrası henüz bilinmeyen 

posttranslasyonel modifikasyonlar ile aktifleşir ve 55kDa olgun nüklear clusterin oluşur 

(9,92). (Şekil 2.13 ) 

 
Şekil 2.13-  İnsan epitel kanser hücrelerinde n-clu sentez modeli. Ekson II ye sahip s-clu mRNA 
oldukca fazla miktarda üretilirken, ekson II içermeyen,  ekson III içeren öncül n-CLU mRNA daha az 
miktarlarda üretilir.  s-clu, ER’e hedeflenir ve hücre dışına salgılanır.  Öncül n-clu sitoplazmada bulunur 
ve uyarıyı takiben olgun  55 kDa n-clu üretilir. n-clu nukleusa geçer, C-teminal bölgesinde Ku70’e 
bağlanır (Leskov (9)’değiştirilerek) 
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49 kDa öncül n-clu’nin, aşırı ekspresyonu ölüm sinyali gibi etki yapar, hücre 

büyümesini engeller. Apoptotik  hücre ölümü esnasında n-clu sentezi artmakta ve yeni 

sentezlenen protein apoptotik hücrelerde lokalize olmaktadır (9, 89). Deneysel hücre 

ölüm modellerinde, hasarlanmış dokunun cevresindeki hücre dışı birikimlerde, ölü 

hücrelerde, canlı hücrelerde, fagositik hücrelerde öncül n-clu proteini tanımlanmıştır 

(90). 

n-clu’nin DNA çift zincir kırık tamir proteini olan Ku70 ile ilişkisi olduğu tespit 

edilmiştir. n-clu’nin Ku70 bağlayıcı aktivitesi C-terminal kangal bölgesinde  bulunur.  

Bu bölge apoptoz ve Ku bağlanması için minimal bir alana ihtiyaç duyar.  Ku70’e                   

n-clu‘nin bağlanmasının, Ku70/Ku80 heterodimer oluşumunu önlediği ve bunun da 

homolog olmayan DNA tamiri ile genomik kararsızlık veya hücre ölümüyle 

sonuçlandığı belirtilmektedir (91). 

Clusterin’in biyolojik fonksiyonları: 

Clusterin’in hücre içine alınımı ve parçalanması endositoz reseptörü 

gp330/megalin (LRP-2) iledir. Clusterin’in, kompleman aracılı hücre hasarının 

engellenmesi, HDL partikülleri ile ilişkili lipid transportu, doku sıvısında hücre  

koruyucu etki, hücre-hücre, hücre-matriks etkileşiminin kontrolü, platelet α-

granüllerinden aktivasyon sonucu salgılanma, sperm olgunlaşması, implantasyon ve 

apoptoz esnasında rolleri bulunmaktadır (12,14,86,94). Ayrıca meme bezinin 

involüsyonu gibi gelişime ait süreçte ekspresyonu artar. Hasar veya hastalık 

koşullarında clusterin ekspresyonu artmaktadır. Alzheimer, kanser, ateroskleroz, böbrek 

hastalıkları ve nörodejenerasyon gibi birçok hastalıkda clusterin mRNA ve protein artışı 

olduğu gösterilmiştir. Isı şok ile ilişkili strese cevapta ve oksidatif, termal veya mekanik 

hasar ile sentezi uyarılır. Nukleusa yerleşik kısa kesik formunun hücre ölüm sinyali 

yeteneği bulunur(13). 

Clusterin, evrim boyunca ileri derecede korunmuş ve birçok biyolojik süreçte 

tespit edilmiştir. Sıçanda ventral prostat veya meme bezinde hormona bağlı olarak salgı 

epiteli hücrelerinin atrofi olması esnasında sentezi uyarılmaktadır. İnsan kanser 

hücrelerinde s-clu’nin aşırı ekspresyonu, ilaç direncine ve apoptozu teşvik eden 

sitotoksik ajanlara karşı korumaya neden olmaktadır. İnsan prostat kanser hücrelerinde 

s-clu’nun aşırı ekspresyonu TNF-α nedenli hücre ölümüne karşı koruyuculuk sağlar 

(91). 
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Clusterin, hücre-hücre ve hücre-matriks adezyonu, hücre farklılaşması, 

transformasyon, yaşlanma ve kanser gibi patofizyolojik olaylarda gereğinden fazla 

bulunabilir. Clusterin’in muhtemel  tumör supressör gen olabileceği ve nöroblastoma 

hücrelerinin metastatik fenotipini ve NF-KB aktivitesini engellediği de ileri sürülmüştür 

(95).  

s-clu’nin sentezindeki artış hasarlı dokuların ortak ve belirgin bir yanıtıdır. 

Retinitis pigmentosa’lı hastaların retinasında s-clu eksprese edilir, insan gliyomalarında, 

epilepside ve nöronal hasarı takiben clusterin mRNA’sıda artar. s-clu insanlarda 

aterosklerotik plaklarda tespit edilmiş ve dolaşımdaki düzeyleri artmıştır. Miyokard 

enfarktüsünü takiben peri-infarkt bölgede ve aktif doku değişim yerlerinde s-clu lokalize 

olur. Tümör hücre dizilerinin çoğunda s-clu düzenli olarak eksprese olmakta, hormonal 

ve sitotoksik tedaviyi takiben daha fazla üretilmektedir(96). 

Akut ve kronik böbrek hastalık modellerinde, tubül hücrelerinde s-clu tespit 

edilir. Böbrekte s-clu metanefrogenik mezenkimin oluşumundan sonra geçiçi olarak 

sentezlenir. Tubül olgunlaşma sürecinde, s-clu sentezi yavaşlar ve nefron segmentine 

özgü proteinler üretilir. Böbrek gelişim sürecinde üretiminden başka, çeşitli böbrek 

hastalıklarında s-clu yeniden ortaya çıkar.  Üreter tıkanma modeli, iskemi-reperfüzyon 

hasarı esnasında, subtotal nefrektomi sonrası hasar bölgesinde, herediter polikistik 

böbrek hastalığının hayvan modelinde hasarlı tubül epitelinde clusterin tespit edilir. Post-

iskemik böbrekte, proksimal tubül lümeninde clusterin pozitif birikintiler görülmüş. 

İmmunohistokimya ile distal tubülde clusterin immunpozitifliği tespit edilmiştir. İdrar 

clusterin atılımının tubüler hasarın bir belirteci olarak kullanılabileceği önerilmektedir 

(14). Kompleman nedenli glomerül hasarından korunmada clusterin’in rolü olduğu 

gösterilmiştir (85). Anti-Thy-1 nefrit ve Heyman nefriti gibi immun aracılı 

glomerulonefrit modellerinde clusterin’in glomerülde lokalize olduğu gösterilmiştir. 

Clusterin mRNA ve proteinin mezangiyal hücrelerde arttığı, immun atağı takiben bu 

hücreler tarafından sentezlenebileceği gösterilmiştir (11). Bu modellerde s-clu’in  

yaşlanmaya bağlı olarak böbrek glomerülünde biriken immun  kompleksleri temizleyerek 

birikimini önleyebildiği bildirilmiştir (12). 

TGF-β’nın çeşitli hücre tiplerinde öncül n-clu mRNA düzeylerini ve protein 

sentezini uyarabileceği ve proteinin nukleusta birikimine neden olacağı belirtilmektedir 

Fibroblast, epitel ve endotel hücrelerinin primer kültüründe TGF-β’nın n-clu gen 

ekspresyonunu uyardığı gösterilmiştir. TGF-β’nın neden olduğu gen ekspresyonu 
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Smad’lar aracılığında FAST-1, AP-1 ve CBP/p300 gibi diğer transkripsiyon veya               

ko-aktivatörler ile etkileşimi gerektirir.  Sıçan clusterin’in promotor bölgesindeki ortak 

AP-1 bölgesinin, TGF-β’nın neden olduğu transaktivasyon için uygun bölge olduğu 

gösterilmiştir. TGF-β’  ile uyarılan clusterin gen ekspresyonu, clusterin promoterinde 

bulunan ortak AP-1 bağlayıcı yer aracılığında olmaktadır; AP-1’in nokta 

mutasyonunda, clusterin raportör geni TGF-β uyarımına bağlı transkripsiyonel 

aktivitesini kaybeder (94). Apoptoza uğrayan prostat hücrelerinde,  öncül n-clu salgı 

yolundan kaçar ve glikolize olmamış tipte sitoplazmada birikir. Clusterin’in α-zinciri 

güçlü bir agrazom oluşturma kapasitesine sahiptir. Agrazom oluşumu yanlış katlanmış 

proteinlerin yayılmalarını önlemeye karşı bir mekanizmadır. Bazı durumlarda tam 

uzunluktaki öncül n-clu (sitozolde), küçük jukstanuklear inklüzyonlar oluşturmaktadır. 

Agrazomlar mitokondriyel lokalizasyonlar gösterirler. Öncül n-clu fragmentlerinin 

hücre içi birikimi mitokondriyal parametrelerin değişimlerini tetikler, öncül n-clu 

birikimi, ∆Ψm’de (mitokondriyel membran potansiyeli) bir azalma ile ilişkili olarak 

mitokondriyal değişimlere yol açarak mitokondriye bağlı apoptoz programını 

başlatabilir. Bu birikimler proapoptotik bax proteinin aşırı ekspresyonuna neden 

olmakta ve hücreyi apoptoza götürmektedir. Mitokondri ile ilişkili apoptoz kaskadında 

bu parametrenin (∆Ψm) kaspaz aktivasyonu düzenlenmesinin bir kanıtı olduğu, kaspaz 

aktivasyonu ve hücre içi öncül n-clu birikimi arasında bir ilişki olduğu ileri 

sürülmektedir (97).         

 Kalsiyum homeostazisinin düzenlenmesi esnasında clusterin ekspresyonu 

olduğu belirtilmektedir. Clusterin’in hücre içi trafiği Ca+2 bağlı sinyal yolları ile 

ilişkilendirilmektedir. Kalsiyum hücre yaşamı ve apoptozun önemli bir düzenleyicisidir. 

İyonoforlar tarafından sitozolik kompartmanda Ca+2 konsantrasyonun artışı yada hücre 

içi Ca+2 miktarının azalması gibi her iki patolojik durumda hücre içi yapının 

bozulmasıyla apoptoz tetiklenir. Hücre içi Ca+2 azalması ya da artışı kaspazları aktive 

eder.  Hücre dışı Ca+2 azalmasının clusterin mRNA ekspresyonunu azalttığı,  n-clu’in 

kaspaz bağımlı apoptozun aktivasyonu ile hücre ölümüne neden olduğu belirtilmektedir. 

n-clu ekspresyonu, kaspaz-3 aktivitesinde, DNA kırıkları ve hücre ayrılmasında belirgin 

artışa neden olmaktadır. Ca+2 yokluğu, insan prostat epitel hücrelerinde nukleusa 45 

kDa pn-clu izoformunun translokasyonuna neden olmaktadır. n-clu’in prostat 

hücrelerinde birikimi, apoptoz ve anoikis oluşumuna neden olmaktadır. Koşulların 
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düzeltilmesi ile hücre normal büyüme ve yaşamına hem de pn-clu’in yeniden 

sitoplazmada lokalizasyonuna neden olabileceği ileri sürülmektedir ( 95) 

Son yıllarda clusterin’in muhtemel onkojenik rolleri birkaç insan tümörünün 

gelişimi veya ilerleme sürecinde çalışılmıştır. Prostat karinomu, böbrek hücre 

karsinomu ve akciğer karsinomunda clusterin’in artmış ekspresyonu tespit edilmiştir. 

Ovaryum karsinomunda tümör ilerlemesinin farklı adımlarıyla ilişkili olarak 

clusterin’in düzenlenmesinde artış tespit edilmiş. Yaygın ovaryum karsinomunda, öncül 

n-clu‘in aşırı ekspresyonun tümör hücre metaztazını kolaylaştırdığı tespit edilmiştir 

(98). Meme karsinomunda s-clu’in tespit edilmesi, bu proteinin meme tümorogenezi ve 

ilerlemesinde bir role sahip olduğunu akla getirmesine karşın yaşamsal faktör olarak 

klinik yararlılığı henüz gösterilememiştir. Clusterin’in artışının tümör gelişiminin bir 

sonucu veya nedeni olarak gösterilmesi tartışmaya açık bir konudur (86). 

 
2.8  Apoptoz 

 

Programlı hücre ölümü, hücre intiharı ve fizyolojik hücre ölümü terimleri 

apoptoz ile aynı anlamda kullanılır. Apoptoz hücre proliferasyonunu kontrol için veya 

DNA hasarına yanıt olarak hücrelerin kullanığı bir ölüm şeklidir. Bir organizmanın 

yaşayabilmesi ve çoğalabilmesi için sahip olduğu genetik bilginin şifrelendiği DNA 

moleküllerinde meydana gelen hasarlar organizmanın çalışmasını bozmakta ya da 

durdurabilmektedir. DNA hasarları, dış etkenler  (radyasyon, çevre kirliliği ya da 

kimyasal maddeler) veya iç etkenler (serbest radikaller, metabolik ürünler, DNA 

replikasyonundaki arızalar) ile oluşmaktadır. Hücre oluşan DNA hasarı tamir 

mekanizması ile giderilemiyorsa hücrenin geriye dönüşümsüz bekletilmesi (replikatif 

ölüm) ya da apoptoz ile devre dışı bırakılması beklenir. Plazma membranındaki 

hasarlar ise çoğunlukla, hücreleri nekrotik ölüme götürmektedir. Apoptoz, nekrozun 

tam tersine genetik olarak kontrol edilen, iyi organize olmuş dokularda hücre sayısını 

belirlemek için çok önemli olan hücre ölümünün özel bir çeşididir. Hücre 

proliferasyonu ve hücre ölümü arasında homeostatik dengenin düzenlenmesi, çok 

hücreli organizmaların gelişim süreci ve doku devamlılığı için çok önemlidir. Aşırı 

hücre artışı apoptoz ile dengelenir (99,100,101,102,103).   

Apoptotik sinyalleri başlatan apoptoz teşvikçileri iki kategoriye ayrılmaktadır; 

hücre dışı çevresel uyaran ve hücre ya da membran değişimleridir. Apoptotik sinyaller 
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mediatör moleküllerin sayısının artışı ile sitozolden geçerek her biri özelleşmiş 

apoptotik yola aracılık eder (104). 

Apoptoz morfolojik ve biyokimyasal olarak; nuklear büzülme, kromatin 

yoğunlaşması, sitoplazmik matriks ve organellerin yoğunlaşması, sitoplazmik 

tomurcuklanma ve internukleozomal DNA parçalanması ile karakterizedir (105, 106).  

Apoptozun en önemli özelliği DNA’nın internukleozomal bölgelerden yaklaşık 180-

200 baz çifti veya katları boyutunda DNA parçaları oluşturacak şekilde 

parçalanmasıdır. Bu durum agaroz jel elektroforezinde merdiven görüntüsünün ortaya 

çıkmasına neden olur (100).  Apoptotik hücre veya cisimcikler komşu hücreler 

tarafından fagosite edildiklerinden inflamasyon oluşmaz. Hücre ölümü genellikle 

hücrenin çevresine karşı bir yanıtıdır.  Belli faktörlerin eksikliğinde veya ölümcül 

faktörlerin mevcudiyetinde apoptoz meydana gelir. Bir çok hücre canlı kalabilmek için 

çevrelerinden gelen yaşam sinyallerine ihtiyaç duyar. Yaşamsal faktörler hücre tipi ve 

fonksiyonel durumlarına bağlı olarak değişir. Hipoksi, hipertermi, radyasyon gibi hücre 

dışı sinyaller, plazma membranındaki ölüm reseptörlerini aktive ederek apoptoz 

sürecini başlatırlar.   

Apoptozun işleminde iki önemli yol vardır; reseptör yolu (veya sitoplazmik) ve 

mitokondriyon yolu. Reseptör yolunda işlev görev plazma membranında yer alan ölüm 

reseptörleri (Fas,TNF-alfa, TRAIL) sitoplazmik bölgesinde ölüm parçasına sahiptir.  

 
Şekil  2.14-  Apoptotik ölüm yolları.  (Dario (110)’ değiştirilerek  ) 
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Ölüm parçaları kendilerine özgü ligandı ile bağlandıklarında prokaspazlarda bulunan 

bağlanma bölgeleri ile etkileşirler ve prokaspazlar (kaspaz 8) aktif hale gelir. Kaspaz 8  

apoptozun ilerlemesi ve sonraki adımlardan sorumlu diğer kaspazların (kaspaz 3,6,7) 

aktivasyonunu sağlar (105,106,107). Hücre içinden kaynaklanan sinyallerde, 

mitokondri önemli rol oynar. DNA hasarı, pH’da düşme, hücre döngüsündeki 

bozukluklar hücreyi apoptoza götüren hücre içi sinyallerdir (108). Ölüm sinyalleri 

hücre içine alındıktan sonra kaspaz aktivasyonu (kaspaz 3) gerçekleşir ve hücre geri 

dönüşümsüz olarak apoptoza gider (101, 109).(Şekil 2.14 ). 

Apoptozun hücre içi düzenlenmesi 

Bcl-2 benzeri proteinler: Bcl-2 (B-hücre lenfoma/lösemi-2) ailesinin yaşamsal (Bcl-2, 

Bcl-xL, Mcl-1, Bcl-b) ve apoptotik (Bax, Bad, Bid, Bim, Bak, Hrk, APR/Noxa, Puma) 

üyeleri bir çok sistemde apoptozun mitokondriyon yolunun ana düzenleyicileridir. 

Büyüme faktör eksikliği, hipoksi, radyasyon, oksidanlar ve Ca iyon artışı Bcl-2 ailesini 

apoptoz için uyaran faktörlerdir. Yaşamsal Bcl-2 benzeri proteinler apoptozu 

engelleyerek hücre yaşamını uzatır. Bcl-2 mitokondri dış membrana bağlanır ve 

mitokondriyondan sitokrom c serbestleşmesini önler (105). Bax, bcl-2’nin proapoptotik 

antagonisti olup apoptoz sürecinde sitoplazmadan mitokondriye geçerek mitokondriyon 

membranında  kanallar açılmasını ve sitoplazma içine sitokrom-c serbestleşmesini 

sağlar (106). Bcl-2 ailesinin proapoptotik  ve antiapoptotik üyeleri etkileşim 

halindedirler ve hücre yaşamı üzerindeki etkileri bir denge üzerine kuruludur. 

Hücrelerin kaderini bcl-2/bax oranı belirler. Bax ve bcl-2 arasındaki heterodimerizasyon 

diğer proteinin fonksiyonunu etkisiz hale getirir. Bcl-2 homodimerlerinin artışı hücre 

yaşamını sürdürmesine, bax homodimer artışı hücre ölümüne neden olur(101,106,111 ). 

Mitokondriyon: Mitokondriyon apoptozun anahtar aracılarındandır ve apoptoz 

esnasında sitokrom-c ve Apoptoz ilerletici faktör (AIF)  mitokondri iç membrandan  

sitozole serbestleşerek apoptozun effektör fazına katılır. Mitokondriyon transmembran 

potansiyel gradyenti (∆Ψm)’nin azalması membranı geçirgen hale getirir. Her iki 

değişim diğerinden bağımsız olarak gerçekleşir. Mitokondrideki hasarlar farklı hücre 

ölüm yollarını aktifler. Sitokrom-c’nin serbestleşmesi kaspaz aktivasyonunu 

kolaylaştırır.  

Endoplazmik retikulum: Endoplazmik retikulum (ER) stresi apoptoz ile sonuçlanır. 

Kaspaz 12, ER’de bulunur ve ER stresi ile aktive olur ( 111). 
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Proteolitik enzimler (kaspazlar): Kaspazlar, zimojen (inaktif öncül) olarak 

sitoplazmada bulunan (prokaspaz) ve aktif merkezlerinde sistein yer aldığından dolayı 

sistein proteazlar olarak adlandırılan bir grup preteolitik enzimdir. İç kaynaklı ve dış 

kaynaklı uyaranlar ile parçalanarak aktif enzim formuna dönüşür ve birbirlerini 

aktifleştirerek proteolitik bir reaksiyon şelalesine neden olurak apoptoza neden olurlar. 

Kaspaz ailesine bağlı 14 kaspaz tanımlanmıştır ve çoğu da apoptozda rol almaktadır. 

Kaspazlar arasındaki benzer diziler temel alınarak 3 gruba ayrılır;  

1-İnflamatuar kaspazlar (Kaspaz 1,4,5,11,12,13,14),  

2-Başlatıcı kaspazlar (Kaspaz 2,8,9,10),  

3-Efektör kaspazlar (Kaspaz 3,6,7) 

Kaspaz reaksiyon şelalesi, kaspazın adaptörleri ile etkileşimi sonucu aktiflenir 

(başlatıcı kaspaz). Bu aktivasyon apoptozda anahtar düzenleyici adımdır, pro ve anti 

apoptotik proteinler ile kontrol edilir. Başlatıcı kaspazlar aktive olduklarında diğer 

kaspazları (efektör veya cellat kaspazları) aktive ederler. Cellat kaspazlar, yapısal 

proteinler ve hücre homeostazisi için gerekli hücresel enzimleri parçalayarak apoptozun 

yapısal değişimlerine yol açarlar. Sitokin öncüllerinin (kaspaz 1,4,5,11,12) fonksiyonu 

hakkında bilgi daha azdır, ancak sitokin fonksiyonları daha fazladır.  

  Kaspaz 9, mitokondriyel apoptoz yolunun başlatıcı kaspazıdır. Kaspaz 9, 

sitozolik adaptör protein Apaf-1’e bağlandıktan sonra apoptozom olarak adlandırılan 

protein kompleksi oluşur. Kaspaz 8 ve 10 ölüm reseptörü nedenli apoptozun başlatıcı 

kaspazlarıdır. Kaspaz 2, mitokondriyel hasara yol açan başlatıcı kaspazdır. Kaspazlar 

için 40’dan fazla substrat tanımlanmıştır.  

Apoptoz inhibitör proteinler (IAP):  Bu viral inhibitörler direkt olarak kaspazları inhibe 

ederek apoptozun ilerlemesini engellerler. Apoptozu baskılayan protein grubu olan 

endojen IAP ailesinin üyeleri (cIAP-1 ve -2, XIAP, Livin, Survivin ) özellikle             

kaspaz-3,-7,-9’u inhibe ederler (101, 109 ). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda apoptozun böbrekte hücre sayısının 

kontrolünde önemli bir rolü olduğu belirtilmektedir. İnfiltre inflamatuar hücreler, 

fonksiyonsuz veya hasarlı hücreler apoptoz ile ortadan kaldırılmaktadır. Böbrekte 

apoptozun en sık gözlendiği alanlar arasında sklerotik glomerüller, atrofiye olmuş 

tubüller ve interstisyum bulunmaktadır. Böbrek hasarının derecesi ve apoptotik hücre 

sayısı arasında yakın bir ilişki bulunduğu ve hücresel apoptozun proliferasyonu 

durdurarak ilerleyici tubüler atrofi ve hücre kaybına yol açtığı bildirilmiştir (111). 
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Diyabetik nefropati, siklosporin nefropatisi, üreterik obstruksiyonda böbrek tubüllerinde 

meydana gelen patolojik değişimlerde apoptotik hücre sayısındaki artışın tubüler atrofi 

ile ilişkili olduğu, tubüler atrofi ve interstisyal fibrozisin böbrek fonksiyon kaybına 

neden olduğu saptanmıştır (19,105). 

Mezangial hücrelerin yaşamının kontrolünde HAM’in önemli bir rolü vardır. 

Böbrekte tubül kaybı ve HAM birikimi tubülointerstisyal hasar ile karakterizedir. 

Glomerül HAM elemanları, DNA hasarı veya büyüme faktörü eksikliğine karşı 

mezangiyal hücreleri apoptozdan korumaktadır. Buna karşın kollagen tip 1, fibronektin 

ve osteopontin, SPARC gibi HAM elemanlarının hasarlı glomerülde aşırı eksprese 

olmaları apoptoz sürecini başlatmaktadır (105). 

Kontrolsuz apoptoz patolojik olduğu kadar çevresel etkilere yanıt olarak da 

teşvik edilebilir. Polikistik böbrek hastalığında, böbrek tubüllerinde, kist duvarında ve 

glomerüllerde çok sayıda apoptotik hücre görülmesi böbrek dokusunun ilerleyici 

kaybında apoptozun rol oynadığını göstermektedir (102). 

Böbrekte tubülointerstisyel hücre hasarında kaspazların rolu olduğu son yıllarda 

aydınlatılmıştır. Staunosporine, siklosporine A, hipoksi, HIV, iskemi/reperfüzyon, 

sitokrom-c’nin sitoplazmik enjeksiyonu ile oluşturulan deneysel modellerde, apoptoza 

uğrayan böbrek tubül hücrelerinde kaspaz ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir ( 104) 

Böbrekte apoptoz sonucu görülen epitel hücre kaybında Fas/FasL (Fas ligandı) 

sisteminin rolü olduğu belirtilmektedir. Normal koşullarda düşük düzeylerde Fas 

ekprese eden böbrek tubül epitel hücrelerinde Fas ekspresyonu artışı apoptoz için bir 

uyarı sağlamakta, aktif T hücrelerde FasL ile etkileşimi olmaktadır (103, 105, 106). 

Glomeruler hasarda görülen apoptoz artışında da Fas ve FasL’ın etkisinin olduğu 

gösterilmiştir (81). 

 Birçok böbrek hastalığında tubülointerstisyal fibrozis ve glomeruloskleroz 

gelişiminde rol oynayan TGF-β; pro-fibrotik etkisi ve pro-apoptotik aktivitesi ile 

hastalığın ilerleme sürecine katılmaktadır. Glomerül kapiller endotel hücreleri, uterus 

epitel hücreleri ve hepatositler gibi bir çok hücre tipinde TGF-β artışı apoptozu 

uyarmaktadır. TGF-β’nın pro-apoptotik aktivitesi EGF gibi diğer büyüme faktörlerinin 

mevcudiyetinde değişebilir (19). TGF-β ve TNF-α’in apoptozu teşvik ettiği buna karşın 

IGF-1 ve EGF’nin apoptozu engelleyici faaliyetleri olduğu gösterilmiştir (111). 

  Hücre içi ve hücre dışı moleküller tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilen 

apoptoz, birçok düzenleyici ve karşı düzenleyici yollara ihtiyaç duyar. Bu moleküller 
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tedaviye yönelik müdahaleler için güçlü hedeflerdir (106). Kullanılan tedavi seçenekleri 

ile  böbrekte interstisyel fibrozis ve hasarlar önlenerek apoptoz ve kronik böbrek 

yetmezliğinin ilerlemesi durdurabilmektedir (112). 

2.9  Streptozotocin 
 
Streptozotocin (STZ) nitrosourea türevidir ve ilk olarak 1959 yılında 

Streptomyces achromogenes’den izole edilmiştir (113). STZ onkolitik, onkojenik ve 

diabetojenik özelliği olan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Moleküler ağırlığı 457 

daltondur (31)(Şekil 2.15). 

                                                                                                          
Şekil 2.15- Streptozotocin (STZ) in moleküler yapısı (Bolzan, (113)) 

 
STZ alkilnitrozüriler olarak bilinen alkileyici antineoplastik ilaçların bir grup 

üyesidir ve tümör tiplerinin büyük bir bölümüne karşı klinik olarak etkilidir (küçük 

hücreli akciğer kanseri, lenfomalar, mikosis fungoides, multiple myelom, gliyoma ve 

malign melanom).( 113). STZ’nin diyabetojenik etkisi ilk kez 1963 yılında Rakieten 

tarafından saptanmış ve daha sonraları deneysel diyabet çalışmalarında kullanılmıştır 

(114). STZ pankreatik β hücreleri üzerine toksik etkileri sayesinde insülin yetersizliğine 

yol açarak hiperglisemiye neden olmaktadır ve deney hayvanlarında diabetes mellitus 

oluşturmak için sıklıkla kullanılır (32, 113).  Hipergliseminin derecesi ve süresi, ilacın 

dozuna ve deney hayvanın türüne bağlıdır. Kedi, köpek, sıçan ve farede kilo başına 50 

mg’lık doz diyabet oluşturma açısından yeterli ikeni tavşanda 300 mg, hamsterde 175 

mg ve piliçlerde 130 mg gereklidir. Glikoz metabolizmasına olan etkisi Wistar 

sıçanlarda denenmiş, STZ uygulamasını izleyen ilk 24 saat içerisinde kan şekeri, serum 

insülin ve glukagon düzeylerinin ”pentafazik” bir değişim göstererek kalıcı 

hiperglisemi’nin oluştuğu gösterilmiştir. STZ dozu, artırılarak 4-5 gün süreyle 

tekrarlandığında otoimmün diyabete benzeyen diyabet modeli gelişir (31, 115).  Tek ve 

yoğun dozda kullanılan STZ, beta hücrelerinde oluşan tam hasarla insüline bağımlı 

diyabet benzeri DM oluşturur. Yetişkin sıçanlara STZ uygulaması Tip 1 DM (İnsüline 

bağımlı) geliştirirken, yenidoğan sıçan yavrularına STZ uygulaması Tip II DM  
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geliştirir.  Yetişkin sıçanlarda STZ’nin diyabetojenik dozunun tek enjeksiyonu beta 

hücrelerini yıkar, oysa subdiyabetojenik çoklu doz kullanımı belirgin lenfosit 

infiltrasyonuna neden olur (34). STZ’nin ayrıca böbrek veya hepatik doku üzerine 

toksik etkiside bulunmaktadır. Böbrek dokusunda proksimal tubüller üzerine toksik 

etkisi ile  hasar oluşturduğu ve proteinüriye neden olduğu bildirilmiştir (32). 

Diyabetojenik ve antibiyotik özelliklerinin yanında STZ genotoksiktir; 

mikrobiyal mutagenez, programsız DNA sentezi, mikronukleus, kromozomal 

düzensizlikler ve kardeş kromatid değişimleri çalışmalarında bu özelliği kanıtlanmıştır 

(113). 

STZ, metil katyonlar aracılığında guaninlerin metilasyonu sayesinde DNA 

hasarını teşvik eder. DNA molekülü üzerine bilinen etkileri yanında STZ nekroz ve 

apoptoz ile hücre ölümünü teşvik eder. Saini ve ark.(116), STZ’ nin düşük dozlarda 

apoptoza neden olduğunu, yüksek dozlarda mürin pankreas β hücre hatlarında nekroza 

neden olduğu göstermişlerdir.  Kraynak ve ark. (117), 2,5 mg/kg STZ’nin düşük dozda 

DNA kırıklarına, 60 mg/kg’lık diyabetojenik dozunun ise kapsamlı bir hasara neden 

olduğunu tespit etmişlerdir. Kaya Dağıstanlı ve ark. (118), yenidoğan STZ-diyabetik 

sıçan modelinde STZ’nin uzun dönemde hiperglisemiye bağlı olarak timus dokusunda 

apoptoza neden olduğunu, TUNEL ve  DNA  merdiven yöntemi ile göstermişlerdir. 

 
 
2.10 İmmunohistokimya 
 

İmmunohistokimya, işaretlenmiş antikorlar kullanılarak hücre ve doku 

antijenlerinin bulundukları yerde gösterilmesini sağlayan bir yöntemdir. 

İmmunositokimyada; antijenin iyi korunması, özgün boyanma, nitelikli antikor, kolay 

görülebilen bir işaretleyici olma temel koşullardır. İmmunositokimyada kullanılan 

antikorlar poliklonal ve monoklonal olmak üzere iki çeşittir. 

a:Poliklonal antikorlar: Tavşanları (veya kobayları v.b) antijenle immünize ederek 

üretilir. Antijen tamamen saf veya tercihen sentetik olmalıdır ki mümkün olduğunca 

spesifik bir antikor oluşabilsin. Oluşan antiserum sadece enjekte edilen antijene 

yönelmez, antijen molekülünün çeşitli kısımlarına, taşıyıcı proteine veya onun 

kısımlarına yönelecektir. Donör hayvanın serumu bir çok doğal antikor içerdiğinden 

bunlar doku elemanları ile reaksiyona girebileceğinden pozitif görünen immunreaksiyon 

kontroller yapılmadan spesifik antijen-antikor reaksiyonu olarak kabul edilmemelidir. 
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b: Monoklonal antikorlar: Bu yöntemde antikorlar farede oluşturulur ve farenin 

dalağından elde edilen lenfositler antikor kaynağı olarak kullanılır. Bu lenfositler kültür 

ortamında fare miyeloma hücreleri ile kaynaştırılarak hibrid hücre elde edilir. Hibrid 

hücreler kültürde antikor oluşturur. Bir hücre sadece bir antikor yapar. Kültürdeki hibrid 

miyeloma hücreleri, bir tek antikor yapan hücre nesilleri halinde klonlanır.   

Poliklonal bir antiserumun antijen molekülünün çeşitli bölgeleri için antikor 

üretmesi ona kuvvetli bir tanıma kapasitesi sağlar. Monoklonal antikor ise antijen 

molekülü üzerinde sadece bir bölge ile reaksiyona girer,  bu durum antijene  daha az 

sayıda antikorun bağlanmasına ve daha zayıf boyanmaya neden olabilir. 

İyi bir antikorun kendi spesifik antijenine karşı kuvvetli bir ilgisi (affinite) 

olması gerekir. Antikorun bağlanma bölgeleri spesifik antijen üzerindeki antijenik 

bölgelere iyi uymalı ve diğer antijenlere bağlanmamalıdır. 

Uygun bir immunositokimya doku antijenlerinin çözünmez hale getirilmesi ve 

bu sırada antijenik bölgelerin tersiyer yapılarında önemli bir değişiklik oluşturmadan, 

antikorun tanınması için uygun durumda korunmasını gerektirir. 

İşaretleme yöntemleri: 

a-Direkt metod: Antijenin işaretli antikoru ile direkt olarak bağlanmasıdır. Çabuk 

sonuç alınır, alınan işaret şiddeti azdır, parafin kesitlerde önerilmez. 

b-İndirekt metod: Antijen ile bağlanacak birinci antikor işaretsizdir, işaretlenen ikinci 

bir antikor kullanılır. İşaretli ikinci antikorun, birinci antikorun geliştirildiği hayvan 

türünün immunglobulinine karşı oluşturulması gereklidir. Hassas sonuc veren bir 

metoddur, birinci antikora birden fazla işaretli ikinci antikor bağlanacağından reaksiyon 

sonucu daha yoğun işaret gözlenir (Şekil 2.16).  

 
Şekil 2.16-İmmunohistokimyada kullanılan işaretleme metodları (Öztürk,(119) ). 
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c-Protein A metodu: S.aureus bakterisinin hücre duvarından izole edilen protein A, 

çeşitli memeli türlerinin IgG molekülünün Fc parçasına bağlanır. Protein A ikinci 

antikor gibi düşünülebilir.  

d-İşaretlenmemiş antikor metodları (Enzim-anti-enzim metodları): İndirek 

yöntemlerdir. Kullanılan komplekslere göre “Peroksidaz-antiperoksidaz (PAP) tekniği,, 

ve “Alkali fosfataz-anti-alkali fosfataz (APAAP) tekniği,, gibi çeşitli isimler kullanılır. 

En hassas ve iyi sonuç alındığı için yaygın kullanılan immunohistokimya yöntemleridir. 

Kullanılacak antiserumlar ve enzim-anti-enzim komplekslerinin birbirine uyumlu 

olması gereklidir. İşaretlemede 3 tabakalı bir bağlantı kurulur. Birinci antikor (1), ikinci 

antikor (2), enzim-anti-enzim immün kompleksi (3). 

e-Avidin-biotin metodları: Bir glikoprotein olan avidin karaciğerde bulunan biotine 

yüksek affinite gösterir. Avidin biotin ile bağlanan 4 bölge içerir. Biotin, işaretleme 

maddesi olarak birinci antikora veya ikinci antikora bağlanabilir. İşaret için avidin 

kullanılır. Streptavin biotine bağlanma affinitesi avidinden fazla olduğu için sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

Kromojenler (renkli madde öncüleri): Enzim-substrat reaksiyonuna bağlı olarak son 

ürünün renkli şekilde gözlenebilmesi için DAB (Diaminobenzidine: kahverengi), AEC 

(3-Amino-9 Ethyl carbazole: kırmızı), CN (4-chloro-1-naphtol: koyu mavi), Tetrametil 

benzidine(mavi) gibi renkli madde öncüleri kullanılır. 

Proteinaz-K, tripsin, pepsin gibi proteolitik enzimler antijenik bölgelerin gösterilmesi 

için kullanılır. Çapraz bağlantıları açar.                                                                           

Doku kesitlerinin lama yapışması için kullanılan adesif maddeler: Poly-L-Lysin 

(PLL) ve Jelatin hazırlanarak lamlara sürülür, havada kurutulur. Doku kesitleri bu 

lamlar üzerine alınır (119). 

 

2.11 Apoptozun tespiti : TUNEL metodu 
 

Apoptoz, hücre hacminin küçülmesi ile başlar, hücre büzülür, sitoplazmik 

membranda küçük balonlaşmalar oluşur, nukleus yoğunlaşır ve nüklear membrana 

yarım ay biçiminde çöker, segmentler halinde parçalanır ve hücre “apoptotik 

cisimcikler” şeklinde küçük parçalara ayrılır ve sonunda fagositler tarafından tanınarak 

ortamdan kaldırılırlar. Apoptozun morfolojik değişimlerinin tümü elektron mikroskopisi 

ile görülebilmektedir.  Karakteristik apoptotik cisimcikler, kısa ömürlü ve anlık görülür 

ve diğer hücresel kuruculara benzediği için  ışık mikroskopi  ile gözlenebilir. Apoptotik 
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hücrelerde DNA parçalanmasını takiben  hücre ölümü olmakta ve genellikle birkaç saat 

içerisinde dokudan uzaklaştırılmaktadır. Her bir saatte hücrelerin sadece % 2-3 ‘sinde 

apoptoz görülmesi sonucu doku gerilemesinin oranı gün başına %25 kadar hızlı 

olmaktadır.  Bu yüzden morfolojik olarak apoptotik indeksin sayısal ölçümleri zor 

olmaktadır. 

Apoptozda görülen DNA parçalanması genellikle hücresel morfolojide 

ultrastrukturel değişimler ile ilişkilidir. Sistemlerinin çoğunda, kromatin yapısal 

organizasyonunun endonukleolitik yıkılması ile oluşan ilk ürünler 300 kb- 50 kb’lık  

büyük parçalardır. Bu büyük DNA parçaları elektroforez jelinde görülebilir. Bir çok 

modelde, Ca2+  ve Mg2+ bağlı endonükleaz aktivitesinin aktivasyonu, nukleozomlar 

arasındaki bağlayıcı yerlerde DNA bölünmesi ile parçaları daha da kısaltır. DNA 

parçaları yaklaşık 180 bp nukleozomal bölümlerin multimerleridir.  Bu multimerler 

apoptotik hücrelerden çıkarılan DNA’ nın agaroz jel elektroforezinde “DNA merdiven” 

görüntüsü olarak gözükür. 

Apoptoz çalışmalarında DNA parçalanmasını tespit amacıyla kullanılan bir diğer 

metod TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP nick end 

labeling) yöntemidir. DNA dizi kırıkları, değişime uğramış nukleotidlerin serbest 3’-OH  

uçlarının enzimatik (TdT enzimi: terminal deoxynucleotidyl transferase) olarak 

işaretlenmesiyle tespit edilir. TdT, tek veya çift dizili DNA’nın 3’-OH uçlarına 

nukleotid trifosfatların eklenmesini katalizler. Digoksigenin-konjugat nukleotidinin 

oluşturduğu bir oligomerden nukleotidler birleşir. DNA parçaları digoksigenin-

nukleotid ile işaretlenir. Peroksidaz antikor konjugat enzimatik olarak devamlı ve 

şiddetli bağlanma meydana getirir, lokalizasyon kromojenik substratlar (DAB) ile 

boyanır ve görünür hale getirilir(100, 118, 120 ).   (Şekil 2. 17)   Yeni DNA uçları 

(DNA parçalanması ile oluşur),  apoptotik cisimcikler nukleusta bulunur ve morfolojik 

olarak tanımlanabilir. Buna karşın, normal veya proliferatif nukleusta DNA 3’-OH 

uçlarının sayısı az olduğundan genellikle boyanma olmaz. TUNEL tekniği ile apoptoz 

erken dönemde kromatin yoğunlaşması başladığında ve daha az dizi kırıkları 

olduğunda, hatta nukleusta büyük morfolojik değişimler başlamadan önce tespit edilir. 

In Situ Apoptoz tespit kiti apoptoz ile ilişkili kromatin yoğunlaşması ve DNA 

parçalanmasını özgün olarak tespit ettiğinden nekrozdan apoptozu ayırmaktadır. Pozitif 

boyanma apoptozun tipik biyokimyasal ve morfolojik kanıtları ile doğrudan ilişkilidir. 

Bazı dokularda sitoplazmik büzülme hücre çevresinde belirgin olarak gösterilmektedir. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              47

Erken safha pozitiflik, nukleusta kromatin yığılması ile görülebilmektedir. Apoptotik 

cisimcikler ya hücreler arası alanda ya da fagositik hücrelerin içinde bulunabilir 

(121,122). 

 

 
Şekil 2.17- Apoptoz tayin yönteminin (TUNEL) mekanizması. 
(Erişim web: http://www.chemicon.com/webfiles/PDF/S7101.pdf. Erişim: 05.02.2006) 
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GEREÇ VE YÖNTEM (BÖLÜM 3) 

 

Çalışma İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim 

Dalında 2003-2006 yılları arasında yapıldı. Çalışmada, İstanbul Üniversitesi, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı’ndan 

temin edilen yetişkin erkek Wistar tipi albino sıçanlar kullanıldı (*) ve 5 grup 

oluşturuldu. 

3.1 Deney grupları 

1.grup; Serum fizyolojik içinde eritilmiş streptozotocin (123) (STZ, Sigma, St. 

Louis, MO) 60 mg/kg intraperitonal (i.p) olarak tek doz uygulandı. 30 gün süreyle 

yalnızca serum fizyolojik (%0.9 NaCl) gavaj yoluyla verildi ve bu grup tedavisiz STZ 

diyabetik  grub olarak ayrıldı ( n= 8 ). 

             2.grup; 60 mg/kg STZ i.p. olarak tek doz uygulamasını takiben 2.günden 

itibaren serum fizyolojik ile sulandırılan 15 mg/kg/gün dozunda irbesartan (Sanofi 

Doğu İlaç, Türkiye), gavaj yoluyla 30 gün süre ile uygulandı (n=8). 

              3.grup; 60 mg/kg STZ i.p. olarak tek doz uygulandı. STZ uygulamasının 

2.gününden itibaren serum fizyolojik ile sulandırılan 6mg/kg/gün dozunda perindopril                 

( Servier İlaç, Türkiye), gavaj yoluyla 30 gün süre ile uygulandı (n=8). 

             4.grup; 60 mg/kg STZ i.p. olarak tek doz uygulamasını takiben 2.günden 

itibaren serum fizyolojik ile sulandırılan 3 mg/kg/gün dozunda perindopril ve 5 

mg/kg/gün dozunda irbesartan gavaj yoluyla 30 gün süre ile uygulandı (n=8). 

5.grup; diyabetik olmayan sağlıklı kontrol grubu olarak ayrıldı.2.günden itibaren 

yalnızca serum fizyolojik gavaj yoluyla 30 gün süre ile verildi (n= 8 ). 

 Tüm gruplardaki hayvanlar içinde %21 protein bulunan sıçan yemleriyle serbest 

olarak beslendi. Her gün taze içme suyu verildi. Kafesler muntazam olarak temizlendi. 

Tüm gruplara ait havyanların böbrekleri deney bitiminde (31.gün) eter anestezisi altında  

gerekli işlemler için çıkarıldı. 

3.2 Biyokimyasal yöntemler 

3.2.1  Kan glukoz 

Deneysel çalışmaya ait gruplar oluşturulduktan sonra çalışma başlangıcında 

1.gün, 15.gün ve 30.günlerde tüm gruplar bir gece öncesinden aç bırakıldı. Ertesi sabah  

kuyruk venlerinden kan alınarak kan glukoz düzeyi ölçümleri glukometre (Accu-Check 

(*) Çalışma için etik kurul onayı alınmıştır (Sayfa: 108) 
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Active cihazı, ROCHE, Germany) ile glikostiksler ( Accu-Check Active Glucose test 

stripi, ROCHE, Germany) kullanılarak yapıldı.  

3.2.2 Mikroalbüminüri 

1.,15. ve 30. günlerde gruplardaki hayvanlardan her biri bir gece öncesinden 

metabolizma kafeslerine alındı ve 24 saatlik idrar örnekleri toplandı. Toplanan bu 

idrardan mikral test (Micral test idrar stripi, ROCHE, Germany) yardımı ile idrar 

içindeki stripin renk reaksiyonuna göre strip üzerinde bulunan aralıklardan 4 değer 

belirlenerek mikroalbuminüri düzeyleri ölçüldü (50,<50, 20,<20 mg/lt). Bu 

değerlendirmede <20,<=20 ve 20 aralığına 1 değeri, >20, >=20, <50 ve <=50 aralığına 2 

değeri, 50’ye ise 3 değeri verilerek istatistiksel analiz yapıldı. 

 
3.2.3 Günlük idrar miktarı 

1.,15. ve 30. günlerde metabolizma kafeslerine alınan sıçanlardan toplanan  24 

saatlik idrar örneklerinin miktarları ölçülerek tespit edildi. 

 
3.3 Vücut ağırlığı, Böbrek ağırlığı ölçümleri 

Hayvanların vucut ağırlık ölçümleri 1., 15. ve 30.günlerde tartılarak saptandı. 

Çalışma sonunda eter anestezisi altındaki hayvanların sol böbrekleri çıkarıldı, serum 

fizyolojik ile yıkandıktan sonra ağırlık ölçümleri yapıldı. 

 
3.4     Morfolojik yöntemler 

3.4.1  Histokimya  

Dokular %10’luk nötral formol fiksatifine alınarak tespit edildi. Daha sonra rutin 

ışık mikroskopi takip yöntemleri kullanılarak böbrek dokuları parafine gömüldü. 

Mikrotom yardımı ile 3-5 µm kalınlığında alınan parafin kesitler ışık mikroskopi ve 

immunohistokimya yöntemi için jelatin kaplı lamlara alındı. Hazırlanan bu lamlar 

dokunun lama adezyonunu artırmak için  37°C ‘lik etüvde bir gece bekletildi. 

Doku kesitlerine Periodik Asit Schiff (PAS), TUNEL metodu ve 

immunohistokimyasal boyama yöntemleri uygulandı. 

Periodik Asit Schiff (PAS) Boyama (124) 

Karbohidrattan zengin yapıların, özellikle glikojen veya bazal membran 

boyanmalarını göstermek amacıyla PAS boyası aşağıda belirtilen işlem sırasına göre 

uygulandı. 

1- Kesitlerin parafininin giderilmesi için 1 saat tolouolde bekletildi. 
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2- İnen alkol serilerinden ( %100- %70 ) geçirilip, distile suya alındı. 

3- Periodik asit’te 5 dk. bekletildi. 

4- Akarsuda 10 dk bekletildi ve süre sonunda distile su ile 3 kez çalkalandı. 

5- Schiff solusyonun da (Sigma) 15 dk.(karanlıkta) bekletildi. 

6- Yıkama solusyonun da 3 x 5 dk. bekletildi.( yeni hazırlanmış ) 

7- Akarsuda 5 dk. bekletildi. 

8- Hemaloun da 2 dk. bekletildi. 

9- Çeşme suyunda 10 dk.( nüveleri morartma amacı ile) bekletildi. 

10- Yükselen alkol serilerinden geçirildi ( % 70 - %100). 

11- 3 defa toluolden geçirildi. 

12- Entellan  ile daimi preparat hazırlandı. 

 
3.4.2 Glomerül çap ölçümü 

 PAS boyası yapılan böbrek doku kesitlerinde glomerül boyut ölçümü oküler 

mikrometresi ( Beck Kassel, CBS, px8 ) ile x 40 büyütmede rastgele alanlardan seçilen 

30 adet düzgün şekilli glomerül üzerinde çap ölçülerek yapıldı.  

 
3.5  İmmunohistokimya (119 ) 

İşaretlenmiş poliklonal ve monoklonal antikorlar kullanarak hücre ve doku 

antijenlerini bulundukları yerde göstermek amacıyla Streptavidin-Biotin-Peroksidaz 

yöntemi ile  immunohistokimyasal  boyama uygulandı. 

Parafin kesitlere uygulanan Streptavidin-Biotin-Peroksidaz yöntemi ile kit içinde 

tavsiye edilen boyama işlem sırası antikorlara göre modifiye edilen 

immunohistokimyasal boyama işlem sırası: 

 Histostain-Plus Bulk Kit boyama  işlem sırası  (Zymed LAB-SA Detection System)  

1. Kesitler, 60 dk. toluolde parafini giderildi ve inen alkol serilerinden  (% 100 -%70) 

geçirilip distile suya alındı. 

2. Antijenin maskelenmesi amacıyla mikrodalga fırında, medium ayarında 3x5 dakika 

antijen iyileştirmesi (Sitrat Tampon (x10, pH:6), DAKO ) uygulaması yapıldı 

3. Kesitler oda ısısına gelinceye kadar soğutuldu. 

4. 5 dakika distile suda yıkandı.   

5.   Kesitler, PBS ile 10 dk. yıkandı. 

6. % 0,3 H2O2-metanol’de 10 dk. muamele edildi (1 ml  %30 H2O2+ 9 ml absolu 

metanol) (Endojen peroksidaz’ın maskelenmesi için).  
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7. 5 dakika içinde 3 kez (3x5) PBS ile yıkandı. 

8. Normal keçi serumu ile 20dk. muamele edildi. (zemin boyanmasının maskelenmesi)  

9. Birinci Antikor ile bir gece buzdolabında +40C’de nemli ortamda muamele edildi   

(2 damla:100 µl).  

10. PBS ile 3 x 5dk yıkandı. 

11. Biotin ile işaretli ikinci antikor ile 20 dk. muamele edildi. (keçi-anti fare) 

12. PBS ile 2 x 2dk yıkandı. 

13. Streptavidin- Peroksidaz kompleksinde 20 dk. muamele edildi. (2 damla:100µl) 

14. PBS ile 3 x 2 dk yıkandı. 

15. Substrat- kromojen ( AEC= 3, aminoetil 9, karbazol ) solusyonu ile 5-6 dk. renk 

reaksiyonu (kırmızı)gözlenene kadar inkübe edildi.  

16. Distile suda çalkalandı. 

17. Kesitlere hematoksilen zıt boyaması yapıldı (1 dk.). 

18. Çeşme suyunda çalkalandı. 

19. PBS de 40 sn. bekletildi. 

20. Distile suda yıkandı. 

21. Kapama maddesi  (Gliserin jel) damlatılarak lamel ile kapatıldı. 

 
Goat ABC kiti için immunboyama  işlem sırası;  

1- Kesitler, 60 dk. toluolde parafini giderildi ve inen alkol serilerinden (% 100- %70) 

geçirilip, distile suya alındı. 

2- Pepsin sindirimi (antijen maskelenmesi için) 370C de 15 dakika uygulandı, 

3- Kesitler oda ısısına gelinceye kadar soğutuldu, distile suda 5 dakika yıkandı, 

4- % 0,1 Hidrojen peroksidaz blok (1 cc %0,3 H2O2 + 9 cc PBS ) 10 dk uygulandı,  

5- PBS ile 2 x 5dk yıkandı. 

6- PBS de hazırlanan %1.5 Baskılayıcı (maskeleme solusyonu) da 1 saat bekletildi, 

7- Birinci Antikor (Clusterin β, 1:200 sulandırma) ile + 4 0 C de buzdolabında  1 gece   

       uygulandı, 

8- PBS ile 3 x 5dk yıkandı. 

9- Biotin ile işaretli ikinci antikor ( BSA) 30 dakika uygulandı,  

10- PBS ile 3 x 5dk yıkandı. 

11- AB enzim solüsyonu ile  30 dakika muamele yapıldı,  

12- PBS ile 3 x 5dk yıkandı. 
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13- Peroksidaz Substrat ile 6 dakika renk reaksiyonu (kahverengi) gelinceye kadar     

       inkübe edildi. 

14- Distile suda  5 dakika yıkanır, 

15- Metil yeşili ile zıt boya yapıldı (1 dakika) 

16- Distile suda 2x3 dk yıkandı. 

17- 2x10 sn. %95 alkol ile ardından 30 sn. %100 alkol ile çalkalandı. 

18- Kesitler 2x2 dk. toluolde tutuldu. 

19- Entellan kullanılarak kesitler daimi preparat haline getirildiler.  

      Kitin uygulanması esnasında hazırlanması gerekli solüsyonlar:  

 Baskılayıcı serum: 75 µl normal baskılayıcı serum+ 5 ml PBS karıştırıldı. 

 Biotin işaretli ikinci antikor (BSA): 75 µl normal baskılayıcı serum + 5 ml PBS + 25 µl  

         BSA karıştırıldı. 

 AB enzim solüsyonu: 50 µl solüsyon A+ 50 µl solüsyon B +2,5 ml PBS, karıştırıldı ve  

        30 dk  bekletilip kullanıldı. 

Peroksidaz substrat : 1,6 ml distile su+ 5 damla 10x Substrat tampon + 1 damla     

       50xDAB ve 1 damla 50x peroksidaz karıştırılıp kullanıldı. (15-20 kesit için) 

 
3.5.1  TGF-β1 immun boyaması 

Zymed-Histostain-Plus Bulk Kit (85-9043) ile; tavşan poliklonal TGF-β1 (Santa 

cruz. sc-146, 1:200 sulandırma) antikoru kullanılarak 3.5’de belirtildiği gibi 

immunohistokimyasal boyama yapıldı. TGF-β1 immunboyama yönteminde 2, 3, 4. 

basamaklar uygulanmadı.  

TGF-β1 immunreaksiyonunun CARL ZEISS  marka ışık mikroskobunda X 40 

büyütmede rastgele seçilen 15 alanda bulunan glomerül, tubüller ve interstisyel 

alanlarda yarı kantitatif tespiti yapıldı.( -; boyanma yok, +; zayıf boyanma, ++; orta 

derecede boyanma, +++; şiddetli boyanma). Bu değerledirmeye göre (-):0, (+):1, (++):2 

ve (+++):3 ile numaralandırılarak istatistiksel olarak analizi yapıldı ( 75, 79). 

 
3.5.2  α SMA immun boyaması 

Zymed-Histostain-Plus Bulk Kit (85-9043) ile; fare monoklonal α-SMA (NCL-

SMA, Novo Castra Lab.1:50 sulandırma) antikoru kullanılarak 3.5’de belirtildiği gibi 

immunohistokimyasal boyama yapıldı. 3.5’de belirtilen immunohistokimyasal 

yöntemde tüm basamaklar α-SMA immun boyaması için kullanıldı. α -SMA antikoru 
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için 1:50 ve 1:100 sulandırmalar denendi ve en uygun sulandırma 1:50 olarak tespit 

edildi. 

α-SMA ekspresyonu, Olympus marka ışık mikroskobunda X40 büyütmede 

böbrek kesitinin tüm alanlarında ve 50 adet glomerülde immun pozitifliğin 

değerlendirilmesi ile yapıldı. İmmunreaksiyonu pozitif hücreler içeren glomerüller 

sayılarak gruplar arasında istatistiksel kıyaslama yapıldı.  

 

3.5.3 Clusterin-β (s-clu) immun boyaması 

 Santa Cruz Goat ABC Staining System (Sc:2023) kiti ile; keçi poliklonal 

Clusterin-β (M-18, Santa Cruz Biotech. sc-6420, 1:200 sulandırma) antikoru 

kullanılarak 3.5’de belirtildiği gibi immunohistokimyasal boyama yapıldı. Clusterin-β 

antikoru için 1:100, 1:200, 1:500 sulandırmalar denendi ve en uygun sulandırmanın 

1:200 olduğu tespit edildi. 

Clusterin-β ekspresyonu; Olympus marka ışık mikroskobunda X40 büyütmede 

böbrek kesitinin bütününde immun pozitifliğin değerlendirilmesi ile yapıldı. 

İmmunreaksiyonun pozitif olduğu glomerül, tubüller ve interstisyel alanlar 

değerlendirildi ( -; boyanma yok, +; zayıf ,   ++; orta derecede, +++; şiddetli boyanma). 

 
3.5.4 Clusterin-α/β (n-clu) immun boyaması 

Zymed-Histostain-Plus Bulk Kit (85-9043) ile; n-CLU’ nin saptanması 

amacıyla, clusterin’in 49 kDa’luk dizisini içeren tavşan poliklonal Clusterin-α/β (H-330, 

Santa cruz biotech. sc-8354, 1:100 sulandırma)  antikoru kullanılarak 

immunohistokimyasal boyama uygulandı. Clusterin-α/β antikoru için 1:100, 1:200, 

1:300, 1:500 sulandırmalar denendi ve en uygun sulandırmanın 1:100 olduğu tespit 

edildi. 3.5.’de kitin uygulanması esnasında belirtilen tüm basamaklar Clusterin-α/β 

immun boyaması için kullanıldı. 

Clusterin-α/β immunpozitifliğinin değerlendirmesi; Leica marka ışık 

mikroskopunda x 40 büyütmede 10 alanda glomerüllerde ve tubüllerde imumunpozitif 

hücreler sayılarak yapıldı. 

3.5.5 İmmunboyama özgüllüğünün kontrolü 
 Negatif Kontrol: İmmün boyamanın kontrolü için bir negatif kontrol kullanıldı. 

Negatif kontrol olarak kullanılan kesite primer antikor yerine PBS damlatılarak tüm 

işlem basamakları aynen uygulandı.  
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3.6    Apoptoz  tayini 

3.6.1 TUNEL yöntemi 

Apoptoz tayini için İn situ DNA uç işaretleme yöntemi kullanıldı ve kit içerisinde 

önerilen aşağıdaki işlem sırası uygulandı (ApopTag Plus, In Situ Apoptosis Detection 

Peroksidase kit, S7101-KIT, Chemicon) 

1. Parafini giderme ve suya indirme: Doku kesitleri; 2x5 dk.toluol, 2x5 dk. absolü 

alkol, 3 dk. %95 alkol, 3 dk. %70 alkol‘de bekletildi ve 5 dk. PBS ile çalkalandı. 

2. Proteinlerin sindirilmesi: Kesitler Proteinaz K (20µg/ml) ile oda ısısında 15 dk. 

inkübe edildi.           

3. 2x2 dk. distile su ile çalkalandı. 

4. Endojen Peroksidazın maskelenmesi: Kesitler PBS ile hazırlanmış %3 H2O2 ile 5 

dk. oda ısısında muamele edildi. 

5. PBS ile 2x5 dk. yıkandı. 

6. Dengeleme Tamponu: Lamların etrafı dikkatlice kurulanıp, kesitlerin üzerine 75µl. 

1 x Dengeleyici Tampon konulup, plastik lameller ile kapatıldı. 30 dk. oda ısısında 

inkübe edildi. 

7. Tdt Enzim uygulaması: Plastik lameller kaldırılıp etrafı kurulandı ve her lam üzerine 

55µl. Tdt enzimi konuldu ve plastik lameller ile kapatıldı. Nemli ortamda ve                        

37 ˚C’lik  etüvde 1 saat inkübe edildi. 

8. Durdurma/Yıkama: Plastik lameller kaldırıldı ve kesitler Durdurma/Yıkama        

tamponu  ile oda ısısında 10 dk. yıkandı( *Bu aşamada kesitler %70 alkol içinde 3 gün -

20’de saklanabilir.Tekrar işleme başlamadan önce kesitler 5dkX3 kez PBS ile yıkanmalıdır) 

9. PBS ile 3x5 dk. yıkandı. 

10. Anti-Digoksigenin-Peroksidaz: Her kesit üzerine 65µl Anti-Digoksigenin-

Peroksidaz konuldu ve üzerlerine plastik lameller tekrar kapatılarak oda ısısında 30 

dk. bekletildi. 

11. Plastik lameller kaldırıldı ve kesitler PBS ile 3x5 dk. yıkandı. 

12. Renk reaksiyonu: Kesitlerin çevresi kurulandıktan sonra her kesit üzerine 75µl. 

DAB(diaminobenzidine) substrat solusyonu damlatıldı. 3-6 dk. arasında pozitif renk 

reaksiyonu mikroskop altında tespit edildi. 

13. Renk reaksiyonunun oluşmasından sonra  kesitler distile su ile 3x1 dk. yıkandı. 

14. Kesitler distile su ile 5 dk. tekrar yıkandı. 
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15. Zıt boya uygulaması: Kesitler Metil yeşili ile 1 dk.boyandı ve distile suda boyama 

durduruldu. 

16. Fazla boyanın giderilmesi amacıyla kesitler, 2x10 sn. %100 alkol ile ardından 30 sn. 

tekrar %100 alkol ile çalkalandı. 

17. Kapatma: Kesitler 2x2 dk. toluolde tutuldu. Tuluolden çıkarıldıktan sonra entellan 

yapıştırıcı maddesi kullanılarak kesitler daimi preparat haline getirildi.  

       Uygulama esnasında hazırlanması gerekli solüsyonlar:  

   % 3 H2O2:   3 ml H2O2  / 27 ml PBS= 30 ml   

   Tdt:  77 µl  Reaksiyon Tamponu + 33 µl Tdt Enzimi =110 µl   

    DAB Substrat: 147 µl   DAB Dilüsyon solüsyonu + 3 µl   DAB Substratı= 150 µl 

    Durdurma/Yıkama tamponu: 1ml Yıkama  solüsyonu + 34 ml  Distile Su = 35ml 

 
3.6.2 Boyama özgüllüğünün kontrolü 

Pozitif kontrol; 5 mg/kg dozunda Deksametazon uygulanmış erişkin sıçana ait 

timus dokusu veya kit içinden çıkan doku kesiti kullanıldı (125). 

Negatif kontrol; doku kesitinin üzerine Tdt enziminin uygulandığı aşamada Tdt 

enzimi yerine distile su damlatıldı. 
 

3.6.3  Apoptotik indeks 

      Tüm gruplara ait deney hayvanlarının böbrek doku kesitlerinde apoptoz tayini 

için TUNEL boyaması uygulandı. Doku kesitlerinde ayrıca apoptotik indeksin tespiti, 

LEICA marka ışık mikroskobunda X40 büyütmede rastgele seçilen 10 alanda glomerül, 

tubüllerde ve interstisyel alanlarda pozitif olarak işaretlenen apoptotik nukleuslar 

sayılarak aşağıdaki formüle göre yapıldı.  

Apoptotik İndeks (APOİ)= Apoptotik nukleus sayısı / Toplam hücre sayısı X 100  (126) 
 

3.7  İstatistiksel yöntemler 

 Tüm gruplardaki hayvanların kan glukoz,  vücut ağırlık, mikroalbuminüri, idrar 

hacmi ölçümlerinin, böbrek ağırlıklarının ve glomerül boyutlarının ayrıca  apoptotik 

indeks, α-SMA ekspresyonu ve TGF-β1 immunreaksiyonunun  istatiksel olarak 

değerlendirmesinde gruplar arası kıyaslamalar için Kruskal-Wallis testi, her grup için 

ölçüm periyotları arası, grup içi eşli kıyaslamalarda Friedman testi kullanıldı.   

Çoklu kıyaslama (post-hoc) testi olarak, hem gruplar arasında, hem de grup 

içinde Dunn-testi uygulandı. Anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak seçildi. (127) 
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3.8 Kullanılan kimyasal malzemeler 

1- Streptozotocin (STZ,  Sigma, St. Louis, MO) 

2- NaCl    (Sigma) 

3- %37 Formaldehid ( Merck)      

4- HCl (Merck)    

5- Na2HPO4   ( Merck )        

6- NaH2PO4   ( Merck)    

      7- KH2PO4    ( Merck)    

8- NaHPO4     ( Merck)                                  

9- Gliserol (United) 

10- Gelatin (Sigma) 

11- Pepsin    (Sigma) 

12- Entellan (Merck) 

      13- Proteinaz K (Sigma) 

      14-Toluol ( Reidel de-Haen) 

      15- Ethanol (Merck) 

      16- Metanol ( Reidel de-Haen) 

      17- Antigen Retrieval (Dako) 

      18-Antibody Diluent, (Zymed ) 

3.9  Kullanılan gereçler 

1- Metabolik kafes 

2- Hassas terazi, (Ohaus Galaxy 4000) 

3- Mikrotom (Reichert) 

4- Su Banyosu (Elektromag) 

5- Etüv, Elektro-Mag M 420B  

6- Etüv, Elektro-Mag M5040B  

7- pH metre, Scheat pH-meter CG825 

8- Hassas terazi, Ohaus Galaxy 4000 

9- Işık mikroskopu  (Olympus optical, CHL2-FM3) 

10- Işık mikroskopu  (Jenamed 2, Carl Zeiss) 

11-Isık mikroskobu- Leica (DM 2500) 

12- Kamera aparatı, (Leica DFC 280) 

13- Accu-Check Active Glukoz ölçüm cihazı (ROCHE, Germany) 
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14- Accu-Check Active Glukoz test stripi (ROCHE, Germany) 

15- Micral test idrar stripi, ROCHE, Germany 

16- Oküler mikrometresi ( Beck Kassel, CBS, px8) 

17- Saf su cihazı( Millipore Elix3 ) 

18- Mikropipetler, MediSis, Ependorf 

19- Mikroskop lamı ve lamel 

20- Boyama kabı 

21- Buzdolabı (Profilo) 

22- Derin dondurucu (-20 0C)(Bosch) 

23-Mikrodalga fırın  (Beko 1550) 

3.10 Kullanılan tampon ve çözeltiler 
1- %10 luk Nötral formalin (pH:7.2-7.6) 

   %37 Formaldehid           100 ml 
   Na2HPO4                          6.5 g 
   NaH2PO4                          3.5 g 
   Distile su                         900 ml 
        

2- Fosfat  tuz tamponu (PBS) (PH: 7.2-7.4) 

   NaCl                                  8.79 gr. 
   KH2PO4                                          0.272 gr. 
   NaHPO4                                        1.135 gr. ,  1000 cc distile su ile tamamlandı. 
        

3-Gliserin jel  

   Gelatin                                    1 g 
   Gliserol                                   7 ml 
   MQ’su                                     6 ml 
          
4- 10 mM HCl (pH 2.0) 
    HCl                                        3 ml  
    Distile su                                1 lt          
         
5-Pepsin Stok Solusyonu  (10 mM HCl de %1’lik)  
    Pepsin                                  100 mg 
    10 mM HCl                           10 ml,   -20  0C de saklandı. 
    

6- Pepsin Çalışma Solusyonu (5Mm HCl de %0,5 ) 

     Pepsin stok solusyonu (%0,5) 1 ml 
        Distile su                                  1 ml,    karıştırıldı. 
  
   7- Proteinaz K: 20 mg proteinaz K 1ml steril çift distile su ile hazırlandı. 
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BULGULAR (BÖLÜM 4) 

 

4.1  Biyokimyasal bulgular 

4.1.1  Kan glukoz düzeyi  (mg/dl):  

STZ uygulaması yapılan 4 grubun diyabetik oldukları, 48 saat sonra ölçülen kan 

glukoz düzeyi ölçümlerinde sağlıklı kontrol grubuna kıyasla anlamlı artış bulunması ile 

saptandı (p<0.01). STZ-diyabetik ve tedavili diyabetik grupların 1., 15. ve 30. günlerde 

ki kan glukoz düzey verileri kıyaslandığında aralarında anlamlı bir fark yoktu. Diğer 

taraftan tüm diyabetik grupların 1.günden deney bitimine kadarki süre içinde kan 

glukoz düzeylerinde anlamlı bir değişim saptanmadı.(Tablo 4.1) (Grafik 4.1 )  
 

Tablo 4.1 - Gruplara ait kan glukoz değerlerinin istatistiksel analizi. 
 

GRUP  (n=8) 
Kan Glukoz      
   0.gün  (1) 

 Kan Glukoz  
    1.gün   (2) 

Kan Glukoz  
   15.gün (3) 

Kan Glukoz  
   30.gün  (4) 

(1) Kontrol  89,00±2,83  91,00±1,69 94,38±4,10 93,37±2,77  
(2) STZ-diyab. 90,50±9,44  393,25±15,29 417,38±44,65 426,75± 73,14 a 
(3) STZ+İrb. 89,50±9,01  394,88±17,03  439,38±83,99 473,13± 89,13 a 
(4) STZ+Per. 95,50± 7,54  382,38± 26,24  451,13± 74,88 411,13± 78,05 a 
(5) STZ+(İrb+Per) 95,12± 6,01  385,00± 13,86  401,12± 40,90 400,25± 30,85 a 

a p <0.01;  0. güne kıyasla hepsi 
 

Grafik 4.1- Deney gruplarına ait kan glukoz değerlerini gösteren grafik. 
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4.1.2 Mikroalbüminüri düzeyleri  (mg/lt): 
 

 Çalışma başlangıcında ölçülen idrar mikroalbüminüri değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). 15.günde sağlıklı kontrol 

grubuna kıyasla diğer tüm gruplar arasında anlamlı bir artış saptandı (p<0.01).  Çalışma 

sonunda ölçülen mikroalbüminüri değerlerinin STZ-diyabetik gruba kıyasla STZ-
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İrbesartan ve STZ-(İrb+Per) gruplarında anlamlı olarak azalmış olduğu saptandı 

(p<0.001).  

       STZ-diyabetik grubta çalışma süresince anlamlı bir yükselme saptanırken (p<0.01), 

tedavi uygulanan diyabetik gruplarda, çalışma başlangıcında ölçülen mikroalbüminüri 

düzeyi ile 15. gün arasında anlamlı bir artış olduğu saptandı (p<0.01). STZ-İrbesartan 

ve STZ-(İrb+Per) grublarında 15.gün ile 30.gün ölçümü arasında anlamlı bir azalma 

tespit edildi (p<0,001) (Tablo:4.2 ) (Grafik: 4.2 ). 
 

Tablo 4.2- Mikroalbüminüri düzeylerinin istatistiksel analizi 
 

GRUP  (n=8) MA 1.gün MA  15.gün MA 30.gün 
(1) Kontrol  1,00 ±0,00 1,00 ±0,00 1,00 ±0,00 
(2) STZ-diyab. 1,00 ±0,00 2,00 ±0,00a              2,38 ±0,52 b 
(3) STZ+İrb. 1,00 ±0,00 2,00 ±0,53 a  1,13 ±0,35 c 
(4) STZ+Per. 1,00 ±0,00 2,00 ±0,53 a              1,63 ±0,52 
(5) STZ+(İrb+Per) 1,00 ±0,00 1,88 ±0,64 a 1,13 ±0,35 c 

a,b  Kontrol gruba kıyasla p< 0,01,  c STZ-diyabetik gruba kıyasla p<0,001 
 
Grafik 4.2- Grupların mikroalbüminüri düzeylerini gösteren grafik. 
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* P< 0.01 ; 15.günde,  o p< 0.01; 30 günde  kontrol grubuna kıyasla,   # p< 0,.001;  30.günde  STZ-diyabetik gruba kıyasla 

 
 
4.1.3 Günlük idrar miktarı  (ml/gün)           

Deney başlangıcında, idrar miktarı ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı fark 

saptanmadı (p= 0.76). 15.günde yapılan ölçümlerde sağlıklı kontrol grubuna  kıyasla 

STZ-diyabetik ve tüm tedavili STZ-diyabetik grupların idrar miktarlarında anlamlı bir 

artış saptandı (p<0.001). 15.günde bir diğer bulguda, kombine tedavili diyabetik grubun 

idrar miktarlarının STZ-diyabetik gruba kıyasla anlamlı derecede azaldığı tespit edildi 

(p<0.05). 30.günde;  STZ-diyabetik gruba kıyasla STZ-İrbesartan ve STZ-(İrb+Per) 

grublarında anlamlı bir azalma saptandı (p<0.05).(Tablo: 4.3) (Grafik: 4.3 ). 
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Tablo 4.3 - Deney gruplarının günlük idrar miktarlarının istatistiksel analizi  
 

     GRUP  (n=8) 1.gün 15.gün 30.gün  
(1) Kontrol  13,88± 3,44 15,63± 1,41 16,00± 1,07 
(2) STZ-diyab. 15,25± 2,12 38,00± 3,42a 47,38± 3,11 c 
(3) STZ+İrb. 14,25± 3,06 33,13± 4,97 a  22,13± 3,60 d 
(4) STZ+Per. 14,38± 1,77 33,13± 2,85 a 25,57± 2,76 d 
(5) STZ+(İrb+Per) 13,75± 1,58 23,63± 8,52 b 25,00± 8,72 d 

a,c  p< 0,001,  Kontrol gruba kıyasla;  b,d p<0,05 STZ-diyabetik gruba kıyasla  

Grafik 4.3-: Deney gruplarının günlük idrar miktarını gösteren grafik. 
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4.2 Vücut ağırlık değerleri (g): 

 Grupların çalışma başlangıcındaki vücut ağırlık ölçümleri anlamlı fark 

göstermedi (p=0.27). Deney sonundaki vücut ağırlıkları ölçümünde, sağlıklı kontrol 

grubuna kıyasla tüm diyabetik gruplar arasında anlamlı derecede azalma saptandı                      

( p< 0.05 ), ancak diyabetik ve tedavili grublar arasında anlamlı fark bulunmadı             

(Tablo 4.4 ) (Grafik 4.4 ). 
 

Tablo 4.4- Gruplara ait vücut ağırlık değerlerinin istatistiksel analizi. 

 
GRUP  (n=8) 1.gün 30.gün 

(1) Kontrol  209,88± 8,32 228,50± 19,03 
(2) STZ-diyab. 219,38± 11,31       182,50± 25,55 a 
(3) STZ+İrb. 213,37± 4,97 164,25± 28,79 a 
(4) STZ+Per. 210,00± 4,90 172,75± 31,63 a 
(5) STZ+(İrb+Per) 211,75± 6,96 158,13± 27,57 a 

a  p< 0.05 kontrol gruba kıyasla 
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Grafik 4.4- Grupların vücut ağırlık değerlerini gösteren grafik. 
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Böbrek ağırlığı/Vücut ağırlığı (%) değerleri: 

 

Böbrek ağırlığı/Vücut ağırlığı (g) değerlerinin istatistiksel analizinde tüm STZ-

diyabetik gruplarda sağlıklı kontrol grubuna kıyasla  anlamlı derecede bir artış saptandı 

(p<0.01). (Tablo:4.5) (Grafik:4.5 ) 
 
Tablo 4.5- Böbrek ağ./vücut ağ. değerlerinin  istatistiksel analizi. 
 

GRUP  (n=8) 
Böbrek Ağ./Vücut Ağılığı (x10-3) 

(mg) 
(1) Kontrol 3,74± 0,34 
(2) STZ-diyab. 5,29± 0,66 a 
(3) STZ+İrb. 5,01± 0,78 a 
(4) STZ+Per. 5,62±0,65 a 
(5) STZ+(İrb+Per) 5,61± 0,70 a 

 a p<0,01, Kontrol gruba kıyasla  
 
Grafik 4.5- Deney gruplarına ait hayvanların böbrek ağ./vücut ağ. değerlerinin grafiği. 
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4.3  Morfolojik Bulgular 

4.3.1 Histokimya 

  PAS boyaması 

Kontrol grubuna ait böbrek doku kesitleri (Resim 4.1:A,B). STZ-diyabetik gruba 

ait böbrek kesitlerinin ışık mikroskopik düzeyde morfolojik olarak incelenmesinde, 

glomerül kapiller bazal membran kalınlaşması, glomerülde segmental bozulma ve 

hipertrofik görünüm saptandı. Dilate, vakuolleşmiş ve atrofik tubüller, ayrıca tubül 

sitoplazmasında yer yer PAS(+) glikojen birikimleri görüldü (Resim 4.1: C,D) 

İrbesartan uygulanan STZ-diyabetik grubun böbrek kesitlerinde; glomerül 

kapiller membranındaki kalınlaşmanın azaldığı, tubüler hasarın düzelmeye başladığı ve 

tubüllerde yer yer gözlenen glikojen birikimlerinin azaldığı saptandı(Resim 4.1: E, F). 

Perindopril uygulanan STZ-diyabetik grubta; glomerül ve tubüllerde diyabete özgü 

belirtilerin azaldığı (Resim 4.1: G,H), irbesartan ve perindoprilin birlikte uygulandığı 

diyabetik gruba ait böbrek kesitlerinde genelde sağlıklı kontrol grubuna benzer 

görüntüler saptandı (Resim 4.1: I , J) 

             
 
 

                                                                                      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
Resim 4.1- PAS boyaması. Sağlıklı kontrol grubuna ait böbrek kesitleri (A, B). STZ-diyabetik gruba ait 
böbrek kesitlerinde, hipertrofik görünümlü glomerül (*), tubüllerde yer yer glikojen birikimleri (►) ve 
dilatasyon(→) (C), glomerül kapiler membran(↓) ve tubül bazal membran kalınlaşması (►)(D), 

A B

C D 
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Resim 4.1 (devam)- PAS boyaması. İrbesartan uygulanan diyabetik grubta, tedavisiz diyabetik 
gruba kıyasla glomerüllerde hipertrofinin (*) azaldığı ve normal görünümlü tubüller (→) (E),  
glomerül kapiller bazal membranın daha ince olduğu (↓) ve  tubüllerde azalmış glikojen birikimi 
(►) görülmekte (F).  Perindopril  uygulanan diyabetik gruba ait böbrek kesitlerinde kontrol 
gruba benzer  görünümlü glomerül (*) ve tubüller (↓) (G, H) görülmekte. İrbesartan+perindopril 
uygulanan diyabetik gruba ait böbrek kesitlerinde kontrol gruba benzer glomerül (*) ve tubüller 
(→) görülmekte (I, J).    ( Bar 20µm) 
 

4.3.2 Glomerül Boyutu (µ): 

Gruplar glomerül boyutları açısından kıyaslandığında STZ-diyabetik gruba ait 

glomerüllerin tüm gruplardan daha büyük boyutta oldukları, istatistiksel olarak               

STZ- (İrb+Per) grup ve STZ+İrbesartan grubun glomerül çap ölçümleri STZ-diyabetik 

E 

I 

G H 

J 

F 
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gruba kıyasla daha düşük saptandı (p<0.001). Perindopril uygulanan diyabetik grup ve 

sağlıklı kontrol grubun ölçüm değerleri birbirine yakın olarak tespit edildi, ancak 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (Tablo:4.6) (Grafik:4.6 ). 
 
Tablo 4.6- Glomerul boyut (µ) ölçüm değerlerinin istatistiksel analizi 
 

GRUP  (n=8) Glomerul boyut (µ) 
(1) Kontrol  105,02± 4,74 
(2) STZ-diyab. 122,44± 3,92 
(3) STZ+İrb.   100,80± 5,61 a 
(4) STZ+Per. 105,16±3,81 
(5) STZ+(İrb+Per) 98,3± 3,05 a 

 a p<0,001; STZ-diyabetik gruba kıyasla  
 
Grafik 4.6- Deney gruplarına ait glomerül boyut ölçümlerinin histogramı. 
 

Glomerül boyut ölçümü 

0
20
40
60
80

100
120
140

Kontrol STZ-diyab. STZ+İrb. STZ+Per. STZ+(İrb+Per)

(µ)

* *

   
* p< 0.001 ; STZ-diyabetik gruba kıyasla 

 

4.3.3 İmmunohistokimyasal bulgular 

4.3.3.1  TGF-β1 
İmmunohistokimyasal boyama sonucu, nukleusları ve sitoplazmaları boyanmış 

olan hücreler TGF-β immunpozitif olarak değerlendirildi. Sağlıklı kontrol grubunda 

glomerül, tubül ve interstisyel alanlarda TGF-β1 immun pozitifliği zayıf olarak saptandı 

(Resim 4.2: A, B). 

STZ-diyabetik gruba ait böbrek kesitlerinin incelenmesinde özellikle 

glomerüllerde TGF-β1 için immunreaksiyon kontrole göre belirgin olarak artmış olarak 

gözlendi (p<0.001) (Tablo 4.7). Tubüllerde ve interstisyel alanlardada immunpozitiflik 

saptandı (Resim 4.2: C,D )  

İrbesartan uygulanan STZ-diyabetik grupta, glomerülde, tubüllerde ve 

interstisyel alanlarda TGF-β1 immunpozitifliği tedavisiz diyabetik gruba oranla azalmış 

olarak gözlendi.(Resim 4.2: E,F)  Perindopril uygulanan STZ-diyabetik grupta, tüm 

alanlarda TGF-β1 immunpozitifliği hem tedavisiz hemde irbesartan uygulanan 

diyabetik gruba oranla belirgin bir azalma saptandı (p<0.05). (Resim 4.2: G,H) 
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İrbesartan ve perindopril’in birlikte uygulandığı STZ-diyabetik grupta, glomerül, tubül 

ve interstisyel alanlarda TGF-β1 immunreaktivitesi diğer tedavili ve tedavisiz diyabetik 

gruplara oranla azalmış olarak saptandı.(Resim 4.2: I,J) (Tablo: 4.7,  4.8)  

 Tablo 4.7: Deney gruplarına ait TGF-β1 immun boyamasının değerlendirilmesi. 
 

Grup Glomerül Tubül İnterstisyal alan 

Kontrol + + + 

STZ-diyabetik ++ +/++ +/++ 

STZ-İrbesartan +/++ + + 

STZ+Perindopril + + + 

STZ+(İrb+Per) + -/+ -/+ 
   (-; boyanma yok, +; zayıf boyanma, ++; orta derecede boyanma, +++;   şiddetli boyanma) 

 

   
 Tablo 4.8- Deney gruplarına ait TGF-β1 immun boyama şiddetinin yarı kantitatif analizi. 
 

GRUP  (n=8) Glomerül Tubül İnterstisyel alan 

(1) Kontrol  0,68±0,26 0,53±0,12  0,90±0,23 d 

(2) STZ-diyab. 1,88±0,40 a 1,48±0,19 c            1,54±0,15 

(3) STZ+İrb. 1,38±0,27 a 0,64±0,28  1,04±0,21 d 

(4) STZ+Per. 1,10±0,24 b 0,66±0,26             1,14±0,32 

(5) STZ+(İrb+Per) 
0,86±0,25 b 0,28±0,99  0,68±0,28 d 

   a p< 0.001 kontrole kıyasla,  b,d  p<0.05 STZ-diyabetik gruba kıyasla, c p<0.001 tüm gruplara kıyasla 
 

          
  

            
Resim 4.2- TGF-β1 immun boyaması. Kontrol grubuna ait böbrek kesitinde                          
TGF-β1 immunboyaması (A,B), STZ-diyabetik gruba ait böbrek kesitinde glomerüllerde (*), 
tubüllerde (→) ve interstisyel alanlarda (▲)artmış TGF-β immunboyaması görülmekte (C, D). 

A 

C 

B

D 

▲ 
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Resim 4.2(devam)- TGF-β1 immun boyaması. İrbesartan (E, F) uygulanan ve Perindopril 
uygulanan (G,H) diyabetik gruplara ait kesitlerde TGF-β1 immunreaktivitesi tedavisiz diyabetik 
gruba göre glomerül (*) ve tubüllerde (→) azalmış olarak görülmekte. İrbesartan+perindopril 
uygulanan diyabetik grupta sağlıklı kontrole benzer glomerüller (*) ve tubüller (→) görülmekte.  
İmmun Boyama: Streptavidin-Biotin–Peroksidaz yöntemi, Antikor: Tavşan poliklonal TGF-β1 
antikoru,  Zıt Boya: Hematoksilen    ( Bar 20µm) 
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4.3.3.2  α SMA  
 

İmmunohistokimyasal boyama sonucu, sitoplazmaları boyanmış olan hücreler  

α-SMA immunpozitif olarak değerlendirildi. Kontrol grubunda α-SMA 

immunpozitifliği damar duvarında ve peritubüler kapilerlerde gözlendi (Resim 4.3: A). 

STZ-diyabetik sıçanlarda α-SMA ekspresyonu özellikle glomerüllerde podositlerde, 

ayrıca yer yer intertisyel alanda, peritubüler kapillerlerde ve tubüllerde gözlendi (Resim 

4.3: C,D). İrbesartan uygulanan diyabetik grupta, tedavisiz diyabetik gruba kıyasla 

glomerüllerde α-SMA immunpozitif hücre şiddeti ve sayısında belirgin bir azalma 

görüldü (Resim 4.3: E,F ).  Perindopril uygulanan STZ-diyabetik grubta da immun 

boyanmanın şiddeti tedavisiz ve irbesartan uygulanan diyabetik gruplara oranla belirgin 

olarak azaldığı tespit edildi (Resim 4.3: G,H ). İrbesartan ve perindopril’in birlikte 

uygulandığı STZ-diyabetik grupta; α-SMA immunpozitifliğinin tedavi uygulanmayan 

diyabetik gruba kıyasla belirgin olarak azaldığı ve sağlıklı kontrol grubuna benzer 

olduğu gözlendi (Resim 4.3: B) 

STZ-diyabetik grupta, her bir kesitte sayılan 50 glomerülün 12.6’sında şiddetli    

α-SMA immunreaksiyonu gözlenirken, kontrol ve diğer tedavili diyabetik grublarda 

immunreaksiyon zayıf olarak gözlendi (Tablo 4.9) (Grafik 4.7). 

Tablo 4.9:Deney gruplarına ait böbrek dokusunda glomerül α-SMA immunreaksiyonunun 
değerlendirilmesi.   
 

Grup  Glomerül (n=50) 
α-SMA immunreaksiyon şiddeti 

α-SMA immunreaksiyon (+)  
glomerül sayısı (n=50) 

Kontrol -/+  3,4 ±  0,54 
STZ-diyabetik ++  12,6 ± 2,07a 
STZ-İrbesartan -/+  7,2 ± 1,30 
STZ+Perindopril -/+  6,4 ± 1,14 
STZ+(İrb+Per) -/+  4,0 ± 1,22 b 

( -; boyanma yok, +; zayıf boyanma, ++; şiddetli  boyanma)  
a P< 0.001 kontrol gruba kıyasla, b  p< 0.05 STZ-diyabetik gruba kıyasla 
 
 
Grafik 4.7- Gruplara ait glomerül α- SMA immun boyamasının değerlendirilmesini  
gösteren grafik. 
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Resim 4.3- α-SMA immun boyaması. Kontrol grubuna ait böbrek kesitinde (A)                         
ve İrbesartan+Perindopril uygulanan diyabetik gruba ait böbrek doku kesitinde (B)                          
α-SMA ekspresyonu glomerül (*), damar duvarında ve peritubüler kapilerlerde (→) birbirine 
benzer olarak görüldü. Tedavisiz STZ-diyabetik gruba ait böbrek kesitinde (*) çok sayıda 
glomerülde şiddetli α-SMA immunpozitif podositler görülmekte (C,D). İrbesartan uygulanan 
STZ-diyabetik gruba ait böbrek doku kesitlerinde daha az glomerülde azalmış α-SMA 
immunpozitifliği görülmekte (E,F),  
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Resim 4.3(devam)-α-SMA immun boyaması. Perindopril uygulanan STZ-diyabetik grupta 
glomerüllerde (*) α-SMA immunpozitifliği azalmış olarak görülmekte (G,H). 
İmmun Boyama: Streptavidin-Biotin–Peroksidaz yöntemi, Antikor: Fare monoklonal α-SMA 
antikoru, Zıt Boya: Hematoksilen ( Bar 20µm) 

 
 
 

4.3.3.3 Clusterin β 

        İmmunohistokimyasal boyama sonucu, sitoplazmaları boyanmış olan hücreler  

clusterin-β immunpozitif olarak değerlendirildi. Sağlıklı kontrol grubun böbrek 

dokularında, glomerül mezangiyal matrikste ve tubül sitoplazmasında clusterin-β 

immunreaksiyonu zayıf olarak gözlendi. (Resim 4.4: A,B). STZ-diyabetik gruba ait 

böbrek kesitlerinde clusterin-β immunpozitifliği kontrol gruba kıyasla özellikle 

glomerül mezangiyal matiksinde artmış olarak gözlenirken, atrofik görünümlü 

tubüllerde yaygın immunpozitiflik saptandı. (Resim 4.4: C,D   ) 

İrbesartan uygulanan diyabetik grubta hasarlı glomerüllerde ve tubüllerde 

clusterin-β için immunreaksiyon gözlenirken, immunpozitifliğin gözlendiği glomerül 

sayısının diğer tüm gruplara kıyasla daha fazla olduğu ve şiddetinin diyabetik gruba 

göre azaldığı tespit edildi (Resim 4.4: E,F ) Perindopril uygulanan diyabetik grubun da 

hasarlı glomerüllerinde ve tubüllerindeki clusterin-β immunpozitifliğinin de tedavisiz 

diyabetik gruba kıyasla azaldığı, immunpozitiflik gözlenen glomerül sayısının 

irbesartan uygulanan diyabetik gruba göre azalmış olduğu gözlendi.  (Resim 4.4: G,H )  

İrbesartan ve perindopril’in birlikte uygulandığı diyabetik grupta, glomerül ve 

tubüllerde clusterin-β immunpozitifliği diğer tedavi uygulanan ve tedavisiz diyabetik 

gruplara göre azalmış olarak saptandı. (Resim 4.4: I, J ) (Tablo: 4.10) 
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Tablo 4.10 : Deney gruplarına ait clusterin-β immun boyaması yapılan böbrek doku   
kesitlerinin ışık mikroskopik düzeyde değerlendirmesi. 
 

Grup  Glomerül Tubül
Kontrol -/+ +
STZ-diyabetik ++/+++ +++
STZ-İrbesartan +/++ ++/+++
STZ+Perindopril +/++ ++/+++
STZ+(İrb+per)  + ++

           ( -; boyanma yok,  +; zayıf boyanma,  ++; orta derecede   boyanma, +++; şiddetli   boyanma). 
 

         
 

         
 

         
 
Resim 4.4- Clusterin-ß immun boyaması. Kontrol gruba ait böbrek kesitilerinde glomerül (*) ve 
tubüllerde (►) zayıf clusterin-ß immunreaksiyonu (A, B), STZ-diyabetik gruba ait böbrek 
kesitinde glomerül (*) ve tubüllerde (►) kontrole göre artmış immunpozitiflik (C, D). 
İrbesartan uygulanan diyabetik grubta glomerül (*) ve tubüllerde (►) orta şiddetli 
immunpozitiflik (E,F) görülmekte. 
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Resim 4.4(devam)- Clusterin-ß immun boyaması. Perindopril (G,H) uygulaması yapılan 
diyabetik grubun böbrek kesitlerinde glomerül (*) ve tubüllerinde (►) azalmış immunpozitiflik 
görülmekte. İrbesartan ve perindoprilin birlikte uygulndığı diyabetik grupta clusterin-ß 
immunpozitifliği  glomerül (*) ve tubüllerinde (►) diğer diyabetik gruplara kıyasla azalmış 
olarak gözlenmekte (I, J).  
İmmun Boyama: Streptavidin-Biotin-Peroksidaz yöntemi,  Antikor: Keçi poliklonal Clusterin-ß 
antikoru, Zıt boya: Metil Yeşili    ( Bar 20µm) 
 

4.3.3.4 Clusterin α/β  

 İmmunohistokimyasal olarak boyama sonucu, nukleusları boyanmış olan 

hücreler clusterin-α/β pozitif olarak değerlendirildi. Sağlıklı kontrol grubuna ait böbrek 

dokularında, glomerüllerde ve tubüllerde az sayıda çok zayıf clusterin-α/β 

immunreaksiyonu saptandı (Resim 4.5: A, B ).STZ-diyabetik grupta özellikle 

glomerüllerde, mezangiyal hücreler ve podositlerde ayrıca dilate ve atrofik görünümlü 

tubüllerde clusterin-α/β pozitif hücre sayısında diğer tüm gruplara göre artış gözlendi. 

Aynı zamanda bu gruptaki immunpozitif hücrelerdeki reaksiyon şiddeti daha yüksek 

gözlendi. (p<0,01) (Resim 4.5: C,D ) (Tablo 4.11)  İrbesartan uygulanan diyabetik 

grubun glomerüllerinde tedavisiz diyabetik gruba oranla azalmış olarak clusterin-α/β 

immunpozitif hücre saptanırken, atrofik görünümlü ve hasarlı tubüllerde immunpozitif 

hücreler gözlendi (Resim 4.5: E,F  ). Perindopril uygulanan diyabetik grubun glomerül 
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ve tubüllerinde clusterin-α/β immunpozitif hücre sayısında, irbesartan ve tedavisiz 

diyabetik gruba göre istatistiksel olarak anlamlı azalma bulunmamasına rağmen, ışık 

mikroskopik incelemelerde bir azalma gözlendi  (Resim 4.5: G,H ).İrbesartan ve 

perindopril’in birlikte uygulandığı diyabetik grupta ise glomerül ve tubüllerde clusterin-

α/β immunpozitif hücrelerin belirgin olarak tedavisiz diyabetik gruba kıyasla azaldığı 

saptandı. (p<0,05) (Resim 4.5: I,J).(Tablo 4.11) 

 

Tablo 4.11: Clusterin-α/β immun boyaması yapılan böbrek doku kesitlerinin 
immunreaksiyon şiddeti açısından ve immunpozitif hücre sayılarının değerlendirilmesi. 

 

Grup  Glomerül  
(Clusterin α/β) 

Glomerül içi 
immunpozitif 
hücre sayısı 

Tubül 
(Clusterin α/β) 

Tubül 
immunpozitif  
hücre sayısı 

Kontrol -, -/+ 1,06 ± 0,08 - 1,1 ± 0,22 
STZ-diyabetik ++/+++    6,88 ± 2,49 a ++ 6,7 ± 3,47 c 
STZ-İrbesartan + 4,12 ± 1,13 +  6,02±1,68c 
STZ+Perindopril -/+ 3,80 ± 0,82 -/+ 5,12±2,45c 
STZ+(İrb+Per) -/+    2,34 ± 1,20 b -/+ 1,82±0,51d 

( -; boyanma yok, , +; zayıf ,  ++;  orta derecede, +++; şiddetli  boyanma). 
  a, p <0,01 , c p<0,05;  kontrol gruba, b,d  p <0,05 STZ-diyabetik gruba kıyasla 

 

          
 

          
Resim 4.5- Clusterin-α/ß immun boyaması. Kontrol grubuna ait böbrek kesitinde çok zayıf 
clusterin-α/ß immunreaksiyonu görülmekte (A,B). STZ-diyabetik gruba ait böbrek kesitinde 
glomerül mezangiyal hücreler ve podositlerde (*) ve tubüllerde (►) immunpozitif hücre 
sayısında artış gözlenmekte (C,D). 

*

*

►

*

*

C 

A 

D

B



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              73

          
 

            
 

         
 
Resim 4.5(devam)- Clusterin-α/ß immun boyaması. İrbesartan (E,F) ve perindopril (G,H) 
uygulamaları yapılan diyabetik grublarda glomerüllerde (*) ve tubüllerde  (►) immunpozitif 
hücre sayısının tedavisiz diyabetik gruba göre azalmış olduğu görülmekte.  İrbesartan + 
Perindopril uygulanan STZ-diyabetik gruba (I, J) ait böbrek kesitinde glomerül (*) ve 
tubüllerde  (►) immunpozitif işaretli hücre sayısında tedavisiz diyabetik gruba oranla belirgin 
azalma olduğu görülmekte.  
İmmun Boyama: Streptavidin-Biotin-Peroksidaz yöntemi, Antikor: Tavşan poliklonal        
Clusterin-α/ß antikoru,  Zıt Boya: Hematoksilen (Bar: 20 µm) 
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4.4  Apoptoz 
 

TUNEL yöntemi ile boyama sonucu, nukleusları boyanmış olan hücreler 

apoptotik olarak değerlendirildi. Deksametazon uygulanmış sıçana ait timus dokusu          

(+ kontrol) görülmekte (Resim 4.6: A). Sağlıklı kontrol gruba ait doku kesitlerinde 

kortekste distal tubüllerde ve medullada çok az sayıda TUNEL pozitif hücre 

gözlenirken glomerüllerde boyanma gözlenmedi (Resim 4.6: B ).   

STZ-diyabetik grupta kortekste hasarlı distal tubüllerde ve medulla bölgesinde 

çok sayıda apoptotik hücre gözlendi ve bu artış kontrol gruba kıyasla ileri derecede 

anlamlı tespit edildi (p<0.001). Bu grupta glomerüllerde nadiren apoptotik hücreler 

gözlendi (Resim 4.6: C,D ).  

İrbesartan uygulanan diyabetik grupta morfolojik olarak yapılan gözlemlerde 

böbrek tubüllerindeki apoptotik hücrelerin sayısında tedavisiz diyabetik grupa göre 

belirgin azalma gözlenirken, istatistiksel olarak anlamlılık bulunmadı (Resim 4.6: E,F). 

Perindopril uygulanan diyabetik grupta irbesartan tedavili ve tedavisiz diyabetik 

gruplara kıyasla tubüllerde daha az sayıda apoptotik hücre gözlendi. (Resim 4.6: G,H)  

İrbesartan+Perindopril uygulanan diyabetik grubun morfolojik incelemelerinde, 

tubüllerde gözlenen apoptotik hücre sayısı tedavili diğer diyabetik gruplara oranla 

azalmış olarak gözlenirken, bu azalmanın tedavisiz diyabetik gruba göre daha belirgin 

olduğu gözlendi ve bu bulgu istatistiksel analizle anlamlı olarak saptandı (p<0.05)  

(Resim 4.6: I, J) (Tablo:4.12) (Grafik: 4.8). 

Tablo 4.12- TUNEL boyaması yapılan doku kesitlerindeki böbrek tubüllerinde apoptotik 
indeksin (APOİ) istatistiksel analizi.  
 

   GRUP  (n=8) APOİ 
(1) Kontrol  2,69± 0,76 
(2) STZ-diyab. 31,00± 4,96 a 
(3) STZ+İrb. 11,97± 1,88 b 
(4) STZ+Per. 10,00±0,55 
(5) STZ+(İrb+Per) 8,13± 1,81c 

  a P< 0.001, b p< 0.05 kontrol gruba kıyasla , c p<0.05  STZ-diyabetik gruba kıyasla (APOI: Apoptotik İndeks) 

Grafik 4.8- TUNEL boyaması yapılan doku kesitlerinde Apoptotik indeksi gösteren grafik 
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*P< 0.001 , 0 p< 0.05 kontrol gruba kıyasla, # p< 0.05 STZ-diyabetik gruba kıyasla 
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Resim 4.6- TUNEL yöntemi. Deksametazon uygulanmış sıçana ait pozitif kontrol timus dokusu 
(A). Sağlıklı kontrol gruba ait böbrek doku kesitinde tubüllerde çok az sayıda apoptotik hücre 
görülmekte (→)(B). STZ-diyabetik gruba ait böbrek kesitinde distal tubüllerde çok sayıda 
apoptotik hücre görülmekte (→) (C, D).  İrbesartan uygulanan diyabetik grupun böbrek 
tubüllerinde apoptotik hücre sayısının tedavisiz diyabetik gruba kıyasla azalmış olduğu 
görülmekte (E, F). 
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Resim 4.6(devam)- TUNEL yöntemi. Perindopril uygulanan diyabetik grubun böbrek 
kesitlerinde tubüllerde (→) apoptotik hücre sayısının tedavisiz diyabetik gruba kıyasla azalmış 
olduğu görülmekte (G, H). İrbesartan+Perindopril uygulanan STZ-diyabetik gruba ait böbrek 
kesitlerinde apoptotik hücre sayısının diyabetik ve tedavi gruplarına göre azalmış olduğu 
gözlenmekte (I,  J).  
TUNEL yöntemi,  Zıt Boya: Metil Yeşili.  (Bar: 20 µm) 
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TARTIŞMA (BÖLÜM 5) 
 

Diyabetik nefropati son dönem böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenlerinden 

biri olarak gösterilmektedir. Diyabetik böbrek hastalığının ilk karakteristik değişimleri 

arasında böbrek boyutunda ve glomerül haciminde artış ayrıca hiperfiltrasyon bulunur. 

Sonraki dönemde; albümin atılım oranında artış, mezangiyal proliferasyon gelişimi, 

glomerül HAM birikimi ve glomerül sklerozu gelişmektedir. Diyabetik nefropati klinik 

olarak proteinüri, hipertansiyon ve ilerleyici böbrek yetmezliği ile belirlenir. Deneysel 

olarak oluşturulan diyabetiklerde nefropatide ortaya çıkan metabolik, fonksiyonel ve 

yapısal değişimler, diyabetik hastalar ile benzerlikler göstermektedir (66,76).                

STZ diyabet modelinde değişik şiddetlerde diyabetik nefropati ortaya çıkar.  

Tek veya tekrarlayan düşük dozlarda kullanılan STZ’nin beta hücrelerinde 

oluşturduğu  hasar sonucu diabetes mellitus oluşur. STZ uygulamasından sonra deney 

hayvanlarında kalıcı bir hiperglisemi tablosu görülmektedir (34). 

Bu çalışmada elde edilen kan glukoz düzeyi verilerinin, STZ-diyabet 

modelindeki karakteristik kan glukoz verileri ile uyumlu olduğu (4, 19, 38, 75,128) ve 

çalışma süresince yüksek olarak devam ettiği gözlendi.  

Kısa ve uzun dönemli diyabet çalışmaları ile STZ-diyabetik sıçanlarda, 

diyabetin ilk 4 ayı içerisinde vücut ağırlık düzeylerinin sağlıklı sıçanlara kıyasla 

azaldığı bildirilmiştir (19,75,80,128). Bu çalışmadada STZ-diyabeti oluşturulan tüm 

gruplardaki hayvanların vücut ağırlık düzeylerinin sağlıklı kontrol grubuna kıyasla 

azalmış olduğu tespit edildi. 

Böbrek hipertrofisi, diyabetik böbrekte görülen yapısal hasarının önemli 

kanıtıdır. Böbrek büyümesi hücresel hipertrofinin bir sonucudur. Belirgin olarak 

glomerül ve tubülointerstisyal alanda bu hipertrofi gözlenir. Diyabette yüksek glukoz 

düzeyinin proksimal tubüllerde hücresel hipertrofiyi artırdığı bilinir (42). 

Bu çalışmada tedavisiz diyabetik gruptaki sıçanların böbrek ağırlıklarının 

sağlıklı kontrol grubuna oranla artmış olduğu, aynı grubun glomerül boyut ölçümlerinin 

değerlendirilmesi sonucu kontrol grubuna kıyasla daha büyük boyutta glomerül 

içerdikleri gözlendi. Böbrek hipertrofisinin görünüşü olarak kabul edilen BA/VA 

değerinin diyabetik gruplarda kontrol grubuna göre yüksek bulunması diyabetiklerde 

böbreklerin hipertrofiye uğradığını göstermektedir. Bu bulgular diyabetik nefropatinin 

ilk evreleri için kabul edilen karakteristik bulgulardı ve diğer diyabet çalışmaları ile 

uyumlu idi (4, 19, 38, 69, 75,80, 128,129).  
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STZ-diyabetik sıçanlarda ciddi glomerüloskleroz ve tubülointerstisyal fibröz 

gelişmemektedir, ancak bu hayvan modelinde mezangiyal genişleme, GBM 

kalınlaşması ve proteinüri gözlenmektedir. Diyabetik sıçanlarda görülen önemli bir 

diğer histolojik bulgu tubüler dilatasyondur (79). Böbrek tubüllerinde görülen glikojen 

birikimlerinin hücre ölümüne kadar giden hücre hasarlarını meydana getirdiği ve insülin 

tedavisi ile geri dönüşümlü olarak düzeltilebileceği bildirilmiştir (38, 103). 

Bu çalışmada da STZ-diyabetik grubun PAS boyası yapılan böbrek dokularında 

birçok glomerülde bazal membran kalınlaşması, mezangiyal matriks artışı ve kortikal 

tubüllerde vakuloleşme ve glikojen birikimleri gözlendi. Diyabetik gruba ait böbrek 

dokularında gözlenen morfolojik bulgular diyabetik nefropatide erken dönem bulgusu 

olarak kabul edilen idrar mikroalbüminüri tespiti ile uyumlu bulundu. İrbesartan 

uygulanan diyabetik grupta bazı tubüllerde glikojen birkimleri gözlenirken, genel 

böbrek morfolojisi diyabetik gruba kıyasla düzelmişti. Perindopril uygulanan diyabetik 

grupta ise glikojen birikimi irbesartan grubuna kıyasla daha az gözlendi. Kombine 

tedavi uygulanan grupta ise bu patolojik görünümlerin tüm diyabetik gruplara kıyasla 

düzelmiş olduğu tespit edildi. Bu gözlemler diğer deneysel çalışmalar ile uyumlu idi 

(130). 

Diyabetik nefropatinin patofizyolojisinde glomerular hiperfiltrasyonun önemli  

bir rolü vardır. Glomerüler hiperfiltrasyon ve hipertrofi, glomerül kapillerlerini yüksek 

hidrostatik basınca maruz bırakarak ilerleyici böbrek hasarının gelişimine katkıda 

bulunur. Hiperfiltrasyon, glomerüler vazodilatasyon sonucu gelişmekte ve sistemik kan 

basıncınının kapilerlere daha fazla yansımasına neden olmaktadır. Lokal 

hipertansiyonun böbrekte hasarın başlaması ve ilerlemesinde önemli rolü olduğundan 

bu etkinin ortadan kaldırılması nefropati gelişimini engellemektedir (131).   

Hipertansiyon, nefropatinin diyabetik ve diyabetik olmayan hayvan modellerinde de 

glomeruloskleroz ve albüminüri gelişiminde önemli bir faktör olarak gösterilmektedir 

(132). 

Hem diyabetik hem de diyabetik olmayan böbrek hastalıklarında RAS’ın 

engellenmesi,  sistemik ve glomerüler hipertansiyonun düzeltilmesinde önemli rol 

oynarken, farklı etkilerininde olduğu kanıtlanmıştır. RAS’in engellenmesinde 

kullanılan AT-1R antagonistleri ve ACE inhibitörlerinin inflamatuar, metabolik, 

hemodinamik ve mekanik olarak ortaya çıkan böbrek hasarlarında görülen tubül 

hasarını etkili olarak önlediği saptanmıştır (19). Sistemik kan basıncının düşürülmesine 
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ek olarak glomerül içi basıncın kontrolü böbrekte koruma sağlamaktadır. ACE 

inhibitörleri, diyabetik nefropatinin tedavisinde ve önlenmesinde ilk seçilen ilaç 

grubudur ve diğer antihipertansif ilaçlardan daha etkili oldukları saptanmıştır. Klinikte 

kullanılan çeşitli ACE inhibitörlerinin yapısal farklılıklara sahip olması onların 

angiotensin dönüştürücü enzimi üzerindeki farklı katalitik bölgelerine bağlanmaları ile 

açıklanır. Bu özelliklerinden dolayı böbrek koruyuculuğunda yararlılıkları farklıdır.     

A II’nin, efferent arterioller ile etkileşimi sonucu filtrasyon artışı ortaya çıkmaktadır. 

AT-1R’leri ile doğrudan etkileşimi sonucu ise hücresel hipertrofi gelişmektedir. ACE 

inhibisyonu, dolaşımda veya böbrek dokusunda bulunan AII konsantrasyonlarını 

azaltarak bu hasarlara engel olmaktadır (62). ACE inhibitörleri ile tedavi, böbrek 

plazma akımında bir artışa, vasküler dirençte ve filtrasyonda bir azalmaya neden 

olurken, glomerular filtrasyon oranında değişime yol açmaz. ACE inhibitörlerinin bu 

etkileri RAS’in inhibisyonuna bağlıdır. Buna karşın diyabetik hastalarda renin-

angiotensin şelalesinin aktive olmadığı, lokal RAS aktivasyonu ve A II’nin duyarlılık 

artışı olduğu belirtilmektedir (133). A II, ilerleyici böbrek hasarlarında glomerülde 

hemodinamik olan ve olmayan değişikliklere (mezangiyal hücre artışı, TGF-β 

ekspresyon artışı, PAI uyarımı, fagositoz artışı gibi) yol açan önemli araçtır (131). 

Diyabet ile ilişkili böbrek hasarının ilerlemesi ve proteinürinin azaltılmasında ve              

RAS’in engellenmesi amacıyla A II reseptör antagonistleri klinik ve deneysel 

çalışmalarda yaygın olarak kullanılır( 6,19, 66, 129,134,135,136 ). RAS engellenmesi 

ile korunma, sadece sistemik ve glomerül içi basınçın azaltılmasıyla ilişkili değildir. 

Böbrekte lokal olarak RAS’ın engellenmesi, diyabetik mikrovasküler ve 

tubülointerstisyal hastalık gelişimine katılan proinflamatuar ve prosklerotik sitokinleride 

azaltır(130). A II reseptör antagonisti ile böbreğin korunması, angiotensin reseptör 

aktivitesinin kısıtlanması ile olmaktadır. ACE inhibisyonu daha özeldir. ACE enzimi, 

bradikininin katalitik parçalanması ve A I ‘in A II‘ye dönüşümü için gereklidir.  

Sıçanlarda, ACE inhibisyonu ile ilişkili böbrek koruması,  angiotensin üretimini azaltma 

ve bradikinin konsantrasyonunu artırmanın sonucudur. A II‘nin faaliyetlerini engelleyen 

ajanların böbreğin korunmasındaki etki mekanizmasının; glomerül içi basıncı, 

proteinüriyi,  kollajen oluşumunu ve A II yolu ile TGF-β uyarımını azaltarak olduğu 

tespit edilmiştir (137). 

STZ-diyabetik sıçanlarda AT-1R antagonisti olan losartan uygulaması ile 

yapılan çalışmada 4. hafta sonunda albüminüride belirgin bir azalma ve nefropati 
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üzerine yararlı etkileri olduğu saptanmıştır (133 ). Yeni bir AII reseptör antagonisti olan 

irbesartan, diğer ajanlardan (amlodipine vs) daha iyi yararlılığa sahip olduğu için 

klinikte sıklıkla kullanılmaktadır ve nefropatinin ilerleme hızını yavaşlattığı 

saptanmıştır (137). STZ-diyabetik sıçanlarda irbesartan kullanımı ile diyabetik gruba 

kıyasla sistemik kan basıncının ve albümin atılım hızının anlamlı olarak düştüğü 

(69,134), böbrek ağırlığı ve böbrek hipertrofisinin (Ba/Va) diyabetik gruba kıyasla 

azalmış olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (19,69). Liu ve ark (69), irbesartan 

uygulaması sonucu glomerül TGF-β1 ekspresyonunun belirgin olarak azaldığını, 

irbesartanın diyabetik nefropatide güçlü renoprotektif rolü olduğunu bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada, diyabetiklerde irbesartan uygulaması ile günlük idrar miktarının, 

mikroalbüminüri düzeylerinin ve böbrek ağırlığının tüm diyabetik gruplara kıyasla 

azalmış olarak saptanması, diyabetik nefropatide irbesartanın böbrek hemodinamiğinin 

düzenlenmesi üzerine güçlü bir etkisinin olduğu göstermiştir. 

İnsanlarda düzenli olarak insülin kullanımı ile kan glukozunun kontrolü 

sağlanmakta, ACEİ uygulaması ile diyabetik nefropati gelişimi geciktirilmektedir (71). 

Deneysel diyabetik sıçanlarda farklı ACE inhibitörü uygulamaları ile nefropati gelişimi 

üzerine çeşitli çalışmalar vardır. ACE inhibitörü olan Trandolapril uygulaması ile STZ-

diyabetik sıçanlarda sistolik kan basıncında, glomerül kapiller basıncta bir azalmaya 

bağlı olarak idrar miktarında, proteinüri miktarında ve glomerül boyutunda bir azalma 

saptanmıştır (138). Bir diğer ACE inhibitörü olan  perindoprilin böbrekte yapısal hasarı 

önlemede ve proteinüriyi ayarlamada etkili bir ajan olduğu ileri sürülmüştür. STZ-

diyabetik sıçanlara farklı dozlarda ve diyabetin farklı günlerinde perindopril uygulaması 

ile böbrek ağırlık düzeylerinde ve idrar albümin atılım oranında tedavisiz diyabetiklere 

kıyasla bir azalma olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda STZ 

diyabetiklerde gözlenen hasarlı glomerüllerin, vakuolleşmiş ve dilate tubüllerin  

perindopril uygulaması ile  düzeldiği saptanmıştır (19,62,132,135,136). Proteinüri, 

glomerül bazal membran kalınlaşmasını ve mezangiyal matriks artışını yansıtır, 

perindopril uygulanan diyabetik grupta bu karakteristik değişimlerin azalmış olduğu 

belirtilmektedir (62). 

Bu çalışmada da yukarıda açıklanan çalışmalara paralel olarak, diyabetik 

sıçanlara perindopril uygulamasının günlük idrar miktarında, mikroalbüminüri 

düzeyinde, böbrek ağırlığında diyabetiklere kıyasla bir azalmaya neden olduğu tespit 

edildi.  
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ACEİ ve AT-1R blokerlerinin düşük dozlarda kombine kullanımı ile uygulanan 

tedavi şekillerinde şiddetli glomerülosklerozun düzeltilmesinde monoterapiden daha 

etkili olduğu, böbrek fonksiyon kaybı ve albüminüri artışını azaltmada daha üstün 

özelliklere sahip olduğu saptanmıştır (16). Farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri 

arasında farklılıklar olmasına rağmen bu ajanlar böbrek dokusunu korumada benzer 

özellikler gösterir. STZ-diyabetik sıçanlarda perindopril ve valsartanın birlikte 

uygulanması sonucu albüminüri düzeylerinde tek başına uygulamalara kıyasla belirgin 

bir azalma tespit edilmiştir (130). Klinikte diyabetik hastalarda irbesartan ve 

perindoprilin birlikte kullanılması ile proteinüri, plazma aldesteron ve idrar TGF-ß1 

düzeylerinde azalma tespit edilmiştir (139). Antihipertansif ajanların mikroalbüminüri 

düzeyleri üzerine etkileri, membranın negatif yükünü dengeleme ve glomerül kapiller 

membrandaki porlar içinden protein geçişini azaltma yoluyla olur (59). 

Bu çalışmada da irbesartan ve perindopril’in birlikte uygulandığı diyabetik 

grupta günlük idrar hacmi, mikroalbüminüri düzeylerinde diğer diyabetik gruplara 

kıyasla azalma saptanırken, glomerül boyut azalması ile birlikte diğer morfolojik 

bulgularda böbrekte iyileşme üzerine olumlu etkilerinin olduğu saptandı.  Bu çalışmada 

düşük doz  kombine ilaç tedavisinin böbrekte  koruyuculuk üzerine tek başına tedaviden 

daha üstün etkileri olduğu tespit edildi. 

Böbrek, TGF-ß’nın en önemli üretim ve faaliyet yeridir.  TGF-ß izoformları ve 

reseptörlerinin,  glomerülün endotel, mezangiyal ve epitel hücrelerinde, ayrıca  proksimal 

tubül hücrelerinde bulunduğu gösterilmiştir (8, 72). İnsan böbreğinde normal koşullarda, 

TGF-ß mRNA ekspresyonunun, glomerül hücrelerinde, Bowman kapsülü pariyetal epitel 

hücreleri, distal tubül hücreleri ve bazen de interstisyel hücrelerde düşük düzeylerde 

olduğu saptanmıştır (8).  

Mezangiyal proliferatif glomerulonefritis ve IgA nefropatisinde, mezangiyal 

hücre artışı ile glomerül TGF-ß ekspresyonunda artış tespit edilmiştir. Fokal segmental 

glomerulonefritiste, visseral ve pariyetal epitel hücrelerinde, interstisyal makrofajlarda 

ve tubül epitel hücrelerinde TGF-ß1 ve TGF-ß3’mRNA sında artış olduğu saptanmıştır. 

Diyabetik nefropati hastalarında, glomerülde TGF-ß mRNA ve protein birikiminin 

arttığı bildirilmiştir (8). Diyabetik nefropatinin patogenezine hiperglisemi, glikozile 

proteinler, hücre içi poliol, vazoaktif hormonlar, sistemik ve glomerüler hipertansiyon, 

proteinüri, büyüme faktörleri ve sitokinler gibi birçok aracı faktör karışmaktadır.            
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TGF-ß, diyabette HAM birikimi ve böbrekte hipertrofi gelişiminde anahtar rol oynar            

( 79, 80, 82, 140). 

Diyabetik nefropatide plazma glukoz konsantrasyon artışı ile TGF-ß arasında 

ilişki olduğu gösterilmiştir (8). Glukoz artışı ya hücresel miyoinozitol metabolizmasında 

değişimler ile birlikte poliol yolunun aktivitesini artırarak ya da hücre içi ve hücre dışı 

proteinlerin enzimatik olmayan glikolizasyonuna neden olmaktadır. Enzimatik olmayan 

glikolizasyon, reseptörlerin veya hücresel düzenleyici proteinlerin yapısını değiştirerek 

TGF-ß sentez veya biyoaktivitesini etkilemektedir (72). Poliol yolu mezangiyal hücreler 

tarafından TGF-ß ve  HAM üretimindeki artışta önemli rol oynamaktadır (74). Yüksek 

glukoz düzeylerinin; hücre hipertrofisini teşvik ettiği, kollajen transkripsiyonunu ve 

salgılanmasını artırdığı, proksimal tubüllerde TGF-ß gen ekspresyonunu ve 

biyoaktivitesini uyardığı gösterilmiştir (78). Kültür ortamında yüksek glukoz 

konsantrasyonlarının, mezangiyal hücreler ve proksimal tubül hücrelerinde TGF-ß1 

mRNA ekspresyonunu artırdığı, kollagen transkripsiyonuna ve heparan sülfat 

proteoglikanın mezangiyal üretiminde artışa neden olduğu bildirilmiştir. Bu hücrelerde 

TGF-ß’nın üretimindeki artış kadar TGF- ß tip 1 ve tip 2  reseptörlerinin sentezinin de 

arttığı gösterilmiştir (65,75,75).  Rocco ve ark.(72), proksimal tubül hücrelerinde TGF-

ß’nin otokrin fonksiyonları olduğunu ve yüksek glukoz konsantrasyonunun TGF-ß 

ekspresyonunu uyardığını göstermişlerdir. Diyabetik böbrekte glomerül ve tubüllerdeki 

patolojik değişimler HAM moleküllerinin sentezinin artışı ve yıkımının azalması ile 

gerçekleşmektedir, bu değişimler özellikle glomerül mezangiyumunda glomerülar 

filtrasyon oranındaki azalma ile ilişkilidir. 

Heparan sülfat-proteoglikanlar, GBM’nın elemanlarıdır ve HS-PG değişimleri 

GBM geçirgenliğini etkilemektedir. HS-PG fonksiyon azalmasına yol açan 

mekanizmalardan biri, oksijen ve nitrojen radikalleri tarafından polimerizasyonun 

azalmasıdır. TGF-β, glomerül hücrelerinde reaktif oksijen türlerinin üretimi yolu ile 

GBM geçirgenliğini  artırır (141). 

   STZ-diyabetik sıçanlarda, diyabetle ilişkili böbrek büyümesinin erken 

döneminde glomerül TGF-ß1 mRNA düzeyinde hipergliseminin ilk 24 saatinde artış 

olduğu gösterilmiştir. TGF-ß1, TGF-ß2 izoformları ve TGF-ß tip II reseptörü, 

tubüllerde ve glomerül içinde diyabet oluşumuna cevap olarak yanıt elemanları olarak 

bulunurlar. Böbrekte aşırı glukozun neden olduğu böbrek TGF-ß ekspresyon artışı 

diyabetik nefropatinin gelişim sürecine katılmaktadır (76 ). Tip 2 diyabetli hastalarda 
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dolaşımdaki TGF-ß düzeyleri sağlıklılardan 2 kat,  STZ-diyabetik sıçanlarda ise  4 kat 

daha  yüksek olarak tespit edilmiştir (8). Diyabetik nefropatide TGF-β ekspresyonunda 

meydana gelen artış glomeruloskleroz gelişiminde önemli rol oynamaktadır.                    

STZ-diyabetik sıçanlarda glomerülde TGF-β1 ve TGF-β1 mRNA konsantrasyonlarının 

ilerleyici olarak arttığı ve dokuda RAS’ın aktivitesindeki artış veya hiperglisemi gibi 

uyaranların diyabette TGF-β1’in ekspresyonunu tetiklediği önerilmektedir (71).  

 Hill ve ark (75), STZ-diyabetini akut faz (14.gününde) ve kronik faz (30-180. 

günlerde) olarak incelemişler. STZ-diyabetik sıçanlarda akut fazda sitoplazmada            

TGF-β1 immun reaktivitesini azalmış, tubül stromasında zayıf immunreaktivite 

gözlemişler, diyabetin kronik fazında ise TGF-β1 immunreaktivitesini artmış olarak 

tespit etmişlerdir. Kontrol sıçanlarda TGF-β1’in, glomerüllerin bir çoğunda nukleus ve 

sitoplazmada lokalize olduğu gözlenmişlerdir. STZ-diyabetik sıçan modelinde TGF-β 

ekspresyonundaki değişimlerin, STZ’nin toksik etkisiyle değil,  hiperglisemi etkisi ile 

olduğunu, TGF-β1’in glomerülde fibröz oluşumu için tek başına yeterli olmadığı 

bildirilmiştir.  

Bu çalışmada; sağlıklı kontrol grubunda glomerül, tubül ve interstisyel alanlarda 

TGF-β1 immunpozitifliği zayıf olarak saptanırken, STZ-diyabetik gruba ait böbrek 

kesitlerinde özellikle glomerülde TGF-β1 immunreaktivitesi artmış olarak gözlendi. Bu 

bulgu diğer çalışmalar ile paralellik göstermekte idi ( 16, 69, 78, 80, 140).  TGF-β1 

immunreaktivitesindeki bu artışın, hiperglisemi etkisi ile oluştuğu, STZ-diyabetik 

grubun kan glukoz düzeylerinin deney süresince yüksek devam etmesi ile açıklanabilir. 

TGF-β1’in diyabetik grupta saptanan glomerül hipertrofisi ve böbrek kütle artışının 

nedeni olan HAM’ın sentez ve birikimine yol açarak, diyabetik nefropati patogenezinde 

rol oynadığı saptandı. 

Diyabette böbrek hipertrofisinin mekanizması henüz tamamen 

aydınlatılamamıştır. Ancak A II, TGF-β, IGF-1, PDGF, HGF gibi farklı büyüme 

faktörlerinin diyabette böbrekte hipertrofi gelişimine aktif olarak katıldığı bilinir. 

Bunlar arasında bulunan A II, böbrek hipertrofisine ve sonradan fibroz gelişimine 

katılan en önemli faktörlerden biridir (69). A II’nin TGF-ß ekspresyonunu teşvik ettiği 

belirtilmektedir. Diğer fibrojenik sitokinlerde diyabette böbreğin farklı yerlerinde farklı 

ekspresyonlar ile HAM birikimine katılır  (79). A II’nin matriks protein sentezi üzerine 

uyarıcı etkisi bulunmaktadır (8).  A II;  TGF-β’nın otokrin uyarımı yolu ile, böbrekte 

tubüler hipertrofiyi ve mezangiyal matriks ekspresyonunu uyarmaktadır (128).  A II 
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ayrıca glukoza benzer şekilde hareket ederek mezangiyal hücrelerde TGF-ß1 mRNA 

sentezini artırır ve bu etkiyi de A II tip 1 reseptörleri aracılığında yapar ( 67,74) . 

A II, diyabette TGF-ß ekspresyon artışında tanımlanan tek faktör değildir.  

İlerlemiş glikolizasyon,  protein kinaz C aktivasyonu gibi glukoza bağlı yollar, gerilim 

ve basınç gibi glukozdan bağımsız mekanizmalarda diyabette TGF-ß 

transkripsiyonunun artışına yol açar (79, 80 ). 

ACE inhibisyonu ile diyabetik böbrek hipertrofisinde TGF-β aktivitesinin 

engellenmesi yararlı etkiler meydana getirmektedir (16, 79, 128).  Kalender ve ark (16 ), 

kısa dönem STZ-diyabet çalışmasında özellikle glomerülde TGF-ß immun 

pozitifliğinde artış gözlemişler, ACE inhibitörü enalapril uygulanan diyabetiklerde ise 

glomerüler immun pozitifliğin azaldığını saptamışlardır. Bu bulgulara göre RAS’ın 

bloke edilmesinin renoprotektif etkilerinin yanında TGF-ß sentezinde azalmaya yol 

açtığını bildirmişlerdir. Gilbert ve ark (79), STZ-diyabetik sıçanlardaki uzun dönemli 

çalışmaları ile TGF-β1 immunreaktivitesinin proksimal tubüllerde glomerüllerden daha 

fazla olduğunu saptamışlar. Bu artışın diyabette görülen yapısal tubülointerstisyel hasar 

ile ilişkili olduğunu, ACE inhibitörü (ramipril) uygulamasının HAM’ın artışını önlediği, 

TGF-β1 immun boyanma şiddetini ve yapısal hasarları hafiflettiğini  göstermişlerdir.   

Bu çalışmada da irbesartan ve perindopril uygulanan STZ-diyabetik gruplarda, 

glomerül, tubül ve interstisyel alanlarda TGF-β1 immunreaktivitesi tedavisiz diyabetik 

gruba oranla azalmış olarak gözlenirken, bu azalmanın ACE inhibitörü perindopril 

uygulanan diyabetik grupta, hem tedavisiz hemde irbesartan uygulanan diyabetik gruba 

oranla fazla olduğu saptandı. Kombine ilaç uygulanan diyabetik grupta ise, glomerül, 

tubül ve interstisyel alanlarda TGF-β1 immunreaktivitesi diğer diyabetik gruplara oranla 

dahada azalmış olduğu saptandı. Bu deneysel diyabet modelinde, TGF-β1 

ekspresyonundaki artışın hem ACE inhibitörü ve hem de AT-1R blokeri uygulaması ile 

azaldığı, RAS’in engellenmesinin yapısal ve fonksiyonel bozulmaları hafiflettiği tespit 

edildi. Aynı zamanda her üç tedavi grubunda da kan glukoz düzeylerinin yüksek 

olmasına rağmen TGF-ß1 immunreaktivitesinde tedavisiz diyabetik gruba kıyasla bir 

azalma gözlendi. A II’ nin TGF-ß ekspresyonunun önemli bir düzenleyicisi olduğu ve 

hem ACE inhibitörü hemde AT-1R blokeri uygulaması ile TGF-ß ekspresyonunun 

azaltılabileceği dolayısı ile  HAM sentezinin azalmasıyla glomerül boyut artışının ve 

böbrek ağırlığının kontrol altına alınabileceği sonucuna varıldı.  
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Kim ve ark (77),  podosit hasarı ve podositlerin yenilenmemesi sonucu kapiller 

geçişin arttığını ve bu sürecin podositlerde TGF-β1 ekspresyon artışı ile ilişkili 

olduğunu göstermişlerdir İnaktif TGF-ß1’in fizyolojik aktivatörü TSP-1 

ekspresyonunun fokal segmental glomerulosklerozda glomerül epitel hücrelerinde 

artmış olarak tespit edilmesi podosit hasarında TGF- ß1’in görev aldığının bir kanıtıdır. 

Podosit hasarlanması mezangiyal hücre proliferasyonu ve mezangiyal genişlemede 

önemli bir faktördür. TGF-β’in miyofibroblast farklılaşmasında önemli bir rolü vardır. 

Mezangiyal hücrelerde TGF-β, α-SMA ekspresyonunu uyarır (141) Diyabetik 

nefropatide TGF-β’nın böbrekte ekspresyonu miyofibroblastların aktivasyonu ile 

ilişkilidir (84). TGF-β ve α-SMA ekspresyonu A II tarafından uyarılmaktadır (142).  

Diyabetten ilk etkilenen hücreler olan podositlerin hasarı neticesinde proteinüri gelişir. 

Bu çalışmada tedavisiz diyabetik grupta glomerüllerde mezangiyal matriks artışına bağlı 

olarak α-SMA immunpozitifliğinin gözlenmesi ve mikroalbüminüri artışı saptanması 

podosit hasarı ve TGF-β1 immunreaktivite artışı ile ilişkili bulunmuştur. Tedavi 

uygulanan diyabetik gruplarda TGF-β1 ekspresyonunun azalması ile mikroalbüminüri 

düzeylerinin düşmesi, diyabetik nefropati gelişim sürecinin erken dönemlerinde TGF-β1 

ekspresyonunun kontrol altına alınmasının kuvvetli bir böbrek koruması sağlayabileceği 

sonucuna varıldı. 

TGF-ß, hücre proliferasyonunu ve büyümesini hem uyarır hem de inhibe eder. 

TGF-ß’nin doza ve zamana bağlı olarak glomerül epitel hücre apoptozunu uyardığı  

ayrıca böbrekte tubüler hücre apoptozunda görev aldığı bildirilmiştir (81). Bu çalışmada 

tüm grupların böbrek kesitlerinde glomerüllerde birkaç nadir apoptotik hücre gözlendi. 

Ancak diyabetik gruplarda tubüler dejenerasyonlara bağlı olarak belirgin apoptotik 

hücreler saptandı. Hasarlı tubüllerde TGF-ß1 ekspresyonundaki artış ile apoptoz 

arasında bir ilişkinin olduğunu düşündürmektedir.  

Çeşitli böbrek hastalıklarında; mezangiyal hücre çoğalması ve aktivasyonu; 

tubüler hasar ve rejenerasyonu, interstisyel fibröz oluşumunda  α-SMA ve vimentin gibi 

hücre iskeleti proteinlerinin ekspresyonu ile yakın ilişki saptanmıştır. α-SMA 

ekspresyonu, mezangiyal hücre hasarı ilişkili hastalıklarda artmış olarak bulunmaktadır 

(4, 84). Klinik ve deneysel diyabetik nefropatide erken dönemde görülen mezangiyal 

proliferasyon ve aktivasyon ile mezangiyal α-SMA ekspresyonunun geçici olarak 

artması glomerül hasarınının düzeltilmesine yönelik bir faaliyet olduğu ileri sürülür 

(4,7) Glomerül epitel hücreleri hasara yanıt olarak embriyonik fenotipeki α-SMA 
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ekspresyonunu artırırlar ve mezangiyoblast ve/veya miyofibroblast özelliği kazanırlar. 

Bu değişimler HAM üretimi ile ilişkilidir (7) . 

Podosit hasarlanması mezangiyal hücre proliferasyonu ve genişlemesinde 

önemli bir faktördür. Podositler, farklı mezangiyal hücre büyüme faktörleri (PDGF, 

bFGF, endotelin) ve mezangiyal hücre proliferasyon inhibitörleri üreterek, mezangiyal 

hücre davranışlarını etkilemektedirler (143,144). Seçkin ve ark (145) yaptıkları deneysel 

akut PAN nefrozu çalışmasında podosit hasarı sonrası mezangiyal matriks artışı ve 

hücre proliferasyonunu saptamışlardır. TGF-ß, miyofibroblast farklılaşmasının en iyi 

bilinen önemli bir uyarıcısıdır. TGF-ß mezangiyal hücrelerde α-SMA ekspresyonunuda 

uyarır ve HAM sentezini artırır (141).   

Normalde damar duvarında tanımlanan α-SMA pozitif hücreler, kronik böbrek 

hastalığı esnasında interstisyum içine yayılarak interstisyal fibroz oluşumuna 

katılmaktadır. Böbrek hücreleri üzerine hipergliseminin doğrudan veya dolaylı 

(proteinlerin glikolizasyonu) etkileri ilk 30 günde belirginleşir. Mezangiyal hücreler 

tarafından α-SMA ekspresyonu, deneysel diyabetik nefropati ve insanlarda ilerlemiş 

diyabetik böbrek hastalıklarında geçici olarak artmaktadır (4). Çeşitli çalışmalarda STZ-

diyabetik sıçanların glomerüllerinde belirgin α-SMA pozitif boyanma tespit edilmesi 

diyabetik nefropati patogenezine katılan mezangiyal hücre aktivasyonunun fenotipik bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir.( 84, 146, 147 )  

Bu çalışmada diyabetik sıçanların glomerüllerinde mezangiyal aktivite artışına 

neden olan TGF-ß immunreaktivite artışına paralel olarak α-SMA immunpozitifliği 

saptandı. Diyabetik sıçanlarda saptanan proteinüri gelişimine, α-SMA ekspresyonunun 

gözlendiği alanlardaki podositlerde meydana gelen hasarın neden olabileceği sonucuna 

varıldı.  

Kasuga ve ark.(121),  sağlıklı kontrol sıçanlarda α-SMA ekspresyonunun kan 

damarlarında olduğunu, glomerülde immun boyanmanın olmadığını belirtmektedirler. 

İnsülin tedavisi (4) ya da ACEİ ve AT-1R blokeri uygulamaları ile α-SMA 

ekspresyonunda önemli azalmalar olduğu bildirilmiştir (147,148). Valsartan uygulaması 

ile TGF-β ve α-SMA ekspresyonunda azalma ile birlikte proteinüri de azalma tespit 

edilmiştir (147). Tobbli ve ark (148), obez sıçanlarda ACEİ (benazepril) ve AT-1R 

blokeri (irbesartan) uygulaması sonucu, böbrekte tubüler ve interstisyel alanlarda 

gözlenen immun boyanma şiddetinin azaldığını, kombine ilaç uygulaması yapılan 

grupta sadece damar duvarında α-SMA immunboyanmasının olduğunu göstermişlerdir 
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Bu çalışmada da ACEİ perindopril ve AT-1R blokeri irbesartan uygulanan 

diyabetik sıçanlarda genel olarak glomerül TGF-β ve α-SMA ekspresyonunda tedavisiz 

diyabetik gruba kıyasla bir azalma tespit edildi. Bu ekspresyon azalmaları 

mikroalbüminüri düzeylerinde saptanan düşme ve glomerül boyut azalması ile uyumlu 

bulundu. Kombine ilaç uygulaması yapılan diyabetik grupta, tedavisiz diyabetik ve 

tedavi gruplarına kıyasla daha anlamlı bir azalma saptanması her iki ilacın birlikte 

kullanımının diyabetik nefropati gelişimini erken dönemlerde engelleyebileceğini 

göstermektedir. 

Akut ve kronik böbrek hastalıklarında apoptozun önemli bir hücre ölüm şekli  

olduğu gösterilmiştir. Hiperglisemide serbest radikal oluşumundaki artışın diyabet 

komplikasyonlarının gelişimine katıldığı, diyabetik böbrekte artmış oksidatif stresin 

apoptozu teşvik ettiği ve apoptozun diyabetik nefropati gelişimine katılabileceği ileri 

sürülmektedir (149).  

Glikojen birikimi hücrelerde apoptoz oluşumuna ve  diyabetik nefropatinin bir 

özelliği olan tubüler atrofi gelişimine katılır. Glikojen birikimleri distal tubülle sınırlı 

olup, kortekste çıkan kolda ve medullada da bulunabilir. Bir çok anormal hücre 

sitoplazmasında glikojen partikülleri olduğu ve lezyonun insülin tedavisi ile önlendiği 

gösterilmiştir. STZ enjeksiyonunu takiben 24. saatte glikojen birikimleri diyabetik sıçan 

böbreğinde kortikal çıkan kol hücrelerinde tespit edilmiştir. Bu hücrelerin ya apoptoz ya 

da nekroz yoluyla öldükleri belirtilmektedir (103, 105).  

Diyabetiklerde yüksek kan glukoz nedeniyle apoptozu kontrol eden genleri 

etkilendiği bildirilmiştir(103). Hipergliseminin anti-apoptotik protein bcl-2 gen 

ekspresyonunu azaltırken apoptotik protein bax mRNA düzeylerini geçici olarak artırdığı 

gösterilmiştir. Böylece ortamda bulunan aşırı glukozun apoptozu kontrol eden genlerin 

ekspresyonu değiştirerek böbrekte tubüler apoptozda artışa neden olduğu         

gösterilmiştir (107) . 

Diyabetik nefropati, siklosporin nefropatisi, üreterik obstruksiyonda görülen 

apoptoz artışı, tubüler patolojik değişimler ve tubüler atrofi ile ilişkilidir (105).          

Kumar ve ark.(150), insanda diyabetik nefropatili böbrek biyopsi örneklerinde TUNEL 

metodu ile hem proksimal ve distal tubül epitel hücrelerinde hemde interstisyal 

hücrelerde apoptoza rastlamışlar ancak glomerülde apoptozu tespit edememişlerdir. Bu 

sonuçlara göre böbrek kütlesinin yavaş yavaş kaybında apoptozun rolu olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir.  
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STZ ile oluşturulan deneysel diyabette böbrekte hasarın ortaya çıkmasında 

apoptotik hücre ölümünün önemli bir rolü olduğu gösterilmiştir (151). Çeşitli 

çalışmalarda STZ diyabetik sıçanların böbrek dokusunda, distal tubüllerde ve  Henle 

kulpunda TUNEL pozitif nukleuslar saptanırken, glomerüllerde apoptoz gözlenmemiştir 

(19, 103, 149, 152 ).         

 Bu çalışmada da sağlıklı kontrol gruba ait doku kesitlerinde glomerüllerde 

apoptotik hücreler gözlenmedi, ancak distal tubüllerde ve medulla bölgesinde çok az 

sayıda apoptotik hücreler saptandı. STZ-diyabetik grupta distal tubüllerde ve medullada 

çok sayıda apoptoz gözlenirken, glomerüllerde çok az sayıda apoptotik hücrelerin 

gözlenmesi hipergliseminin korteks ve medulladaki tubüllerde apoptozu tetiklediğini 

göstermektedir. Bu bulgular diyabetik nefropatinin patogenezinde apoptotik hücre 

ölümünün belirgin bir rolü olduğunu desteklemektedir.  

RAS ve oksidatif stresin tubül epitel hücrelerinde apoptoza neden olduğu çeşitli 

çalışmalar ile gösterilmiştir (19). Klinik ve deneysel diyabette ve hipertansif 

nefrosklerozda glomerül hücrelerinde A II’nin aktivite artışına bağlı olarak apoptotik 

hücre ölümünde artış gösterilmiştir (81).  A II neden olduğu apoptozun genel olarak                    

AT-2 reseptörleri ile olduğuna bunun yanında AT-1R’leri ile ilişkide olduğuna dair 

çalışmalar bulunmaktadır (153). A II’nin glomerül epitel hücrelerinde apoptozu doza ve 

zamana bağlı olarak uyardığı, Ding ve ark. (81), apoptozun Fas ve Fas L’ ın ekspresyon 

artışı ile ilişkili olduğunu, A II’nin bax ekspresyonunu artırdığını tespit etmişlerdir. Aynı 

çalışmada AT-1R blokeri ve AT-2R blokerlerinin uygulamaları sonucunda glomerül 

epitel hücrelerinde A II uyarımlı bax protein düzeylerindeki artışın önlediğini 

göstermişlerdir.  

STZ-diyabetik sıçanlara AT-1R ve AT-2R blokeri uygulaması ile böbrekte 

AII’nin neden olduğu apoptozun azaldığı gösterilmiştir. (81, 152) Kelly ve ark. (19), 

STZ-diyabetik sıçanlara ACE inhibitörü perindopril (6mg/kg/gün) ve AT-1R blokeri 

valsartan (20mg/kg/gün) uygulaması sonucu diyabetik gruba kıyasla her iki tedavi 

grubunda da TUNEL pozitif işaretli apoptotik hücre sayısında belirgin bir azalma 

saptarken bu azalmanın valsartan uygulanan diyabetik grupta daha fazla olduğunu tespit 

etmişler . 

Literatür taramalarında diyabetik nefropatide AT-1R blokeri irbesartanın 

kullanımı ile apoptoz ilişkisini gösteren bir çalışmaya rastlanmadı. Bu çalışma, diyabetik 

nefropati modelinde AT-1R blokeri irbesartan kullanımı ile apoptoz tespitinin yapıldığı 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              89

ilk çalışma olması açısından önemlidir. AT-1R blokeri irbesartan, ayrıca ACE inhibitörü 

perindopril uygulanan diyabetik gruplarda tedavisiz STZ-diyabetik gruba kıyasla 

tubüllerde gözlenen apoptotik hücre sayısında belirgin azalma tespit edildi. Perindopril 

ve irbesartan uygulamaları arasında istatistiksel olarak belirgin bir fark gözlenmemesine 

rağmen perindopril uygulanan diyabetik grupta irbesartan grubuna göre daha az 

apoptotik işaretli hücre sayılması ACE inhibisyonunun AT-1R blokajından daha iyi bir 

koruma sağladığını ortaya koymaktadır. Kombine ilaç uygulanan diyabetik grupta ise 

tubüllerdeki apoptotik hücre sayısının diğer diyabetik gruplara kıyasla belirgin olarak 

azaldığı gözlendi. Bu azalma diyabetik nefropatide hem ACE inhibitörü hemde AT-1R 

blokeri ile RAS’in baskılamanın, A II artışı ile teşvik edilen apoptozun engellenmesi ile 

ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.  

TGF-β, pro-apoptotik aktivitesi ile böbrek hastalığının ilerleme sürecine 

katılmaktadır. Diabetik Ren2 sıçanlarda tubül hücrelerinde TGF-β ekspresyon artışı ile 

birlikte belirgin tubüler atrofi ve apoptoz gözlenmiştir. RAS’ın engellenmesi ile TGF-β 

ekspresyonunda ve apoptozun azalması arasında belirli bir ilişki olduğu belirtilmektedir 

(19). Bu çalışmada tedavi uygulanan tüm diyabet gruplarında tubüllerde TGF-β immun 

reaksiyonunun azalması ile apoptotik indeks arasında olumlu bir ilişki saptandı. Bu 

çalışmanın bulguları düşük dozlarda AT-1R blokeri irbesartan ve ACEİ perindoprilin 

kombine kullanımlarının, böbrek hasarında önemli rol oynadığı düşünülen apoptozun 

engellenmesinde etkili bir tedavi şekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Clusterin’in, doku hasarına karşı koruyucu faktör olarak sentezlendiği (14,154), 

ekspresyonunun dejeneratif veya apoptotik ölümlerin olduğu dokularda arttığı 

gösterilmiştir (96,154). Park ve ark.(155), STZ uygulanmış sıçanlarda β hücrelerinin 

haraplanmasının ardından özellikle α hücrelerinde clusterin ekspresyonunun arttığını 

gözlemişlerdir. β hücrelerinin çevresindeki sağlam α hücrelerinde clusterin ekspresyon 

artışı ile hücre-hücre bağlantılarını sağlamlaştırdığı, ayrıca hücreleri sitolitik saldırıdan 

koruduğu ve epitel hücre membranlarını sağlamlaştırarak adacık morfolojisinin 

korunduğu ileri sürülmüştür (155, 156). 

Böbreklerin gelişim sürecinde erken dönemde clusterin ekspresyonu yüksek 

düzeylerde iken, yetişkin böbreğinde clusterin ekspresyonunda bir azalma 

gerçekleşmektedir. Yetişkin böbreğinde yalnızca bazı distal tubül epitel hücrelerinde 

clusterin ekspresyonu olduğu tespit edilmiştir (157). Çeşitli böbrek hastalıklarında 

(üreter tıkanması, iskemi-reperfüzyon hasarı esnasında, subtotal nefrektomi sonrası) 
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hasarlı tubül epitelinde ve kist duvar epitelinde clusterin ekspresyonu artmaktadır (14). 

RAS’ın aktivasyonu ile ortaya çıkan tubüler dilatasyon ve atrofi, ayrıca  tubüler apoptoz 

ile böbrek hasarlarının çeşitli şekillerinde clusterin ekspresyonunun arttığı 

gösterilmiştir. Chevalier ve ark(158), sağlıklı böbreklerde tubül hücrelerinde clusterin 

ekspresyonunun gözlenmediğini, üreter tıkanması sonucu hasarlı tubüllerde 

ekspresyonun olduğunu, apoptotik hücreler ve clusterin immun pozitif hücrelerin 

çoğunlukla toplayıcı tubüllerde olduğunu göstermişlerdir. PAN nefrektomi modelinde 

tubülointerstisyel hastalık gelişimine ve proteinüriye yanıt olarak clusterin’in korteks ve 

medulladaki dilate tubüller yerleştiği tespit edilmiştir (159). Heymann nefritisi, anti-

Thy-1 nefritis gibi glomerulonefritislerde Clusterin’in pozitif hücrelerin glomerüle 

yerleştiği, immun atağı takiben mezangiyal hücrelerde clusterin sentezlendiği tespit 

edilmiştir (12, 85).  Yamada ve ark.(11), kültür ortamında mezangiyal hücrelerin 

sublitik kompleman saldırısı tarafından uyarılması ile clusterin mRNA ve protein 

sentezini uyardığını saptamışlar.   

Yoo ve ark.(154); çalışmalarında sağlıklı yetişkin sıçan böbreğinde clusterin 

mRNA’sını glomerül hücrelerinde tespit edememişler ancak tubüllerde az miktarlarda 

saptamışlardır. Yetişkinde böbrekte clusterin mRNA’sı üzerine yüksek doz A II’ nin 

herhangi bir etkisinin olmadığını buna karşın 5 günlük sıçanlarda kronik A II 

infüzyonunun böbrek clusterin ekspresyonunu artırdığını tespit etmişlerdir. Bu artış 

perinatal dönemde AT-2R’lerinin daha fazla bulunması nedeniyle AT-2R inhibitörü 

kullanılarak engellendiği gösterilmiştir. AII blokajı ile dokuda clusterin ekspresyonunun 

azalması ilk olarak bu çalışma ile tespit edilmiş, AII tarafından clusterin 

ekspresyonunun kontrolünün angiyotensin reseptör alt tiplerinin dağılımı ile 

belirlenebileceği ileri sürülmüştür. Yoo ve ark.(5), 2000 yılında yaptıkları yenidoğan 

üreter tıkanma modelinde, RAS aktivasyonunun TGF-β1 ve clusterin ekspresyonunda 

artışa neden olduğunu, yaşamın ikinci haftasından itibaren angiotensinin, AT-1R’leri 

vasıtasıyla clusterin ekspresyonunu engellediğini, AT-1R blokeri olan losartan ile 

clusterin ekspresyonun arttığını göstermişlerdir. ACE inhibitörü enalapril uygulaması 

ile yenidoğan sıçanlarda TGF-ß ve EGF ekpresyonunun azaldığı, s-clu ekspresyonunun 

arttığı tespit edilmiştir (160).  

Yapılan litaretür taramalarında STZ-diyabet modelinde nefropati ile clusterin 

ekspresyonu arasındaki ilişkiyi gösteren herhangi bir çalışmaya rastlanmadı. Bu çalışma 

STZ-diyabet modelinde böbrek dokusunda diyabetin etkilerine karşı clusterin’in 
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sitoplazmik ve nuklear yerleşiminin gösterildiği ilk çalışmadır. Sağlıklı kontrol grubuna 

kıyasla, STZ-diyabetik grubta özellikle glomerül ve hasarlı tubüllerde şiddetli              

clusterin-β immunpozitifliğinin saptanması hasara karşı koruyucu olarak doku 

bütünlüğünün korunması, hücrelerin dağılımının önlenmesi amacıyla s-clu 

ekspresyonunun artışından kaynaklandığına dair bir bulgudur. Kombine ilaç uygulanan 

diyabetik grupta, glomerül ve tubüllerde clusterin-β immunreaktivitesi diğer tedavi 

uygulanan gruplara ve tedavisiz diyabetik gruba göre daha zayıf olarak gözlendi. 

Clusterin ekspresyonunu uyaran A II’nin olumsuz etkilerinin ACE inhibitörü 

perindopril ve AT-1R blokeri irbesartanın birlikte kullanımı ile ortadan kaldırılması 

sonucu clusterin ekspresyonunun belirgin olarak azaldığı ve kombine grubun böbrek 

hasarını iyileştirmede etkili rolü olduğu bu bulgular ile kanıtlanmış oldu. Kombine ilaç 

uygulaması yapılan diyabetiklerde s-clu vasıtasıyla böbrekte hasarların ortadan 

kaldırdığına dair saptanan bulgular TGF-β, α-SMA ekspresyonlarını azaltmaları 

yönündeki etkileri ile paralel bulgulardır. 

Clusterin ekspresyonu ve apoptoz arasında yakın bir ilişki olduğu çeşitli 

çalışmalarda gösterilmiştir. Farklı araştırmacılar in vitro ve  in vivo çalışmalarda 

apoptotik hücrelerin yakınında yer alan sağlıklı hücrelerde clusterin ekspresyonunun 

arttığını, Clusterin’in anti-apoptotik etkiye sahip olduğunu ve hücreyi ölümden 

koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini ileri sürmüşlerdir (161).  

Son 10 yıl içerisinde clusterin alt tiplerinin farklı fonksiyonlara sahip oldukları, 

s-clu’nin koruyucu etkilerine karşı n-clu’nin apoptotik etkiye sahip olduğu çeşitli 

çalışmalarda gösterilmiştir (9, 86, 90, 92,162,163,164). n-clu’nin yaşlanma (165), 

nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer hastalığı), böbrek hastalığı (glomerulonefrit), 

ateroskleroz  ve bazı kanserler (166 ) ile ilişkili çeşitli dokularda ekspresse olduğu tespit 

edilmiştir. Apoptoz ile n-clu ekspresyonu arasındaki ilişki, ilk olarak kastrasyon sonrası 

sıçan ventral prostatın gerilemesi sırasında uyarılan mRNA türleri olarak klonlanması 

ve belirlenmesi ile saptanmıştır (90). n-clu’nin apoptotik etkisini nuklear DNA tamir 

proteini Ku70 ile bağlanarak gerçekleştirdiği gösterilmiştir (9).  

Ku70’e n-clu’nin bağlanmasının, Ku70/Ku80 heterodimer oluşumunu önlediği 

ve bununda homolog olmayan DNA tamiri ile genomik kararsızlık veya hücre ölümüyle 

sonuçlandığı belirtilmektedir(91).Şimdiye kadar yapılan çeşitli çalışmalarda n-clu’nin; 

iyonize radyasyon uygulaması sonucu DNA tamirini engellediği (9, 92), prostat kanser 
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hücrelerinde apoptotik uyarının n-clu’nun nuklear lokalizasyonu uyardığı ve aşırı 

ekspresyonunun pro-apoptotik etkiye sahip olduğu (95) gösterilmiştir. 

Lakins ve ark. (90) 1998 yılında apoptoz ile ilişkili kısalmış clusterin izoformu 

olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Leskov ve ark (9) ise nukleusa yerleşik kısa kesik               

n-clu’nin s-clu’nin alternatif kırpılma ürünü olduğunu tespit ederek, detaylı sentez ve 

fonksiyonel analizler ile tüm yapısal ve fonksiyonel işlevini tanımlamışlardır.                       

n-clu,~ 49 kDa öncül n-clu proteinden oluşur. TGF-β, iyonize radyasyon uygulanması 

ve bazı sitotoksik etkilerle öncül n-clu, sitoplazmadan nukleusa geçer ve henüz 

bilinmeyen translasyon sonrası değişimler ile aktifleşerek 55kDa olgun nüklear clu 

oluşur (9, 92).  49 kDa öncül n-clu’in, aşırı ekspresyonunun ölüm sinyali gibi etki 

yaparak hücre büyümesini engellediği, apoptotik  hücre ölümü esnasında n-clu 

sentezinin artarak apoptotik hücrelerde lokalize olduğu gösterilmiştir (9, 89) Deneysel 

hücre ölüm modellerinde, hasarlanmış dokunun cevresindeki  hem ölü hücrelerde 

hemde canlı hücrelerde ayrıca fagositik hücrelerde öncül n-clu proteininin varlığı 

gösterilmiştir (90).   

Kim ve ark.(151); diyabetik sıçanlarda retina hücrelerinde clusterin 

ekspresyonunda artış olduğunu, clusterin’nin hem sitoplazmada hemde nukleusta 

yerleşmiş olduğunu saptamışlar ve retinal hasardan nuklear clusterin’in sorumlu 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir.  

Yapılan literatür çalışmalarında deneysel diyabetik nefropatide böbrek dokusunda 

şimdiye kadar imunohistokimyasal olarak gösterilmemiş olan öncül nüklear clusterin’in 

ekspresyonu bu çalışmada ilk kez tespit edilmiş oldu. Tedavisiz STZ-diyabetik grubun 

glomerüllerindeki mezangiyal hücrelerde ve podositlerde clusterin-α/β ekspresyonunda 

belirgin artış saptanması rağmen glomerüllerde apoptoz görülmemesinin, hiperglisemiye 

bağlı olarak gelişen DNA hasarı sonucu n-clu ekspresyonun arttığı fakat hücreyi 

apoptoza götürmek için gerekli olan sinyalin yetersiz olduğu, Ku70 ile bağlantısının 

bilinmeyen mekanizmalarla tam olarak kurulamamış olması ile ilişkili olabileceği 

düşünüldü.  Buna rağmen tedavisiz diyabetik grubun tubül hücrelerinde gözlenen artmış 

clusterin-α/β  ekspresyonu ile apoptotik hücre sayısındaki artış aşamasındaki paralellikte, 

yine  bilinmeyen mekanizmalar vasıtası ile n-clu-Ku70 bağlantısının kurulmasına bağlı 

olarak gerçekleşebileceği, bununda apoptotik hücre ölümü için bir erken uyarı belirteci 

olabileceği düşünüldü. 
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Kombine ilaç verilen diyabetik grupta tedavisiz diyabetik gruba kıyasla 

glomerüllerde ve tubüllerde clusterin-α/β immunreaktivitesinde azalma saptanması,  

düşük doz ve kombine tedavinin apoptotik hücre sayısının azalmasında olduğu gibi 

güçlü renoprotektif role sahip olduğu bu bulgu ile de kanıtlanmış oldu.  

Bu çalışmada kullanılan STZ-diyabet modelinde, RAS’in böbrek dokusunda 

hiperglisemi nedenli lokal olarak artışının neden olduğu hasarlar neticesinde erken 

dönemde; 

1- Glomerüllerde TGF-β1 ve α-SMA ekspresyonlarındaki artışın böbrekte 

hasarın bir göstergesi olduğu, 

2- Böbrekte diyabete bağlı olarak erken dönemde glomerüllerde apoptotik hücre 

ölümü tespit edilememesine rağmen tubüllerde apoptotik hücre sayısındaki artışın 

tubüler hasarın bir nedeni olduğu, 

3- Deneysel diyabetik nefropatide böbrek dokusunda meydana gelen hasarın                        

s-clu ekspresyonunu arttırdığı, aynı zamanda özellikle tubüllerde öncül n-clu 

ekspresyonundaki artışın apoptoz ile ilişkili olduğu, 

4- İrbesartan (AT-1R blokeri) ve perindopril’in (ACE inhibitörü) tek başlarına 

kullanımının diyabetik nefropatide oluşan böbrek doku hasarını önledikleri, fakat 

birlikte ve düşük dozlarda kullanımlarının daha etkin ve üstün rol oynadıkları sonucuna 

varıldı.  

Bu çalışmanın bir ileri adımında; n-clu’nin nefropatide erken dönem belirteci 

olarak kullanılıp kullanılamayacağı çeşitli deneysel nefropati modelleri ile araştırılması 

uygun olacaktır. 
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Embriyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı s: 151 ; 12-15 Eylül   2002, İstanbul 

17- Endometriyal hiperplazi tedavisinde progesteronun proliferasyon ve apoptoz 

üzerine etkileri. Vural A, Kaya Dağıstanlı F,  M. Tunçdemir,  Beşe T,  Öztürk M,  
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Kösebay D. 6.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı s:50 ; 12-15 

Eylül   2002, İstanbul 

18- Sarkoidoz patogenezine katılan hücre tipleri ve sitokinlerin incelenmesi. Kaya 

Dağıstanlı F, Tunçdemir M, Kaner G, Yılmaz N, Yılmaz G, Yılmazer S. 6.Ulusal 

Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı s:155 ; 12-15 Eylül   2002, İstanbul 

19-Yenidoğan STZ-diabetik sıçanlarda octreotid ve isradipin uygulamasının böbrek 

element düzeylerine etkisi. Karakoç Y, Tunçdemir M, Özturk  M, Barutçu ÜB. 

Biyofizik Kongresi 2002 

20-Deneysel spinal kord travma modelinde kaspaz-3 inhibitörü’nün noroprotektif 

etkilerinin incelenmesi. Tuncdemir M, Ünlü YA, Kaya Dağıstanlı F, Çolak A, Öztürk 

M. VIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi bildiri özet kitabı, s:68 14-17 Ekim 2003, 

Adana 

21-Deneysel diyabetik nefropatide irbesartan’ın apoptoz düzenleyici proteinler üzerine 

etkisi. Tunçdemir M,  Öztürk M. IX.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. Bildiri kitabı 

P82, 150., 24-27 Kasım 2005, Manisa 

22-Deneysel Spinal Kord hasarında Z-DEVD-fmk uygulamasının Bcl-2, bax ve kaspaz-

3 ekspresyonları ve apoptoz üzerine etkileri. Öztürk M, Tuncdemir M, Kaya 

Dağıstanlı F, Ünlü YA, Çolak A.  IX.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. Bildiri kitabı  P 

85, 153 , 24-27 Kasım 2005, Manisa. 

 

Uluslararası Kongreler 
 

1-Effect of AICA riboside treatment on aortic alteration in neonatal STZ- induced 

diabetic rats. Öztürk M, Tunçdemir M, Bolkent S, Kaya F,  Yılmazer S, Akkan AG, 

Özyazgan S, Senses V. Angiogenesis, Models, Modulators and Clinical Applications. 

NATO/ASI, June 20-30 1997, Rodos, GREECE 

2- Apoptosis and Regeneration in pancreatic-β cells of neonatal diabetic rats. Öztürk 

M, Kaya F, Tunçdemir M. The Wilhelm Bernard’s workshop. 16th International 

workshop on the cell nucleus. 23-27 August 1999.  Prague-Czech Republic. 

3- Renal effect of isradipine in neonatal streptozotocin-diabetic rat. Tunçdemir M, 

Öztürk M. XXXVI Congress of the European Renal Association European Dialysis and 

Transplant   Association.  September 5-8,1999 Madrid, Spain. Abstract book s.144 
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4- Immunohistochemical analysis of endocrine pancreas in the octreotid treated STZ-

diabetic rats. Kaya F, Öztürk M, Tunçdemir M, Yılmazer S, Hatemi H. Growth 

Hormone&IGF Research. 9(5):380, Oct.1999.5th International Symposium on Insulin-

like Growth Factors, 31 Oct-4 Nov 1999, Brighton, UK 

5- Effects of somatostatin analoque on renal complications and IGF-1 levels in the 

neonatal STZ-diabetic rats. Tunçdemir M, Öztürk M. Growth Hormone&IGF 

Research. 9(5) Oct.1999. 5th International Symposium on Insulin-like Growth  Factors, 

31 Oct-4 Nov 1999, Brighton, UK 

6- The effect of octreotid on endocrine pancreas cells and serum IGF-1 levels in 

neonatal streptozotocin diabetic rats.  Kaya Dağıstanlı F, Tunçdemir M, Öztürk M. 

Diabetologia 2000, Aug 43; Sup 1:A.175 

7- The effect of agmatine on the responses isolated thoracic aorta in streptozotocin 

diabetic rat. Akkan AG, Özyazgan S, Bıçakcı B, Barutcu B, Öztürk M, Kaya F, 

Tunçdemir M, Ulutin T, Bayram C. Diabetologia 2000, Aug 43; Sup 1:A.271 

8- Comparative effects of valsartan and enalapril on nephropathy in STZ-induced 

diabetic rats. Kalender B, Öztürk M, Tunçdemir M, Uysal Ö, Kaya F, Yegenaga I, 

Erek E. XXXVII European Renal Association European Dialysis and Transplant  

Association. First combined congress with European Kidney Research Association. 

September 17-20 ,2000. Abstract s.143, Nice, France 

9- Degeneration of germ cells in the seminıferous tubules of diabetic rats. Yılmazer S, 

Erensoy N, Kaner G, Kaya F, Tunçdemir M, Öztürk M, Hatemi H, Şatıroğlu G. s:503-

504. ICEM –15, 2002,DURBAN 

10- Apoptosis and p53 expression in the first trimester abortion. Akyüz Gölgeci F., 

Öztürk M, Kaya F. Dagistanli, Tuncdemir M, Bese T, Kösebay D. Verhandlungen der 

Anatomischen Gesellschaft.  98. Versammlung in Dresden vom 28.bis 31.Marz 2003;  

p:67-68,  Wolfgang Kühnel, Lübeck 

11-Expression of angiogenic protein PD-ECGF in diabetic macroangiopathy. Yılmazer 

S, Hatemi H, Tuncdemir M, Kaya-Dagistanlı F, Ozturk M, Seckin İ.                        

J  Histochemistry &Cytochemistry. Vol 52 (supp 1) P 2-3, July 2004 

12- Immunohistochemical detection of caspase-3 in the rat spinal cord after injury; 

neuroprotective effect of caspase-3 inhibitor. Öztürk M, Tuncdemir M, Kaya 
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Dağıstanlı F, Ünlü YA, Çolak A. P-082. 40 th IUPAC Conress. Abstracts. August 14-
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13- Effects of AT-1 blocker on apoptosis in experimental diabetic nephropathy. 

Tunçdemir M,  Öztürk M. 13th Euroconference on Apoptosis. Budapest, Hungary . 

Programme and book of abstracts p: 224.October 1-4, 2005 

Ödüller:                                                                                                                                  

1-  En İyi Ulusal Proje Ödülü:  16th International Medical Sciences Student Congress 

(Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine) May 3-6, 2000.                        

Çalışma adı: Deneysel diyabette vitamin B6'nın langerhans adacıklarının beta 

hücrelerine etkisi. Özcan U, Kaya F, Tunçdemir M, Dinçkol F, Yılmazer S, Hatemi H. 

2- Prof.Dr. Altan Günalp 3.lük ödülü: IX.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. MANİSA, 

24-27 Kasım 2005 

Çalışma adı:  The neuroprotective effects of z-DEVD.fmk, a caspase-3 inhibitor, on 

traumatic spinal cord injury in rats. Barut S, Unlu YA, Karaoglan A, Tunçdemir M, 

Dagıstanlı FK, Ozturk M, Colak A.  

 

Sertifikalar: 

1-Elektron Mikroskopide immungold yöntemleri ve immunositokimya kursu                      

   (10-12 Haziran 1996,İstanbul) 

2-Diabetes Mellitus mezuniyet sonrası eğitim kursu (Mart 1997, Ankara) 

3-Uygulamalı ultrastrüktürel immonositokimya kursu (6-8 Mayıs 1998, İstanbul). 

4-Bazı etkin morfometrik ve stereolojik metodlar ve bunların biyolojik araştırmalaraki  

    kullanımı (16-18 Eylül 1999,Eskişehir) 

5-Uygulamalı Hücre Kültürü Teknikleri Kursu. (19-21 Haziran 2003, Isparta) 

6- I. Deney hayvanları araştırmaları uygulama ve etik kursu.( 6-7 Ocak 2005, İstanbul) 

7-13th Euroconference on Apoptosis. "Survival  at the danube ", 2nd Training Course  

   on "Concepts and Methods of Programmed Cell Death". (1-4 Ekim 2005, Budapeşte,    

   Macaristan) 
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Burslar: 

1-13th Euroconference on Apoptosis/Partial scholarship.   

European Commission Marie Curie Actions Programme. 13th Euroconference on 

Apoptosis " Survival  at the danube ",  2nd Training Course on "Concepts and Methods 

of Programmed Cell Death" . Budapest, Hungary. October 1-4, 2005.  

 

Üye olduğu dernekler: 

1- Tibbi Biyologlar Derneği 

2- Tıbbi Biyoloji Derneği 

3- Türk Elektron Mikroskopi Derneği 

4- European Microscopy Society  

5- International Federation of Societies of  Microscopy  

6- International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry 


