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ÖZET 

Bozkurt, N. Koroner Kalp Hastal klar nda Adducin ve Na- K ATPaz  Gen 
Polimorfizmi. stanbul Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Molekuler T p ABD. 
Doktora Tezi. stanbul. 2006. 
Bugüne kadar üzerinde gerek çevresel gerekse varsay lan genetik yatk nl kla ilgili pek 
çok çal ma yap lm olan kalp hastal klar yeni yüzy lda da toplum sa l n tehdit eden 
en büyük etmenlerden biri olarak yerini korumaktad r.Pek çok toplumda 
kardiyovasküler hastal klara yatk nl kta rol oynad dü ünülen aday genler ara t r lm 
ve etnik özelliklere göre farkl bulgular elde edilmi tir. 

Bu tez çal mas nda 50 sa l kl birey ve  Marmara Üniversitesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dal nda KABC uygulanan hastalardan 65  birey üzerinde             
Na+ \ K+ ATP az gen polimorfizmi ve alfa Adducin gen polimorfizmi incelenmi tir.  

Toplam 115 örnekten elde edilen DNA lardan Na+ \ K+ ATPaz ve alfa Adducin 
polimorfizmini saptamak için Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu (Polymerase Chain 
Reaction, PCR), Restriksiyon Fragman Uzunluk Polimorfizmi (Restriction Fragment 
Length Polymorphism, RFLP) ve agaroz jel elektroforezi teknikleri kullan lm t r. 
Çal mam z sonucunda, Na+-K+ATPaz A alleli ta ma aç s ndan çal ma gruplar 
incelendi inde A alleli ta mayan (CC genotipinin) KAH grubunda artt fakat 
istatistiksel olarak anlaml l a ula mad , C aleli ta ma aç s ndan çal ma gruplar 
incelendi inde C alleli ta yan (CC+CA genotipinin)bireylerin  KAH yakalanma 
riskinin 1,97 artt  gözlenmi tir. 
Na+-K+ ATPaz A aleli ta yan bireylerin tamam n n dü ük kalp debisine sahip olduklar 
bununla birlikte CC genotipli bireylerin hiçbirinde dü ük kalp debisi bulunmad ,C 
alleli ta mayanlarda ise dü ük kalp debisi olu ma riskinin 5.71 kat artt gözlenmi tir. 
ntraaortik balon pompas kullan lan hastalar n hepsinin Na+-K+ ATPaz A alleli 

ta d klar Na+-K+ ATPaz C alleli ta mayan bireylerde ise IABP kullan m n n 4.28 kat 
artt tespit edilmi tir. Ölümü gerçekle en bireylerin hepsinin  Na+-K+ ATPaz A alleli 
ta d klar ; C alleli ta mayan bireylerde (AA genotiplilerde) ölüm riskinin  2.85 kat 
artt da gözlenmi tir. 
Alfa Adducin gen polimorfizmi incelendi inde hasta grubunda TG genotipinin (%58)  
kontrole göre (%26)  yükseldi i ve TT genotipinin kontrole göre azald 
gözlemlenmi tir. 
Koroner arter hastalar nda Adducin G allel frekans kontrollere göre istatistiksel olarak 
anlaml ekilde yüksek bulunmu (p:0.000) ve koroner arter hastal na yakalanma 
riskinin 7.5 kat artt belirlenmistir.Adducin G ta mayan (TT genotipli) bireylerde 
dü ük kalp debisi geli me riskinin 5 kat artt , IABP kullan m riskinin 2.5 kat artt

 

ve ölüm varl n n istatistiksel olarak anlaml ekilde yükselmi oldu u ve ölüm riski 15 
kat artt saptanm t r. 
Anahtar kelimeler : Na+ \ K+ ATP az gen polimorfizmi ,alfa Adducin gen polimorfizmi, 
Koroner arter hastal , Intraaortik balon pompas

 

Bu çal ma stanbul Üniversitesi Bilimsel Ara tirma Projeleri Birimi taraf ndan  

T-381/08032004   nolu proje olarak desteklemi tir.  
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ABSTRACT 

Bozkurt, N. Adducin and Na + / K + ATPase Gene Polymorphism in Coronary Heart 

Disease. stanbul University, Institute of Health Science, Department of Molecular 

Medicine. stanbul. 2006. 

Cardiovascular problems are grouped as  one of the most important health problems all 
over the world .Both genetic and environmental  factors are thought to determine the 
outcome and studies on many candidate genes showed that there is an outcome 
difference in different ethnic groups showing the importance of the genetic 
predisposition for these problems. 
Na+ \ K+ ATPase and alfa Adducin gene polymorphisms were examined in 50 control 
subjects and 65 patients from Marmara University, department of Cardiovascular 
Surgery that have undergone Coronary Arter bypass . 
Polymerase Chain Reaction (PCR) , Restriction Fragment Length Polymorphism 
(RFLP) , and agarose gel electrophoresis techniques were used to determine the  
Na+ \ K+ ATPase and alfa adducin gene polymorphisms in totally 115 subjects. 

As a result of our study , when we analyzed our group according to Na+ \ K+ ATPase 
gene contribution to interindividual variation in  Coronary artery diseases, we found that 
patients with CC genotype have a higher risk for Coronary artery diseases but the 
difference is not statistically significant.When the contribution of the C allele for that 
disease was analysed we found that having the C allele (CC+CA) increased the risk 1.97 
times. 
We found that all the patients with A allele have low cardiac output, no patient with CC 
genotype have low cardiac output, and having a C allele reduces the risk for low cardiac 
output 5.71 times. 
We also found that intraaortic balloon pump was used for all patients with                
Na+-K+ATPase A allele genotype and the risk for that intraaortic balloon pump 
increases 4.28 times for the patients with no C allele. More over, it is shown that 
patients with the A allele have 100 % mortality risk and the risk increases 2.85 times for 
the patients wih no C allele . 
When we analysed our group for alpha adducin gene polymorphism, we found that TG 
genotype ratio increases significantly (%58 \%26) in the patient group and TT genotype 
decreases. 
Alpha adducin G allele frequency is shown to increase significantly in the Coronary 
artery diseases group (p=0.000) and the risk for that disease is shown to increase 7.5 
times.We found that prevalence of low cardiac output increases 5 times, usage of 
intraaortic balloon pump increases 2.5 times and the mortality risk increases 15 times in 
the patients with no G allele (TT genotype) 
Key Words: Na+ \ K+ATPase gene polymorphism, alfa Adducin gene polymorphism, 
Coronary artery diseases, intraaortic balloon pump 

This study was supported by the Research Support Unit of stanbul University as the 
Project no T-381/08032004     



G R VE AMAÇ (BÖLÜM 1) 

Kalp hastal klar yeni yüzy lda da toplum sa l n tehdit eden en büyük etmenlerden 

biri olarak yerini korumaktad r. Bugüne kadar gerek çevresel gerekse varsay lan genetik 

yatk nl kla ilgili pek çok çal ma yap lm ve kalp hastal klar n n geli imine katk da 

bulunan çok say da risk faktörü tan mlanm t r. Patogenez üzerindeki çal malar son 

zamanlarda genetik yatk nl k üzerine yo unla m t r. Pek çok toplumda kardiyovasküler 

hastal klara yatk nl kta rol oynad dü ünülen aday genler ara t r lm ve etnik 

özelliklere göre farkl bulgular elde edilmi tir (1,2,3). 

Kardiyak hipertrofide ve kalp yetmezli inde hücre içine sodyum (Na+) al m n n artt , 

hücre d na ç k n n ise azald belirlenmi tir(4). Ara t rmalar sonucu sodyum- 

potasyum taraf ndan aktive edilen adenozin 5

 

trifosfataz (Na+-K+ ATPaz EC.3.6.1.3) 

spesifik aktivitesinde kardiyak hipertrofi durumlar nda %40 oran nda dü ü oldu u 

gösterilmi tir (4, 5).   

Na+-K+ ATPaz  hücrenin osmotik dengesinin sa lanmas nda, ço u dokuda dinlenme 

durumundaki membran potansiyelinin dengelenmesinde, kas ve sinirlerde uyar labilirlik 

özelliklerinin sa lanmas nda rol almaktad r (6). Na+-K+ ATPaz hücredeki di er pompa 

fonksiyonlar ndan, etkile imde bulundu u di er sinyal ileti yollar ndan ve fosforilasyon 

durumunun etkilenebildi i için fonksiyonel durmununun ölçülmesinde zorluk 

ya anmaktad r(4). 

Na+-K+ ATPaz proteini alfa, beta ve gamma alt birimlerinden olu tu u aç klanm t r     

(7). Dört alt birime sahip  alfa proteininden  alfa1 kodlayan gen ATP 1 A1 1p21 

bölgesinde kodland gösterilmi tir. Na+-K+ ATPaz enziminin bu izoformunun tip 1 

diabete ba l siyatik sinir (8), kalp (9)ve retinada (10) komplikasyonlar na sebep 

olabilece ini gösteren çal malar mevcuttur. 

Na+-K+ ATPaz n kardiyak hipertrofi ve kalp yetmezli i durumlar ndaki fonksiyonlar yla 

ilgili çal malar, bu enzimin hücre içi proteinlerle ba lant lar n n ara t r lmas yla farkl 

boyutlar kazanm t r. Özellikle kontraktil proteinlerden olan aktinle ba lant l çal an 

adducin proteininin Na+-K+ ATPaz fonksiyonlar nda, dolay s yla da iyon geçi lerinin 

düzenlenmesinde önemli bir yere sahip oldu u dü ünülmektedir (11). 
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Adducin identik olmayan (alfa, beta veya gama) alt ünitelerden olu an heterodimerik bir 

iskelet proteinidir. Alfa addusin geni 4.  kromozom 4p16.3 bölgesinde, 34- 1892 kb 

aras 16 ekzona sahip 85 kb l k bir bölgedir ve en s k görülen mutasyon ekzon 10 

üzerinde 614. pozisonda G T de i imi ile görülen 460 Trp mutasyonu oldu u 

aç klanm t r (12). 

Addusin hücre-hücre kontakt bölgelerine aktin hücre iskeletinin modülasyonu 

arac l yla sinyal ileti mekanizmalar na kat lmaktad r. Adducinin primer veya esansiyel 

hipertansiyonla ili kili iyon ta nmas ndaki genetik de i imleri aç klamak için aday 

proteinlerden biri olabilece ine i aret eden pek çok deneysel kan t bulunmaktad r (13). 

Bu konuda Na+-K+ ATPaz n ATP1A1 gen bölgesi ile kodlanan alfa bölgesi ve alfa  

addusin gen polimorfizmleri ile hipertansiyon ili kisini inceleyen s n rl say da 

populasyon çal mas mevcuttur, ancak kalp hastal klar ve özellikle kardiak 

hipertrofide Na+-K+ ATPaz n  ATP1A1  bölgesi ve alfa  addusin gen polimorfizmine 

ait çal malara literatürde rastlanmam t r.  

Bu amaçla tez çal mam zda Türk toplumunda koroner kalp hastal klar nda ve 

özellikle kardiak hipertrofide Na+-K+ ATPaz n ATP1A1 bölgesi ve alfa addusin gen 

polimorfizminin birlikte ara t r larak risk faktörü olarak hastal n geli imindeki 

etkilerini ve genetik bir prediktör olarak kullan labilirliklerinin ara t r lmas 

amaçlanm t r.            
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GENEL B LG LER (BÖLÜM 2) 

2.1. Na+-K+ATPaz Enziminin Yap s Fonksiyonlar ve Kardiak Hipertrofideki Yeri 

2.1.1- Na+-K+ ATPaz Enziminin yap s ve enzimatik döngüsü 

Birçok hayvansal hücrede d ortama göre hücre içinde daha yüksek potasyum (K+) 

düzeyleri oldu u, daha dü ük düzeyde sodyum (Na+) bulundu u saptanm t r (14). 

Bunun üzerine yap lan ara t rmalar, Na+ ve K+ de i imlerinin birbiriyle ba lant l 

olarak hücre zar üzerinde yer alan bir aktif transport sistemiyle gerçekle ti ini 

göstermi tir (14). Hatta bu sistemin dinlenme durumundaki bir bireyde vücudun 

kulland toplam Adenozin-5' Trifosfat n (ATP) üçte birini kulland          

gösterilmi tir (14). 

Na+-K+ ATPaz (Na pompas ) ilk kez 1957 y l nda Skou (4) taraf ndan tarif edilmi olan 

enerji dönü türücü bir pompa olarak tan mlanm t r. Skou ve ark. (14) yaln zca Na+ ve 

K+ varl nda ATP yi hidroliz edebilen bir enzimin varl n ke fettiklerini aç klayarak 

buna Na+-K+ATPaz ismini vermi lerdir. Bu yap n n da tüm di er ATPazlar gibi 

kofaktör olarak Mg+2 kulland n , Na+-K+ pompas n n bir parças olarak rol ald n ve 

ATP nin iyon geçi leri için gereken enerjiyi sa lad n vurgulam lard r (14).          

Na+-K+ATPazla ilgili ilk çal malar eritrositler üzerinde yap lm t r(14). Bu 

çal malarda da Na+-K+ATPaz pompas n n çal abilmesi için Na+ n n hücre içinde 

K+ n n hücre d nda olmas gerekli oldu u vurgulanm t r (14).  

Na+-K+ATPaz hücrenin ozmotik dengesinin sa lanmas nda, ço u dokuda dinlenme 

durumundaki zar potansiyelinin dengelenmesinde, kas ve sinirlerde uyar labilirlik 

özelliklerinin sa lanmas nda rol ald kesinlik kazanm t r. Na+-K+ ATPaz enziminin 

yap fonksiyonunun ematik olarak ekil 2.1 de gösterilmi tir (6).         
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Ekstraselüler Bölge     Steroid inhibitör ba lama noktas

  

Inttraselüler Bölge     ATP ba lama noktas

     

(a) 

 

gamma alt birim      
(b) 

ekil 2.1-a)Na+-K+ATPaz enzimi alfa-beta alt birimi yap

 

ve fonksiyonunun ematik 
olarak gösterilmesi.b) Na+-K+ATPaz enzimi gamma alt birimi yap s n n ematik olarak 
gösterilmesi.  

Na+-K+ ATPaz n fosforilasyonu enziminin aspartik asit bölgesi üzerinden 

gerçekle mektedir (14). Sodyum  ve magnezyum varl nda fosforillenen bu yan bölge, 

ortamda potasyum varl nda beta-aspartil fosforil arac s hidrolize edilmekte ve 

fosforilasyonda potasyuma, defosforilasyonda ise sodyum veya magnezyuma 

gereksinim duyulmamaktad r (14). Pompan n E1 ve E2 olarak gösterilen en az iki farkl 

konformasyonu tarif edilmi tir (14). Bu durumda Na+-K+ ATPaz n  en az dört 

konformasyonel ekli  tan mlanm t r: E1, E1-P, E2-P, E2(13). yon al veri inin her 

döngüsünde bir ATP hidrolize u ramakta, 3 Na+ hücre d na, 2 K+ da hücre içine  
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ta nmaktad r(14). Bu pompan n en önemli özelli i iyon geçi i olmad sürece ATP 

hidrolizinin de gerçekle memesidir(14).   

Bir proteinin hücre zar nda pompa fonksiyonu görebilmesi için baz özelliklere sahip 

olmas gerekmektedir: küçük bir molekülü ya da iyonu geçirecek küçük bir aç kl a 

sahip olmal d r; ta nacak maddeyi içeri ald nda ve d ar att nda en az iki farkl 

konformasyona sahip olmal d r; bu konformasyonlar n her birinde ta nacak maddeye 

olan ilgisi de i melidir(14). 

 Na+-K+ ATPaz enziminin çal ma prensibi ekil 2.2 de gösterilmi tir.   

  

ekil 2.2-Na+-K+ ATPaz enziminin çal ma prensibi  

Sodyumun hücre içinde Na+-K+ ATPaz enzimine ba lanmas E1 in ATP yle 

fosforilasyonunu tetikler; bu da E1 konformasyonunun E2 ye do ru de i mesine sebep 

olur(14). E2-P formunun sodyuma kar olan ilgisi dü ük, potasyuma kar olan ilgisi 

ise daha yüksektir; bu durumda hücre d na Na+ b rak ld ktan sonra, eski haline 

dönebilmesi ve defosforile olabilmesi için d ardan ald K+ iyonlar n hücre içine 

iletmesi gerekmektedir(14).  

Bitkilerden elde edilen baz steroidler Na+-K+ATPaz enzimini inhibe 

edebilmektedirler(14). Bunlar kardiyotonik steroidler (KTS) olarak da bilinen 

dijitoksigenin ve ouabain gibi ilaçlard r.Söz konusu kardiyotonik steroidler alfa 

altbirimine zar n ekstrasellüler taraf ndaki k sm ndan ba lanarak ve E2-P nin 

defosforilasyonunu engelledikleri gösterilmi tir(14,2). Kardiyak glikozidleri ba lama 
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potansiyelleri birbirinden belirgin derecede farkl olan en az dört farkl gen taraf ndan 

kodlanan farkl alfa tipleri içerdikleri belirlenmi tir. Optimal glikozid ba lanmas için 

ortamda Na+, Mg+2 ve ATP bulunmal d r; ekstrasellüler K+ varl ise bu ba lanmay 

engellemektedir(2).  

Na+-K+ATPaz yayg n olarak bulunan P-tipi bir ATPazd r.  P-tipi ATPazlar hem 

ökaryotik hem de prokaryotik hücrelerde bulunabilen ve H+, Na+, Mg+2, K+, Ca+2, Cu+2 

gibi birçok katyonun zardan geçi inde rol alan yap lard r(6). P-tipi eki, katalitik döngü 

esnas nda yap n n aspartil k s mlar n n geçici olarak fosforillenmesinden dolay 

kullan lmaktad r(6). Na+-K+ ATPaz enziminin iyon al veri i d nda osmoregülasyonda 

ve sinir iletiminde de rol ald

 

Alberto ve ark. (15)  taraf ndan gösterilmi tir. Tuz 

düzeyinin çok yüksek olan ortamlarda dahi ya ayabildi inden Na+-K+ATPaz çal malar 

daha çok Crustacean Artemia  (bir karides türü) canl s

 

üzerinde yap lm t r (15). Bu 

hayvanda iki farkl alfa ve bir beta altünitesi belirlenmi tir (15). cDNA üzerinde yap lan 

çal malar bu iki tip altünitenin aminoasit dizili i aç s ndan %74 oran nda benzerlik 

ta d n göstermi tir. Bu aminoasit türevlerinin ara t r lmas sonucunda omurgal ve 

omurgas zlardaki genlerin bir tek ilkel genden kaynakland yolunda bilgi vermektedir. 

Bu proteinlerde izlenen farkl l klar gene ait farkl allellerin bulunmas ndan 

kaynaklanmaktad r (15).    

nsanlarda Na+-K+ ATPaz enzimi, alfa (112 kDa), beta (40-60 kDa) ve gamma (12 kDa) 

olmak üzere üç tip altbirimden meydana geldi i dü ünülmektedir. Beta altbiriminin 

moleküler a rl farkl dokulardaki glikozillenme derecesine göre de i kenlik 

göstermektedir(4,6,7,14,16). Na+-K+ ATPaz, zar üzerinde alfa2beta2 tetrameri olarak 

bulunmaktad r (14, 4). 

Gamma alt biriminin  ise böbrek gibi baz dokularda bulundu u,  ve dokuya özel      

Na+-K+ ATPaz enzim dengeleyicisi  oldu u gösterilmistir (7).Alfa altbirimi en az sekiz 

transmembran heliksten meydana gelmekte ve zar n sitozolik taraf nda ATPaz 

kapsamaktad r; ekstrasellüler tarafta ise Kardiyotonik steroid (KTS) inhibitörlerin 

ba lanmas için bir bölgenin bulundu u  rapor edilmi tir(13,4). Beta altbirimi ise tek 

transmembran heliks eklinde bir glikoprotein olup, transport aktivitesi içermedi i 

gösterilmi tir (14, 4). Beta altbiriminin, enzimin normal ilgilerinin sürdürülmesinde ve 

Na+ ve K+ iyonlar n n Na+-K+ATPaz enzimine affinitelerinin düzenlenmesinde rol 

ald dü ünülmektedir(6).  Ancak gamma alt biriminin görevi ve yap s tam olarak 

aç kl a kavu mam t r. 
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Na+-K+ ATPaz fonksiyonlar özel ba lay c motiflerin farkl ekillerde evrimle mesi ve 

birle mesi sayesinde gerçekle ebilmektedir (4). 

Bilgisayar analizleri de insanda  Na+-K+ATPaz` n alfa altbiriminin protein ba lay c 

çoklu ünitelerden meydana geldi ini göstermi tir (4). 

Alfa altbiriminin belirlenmi 4 ekli mevcuttur: alfa1, alfa2, alfa3, alfa4; alfa1 

altbiriminin tüm canl türlerinde temel altbirim oldu u dü ünülmektedir (17). Beta 

altbirimlerinin ise beta1, beta2 ve beta3 ekillerinin oldu u bildirilmi tir (17,6).  

Kardiyak dokuda alfa1, alfa2, ve alfa3, izoformlar n n bulundu u, temel kardiyak beta 

altbiriminin ise beta1 oldu u bilinmektedir(16). nsan ventriküler kas nda alfa1 %55,  

alfa 2  %18, alfa 3 ise %27 oran nda bulundu u gösterilmi tir (17).  

Bu izoformlar n varl , kobaylarda kardiyotonik steroidlere verilen yan tlardaki 

farkl l klardan yola ç k larak tan mlanm t r (6). Alfa ve Beta alt ünitelerinin hücre zar 

üzerindeki topolojik emalar ekil 2.3 de gösterilmi tir.  
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ekil 2.3 -Na+-K+ ATPaz Alfa ve Beta alt ünitelerinin hücre zar üzerindeki topolojik 

emalar (6). 

Schwinger ve arkada lar taraf ndan yap lan bir çal mada yetmezlikte olan kalpte 

oubain ba lanmas , Na+-K+ATPaz aktivitesi ve Na+-K+ATPaz beta altbirimi havuzunun 

azald gösterilmi tir. 

Farkl alfa altbirimlerinin herbiri farkl fonksiyonel özellikler ta maktad r ve temel 

farklar ndan biri kardiyak glikozidler taraf ndan de i ik derecelerde inhibe 

edilmeleridir(17). Yüksek veya dü ük afiniteli izoformlar bu özelliklerine dayal olarak 

nitelendirilmektedirler (17).  
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nsanlarda her üç izoform da yüksek afinitelidir ancak  en hassas ekilleri ise alfa1beta1 

ve alfa3beta1 olarak tan mlanm t r.  Glikozidlere farkl derecelerde ilgi göstermeleri 

d nda bu izoformlar eksternal K+ ya ve internal Na+ ya olan farkl afiniteleriyle de 

birbirlerinden farkl l k göstermektedir (17). Genellikle alfa3 izoformunun intrasellüler 

Na+ afinitesi kas aktivitesini belirlemektedir; ACE inhibitörlerinin kullan lmas yla bu 

afinitenin artt dü ünülmektedir (17). Yap lan ilk ara t rmalarda Na+-K+ATPaz n alfa 

altgrubunda restriksiyon fragman uzunluklar aç s ndan farkl l klara rastlanm ve 

bunlar n differensiasyon ve dedifferensiasyon olaylar nda birer rolü oldu u 

dü ünülmü tür (18). Dokulara özel olduklar belirlenmi olan bu RFLP lerin, farkl 

dokularda farkl miktarlarda alfa ve beta altgrup olu um düzeylerinin farkl l ile ilgili 

oldu u dü ünülmektedir (18). Ayr ca farkl etnik gruplarda eritrosit Na+-K+ ATPaz 

aktiviteleri aras nda farkl l klar izlenebilirken ayn ailenin üyeleri aras nda genellikle 

benzer enzim aktivitelerine rastlanmaktad r (18). ekil 2.4 de insan  Na+-K+ATPaz alfa3 

geni ve A. Franciscana 1 geninin ekzon/intron yap lar n n kar la t r lmas 

gösterilmi tir. Üstte insan 3 altüniteleri, altta A. Franciscana alfa1 genindeki 

intronlar n dizili i görülmektedir (15).   

nsan alfa 3 geni            

Ekzon say s

 

A. Franciscana alfa1 geni  

ekil 2.4- nsan Na+-K+ ATPaz alfa3 geni ve A. Franciscana alfa1 geninin ekzon/intron 
yap lar n n kar la t r lmas (15 ) .   

Renal ve musküler Na+-K+ATPazlar n aktiviteleri ve / veya say s insülin, 

katekolaminler, tiroid hormonlar ve potasyum al m yla düzenlenebilmektedir(19).  

Na+-K+ATPaz spesifik aktivitesinin bu uyaranlara yan t n n genetik yatk nl kla 

düzenlendi i dü ünülmektedir(19). Alfa2 ve beta genlerinin her ikisinin de 1. 

kromozomun uzun kolunda yer ald bildirilmi tir (19). 
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ekil 2.5 de A.franciscanadaki Na+-K+ ATPaz alfa1 altgrubunu kodlayan genomik 

yap n n restriksiyon haritalamas gösterilmi tir. EcoR1 (E), Hin dIII (H) ve SalI(S) 

enzimleri kullan larak Na+-K+ ATPaz  alfa1 altünitesini kodlayan genomik klonlar n 15 

tanesinin restriksiyon haritas ç kar lm t r. Farkl klonlar restriksiyon haritalar nda 

geni farkl l klar gösterirler ve 5

 

ucundan 3

 

ucuna do ru içerdikleri ekzonlarla 

belirledi i gösterilmi tir. Her restriksiyon fragman nda yer alan ekzonlar cDNA 

klonlar n n hibridizasyonuyla, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile veya nükleotid 

dizileme ile belirlenmi tir (15 ).  

 

ekil 2.5- A.franciscana Na+-K+ ATPaz n n alfa1 altgrubunu kodlayan genomik yap n n 
restriksiyon haritalamas  (15). .   

Alfa ve Beta altbirimlerini kodlayan genler de, bunlar n farkl alt gruplar n kodlayan 

genler de birbirinden farkl d r(6).Alfa 1 kodlayan gen ATP1A1 1p21 bölgesinde; alfa 2 

kodlayan gen ATP1A2 1q32 bölgesinde; alfa 3 kodlayan gen ATP1A3 19. 

kromozomda; alfa 4 kodlayan gen olan ATP1A4 ise 1q23 bölgesinde kodlanmaktad r 

(Sergei 2002 Physical mapping); beta1 kodlayan gen ATP1B1; beta 2 kodlayan, 

ATP1B2 ve beta 3 kodlayan gen ise ATP1B3 olarak rapor edilmi tir. alfa 2 ve beta 

genlerinin her ikisi de 1. kromozomun uzun kolunda yer yer ald gösterilmi tir. (18). 

Antikorlar kullanarak alfa proteinlerinin filogenetik da l mlar incelendi inde bu 

izoformlar n tüm memeli tiplerinde bulunabildi i sonucuna var lm t r (6).  Her iki 
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altbirim de dokulara özel bir da l m göstermektedir (6). Alfa1 beta1 birle imi 

neredeyse her dokuda bulunabilmektedir, ancak böbrekte en cok etkili oldu u 

gösterilmi tir. (6). Alfa 2 ve alfa3 ekillerinin renal kortekste, medullada ve papillada 

bulundu u gösterilmi tir, fakat her ikisi birlikte böbrekteki alfa1beta1 ekillerinin 

yaln zca %0, 1 i kadar bulundu u rapor edilmi tir.  (6). Alfa 4 testise özeldir, alfa2 en 

çok adipositlerde, kaslarda, kalpte ve beyinde bulunurken alfa3 ise sinir dokuda daha 

fazla bulundu u belirtilmi tir (6). Sinir hücreleri temel olarak alfa3 bulundururken glial 

hücrelerin alfa2 içermekte oldu u (6), beta ekillerinin ise dokuya ba l da l m 

gösterdi i rapor edilmi tir (6). Beta 2 izoformu iskelet kas nda, pineal bezde ve sinir 

dokuda bulunurken beta3 ise testiste, retinada, karaci erde ve akci erde farkl oranda 

bulundu u gösterilmi tir. (6).  

Alfa ve beta n n farkl genlerden eksprese edilmeleri d nda Na+-K+ATPaz n farkl 

izoformlara sahip olmas n n ba ka nedenlerinin olabilece i de bildirilmi tir (6). Baz 

hücrelerde  Na+-K+ATPaz enzim transkripsiyon a amas farkl l klar göstermektedir (6). 

nsan retinal epitelinde alfa1 ve beta1 izoformlar n n kesik (truncated) protein formlar 

bulunmaktad r(6). Ayr ca alfa ve beta altbirimlerinin de i ik kombinasyonlarla bir 

araya gelmelerinin de farkl heterodimerlerin olu umuna sebep oldu u 

dü ünülmektedir(6). Pineal bezde hem alfa 1 beta 2 hem de alfa 3   beta 2 formlar 

bulunabilmektedir(6). Santral sinir sistemi hücreleri, gözün silier epitel hücreleri, koroid 

pleksus birçok farkl a alfa - beta altbirim kombinasyonlar n birarada 

bulundurabilmektedir(6). Na+-K+ATPaz enziminin dörtlü yap s n n enzimatik 

fonksiyonlar üzerine ne gibi bir etkisinin olabilece i henüz tam olarak aç klanamam t r   

(6).  

Ekstrasellüler ouabain ba lay c bölge alfa altbiriminin transmembran segmentlerinin 1. 

ve 2.si aras ndad r(6). Böbreklerde bol miktarda bulundu undan dolay alfa beta 1    

Na+-K+ ATPaz, yap s ve fonksiyonlar en iyi bilinen tipidir(6). Alfa 1 in s çanlarda alfa 

2 ve alfa 3 e göre ouabaine 100 kat daha dirençli oldu u bilinmektedir(6).      
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Na+-K+ATPaz izoenzimleri aras nda iyon  affiniteleri s ralamas Tablo2.1 de 

özetlenmektedir. 

Tablo2.1: Sf 9 böcek hücrelerinde eksprese olan s çan Na+-K+ ATPaz izoenzimlerinin 

kinetik karakteristikliklerinin gösterilmesi  

zoenzim Na+ 

Aktivasyon 

Ka mM 

K+ 

Aktivasyon 

Ka mM 

ATP 

Aktivasyon 

Ka mM 

Oubain 

Inhibisyonu 

K1 M 

Ca Inhibisyonu 

K1 M 

Tabii  17,5±0,4 2,1±0,7 0,32±0,04 9,8±0,9X10-5  

Alfa1beta1

 

16,4±0,7 1,9±0,2 0,46±0,1 4,3±1,9X10-5 1,0±0,2X10-4 

Alfa2beta1

 

12,4±0,5 3,6±0,3 0,11±0,01 1,7±0,1X10-5  

Alfa2beta2

 

8.8±1,0 4,8±0,4 0,11±0,02 1,5±0,2X10-7 7,3±4,6X10-6 

Alfa3beta1

 

27,9±1,3 5,3±0,3 0,09±0,01 3,1±0,3X10-8  

Alfa3beta2

 

17,1±1,0 6,2±0,4 0,07±0,02 4,7±0,4X10-8 1,9±1,0X10-5 

  

Na+-K+ ATPaz izoenzimleri aras nda Na+ affinitesi s ralamas Tablo2.1 de gösterildi i 

gibi de i mektedir. 

alfa 2 beta 2 > alfa 2 beta 1 > alfa 1 beta 1 = alfa 2 beta 2 > alfa 3 beta 1  

Na+-K+ ATPaz izoenzimleri aras ndaki K+ affinitesi ise u ekilde de i mektedir  

alfa 1 beta 1 > alfa 2 beta 1 = alfa 2 beta 2 > alfa 3 beta 1 = alfa 3 2  

Na+-K+ATPaz enzimleri aras ndaki temel kinetik farkl l klar alfa komponentleri 

belirlemektedir, beta altbiriminin ise buna hemen hiç katk s n n olmad 

dü ünülmektedir (6). 

Alfa 2 ve alfa 3ün, beta 2 ile ba land klar nda Na+ ya olan ilgileri artmaktad r (6). Beta 

altbiriminin ayr ca enzimin K+-emici kompleksinin olu umunda veya stabilizasyonunda 

da rol ald dü ünülmektedir(6). Beta 2 altbiriminin nöronal göçte, nörit büyümesinde 

ve nöron-astrosit etkile iminde adhezyon molekülü olarak da rol al yor olabilece i 

dü ünülmektedir(6). S çanlarda kalp dokusundaki alfa 3 izoformunun hayat n üçüncü 

haftas nda alfa 2 haline dönü tü ü; bunun da kalbin elektrofizyolojik yap s nda önemli 

de i ikliklere yol açt izlenmi tir(6). Ayr ca ileri kardiyak hastal klarda Na+-K+ 



 
13

 
ATPaz izoform içeri inin de i ti i izlenebilmektedir(6). Kalpte birçok izoformun bir 

arada bulunmas n n amac n n kardiyotonik steroidlerin etkilerini dengelemek oldu u 

dü ünülmektedir(6). Gustavo ve ark. (6) taraf ndan bu etkiler sonucunda intrasellüler 

ortamda artan kalsiyumun (Ca+2), sarkoplazmik retikuluma(SR) kalsiyum taraf ndan 

aktive edilen bir adenozin 5' trifosfataz (Ca+2 ATPaz) arac l yla al nd bildirilmi tir. 

SR deki artm Ca+2 düzeylerinden dolay kardiyomyosit uyar ld nda sitoplazmaya 

daha fazla kalsiyum sal nabilmekte, böylece kardiyak kontraksiyon ve kardiyak ç k 

artmaktad r(6).  

nsanlar da dahil birçok canl türünde adrenal bezlerde endojen ouabain bulunmaktad r 

ve bunun belirli miktarlardaki Na+-K+ ATPazlar etkilemesiyle kardiyak fonksiyonlar, 

hücresel uyar labilirlik, kas lma fonksiyonlar kontrol edilmektedir(6). Sf-9 hücreleriyle 

yap lm deneysel çal malarda Ca+2 düzeylerinin Na+-K+ ATPaz üzerinde direkt 

etkilerinin bulundu u saptanm t r(6).Alfa1 beta 1 formu Ca+2 a kar dirençlidir, alfa 2 

beta 1 ve alfa 3 beta 1 formlar n n ise s ras yla 10 ve 100 kat kadar daha az dirençli 

oldu u Gustavo ve ark. (6)  taraf ndan gösterilmi tir. Söyleki, Ca+2 düzeyleri 5-10 M a 

yükseldi inde alfa 1beta1 izoenzimi aktif kalmakta, di er iki ekil ise maksimum 

kapasitelerinin en az yar s kadar olan aktivitelerini sürdürmektedirler(6).   

Na+-K+ ATPaz düzenlenmesi farkl hücresel mekanizmalarla enzimlerin molekül 

say lar n n veya zaten hücre zar nda yer almakta olan enzimlerin aktivitelerinin 

de i tirilmesiyle olmaktad r(6). Örne in plazma zar ndaki enzim aktivitelerinin       

Na+-K+ATPaz polipeptidlerinin sentez veya y k mlar n n düzenlenmesiyle veya       

Na+-K+ATPaz moleküllerinin endozomal havuzdan hücre zar na aktar lmas yla kontrol 

alt nda tutulabilece i gösterilmi tir (6). Ayr ca enzim aktivitesi hücre yüzeyine 

yerle tikten sonra da aktivitesinin kontrol edilebilece i  sav ileri sürülmü tür(6).  

Endojen ouabainler, Na+ ve Ca+2 da bu enzimin düzenleyicisi olabilece i gibi 

intrasellüler mesajc lar n da düzenleyici rol alabilecekleri dü ünülmektedir.                

Na+-K+ATPaz enziminin düzenlenmesi ve hücresel mekanizmas ekil 2.6 da 

gösterilmi tir.  
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ekil 2.6- Na+-K+ ATPaz enziminin regulasyonu ve hücresel mekanizmas

  

zotopik çal malar sonucunda, pozitif inotropik etkilerin hücreden net K+ kayb yla ve 

hücreye net Na+ ve Ca+2 al nmas yla birlikte seyretti i bilinmektedir(20). Böylece, aktif 

Na+ at l m n n engellendi i durumlarda myositlerdeki Ca+2 içeri inin artt , bunun da 

pozitif inotropik etkilerinin oldu u ve kontraksiyon frekans n artt rd 

gözlenmi tir(20). Bunun mekanizmas n n da intrasellüler olarak birikmi olan Na+ un 

Ca+2 la yer de i tirmesi sonucu hücrenin d na at lmas oldu u dü ünülmektedir(20).  

Kardiyak glikozidler Na+-K+ATPaza ba land nda pompa fonksiyonu inaktive olur ve 

intrasellüler Na+ artmaya ba lar, d ardan daha fazla Na+ al nmamas için Na+-Ca+2 

de i tirici kanal arac l yla intrasellüler Ca+2 at l m n n azalmas na neden oldu u 

aç klanm t r(19). 

Genellikle atriumlarda ventriküllere oranla Na+-K+ATPaz aktivitesi daha azd r (17). 

Venriküllerdeki ileti sisteminde ve ventriküler myokardda izoformlar n mRNA 

ekspresyon yollar de i kenlik göstermektedir (17). Bu farklar intrasellüler sodyum 

düzeylerinde, güç-frekans ili kisinde ve inotropik ili kilerde farkl l klara yol açmaktad r 

(17).  

Bunun d nda, farkl izoformlar ayn hücrenin zar n n farkl bölgelerinde de yer 

alabilmektedir, bu da lokal Na+ hareketlerini ve intraselüler Na+ düzeylerini 

etkilemektedir(17).   
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2.2 Adducinin  Moleküler Yap s ve  Fonksiyonlar

   
Addusin, hemen her yerde sentezlenen, tüm zar boyunca s k bulunan bir iskelet 

proteinidir (21).  Benzer primer amino asit dizilimine, domen orgazinizasyonuna ve 

fonksiyonel yap lara sahip Aldolaz s n f II ailesine ait addusin alt ailesinde bulunan Alfa 

ve beta veya  Alfa ve gama heterodimer alt birimlerinden olu mu tur (22). Adducin, 

spektrinin aktine ba lanmas n güçlendirir ve aktin ile aktin filamentlerinin direk 

ba lanmas n sa layarak (23,24), Na+-K+ATPaz pompa aktivitesini, Na+-K+ - Cl- 

kotransportunun, Li-Na kotransportunun ve pasif Na geçirgenli inin dengelenmesine 

yard mc oldu u rapor edilmi tir ( 25,26,27),ayr ca sodyumun zardan ta nmas n 

etkiledi ini gösteren çal malar bulunmaktad r (22,25,26). Bu iyonlar n transport 

mekanizmalar n n hipertansiyon patafizyolojisi ile ilgisi bildirilmi tir (21).   

Alfa ve beta addusin genlerindeki nokta mutasyonlar n n Na+-K+ ATP az aktivitesini 

de i tirerek (25,26)  normal ve yüksek tansiyonlu Milan  türü s çan soylar ndaki  kan 

bas nc fark n n %50 sinden fazlas ndan sorumlu oldu u gösterilmi tir (28). Alfa 

addusinin hücre zar ndaki yeri ekil 2.7 de gösterilmi tir. 

 

ekil 2.7- Alpha addusinin hücre zar ndaki yeri  

Alfa adducin geni 4.  kromozom 4p16.3 bölgesinde, 34- 1892 kb aras 16 ekzona sahip 

85 kb l k bir bölgedir ve en s k görülen mutasyon ekzon 10 üzerinde 614. pozisyonda G 

T de i imi ile görülen 460 Trp mutasyonudur. Özellikle sodyum s n rlamas na duyarl 

hipertansiyon ile ba lant l oldu u bildirilmi tir. Birçok veri alfa addusin genindeki Gly 

460 Trp polimorfizminin yüksek sodyum duyarl l yaratt n ,beta adducin genindeki  

göstermi tir (29,30). Gly Gly homozigotlarla kar la t r ld nda 460 Trp alleli ta yan 
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hipertansiflerde eritrositlerde (29) artm transmembranöz sodyum transport h z , 

böbreklerde (32,33 ) daha yüksek proksimal tübüler sodyum reabsorbsiyonu, sodyum 

yüklemesi ve diüretik tedaviye cevap olarak kan bas nc (BP) üzerinde daha büyük 

de i iklikler (34) gözlenmi tir. Addusin sodyum pompa akivitesini, sodyum-potasyum-

klorür kotransportunu, lityum-sodyum kar transportunu ve pasif sodyum 

permeabilitesini de modüle etmektedir. Bu iyon transport mekanizmalar 

hipertansiyonun patofizyolojisinde yer almaktad r ve diüretik yükleme, tedaviler ve 

sodyum yüklemesine kar kan bas nc n n de i me oran n n artm

 

oldu u D.Cusi ve 

ark. (29)  taraf ndan aç klanm t r 

Tiknohoff ve arkada lar (21) üç Avrupa toplumunda (Polonya (Cracow) n=300, 

Rusya Federasyonu (Novosibirsk) n=274 ve talya (Mirano) n=270 ) 388 erkek ve 456 

kad nda (18- 60 ya lar aras nda) - addusin C 1797 T polimorfizmi ile kan bas nc ve 

sodyum homeostaz nn çe itli indekslerinin ili kisini ara t rm lard r. Fenotipler 24 

saatlik ambülatör BP ile elektrolitlerine aldosteronun üriner at l m ndan olu maktad r. 

Bireyler - addusin poimorfizmine göre genotiplendirilmi , böylece popülasyon bazl 

ili ki ve aile bazl analiz haz rlanm t r. Cracow da ya ayan bireylerin üriner sodyum 

at l m Mirano da ya ayan bireylere oranla daha yüksek oldu u rapor edilmi tir         

(214 185mmol/24 saat p<0.05).Ancak  Novosibirsk te ya ayan bireylerde ise sodyum 

at l m düzeyinin  206 mmol /24 saat oldu u gösterilmi tir.Beta addusin T alleli 

Mirano da ya ayan bireylerde yukar da belirtilen iki merkezdeki bireylerde di er 

merkezlere göre da l m n n daha fazla oldu u aç klanm t r ( %15,2 

 

%9,2, p < 

0,0001 ). Hem populasyon  bazl hem de aile bazl ili ki analizlerinde beta addusinle 

fenotip- genotip ili kileri bak m ndan önemli bir heterojenite bulunmu tur.Ayr ca 

Novosibirsk  ve Cracow ehirlerinde yap lan çal malarda 24- saat sistolik BP T alleli 

ta yanlarda CC homozigotlarda kar la t r ld nda daha yüksek oldu u aç klanm t r                

(122,3 

 

119,7 mmHg, p=0.03 ).Ancak Mirano da ya ayan toplumda benzer bir sonuç 

elde edilmemi tir (121,8 

 

122,9 mmHg, p=0.42 ). talyan kat l mc lardaki             

(166,1 191,5 mmol/24 saat ) gibi di er iki toplumdaki bireylerdede                       

(212,6  233,1mmol/ 24 saat ) T alleli ta yanlarda CC homozigotlara göre 24 saatlik 

sodyum at l m daha dü üktür (p=0.01). Sonuç olarak bu çal mada beta addusin T allel 

frekans ve tuz al m Avrupa populasyonlar aras nda farkl bulunmu tur. Bu ekilde 

hem genetik zemindeki hem de tuz al m ndaki varyasyon fenotip- genotip ili kisinde 
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gözlenen heterojeniteyi aç klayabilir. BP gibi kompleks kantitatif özelliklerin genetik 

determinantlar n n sadece onlar n epidemiyolojik durumlar içinde ara t r lmas söz 

konusu olmu tur. 

Beta addusin alt ünitesini kodlayan gen kromozom 2p13 te lokalizedir ve 17 ekzondan 

olu ur.Beta adducin geninde ekzon 15 teki 1797. pozisyonda yayg n bir tek- nükleotid 

polimorfizmi     ( C 1797 T ) tan mlanm t r. Bu polimorfizm beta adducinin amino asit 

dizilimi aç s ndan sessiz görülse bile alternatif kesim bölgesi ve erken sonlanma yarat r. 

Olu an yap ilk tarif edilen izoformla kar la t r lacak olursa alternatif karboksil 

terminaline sahip orjinale göre daha küçük bir peptid oldu uda Tiknohoff ve arkada lar 

(21) taraf ndan aç klanm t r 

Gama adducin alt ünitesini kodlayan gen ise kromozom 10q25.1-q25.2 bölgesinde 

lokalizedir ve 129, 52 Kb l k 15 ekzonluk bir bölge içerdi i bildirilmi tir (34).  Bu bölge 

taraf ndan kodlanan proteinin spektrin-aktin ba lanmas n destekledi i  ve kalmoduline 

ba land  bilinmektedir(35). 

2.3 Kardiyak Hipertrofinin Klinik Tan m

  

1953 y l nda John Gibbon taraf ndan kalp akci er makinas kullan larak ilk ba ar l kalp 

ameliyat n n yap lmas ile kalp cerrahisindeki geli meler h z kazanm t r. Kalp akci er 

makinas yani kardiyopulmoner bypass (KPB) ve bununla birlikte hipoterminin 

uygulanmas kalp cerrahlar n ameliyat s ras nda oldukça rahatlatm ve daha kaliteli 

ameliyatlar n yap lmas n sa lam t r. KPB kalbe yerle tirilen kanüller yolu ile kan n 

kalpten kalp-akci er makinas na al nmas , kan n burada akci er görevi gören zarlardan 

geçirilerek oksijenlenmesi ve oksijenlenmi kan n tekrar hastaya verilmesidir. Bu 

esnada kalp yüksek potasyum içeren kardiyopleji solüsyonu ile durdurmakta  ve hasta 

kalp, beyin ve böbrek gibi vital organlar n korunmas için so utulmaktad r (36, 37). 

Kardiyopulmoner bypass ve hipoterminin faydalar n n yan s ra, beraberinde getirdi i 

yan etkileri de oldukça fazlad r. Kan n KPB s ras nda yabanc yüzeyler ile temas 

sonucu bu yan etkiler ortaya ç kmaktad r. KPB en az be plazma protein sistemini ve 

lökosit, trombosit gibi kan elemanlar n aktive ederek sistemik inflamatuar yan t denilen 

olay ba lat r. KPB ye kar geli en bu yan t sonucu vital organ disfonksiyonlar 

görülebilir. Bu vital organlardan en fazla etkilenen ise kalptir. Kalpte KPB ye ba l 

postoperatif dönemde dü ük kalp debisi geli ebilir. Dü ük kalp debisi; sistolik kan 

bas nc n n >90mmHg ve kardiyak indeksin >2.2lt/dk/m2  tutulabilmesi için yo un bak m 
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ünitesinde 30 dakikadan fazla süre inotropik ajan (dopamin, dobutamin, adrenalin vb.) 

ve/veya intraaortik balon kullan lmas olarak tan mlanm t r (37). Intraaortik balon 

pompas perioperatif iskemide, kardiyojenik ok tablosunda, postoperatif geli en dü ük 

kalp debisinde ve kalp transplantasyonu öncesinde kullan lan bir yöntemdir. Genellikle 

femoral arterden seldinger yöntemi ile balon kateteri sol subklaviyan arterin hemen 

distaline yerle tirilir. Balon diyastol s ras nda i erek koroner perfüzyon bas nc n 

artt r r. Sistolden hemen önce balon söner ve böylece sol ventrikül impedans n azaltm 

olur ve ventrikülün kas l rken direnç ile kar la mas n engelledi i rapor edilmi tir 

(38,39).    
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GEREÇ VE YÖNTEM (BÖLÜM 3)   

Çal ma .Ü Deneysel T p Ara t rma Enstitüsü Moleküler T p Anabilim 

Dal nda yap lm t r. Projede belirlenen polimorfizmlerin saptanmas için ilk kademede 

a a da belirlenen klinik kriterlere dayan larak olgular n tan m yap lm t r. Çal man n 

ikinci kademesinde ise bu örneklere ait DNA lar haz rlanm , safl k tayinleri yap lm 

ve DNA düzeyleri saptanm t r. Bu kademelerdeki çal malar tamamland ktan sonra 

alfa adducin Gly 460 Trp bölgesi ve Na+ /K+ ATP az enzimine ait ATP1 A1 geninin 

polimorfizmi incelenmi tir. 

3.1.Seçilen Örneklerin Tan m

  

Bu çal maya koroner arter hastal bulunan ve elektif KABC uygulanan 65 

hasta ve 50 ki iden olu an kontrol grubu al nm t r. Hasta grubu Marmara Üniversitesi 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda KABC uygulanan hastalardan 

olu maktad r. Kontrol grubu ise, herhangi bir rahats zl olmayan sa l kl bireylerden 

olu turulmu tur. Hasta grubu olu turulmas nda, koroner anjiyografi ile kan tlanm 

koroner arter hastal ve hipertansiyonun bulunmas kriter olarak al nm t r. Bu 

gruptaki hastalara genel anestezi alt nda standart median sternotomi ile KPB 

kullan larak elektif artlarda KABC uygulanm t r. KABC sonras hastalar yo un bak m 

ünitesinde izlenmi ve daha sonra serviste takipleri devam etmi tir. Hastalar yo un 

bak m ünitesinde kalp ritmi (EKG), kan bas nc ve oksijen saturasyonu için sürekli 

olarak monitorize edilmi tir. Dü ük kalp debisi geli en hastalara dopamin, dobutamin 

ve adrenalin gibi inotropik ajanlar kullan lm ve bu tedavilere cevap vermeyen 

hastalarda IABP ihtiyac do mu tur. 

Hastalar n kan örnekleri EDTA l tüplere al nm t r ve Moleküler T p Anabilim Dal nda 

uygun ko ullar alt nda DNA molekülü elde  edilmi tir. Çal ma gruplar m z 2004 y l 

içinde toplanm t r. Bu çal ma .Ü. Ara t rma Fonu taraf ndan desteklenmi tir. 

3.2.Ara t rmada Kullan lan Kimyasal Maddeler 

Agaroz (Promega MBG), Amonyum asetat (Sigma A-8920), Amonyum klorür (Sigma 

A-5666), Asetik asit (Merck K-04134156), Borik asit (Sigma B-6768), dNTP seti (MBI 

Fermentas),  EDTA (dihidrat)(Merck K-90602121), Etanol (%99), Brom fenol mavisi 
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(Sigma B-6896), Etidyum bromür (Sigma E-8751), Mineral ya (Sigma M-5904), 

Potasyum bikarbonat (Merck K-126223552),  Sodyum Dodesil (lauril) sulfat (Sigma L-

5750), Sodyum hidroksit (Merck C754962), Ksilen siyanol (Sigma X-4126), 

Potasyumdihidrojenfosfat (Merck A-741071), Sodyum klorür (Carlo Erba 368257), 

Tris baz (Sigma T-1503), Taq DNA polimeraz (MBI Fermentas), Metaphor agaroz 

(FMC 50182),  DNA marker (50-100 bp DNA size marker; MBI Fermentas), Proteinaz 

K (Sigma), Potasyum hidroksit (Sigma P 1767),  zopropanol (Sigma 405-7), primer 

dizileri (MBI Fermentas), Sdu I,Bgl II  restriksiyon enzimi. 

Çal mam zda kullan lan primerler ; 

Gly 460 Trp Addusin polimorfizmi gösterilmesi (40): 

5 ACA AGA TGG CTG AAC TCT GG 3

 

5 AGT CTT CGA CCT GGG ACT GC 3

 

Na-K ATPaz1 A I polimorfizmi gösterilmesi (11): 

5 ACC GCC ACC ATG GGG AAG GGG  3  

5 CTC ATA CTT ATC ACG TCC ACC  3

 

3.3. Kullan lan Gereçler  

Thermal Cycler cihaz

 

(Gold Plate), Otoklav, Etüv, Hot plate, Dijital 

Görüntüleme sistemi, Elektroforez için güç kayna (E-C Apparatus Corporation), 

Hassas terazi (Mettler), Polaroid kamera (DS34 Direct screen instant camera), Is t c l 

manyetik kar t r c (Elektromag), Mikrodalga f r n (Philco),  Mikrosantrifüj (TDX), pH 

metre (Hanna),  Pipet tak m (Eppendorf), Falkon santrifüj (Hettich), Spektrofotometre 

(Biochrom-S2100 diode array spectrophotometer), Su banyosu (Elektromag), UV 

transilluminator (Stratagene UV/White light Transilluminator), Elektroforez Sistemi (E-

C 350 MIDICELL).      



 
21

 
3.4. Ara t rmada Kullan lan Çözeltilerin haz rlanmas

 
3.4.1. DNA izolasyonunda kullan lan çözeltiler 

1-Eritrosit Parçalama Tamponu (Lysis Buffer)  

8,74 gram Amonyum klorür, 1 gram Potasyum bikarbonat, 200ul 0,5 molarl k 

Etilen diamin tetra asetat (EDTA) n n tart mlar yap larak erlen içine al nd . 900 

mililitre ddH2O eklenir ve çözeltinin pH s 1 normal Sodyum hidroksit (NaOH) 

çözeltisi ile 7.4 e ayarland . Daha sonra balon joje içine al narak 1 litreye tamamland . 

Çözelti s ya dayan kl cam i eye al narak 120 C ye al narak 15 dakika otoklavda steril 

edildikten sonra +4 C de sakland . 

2- 0.5 M Disodyum Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) (pH:8.0) 

186.1 gram Etilen diamin tetra asetat (EDTA) tart larak beher içine al nd ve 800 

ml ddH2O eklendikten sonra manyetik kar t r c yard m yla çözündürüldü ve pH s 

sodyum hidroksit çözeltisi ile 8.0 e ayarlanarak ddH2O ile 1litreye tamamland . Çözelti 

120 C de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

3- 4 Molar Sodyum Klorür(NaCl)  

233.6 gram Sodyum klorür tart larak erlene al nd . Üzerine 800 mililitre ddH2O 

ilave edildikten sonra manyetik kar t r c yard m yla iyice çözündürüldü. Balon jojeye 

aktar larak 1litreye tamamland . Haz rlanan çözelti 120 C de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edildi. 

4- Lökosit Parçalama Tamponu (White Blood Cell Buffer-WBL)  

25 mililitre 4 molar Sodyum klorür ve 50 mililitre 0.5 molar Etilen diamin tetra 

asetat (EDTA) direkt balon jojeye aktar larak 1litreye tamamland . Haz rlanan çözelti 

120 C de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda s s nda sakland . 

5- 1 Molar Tris Tamponu (stok)  

121.1gram Tris baz tart larak bir behere al nd . Üzerine 42 mikrolitre hidroklorik 

asit ile yakla k 800 mililitre ddH2O eklenerek manyetik kar t r c yard m yla iyice 

çözdürüldü. Daha sonra balon jojeye aktar l r ve 1 litreye tamamland .  Haz rlanan 

çözelti 120 C de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi.  
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6- 9,5 Molar Amonyum asetat  

73.22 gram Amonyum asetat tart larak beher içine al nd . Üzerine 80 mililitre 

ddH2O eklenerek manyetik kar t r c da çözündürüldü. Balon jojeye aktar l r ve ddH2O 

ile 100 mililitreye tamamland . 0.22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edilir ve 

+4 C de sakland . 

7- %10 luk Sodyum dodesil sülfat (SDS)  

10 gr sodyum dodesil sülfat tart ld . SDS tozlar n kald rmamaya dikkat ederek 

beher içine al nd ve üzerine 80 mililitre ddH2O eklendi. Manyetik kar t r c yard m ile 

çözündürüldü ve pH s 7,2 ye ayarland . 0.22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize 

edilir ve oda s s nda sakland . 

8- Proteinaz K (20mg/ml)  

20 miligram proteinaz K tart larak steril bir gode içinde steril ddH2O ile 

1mililitre ye tamamland ve -20 C de sakland . 

3.4.2.Agaroz jel elektroforezinde kullan lan çözeltiler 

1-Etidyum Bromür (10mg/dl)  

10 gram etidyum bromür tart larak steril ddH2O ile 10 mililitreye tamamland . 

2-Agaroz jel yükleme tamponu (5x)  

20 gram Ficoll 400, 1gram SDS, 1.2 mililitre 0.5 molarl k Etilen diamin tetra 

asetat, 1mililitre 1 molarl k Tris (pH 8.0), 200 miligram Bromo fenol blue, 200 

miligram Xylen cyanol tart larak steril ddH2O ile 100 mililitreye tamamland . Oda 

s s nda sakland . 

3- 50xTris-Asetik asit-Etilen diamin tetra asetat (TAE) Tamponu  

         242 gram Tris baz tart larak bir behere al nd . Üzerine 57,1 mililitre 

Glasiyal asetik asit ve 100 mililitre 0,5 molarl k Etilen diamin tetra asetat ve 800 

mililitre ddH2O ilave edilerek manyetik kar t r c da çözündürüldü. Balon jojeye 

aktar larak 1 litreye tamamland . Haz rlanan çözelti 120 C de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edilir ve oda s s nda sakland .   
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4- 5xTris-Borik asit-Etilen diamin tetra asetat (TBE) Tamponu   

54 gram Tris baz ve 27,5 gram Borik asit tart larak bir behere al nd . 

Üzerine 20 mililitre 0,5 molarl k Etilen diamin tetra asetat ve 800 mililitre ddH2O ilave 

edilerek manyetik kar t r c da çözündürüldü. Balon jojeye aktar larak 1 litreye 

tamamland . Haz rlanan çözelti 120 C de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi ve 

oda s s nda sakland . 

5-%2 lük Agaroz Jelin Haz rlanmas

 

2 gram agaroz tart larak behere al nd . Üzerine 100 mililitre 1X TBE çözeltisi 

eklenerek mikrodalga f r nda kaynat ld . Daha sonra üzerine 1ul 10mg/ml lik etidyum 

bromür eklenerek kar t r ld . Yakla k 70 C ye so utularak elektroforez küvetine 

döküldü. Tarak yerle tirildi ve jel so umaya b rak ld . Jel so uduktan sonra tank 1xTBE 

çözeltisi dolduruldu. 

6-%0,7 lik Agaroz Jelin Haz rlanmas

 

0,7 gram agaroz tart larak behere al nd . Üzerine 100 mililitre 1X TBE çözeltisi 

eklenerek mikrodalga f r nda kaynat ld . Daha sonra üzerine 1ul 10mg/ml lik etidyum 

bromür eklenerek kar t r ld . Yakla k 70 C ye so utularak elektroforez küvetine 

döküldü. Tarak yerle tirildi ve jel so umaya b rak ld . Jel so uduktan sonra tank 1xTBE 

çözeltisi dolduruldu. 

3.5.Ara t rmada Kullan lan Yöntemler 

3.5.1.Periferik Kandan DNA izolasyonu   

DNA izolasyonu için kan örnekleri steril EDTA l tüplere al nm ve en geç  

bir gün içinde çal lmak üzere oda s s nda sakland .  

EDTA l tüplerle al nan 10ml.lik kan örnekleri çal ma için falkon tüplerine 

aktar ld . Üzerlerine 1:3 oran nda (30 ml) eritrosit parçalama çözeltisi (Lys s) 

eklenerek +4C de 15dk. bekletildi. +4C den ç kar lan örnekler 1500 rpm'de 10 dakika 

santrifüj edildi ve süpernatant k s mlar at larak pelletler tamamen süspansiyon 

durumuna getirildi ve üzerlerine tekrar 15-20ml eritrosit parçalama çözeltisi (Lys s) 

eklendi. Örnekler +4C de 15dk. bekledikten sonra 10 dakika 1500rpm de santrifüj 

edildi. Süpernatant k s mlar at ld ve süspanse edilen pellet üzerine 500 l  %10 luk 

SDS, 75

   

proteinazK (20 mg/ml) ve 9.4 ml lökosit parçalama çözeltisi eklenerek 
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56 C de su banyosunda bir gece inkübe edildi. nkübasyondan sonra her 1ml. örnek 

ba na 0.37ml. 9.5M l k amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra yava ça 

kar t r ld ve 3000rpm de 25 dakika santrifüj edilerek proteinler çöktürüldü. Santrifüj 

sonras süpernatant k sm temiz bir falkona aktar ld ve üzerine 1:2 oran nda %99 luk 

absolü alkol eklendi ve böylece DNA n n presipitasyonu sa land . Yo unla an 

DNA n n alkol yüzeyine ç kmas beklendi ve DNA steril mikropipet ucuyla al nd . 

Bu ekilde al nan DNA %70 lik alkolde y kand ve korunmak üzere Tris-EDTA 

çözeltisinde çözündürülerek +4 C de sakland (41). 

3.5.2.Haz rlanan örneklerde DNA safl k tayini ve DNA düzeyinin hesaplanmas : 

DNA örnekleri Tris-EDTA çözeltisi içerisinde 1/100 oran nda suland r ld . 

260nm de DNA n n ve 280nm de RNA ve proteinin vermi oldu u absorbans Tris-

EDTA ile spektrofotometre s f rlanarak ölçüldü.  

260 nm de okunan absorbans / 280 nm de okunan absorbans oran ndan DNA 

safl saptand . O.D.260 / O.D.280 oran 1,7 1,8 olarak okunan DNA lar saf olarak 

kabul edildi. Bu oran n alt nda bir de ere sahip olan DNA lara temizleme i lemi 

uyguland

 

ve konsantrasyon 500ng/ l olacak ekilde ayarland .  

Çift iplikli DNA n n 260 nm de vermi oldu u absorbans 50 g/ml (50 ng/ l)  

olarak kabul edilir. Bu temel bilgiden yararlanarak DNA miktar a a daki formüle 

göre hesapland . 

DNA Konsantrasyonu (ng/ l): Suland rma katsay s (100) x A260 x 50 

3.5.4.  ATP 1 A1  Gen Polimorfizminin Saptanmas

  

3.5.4.1 PCR ile DNA da  ATP 1 A1  Gen bölgesinin ço alt lmas :  

DNA örneklerinden ATP1A1 gen bölgesinin ço alt lmas için 25 l hacimde 

PCR kar m haz rland . Kar m 0.25 ünite uzun bolgeler icin ozel olarak bulunan 

Takara Taq polimeraz enzimi, Taq polimeraz n çal mas için gerekli olan 2XGC Buffer 

I reaksiyon çözeltisinden 12.5 l , ATP1A1 gen bölgesine özgü 20 umol primer çifti 

(5 ACC GCC ACC ATG GGG AAG GGG  3 ve 5 CTC ATA CTT ATC ACG TCC 

ACC  3

 

), 0.16 mM dNTP ve ddH2O kullan larak PCR ortam haz rland ve DNA 

örnekleri yakla k 500 ng olacak ekilde PCR kar mlar na eklendi (11).  
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3.5.4.2.ATP1 A1  Gen bölgesi için kullan lan amplifikasyon ko ulu:  

Elde edilen genomik DNA örneklerinde a a da belirtilen amplifikasyon 

protokolü uygulanarak ATP1A1 gen bölgesi ço alt ld . 

  98 derecede 2 dakika (1 döngü),  94 derecede 1 dakika, 50 derecede 45 saniye,68 

derecede  7 dakika (10  döngü 50 derecelik basamak her döngüde 0.7 derece artacak 

ekilde ayarland )94 derecede 1 dakika,58 derecede 1 dakika, 68 derecede 7 dakika, (25  

döngü 68 derecelik basamak her döngüde 1 derece artacak ekilde ayarland ) 68 

derecede 30 dakika son uzama yap ld . 

3.5.4.3.ATP1A1 gen ürünlerinin incelenmesi Agaroz Jel Elektroforezi  

PCR sonras olu an ATP1A1 amplifikasyon ürünlerinin incelenmesi için 

%0.7 lik agaroz jel haz rland ve örnekler bu jele yüklenerek 100 volt luk elektrik 

ak m nda yürütüldü.  

3.5.5. ATP1 A1  Gen bölgesi Gen Polimorfizminin Tespiti:  

Amplifiye olan PCR ürünleri Bgl II restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesildi. 

Kesim i leminde bir örnek için 7 l PCR amplifikasyon ürünü, 1,25 l apirojenik su ,1 

l buffer , 0,25 l Bgl II restriksiyon endonükleaz enzimi kullan ld .  

Kesim i lemi için kar m haz rland ktan sonra örnekler 37 0 C etüvde 4 saat 

inkübe edildi. Kesim ürünleri %0.7 lik agaroz jel içinde,  1XTBE çözeltisi içinde, 100 

volt luk elektrik ak m nda, 30 dakika yürütüldü. Elektoforez tamamland ktan sonra jel 

UV alt nda incelenerek ATP1 A1 genotiplemesi yap ld ve polaroid kamera ile foto raf 

çekildi.  

Genotip Tayini 

ATP1 A1 genine ait amplifikasyon ürünleri 11000 baz çifti (bç) uzunlu undad r. Kesim 

sonucunda 3000 ve 8000 baz çifti (bç) uzunlu unda iki kesim ürünü olu ur.  

AA 11000 bç   

AC 11000 bç ve 8000 bç 3000 bç  

CC 8000 bç 3000 bç  
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3.5.6.  Alfa Adducin  Gen Polimorfizminin Saptanmas

  
3.5.6.1 Alfa Adducin Gly 460 Trp Gen bölgesinin ço alt lmas : 

DNA örneklerinden Alfa addusin gen bölgesinin ço alt lmas için 25 l hacimde PCR 

kar m haz rland . Kar m 1 ünite Taq polimeraz enzimi, Taq polimeraz n çal mas 

için gerekli olan 10x reaksiyon çözeltisi, Alfa addusin gen bölgesine özgü 20 umol 

primer çifti (5 ACA AGA TGG CTG AAC TCT GG 3 ve 5 AGT CTT CGA CCT 

GGG ACT GC 3

 

), 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCL, 2 mM MgCl2  , 0.1 mM dNTP ve 

ddH2O kullan larak PCR ortam haz rland ve DNA örnekleri yakla k 500 ng olacak 

ekilde PCR kar mlar na eklendi (40). 

3.5.6.2.Alfa Adducin Gen bölgesi için kullan lan amplifikasyon ko ulu:   

95 derecede 4 dakika  (1 döngü),  94 derecede 1 dakika,57 derecede 1 dakika,72 

derecede  1 dakika (40  döngü),72 derecede  5 dakika,son uzama 

3.5.6.3. Alfa Adducin gen ürünlerinin incelenmesi için Agaroz Jel Elektroforezi  

PCR sonras olu an Alfa adducin amplifikasyon ürünlerinin incelenmesi için 

%2 lik agaroz jel haz rland ve örnekler bu jele yüklenerek 100 volt luk elektik 

ak m nda yürütüldü.   

3.5.7. Alfa Adducin Gen bölgesi Gen Polimorfizminin Tespiti: 

Amplifiye olan PCR ürünleri Sdu I restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesildi. Kesim 

i leminde bir örnek için 7 l PCR amplifikasyon ürünü, 1,25 l apirojenik su ,1 l 

buffer, 0,25 l Sdu I restriksiyon endonükleaz enzimi kullan ld .  

Kesim i lemi için kar m haz rland ktan sonra örnekler 37 0 C etüvde 4 saat 

inkübe edildi. Kesim ürünleri %2 lik agaroz jel içinde,  1XTBE çözeltisi içinde, 120 

volt luk elektrik ak m nda, 30 dakika yürütüldü. Elektoforez tamamland ktan sonra jel 

UV alt nda incelenerek Alfa adducin genotiplemesi yap ld ve polaroid kamera ile 

foto raf çekildi.     
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Genotip Tayini  

Alfa adducin genine ait amplifikasyon ürünleri 147 baz çifti (bç) uzunlu undad r. 

Kesim sonucunda 122 ve 25  baz çifti (bç) uzunlu unda iki kesim ürünü olu ur.  

TT 147 bç   

TG 147 bç 122 bç ve 25 bç  

GG 122 bç ve 25 bç 

3.6.Sonuçlar n De erlendirilmesinde Kullan lan statiksel Yöntemler  

Bu çal man n istatistiksel analizleri SPSS 7.5 paket program kullan larak 

yap lm t r. statistiksel anlaml l k s n r p 0.05 olarak al m t r.  

Sistolik ve diastolik kan bas nçlar , total kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol, 

LDL- kolesterol, VLDL- kolesterol, açl k kan ekeri  düzeyleri aç s ndan gruplararas 

farkl l klar n de erlendirilmesinde student- t testi kullan lm t r.  

Na+-K+ Atpaz ve Alfa Adducin allellerinin görülme s kl n n gruplararas 

de erlendirilmesinde Ki kare (X2) testi kullan lm t r. Ki kare testinde herhangi bir 

gözdeki beklenen de er 5 den küçük oldu unda Fisher tam Ki kare testi uygulanarak p 

de eri verilmi tir. Gruplar aras risk etkeninin belirlenmesi için Odds oran (OR) ve 

%95 güven s n rlar (%95Cl) verilmi tir. Allel hesaplamalar nda gen sayma metodu 

kullan lm t r.  

Bu çal ma .Ü. T p Fakültesi Dekanl Yerel Etik Kurulunun 03.08.2005 tarih 

ve 8 no.lu toplant s nda onaylanm t r. Dosya No: 2005/1144    
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BULGULAR (BÖLÜM 4) 

Çal mam zda kullan lan sa l kl ve koroner kalp hastalar na ait bilgiler Tablo 

4.1 de gösterilmi tir. Koroner arter hastalar ve kontrol gruplar aras nda ya 

bak m ndan anlaml fark gözlenmemi tir. Koroner kalp hastalar nda Total Kolesterol, 

glukoz, sistolik ve diastolik bas nç kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksek 

olarak saptanm t r.  

Tablo4.1- Çal ma gruplar na ait bilgiler 

GRUP 
KONTROL 

n=50 

KORONER ARTER 

HASTASI 

n=68 

Örnek Say s (Kad n/Erkek) 19/31 21/47 

Ya (y l) 58.19  15.19 60.79  8.72 

Vücut Kütle ndeksi (kg/m2) 25.19 3.83 26.19 3.39 

Sistolik Bas nç (mmHg) 123.80 19.58 133.93 16.18* 

Diastolik Bas nç (mmHg) 75.10 13.27 83.57 11.13** 

YBÜ kal süresi (saat)           - 26.85  40.60  

Hastane kal süresi (gün)           - 5.38  3.87 

Dü ük kalp debisi (n)            - 5 

IABP kullan m

 

          - 4 

Ölüm           - 3 

Glikoz (mg/dl) 95.29 25.44 121.38 

 

31.14** 

Total Kolesterol (mg/dl) 109.64 34.77 186.08 36.44** 

Trigliserid(mg/dl) 148.15 70.92 145.90 50.36 

HDL (mg/dl) 40.57 12.71 38.85 12.40 

LDL (mg/dl) 119.77 49.50   114.81 34.30 

VLDL (mg/dl) 29.83 12.11 30.45 15.17 

 

Tablodaki de erler x+SD olarak verilmi tir. Gruplararas önemlilik derecesi student t testi ile 
incelenmi tir.K saltmalar: HDL: Yüksek Yo unluklu Lipoprotein, LDL: Dü ük Yo unluklu 
Lipoprotein, VLDL: Çok Dü ük Yo unluklu Lipoprotein;  n: örnek say s , YBÜ: yo un bak m 
ünitesi, IABP:Intraaortik balon pompas .*:p<0.05; **:p<0.01    
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4.1 Na+-K+ ATP az 1 A1 gen polimorfizmine ait bulgular  

ekil 4.1 de Na+-K+ ATPaz genotiplerine ait %0,7 lik agaroz jel foto raf 

görülmektedir.   

 

ekil 4.1-Na+-K+ ATPaz genotiplerine ait %0,7 lik agaroz jel foto raf görüntüsü A alleli 11000 
bç, C alleli, 8000 ve 3000 bç olarak görülmektedir. 1.kolonda CC genotipi, 2. kolonda da AC 
genotipi izlenmektedir.  

Tablo 4.2 de koroner arter hastalar ve kontrol grubuna ait Na+-K+ ATPaz Genotip ve 

Allel Frekanslar verilmi tir. Kontrol grubunda Na+-K+ ATPaz AA, CC, AC genotip ve 

A, C allelerinin frekanslar s ras yla 0.58,0.20,0.22 ve 0.69,0.31 ve hasta grubunda 

0.41,30.2, 0.26 ve 0.54,0.45 olarak saptanm t r (X2: 22,28 p:0,000 )       

11000 bç  

8000 bç   

3000 bç 
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Tablo 4.2- Çal ma Gruplar na Ait Na+-K+ATPaz enzimine ait Genotip, A ve C Allel 

Frekanslar

 
Na+-K+ATPaz 

GENOT PLER

 

KONTROL KORONER ARTER 

HASTASI 

AA 29 (%58.0) 28 (%41.2) 

CC 10 (%20.0) 22 (%32.4) 

AC 11 (%22.0) 18 (%26.5) 

ALLELLER   

A 69 (%69) 74(%54.41) 

C 31 (%31) 62 (%45.58) 
Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r. X2: 22,28 p:0,000     

Na+-K+ATPaz A aleli ta ma aç s ndan çal ma gruplar incelendi inde A alleli 

ta mayan (CC genotipinin) KAH grubunda artt fakat istatistiksel olarak anlaml l a 

ula mad , C aleli ta ma aç s ndan çal ma gruplar incelendi inde C alleli ta yan 

(CC+CA genotipinin)bireylerin  KAH yakalanma riskinin 1,97 artt gözlenmi ve 

Tablo 4.3 de belirtilmi tir (*X2: 2,22 p:0,136  OR:1,18 %95 CI: 0,95-1,46) ,(**X2: 3,26 

p:0,071  OR:1,97 %95 CI: 0,94-4,13 )    

Tablo 4.3- Çal ma Gruplar nda Na+-K+ ATPaz A alleli  ve C alleli  ta ma riski 

Na+-K+ ATPaz A ta ma * KONTROL KORONER ARTER 

HASTASI 

A   (-) 10 (%20) 22 (%32,4) 

A   (+) 40 (%80) 46 (%67,6) 

Na+-K+ ATPaz C 

ta ma** 

KONTROL KORONER ARTER 

HASTASI  

C (-) 29 (%58.0) 28 (%41.2) 

C (+) 21 (%42.0) 40 (%58.8) 

*X2: 2,22 p:0,136  OR:1,18 %95 CI: 0,95-1,46 
**X2: 3,26 p:0,071  OR:1,97 %95 CI: 0,94-4,13    
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Na+-K+ ATPaz genotiplerine ve allel da l mlar na göre dü ük kalp debisi varl tablo 

4.4 de gösterilmi tir. Na+-K+ ATPaz A aleli ta yan bireylerin (AA+AC) tamam n n 

dü ük kalp debisine sahip olduklar bununla birlikte CC genotipli bireylerin hiçbirinde 

dü ük kalp debisi bulunmad saptanm t r. C alleli ta mayanlarda  (AA genotipli 

bireyler) ise  dü ük kalp debisi olu ma riskinin 5.71 kat artt gösterilmi tir. 

*p:0,131(Fisher Exact Test)  OR:1,12 %95 CI: 1,01-1,24;  ** p:0,088 (Fisher Exact 

Test)  OR:5,71 %95 CI: 0,67-48,44.Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r.   

X2: 3,80  p:0,149   

Tablo 4.4- Hasta Grubunda Na+-K+ ATPaz genotipleri A ve C allel varl

 

ile dü ük 
kalp debisi ili kisi 
Na+-K+ATPaz 
GENOT PLER  * 

Dü ük kalp debisi yok Dü ük kalp debisi var 

AA 24 (%85,7) 4(%14.3) 

CC 22 (%100) 0 

AC 17 (%94.4) 1 (%5.6) 

Na+-K+ ATPaz A Ta ma** Dü ük kalp debisi yok Dü ük kalp debisi var 
A(-) 22 (%100) 0 

A(+) 41 (%89,1) 5 (%10,9)* 

Na+-K+ ATPaz C Ta ma Dü ük kalp debisi yok Dü ük kalp debisi var 

C(-) 24 (%85,7) 4 (%14,3)** 

   

C (+) 39 (%97,5) 1 (%2,5) 

Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r X2: 3,80  p:0,149  
*p:0,131(Fisher Exact Test)  OR:1,12 %95 CI: 1,01-1,24;  ** p:0,088 (Fisher Exact Test)  
OR:5,71 %95 CI: 0,67-48,44     

Na+-K+ ATPaz genotipleri, A ve C alleli varl  ile IABP kullan m ili kisi tablo 4.5 de 

gösterilmi tir. ntraaortik balon IABP (IABP) kullan lan hastalar n hepsinin                

Na+-K+ ATPaz A alleli ta d klar gözlenmi tir. Na+-K+ ATPaz C alleli ta mayan 

bireylerde (AA genotiplilerde) ise IABP kullan m n n 4.28 kat artt saptanm t r. 

*Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r X2: 2,55  p:0,27 **p:0,20 (Fisher Exact 

Test)  OR:1,09 %95 CI: 1,002-1,19; **p:0,186 (Fisher Exact Test)  OR:4,28 %95 CI: 

0,47-39,10. 
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Tablo 4.5- Hasta Grubunda Na+-K+ ATPaz genotipleri, A ve C alleli varl  ile IABP 
kullan m ili kisi 

Na+-K+ATPaz 

GENOT PLER * 

IABP kullan m yok IABP kullan m var 

AA 25 (%89,3) 3(%10,7) 

CC 22 (%100) 0 

AC 17 (%94.4) 1 (%5,6) 

Na+-K+ ATPaz A Ta ma** IABP kullan m yok IABP kullan m var 

A (-)  22 (%100) 0 

A (+) 42 (%91,3) 4 (%8,7)* 

Na+-K+ ATPaz C Ta ma IABP kullan m yok IABP kullan m var 

C (-) 25 (%89,3) 3 (%10,7)** 

C (+) 39 (%97,5) 1(%2,5) 

*Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r X2: 2,55  p:0,27  
**p:0,20 (Fisher Exact Test)  OR:1,09 %95 CI: 1,002-1,19; **p:0,186 (Fisher Exact  
Test)  OR:4,28 %95 CI: 0,47-39,10  

Hasta grubunda Na+-K+ ATPaz genotipleri ile ölüm ili kisi tablo 4.6 da verilmi tir. 

Olum gerçekle en bireylerin hepsinin  Na+-K+ ATPaz A alleli ta d klar ; C alleli 

ta mayan bireylerde (AA genotiplilerde) ölüm riskinin  2,85 kat artt

 

da gözlenmi tir. 

(p:0,367(Fisher Exact Test)  OR:2,85 %95 CI: 0,27-30,00)  

Tablo 4.6- Hasta Grubunda Na+-K+ ATPaz genotipleri, A ve C alleli varl  ile ölüm  ili kisi 

Na+-K+ATPaz 

GENOT PLER  * 

Olum  yok Olum    var 

AA 26 (%92,9) 2(%7,1) 

CC 22 (%100) 0 

AC 17 (%94,4) 1(%5,6) 

Na+-K+ ATPaz A Ta ma ** Olum  yok Olum    var 

A (-)   22 (%100) 0 

A (+) 43 (%93,5) 3 (%6,5)* 

Na+-K+ ATPaz C Ta ma Olum  yok Olum    var 

C (-) 26 (%92,9) 2 (%7,1)** 

C (+) 39 (%97,5) 1 (%2,5) 

*Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r X2: 1,56  p:0,457 **p:0,303 (Fisher Exact Test)  
OR:1,07 %95 CI: 0,99-1,15; **p:0,367(Fisher Exact Test)  OR:2,85 %95 CI: 0,27-30,00 
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147 bç 

125 bç 

4.2. Alfa Adducin Genine Ait Bulgular 

Alfa Addusin genotiplerine ait %2 lik agaroz jel foto raf ekil 4.2 de görülmektedir.  

 

ekil 4.2- Adducin genotiplerine ait %2 lik agaroz jel foto raf görüntüsü. T alleli 147 bç, G 
alleli 125 bç olarak görülmektedir. 1. kolonda  TG, 2. kolonda da GG, 3. kolonda  TG, 4. 
kolonda  TG, 5. kolonda da GG, 6. kolonda da GG, 7. kolonda da GG genotipi izlenmektedir.  

Kontrol ve hasta grubuna ait addusin genotip ve allel frekanslar Tablo 4.7 de 

verilmi tir. Hasta grubunda TG genotipinin (%58)  kontrole göre (%26)  yükseldi i ve 

TT genotipinin kontrole göre azald gözlemlenmi tir (kontrol: %50 hasta %11.8).  

Tablo 4.7- Çal ma Gruplar na Ait Addusin Genotip ve Allel Frekanslar

 

ADDUS N GENOT PLER

 

KONTROL KORONER ARTER 

HASTASI  

TT 25 (%50.0) 8 (%11.8) 

GG 12 (%24.0) 20 (%29.4) 

TG 13 (%26.0) 40 (%58.8) 

ALLELER   

T 63 (%63) 56 (%41.17) 

G 37 (%37) 80 (%58.82) 
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Koroner arter hastalar nda Adducin G allel frekans kontrole göre istatistiksel olarak 

anlaml ekilde yüksek bulunmu (p:0.000) ve koroner arter hastal na yakalanma 

riskinin 7.5 kat artt Tablo 4.8 de saptanm t r.*X2: 0,42  p:0,33  OR:1,07 %95        

CI: 0,86-1,34; ** X2: 20.91 p:0,000 OR:7,5 %95 CI: 2,98-8,87. 

Tablo 4.8-Çal ma Gruplar n n Adducin T ve G alleli ta ma aç s ndan incelenmesi 

ADDUS N T ta ma * KONTROL KORONER  ARTER 

HASTALARI 

T (-) 12 (%24) 20 (%29,4) 

T (+) 38 (%76) 48 (%70,6)* 

ADDUS N G ta ma ** KONTROL KORONER ARTER 

HASTASI  

G (-) 25 (%50,0) 8 (%11,8) 

G (+) 25 (%50,0) 60 (%88,2)** 

*X2: 0,42  p:0,33  OR:1,07 %95 CI: 0,86-1,34; ** X2: 20.91 p:0,000 OR:7,5 %95 CI: 2,98-8,87   

Hasta grubunda Adducin genotipleri T alleli varl

 

ile dü ük kalp debisi ili kisi        

tablo 4,9 da gösterilmektedir. Addusin G ta mayan (TT genotipli) bireylerde dü ük 

kalp debisi geli me riskinin 5 kat artt

 

tespit edilmi tir.(OR: 5, 0 %95 CI:0, 98-25, 52).          
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Tablo 4.9- Hasta Grubunda Addusin genotipleri ve T alleli varl ile ile dü ük kalp 

debisi ili kisi 

ADDUC N GENOT PLER * Dü ük kalp debisi  
yok 

Dü ük kalp debisi 
var 

TT 6 (%75) 2(%25) 

GG 18 (%90) 2 (%10) 

TG 39 (%97,.5) 1 (%2,5) 

ADDUC N T Ta ma** Dü ük kalp debisi yok Dü ük kalp debisi 
var 

T (-)   18 (%90) 2(%10)* 

T (+) 45 (%93,.8) 3 (%6,3) 

ADDUC N G Ta ma*** Dü ük kalp debisi yok Dü ük kalp debisi 
var 

G  (-)   6 (%75) 2(%25)** 

G (+) 57 (%95) 3 (%5) 

*Grup ici kars la tirmalar X2 testi ile yap lm t r. X2 :5,24 p:0.073**p:0,462 (Fisher Exact Test)  
OR:1,6 %95 CI: 0,28-8,85; ** *X2: 4,14  p:0,102 (Fisher Exact Test)  OR:5,0 %95 CI: 0,98-
25,52  

Hasta Grubunda Addusin genotipleri, T ve G alleli ta yan bireylerde IABP kullan m 

ili kisi Tablo 4.10 da verilmi tir. Addusin G alleli ta mayan bireylerde ((TT 

genotiplilerde) IABP kullan m riskinin 2.5 kat artt

 

gosterilmi tir (X2: 2,07  p:0,355 

**p:0,33 (Fisher Exact Test)  OR:2,4 %95 CI: 0,36-15,87;***p:0,401 (Fisher Exact 

Test)  OR:2,5 %95 CI: 0,29-21,23            



 
36

 
Tablo 4.10- Hasta Grubunda Addusin genotipleri, T ve G alleli varl ile IABP 

kullan m aras ndaki ili ki 

ADDUS N GENOT PLER  * IABP kullan m yok IABP kullan m var 

TT 7 (%87,5) 1(%12,5) 

GG 18 (%90) 2 (%10) 

TG 39 (%97,5) 1 (%2,5) 

ADDUS N T Ta ma ** IABP kullan m yok IABP kullan m var 

T (-) 18 (%90) 2(%10)* 

T (+) 46 (%95,8) 2 (%4,2) 

ADDUS N G Ta ma*** IABP kullan m yok IABP kullan m var 

G (-) 7 (%87,5) 1(%12,5)** 

G (+) 57 (%95) 3 (%5) 

*Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r X2: 2,07  p:0,355 **p:0,33 (Fisher Exact Test)  
OR:2,4 %95 CI: 0,36-15,87;***p:0,401 (Fisher Exact Test)  OR:2,5 %95 CI: 0,29-21,23  

Hasta Grubunda Addusin genotipleri , T ve G alleli varl ile  ölüm ili kisi Tablo 4.11 

de verilmi tir. Addusin G alleli ta mayan (TT genotipli) bireylerde ölüm varl 

istatistiksel olarak anlaml ekilde yükselmi ve ölüm riski 15 kat artt saptanm t r. 

*Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r (X2: 9,90  p:0,007 **p:0,65 (Fisher 

Exact Test)  OR:1,2 %95 CI: 0,11-12,49; *** p:0,035 (Fisher Exact Test)  OR:15 %95 

CI: 1,52-147,28).              
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Tablo 4.11- Hasta Grubunda Addusin genotipleri, T ve G alleli varl ile ölüm 

aras ndaki ili ki 

ADDUS N GENOT PLER  * Ölüm yok Ölüm var 

TT 6 (%75) 2(%25) 

GG 19 (%95) 1 (%5) 

TG 40 (%100) 0 

ADDUS N T Ta ma ** Ölüm  yok Ölüm  var 

T (-) 19 (%95) 1(%5)* 

T (+) 46 (%95,8) 2 (%4,2) 

ADDUS N G Ta ma ** Ölüm  yok Ölüm  var 

G (-)   6 (%75) 2(%25)** 

G (+) 59 (%98,3) 1 (%1,7) 

*Grup içi kar la t rmalar X2 testi ile yap lm t r X2: 9,90  p:0,007 **p:0,65 (Fisher Exact Test)  
OR:1,2 %95 CI: 0,11-12,49; *** p:0,035 (Fisher Exact Test)  OR:15 %95 CI: 1,52-147,28      
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TARTI MA  (BÖLÜM 5) 

Son zamanlarda genel olarak kardiyovasküler hastal k insidans nda azalmalar 

izlenmesine ra men kalp yetmezli i insidans giderek artmaktad r. Bu duruma insan 

ömründeki uzama ve özellikle koroner kalp hastal klara ba l ölümlerin azalt lmas n n 

sebep oldu u dü ünülmektedir.  Kalp yetmezli i ise kalbin, dokular n metabolik 

ihtiyac n kar layacak yeterli kan di er organlara pompalayamamas eklidir. Çe itli 

nedenlerle ortaya ç kabilen kalp yetmezli inde, kalbin pompa gücündeki azalmay ve 

at m hacmindeki dü meyi telafi etmek amac yla vücutta birçok savunma mekanizmas 

devreye girmektedir.  Bu de i iklikler, kalbin sistolik ve diastolik kan hacimlerinin 

düzenlenmesi (Frank-Starling mekanizmas ), nörohumoral de i iklikler ve kardiyak 

hipertrofi olarak tan mlanmaktad r (2,39).  

Kalp, yetmezli e gitmeye ba lad nda diyastol sonu kardiyak hacmin artmas yla 

birlikte duvar gerilimi de artmaya ba lar ve Frank-Starling mekanizmas na göre bu 

durum, belli bir noktaya kadar, kalbin at m hacmini artt r r(39). Kalbe gelen kan 

(diyastol sonu kardiyak hacim) atamayan kalp, at m gücünü artt rarak dengesini 

korumaya çal r. Ayr ca kalbin at m hacmindeki dü me sempatik sinir sistemi 

aktivitesini harekete geçirerek kalp h z n artt rmaya, kalpte pozitif inotropik etki 

olu turmaya, sistemik ven ve arteriollerde 

 

reseptör uyar m na yol açt gösterilmi tir 

(42).  

Aktive olan tüm bu mekanik ve humoral etkiler sonucunda yetmezli e götüren 

ko ullar n devam etmesi halinde kardiyak duvar gerilimini azaltmaya, böylece de kalbin 

performans n artt rmaya yönelik bir kompensasyon mekanizmas olarak kardiyak 

hipertrofi meydana gelmektedir. Stres alt ndaki kalpte protein sentezi h zlanmaya 

ba lar; eri kin myositler prolifere olmazken kardiyak fibroblastlarda önemli derecede 

proliferasyon meydana gelir, kollajen sentezi ve birikimi artar. Hipertrofik kalpte enerji 

gereksinimindeki art a oranla mitokondrilerin artamamas kalbin enerji rezervini 

k s tlamakla birlikte kapiller yataktaki proliferasyonun da k s tl l kontraktil 

proteinlerin sentez h z na yeti ilememesine, oksijenin myositlere yeterince 

ula amamas na neden olur. Bu a amadan sonra kalp yetmezli i bir k s rdöngü halinde 

ilerlemeye devam eder; vücudun savunma mekanizmalar n n yap sal de i ikliklere yol 

açarak durumun daha da kötüye gitmesine neden oldu u bildirilmi tir (42,43).  



 
39

 
Kalp yetmezli inde pozitif inotropik ilaç olarak dijitalis ve türevleri kullan lmaktad r. 

Bu tür ilaçlar n temel olarak bilinen dört önemli etkisi vard r: pozitif inotropik etkilerle 

kalbin at m hacminin artmas n sa lay p, barorefleks hassasiyetini artt rarak sempatik 

aktiviteyi azalt p vagal tonusu artt r r, norepinefrin, renin-anjiyotensin düzeylerini 

dü ürür; elektrofizyolojik etkinlik gösterirler. Ta ikardiye yol açmadan pozitif inotropik 

etkilere sahip olan bu ilaçlar, hücre zarndaki Na+-K+ ATPaza ba lanarak etkinlik 

göstermektedirler. Digitalis türevi ilaçlar n ba lanmas yla inibe olan Na+-K+ ATPaz n 

Sodyumu hücre d na atamamas , hücre içinde birikmesini engellemek için Na+-Ca+2 

de i tirici kanallar n aktivasyonuna, böylece de hücre içinde Ca+2 iyonlar n n artarak 

kontraktiliteyi artt rmas na neden olmaktad r (40,44).  

Kardiyak hipertrofide, kardiyomyositlerde de ekstrasellüler aral kta da yap sal düzeyde 

de i iklikler olur; bunlar: 1. myozin, aktin, tropomyozin ve troponinler gibi kontraktil 

proteinlerde, 2. alfa-aktinin, myomesin ve M-proteini gibi sarkomerik iskelette, 3. 

tubulin, desmin, aktin, adducin gibi sitoskeletal proteinlerde, 4. distrofin, spektrin, talin, 

vinculin, ankrin gibi zara ba l proteinlerde , 5. hücreleraras ileti imle ilgili 

proteinlerde olu an de i ikliklerdir(42,43). Kontraktil proteinlerde genel olarak 

downregülasyon görülürken, sitoskeletal proteinler upregüle olmakta, hücreleraras 

ba lant proteinlerinde düzensizlikler izlenmektedir(42). 

Kalp, mekanik yüklenmelere hücre büyüklü ünü artt rarak ve iyon ta y c lar n n 

ekspresyon ve aktivitelerinde de i imlere yol açarak yan t vermektedir(17). Bu, kalbin 

artm olan yükünü erken dönemde bir miktar takviye edebilmek için geli tirilmi 

(kompensatuar) bir mekanizmad r(17). Kalbin yükü artmaya devam ederse yaln zca 

hücre düzeyinde meydana gelen ba lang ç de i iklikleri  zamanla kalp dokusunun 

geneline yay larak yeniden ekillenmelere, kardiyak hipertrofiye, hatta kalp 

yetmezli ine kadar gidebilir(17). Hipertrofide de kalp yetmezli inde de yeniden 

ekillenme olay hastalar aritmilere, ani ölümlere kadar götürebilmektedir(16). 

Hücresel yeniden ekillenme olay kontraktil fonksiyonlarda temel bir rol oynad ndan 

dolay kontraktilitede önemli olan Ca+2 iyonunun hücreye giri -ç k n sa layan 

ta y c lar n üzerinde durulmakta, Na+/Ca+2 de i tirici kanallar arac l yla hücreiçi 

kalsiyum miktar n n düzenlenmesinde görev alan Na+ iyonu da ara t r lmaktad r(17).  

Kardiyak hipertrofide ve kalp yetmezli inde hücre içine Na+ al m n n artt , hücre 

d na ç k n n ise azald belirlenmi tir(17). 
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Çal malar n sonuçlar na göre Na+-K+ ATPaz aktivitesi kardiyak hipertrofi 

durumlar nda %40 oran nda dü ü göstermekte; sa l kl ve hipertrofik olma 

durumlar na göre Na+-K+ ATPaz altbirimlerinin oranlarda de i meler 

olabilmektedir(4,5,44,45,46).Ancak çal malar n ço unda ya anan belli sorunlar vard r; 

bunlar daha çok Na+-K+ ATPaz n fonksiyonelli inin gösterilmesi zorluklar ndan 

kaynaklanmaktad r; Na+-K+ ATPaz etkinli i birden fazla faktörden etkilenebilece inden 

dolay çal lmas , çal ld takdirde ise hatalardan kaç n lmas zordur(4). Bu             

Na+ / K +ATPaz enziminin hücredeki di er pompa fonksiyonlar ndan, etkile imde 

bulundu u di er sinyal ileti yollar ndan, fosforilasyon durumlar ndan dahi 

etkilenebilmektedir(4). Bu yüzden fonksiyonel durumunun ölçülmesinde zorluk 

ya anmaktad r(4). 

Na+ / K +ATPaz n kardiyak hipertrofi ve kalp yetmezli i durumlar ndaki 

fonksiyonlar yla ilgili çal malar, bu enzimin hücre içi proteinlerle ba lant lar n n 

ara t r lmas yla farkl boyutlar kazanm t r. Özellikle kontraktil proteinlerden olan 

aktinle ba lant l çal an adducin proteininin Na+ / K +ATPaz fonksiyonlar nda, 

dolay s yla da iyon geçi lerinin düzenlenmesinde önemli bir yere sahip oldu u 

dü ünülmektedir (47). 

Eritrosit Na+ / K +ATPaz aktivitesinin genetik ve çevresel faktörlere ba l oldu u görü ü 

ileri sürülmektedir (10). Üc alt üniteden olu an Na/K ATPaz enziminin   alfa 

sunünitesinin 4 izoformu (48,49,50) ve  beta sunünitesinin 3 izoformu (51) 

bulunmaktad r. Bu izoformlar n ekspresyonlar doku spesifiktir (48,51).  

Bu enzim diabetik nöropati ile ili kili oldu u ileri sürülmektedir (50,52). Alfa 1 

izoformu ço unlukla periferal sinirlerde (48,53) ve eritrositlerde eksprese olmaktad r 

(54,55,56).  Bu izoformu kodlayan ATP1A1 geni 1. kromozomda p 21 de lokalize 

oldu u gösterilmi tir (50). Eritrositlerdeki Na/K ATPaz aktivitesi Tip 1 DM te de 

azald rapor edilmi tir (52-55). Ayr ca eritrositlerde ve siyatik sinirdeki aktivite 

azalmalar n n birbiriyle ili kili oldu u gösterilmi tir (56) . Enzim spesifik aktivitesinin  

ayn zamanda siyatik sinir (52), retina (10) kalp (9) gibi diabetik komplikasyonlarda 

dü mü  oldu u yap lan cal malarda gösterilmi tir. 

Na+ / K +ATPaz spesifik aktivitesi etnik gruplar aras de i iklik göstermekrtedir. Afrika 

ve Amerikal lardaki (57) aktivitenin beyaz rktan daha dü ük olarak bulunmas

 

ve bu 

toplumlarda diabetik nöropatinin daha erken dönemde daha ileri boyutta görülmesi  

diabetik nöropatinin genetik yatk nl n n oldu u ve bu enzimin Kuzey Afrika diabet 
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hastalar nda nöropati geli imine yatk nl a neden oldu u görü ünün ileri sürülmesine 

neden olmu tur (57,58,59,60). 

Na+ / K +ATPaz  1 izoformunu kodlayan gen diabetik nöropati için aday gen olarak 

ileri sürülmektedir (11,61). ATP1A1 in 1. intronundaki varyant alleli ta yanlarda 

diabetik nöropati geli imi için rölatif riskin %6.5 oldu u saptanm t r(58,59,62).  

ATP1A1 geninde iki restriksiyon bölgesi tan mlanm t r (50,63). ATP1A1 geni 

 

1 

katalitik izomorfu kodlar. Eritrositde  exprese olur ve sinir dokusunda miktar fazlad r. 

Etnik varyasyonun varl Na+ / K +ATPaz  aktivitesinin genetik olarak kontrol 

edildi inin bir göstergesi oldu u ileri sürülmektedir (11). Bu polimorfizm Kuzey 

Afrikal sa l kl bireylerde s k olarak bulunmaz. C alleli frekans Kuzey Afrikal larda 

%9.4 iken Avrupa populasyonunda %10 oran nda görülür. Bu durum Avrupa ve Kuzey 

Afrikal bireyler aras ndaki eritrosit aktivite farkl l n n aç klamamaktad r. E er       

Na+ / K +ATPaz  genetik olarak etkileniyorsa  ba ka bir polimorfizmle ili kili 

olabilece i görü ü ileri sürülmektedir (11).  

Jannot ve ark.(11) n n yapt çal mada ATP1A1 genotip da l m Avrupa 

populasyonunda AA CC, AC genotiplerinin ve  A ve C allerinin frekanslar s ras yla 

%81.3, %1.4,  %17.3 ve %90, % 10 olarak; Kuzey Afrika populasyonunda ise %81.3, 

%0, %18.7 ve %90.6 ve %9.4  olarak saptanm t r.  

Çal mam zda kontrol grubunda Na+-K+ ATPaz AA,CC,AC genotip ve A, C allelerinin 

frekanslar s ras yla 0.58,0.20,0.22 ve 0.69,0.31 ve hasta grubunda ise 0.41,30.2, 0.26 ve 

0.54,0.45 olarak saptad k. Kontrol grubumuza ait Na+-K+ ATPaz genotip da l mlar n n  

Jannot ve ark.(11) n n yapt çal mada elde etti i Avrupa ve Kuzey Afrika 

populasyonuna ait da l mdan oldukça farkl oldu u gözlenmi tir.  

Na+-K+ ATPaz genotiplerine göre KAH geli me riski incelendi inde C alleli ta yan 

bireylerin KAH yakalanma riskinin 1,97 artt  gözlenmi tir .  

Kardiyopulmoner baypas (KPB), kalp yetmezli i ile sonuçlanabilecek ciddi yan etkileri 

indükleyebilir (64). Kardiyopulmoner baypas n yan s ra miyokardiyal ve di er 

organlar n korunmas için hipotermik ve hiperkalemik kardiyopleji solusyonu 

kullan lmaktad r. Yalç n ve ark (65) yapm oldu u çal mada hiperkalemik 

kardiyopleji solüsyonu kullan m n Na+ / K +ATPaz  fonksiyonunu etkileyebilece i 

gösterilmi tir. Postoperatif dü ük kalp debisi geli me insidans %10 civar nda oldu u 

gösterilmi tir. Bu hastalarda ölüm ise %17 kadar yüksek bir oranda görülebilir (66).  
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Çal mam zda KPB ile elektif olarak yap lan KABC sonras nda 5 hastada postoperatif 

dönemde dü ük kalp debisi geli mi tir. Dü ük kalp debisi geli en bu hastalar n 4 ünde 

IABP kullan m ihtiyac do mu ve yine bu hastalar n 3 ü postoperatif erken dönemde 

kaybedilmi tir. Bu hastalar n preoperatif dönemdeki verileri incelendi inde ölüm riski 

aç s ndan di er hastalar ile aralar nda fark olmad saptanm t rTümü sigara içicisi, 

hiperlipidemik ve diabetik olan hasta grubunda ortalama ejeksiyon fraksiyonlar %45 

(orta derecede sol ventrikül disfonksiyonu) olarak bulunmu tur.  

Hastalar n genotiplemesine bak ld nda C alleli ta mayan (AA genotipli bireyler) 

bireylerde dü ük kalp debisi geli me riskinin 5.71 kat, IABP kullan m n n 4.28 kat ve 

ölüm gerçekle me oran n n 2.85 kat artt gösterilmi tir.  

Na+-K+ATPaz n miyokardiyal fonksiyonda kilit rol oynad bilinmektedir (64). 

Çal mam z n sonuçlar , AA genotipli bireylerin postoperatif dönemde kalp yetmezli i 

ve ölüm ile sonuçlanabilecek riski ta d n göstermektedir. Bu nedenle AA genotipli 

hastalar n önceden tayin edilmesi ve cerrahi i lem öncesi gerekli tedbirlerin al nmas , 

ölüm riskini belirgin ölçüde dü ürebilece ini dü ünmekteyiz.  

Na+-K+ ATPaz genotiplerine göre dü ük kalp debisi varl incelendi inde, dü ük kalp 

debisine sahip olanlar n hepsinin Na+-K+ ATPaz A aleli ta d klar bununla birlikte CC 

genotipli bireylerin hiçbirinde dü ük kalp debisi bulunmad gözlenmi tir. AA 

genotipli bireylerde ise  dü ük kalp debisi olu ma riskinin 5.71 kat artt gözlenmi tir  

Na+-K+ ATPaz genotipleri ile pompa kullan m ili kisi incelendi inde; pompa 

kullan lan hastalar n n hepsinin Na+-K+ ATPaz A alleli ta d klar ve AA genotipli 

bireylerde pompa kullan m n n 4.28 kat artt saptanm t r . 

Hasta grubunda Na+-K+ ATPaz genotipleri ile ölüm ili kisi incelendi inde ölüm 

gerçekle en bireylerin hepsinin  Na+-K+ ATPaz A alleli ta d klar ; AA genotipli 

bireylerde ölüm riski  2.85 kat artt gözlenmi tir .  

Yapt m z literatür ara t rmas nda Na+-K+ ATPaz genotipleri ile dü ük kalp debisi , 

pompa kullan m ve ölüm ili kisini ara t ran herhangi bir çal maya 

raslayamad m zdan bu konuda tez çal mam z ilk verileri içermektedir. 

Addusin heterodimerik bir sitoiskelet proteinidir( 67). Yap lan çal malarda 

 

addusin 

Trp allelinin kardiyovasküler hastal klar (68) ve böbrek hastal klar (69,70) için yüksek 

risk olu turdu u ileri sürülmektedir. Retrospektif bir çal mada alfa addusinin mutasyon 

allelini ta yanlarda myokard infarktüsü ve inme geçirme riskinin azald 

saptanm t r(71). Morrison ve ark (72) taraf ndan yap lan çal mada alfa addusin Trp 
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allelinin hipertansiyonlu bireylerde koroner kalp hastal riskini 2 kat artt rd ve 

Gly460Trp polimorfizminin sa l n kötüye gitti ini gösteren bir belirteç oldu unu ileri 

sürmektedirler. 

Alfa addusin Trp alleli Asya toplumunda beyaz rka göre yüksek olarak bulunmaktad r 

(73,74). 

Wang ve ark.n n (75). Çin toplumunda yapt klar çal mada GG , TT ve TG genotip 

da l mlar n s ras yla 22.3%,32.6%,45.1% olarak tespit edilmi tir  

Cusi ve ark (27) Gly ve Trp  allellerinin frekans n s ras yla talyan toplumunda %86.4 

ve  %13.6 ve Frans z toplumunda %83.7 ve %16.3 ve olarak tespit edilmi tir. Total 

sa l kl grupta GG,TT ve TG genotiplerinin da l m n %73.2, %3.3 ve %23.5 olarak 

bulmu lard r.  

Çal mam zda kontrol grubunda GG, TT, TG genotiplerinin ve G, T allelerinin  

da l m n %24.0,%50.0, %26.0 ve %37,%63 olarak hasta grubunda %29.4, %11.8, 

%58.8 ve %58.8,%41.1 saptad k. Bulgular m z frekans da l m m z n Asya 

populasyonuna daha yak n oldu u izlenimini vermektedir.  

Li ve ark (76) n n geni bir populasyonunda yapt klar çal mada Gly460Trp 

polimorfizminin sistolik kan bas nc ile birlikte kullan ld nda ve kardiyovasküler 

olaylar n ve bunlara ba l ölümnin önceden tahmininde kullan labilecek etkin bir 

belirteci oldu unu saptam lard r.  

Çal mam zda koroner arter hastalar nda Addusin G allel frekans kontrole göre 

istatistiksel aç dan anlaml ekilde yüksek olarak saptad k. Ayr ca G alleli ta yanlar n  

koroner arter hastal na yakalanma riskinin 7.5 kat artt tespit gözlemledik. 

Hasta grubunda Addusin genotipleri ile dü ük kalp debisi, IABP kullan m ve ölüm  

ili kisi incelendi inde addusin G ta mayan (TT genotipli) bireylerde dü ük kalp debisi 

geli me riskinin 5 kat artt , IABP kullan m riskinin 2.5 kat artt ve ölüm riskinin 15 

kat artm oldu unu saptad k . 

Elde etti imiz sonuçlara göre alfa addusin T allelinin literatürle uyumlu biçimde 

kardiyovasküler hastal klar ve ölüm için yüksek risk olu turdu u izlenimi edinilmi tir.      
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Sonuç olarak diyebiliriz ki: 

1.Na+-K+ATPaz A aleli ta ma aç s ndan çal ma gruplar incelendi inde A alleli 

ta mayan (CC genotipinin) KAH grubunda artt fakat istatistiksel olarak 

anlaml l a ula mad , C aleli ta ma aç s ndan incelendi inde ise C alleli ta yan 

(CC+CG genotipinin)bireylerin  KAH yakalanma riskinin 1,97 artt  gözlenmi tir 

2.Na+-K+ ATPaz A aleli ta yan bireylerin (AA+AC) tamam n n dü ük kalp 

debisine sahip olduklar bununla birlikte CC genotipli bireylerin hiçbirinde dü ük 

kalp debisi bulunmad gözlenmi tir. C alleli ta mayanlarda  (AA genotipli 

bireyler) ise  dü ük kalp debisi olu ma riskinin 5.71 kat artt gözlenmi tir. 

3. ntraaortik balon pompas

 

kullan lan hastalar n hepsinin Na+-K+ ATPaz A alleli 

ta d klar , Na+-K+ ATPaz C alleli ta mayan bireylerde (AA genotiplilerde) ise 

IABP kullan m n n 4.28 kat artt gözlenmi tir.Bu bulgumuza dayanarak IABP 

kullan m öncesinde hastadan  Na+-K+ ATPaz allel verilerinin kullan labilece ini 

önermekteyiz. 

4.Ölüm gerçekle en bireylerin hepsinin  Na+-K+ ATPaz A alleli ta d klar ; C alleli 

ta mayan bireylerde (AA genotiplilerde) ölüm riski  2.85 kat artt da gözlenmi tir. 

5. Çal mam z n sonuçlar , AA genotipli bireylerin postoperatif dönemde kalp 

yetmezli i ve ölüm ile sonuçlanabilecek riski ta d n göstermektedir. Bu nedenle 

AA genotipli hastalar n önceden tayin edilmesi ve cerrahi i lem öncesi gerekli 

tedbirlerin al nmas , ölüm riskini belirgin ölçüde dü ürebilece ini dü ünmekteyiz.  

6.Adducin polimorfizmi incelendi inde,hasta grubunda TG genotipinin (%58)  

kontrole göre (%26)  yükseldi i ve TT genotipinin kontrole göre azald 

gözlemlenmi tir 

7.Koroner arter hastalar nda Addusin G allel frekans kontrole göre istatistiksel 

olarak anlaml ekilde yüksek bulunmu (p:0.000) ve koroner arter hastal na 

yakalanma riskinin 7.5 kat artt belirlenmistir. 

8.Adducin G ta mayan (TT genotipli) bireylerde dü ük kalp debisi geli me riskinin 

5 kat artt , IABP kullan m riski 2.5 kat artt  gosterilmi , ölüm varl istatistiksel 

olarak anlaml ekilde yükselmi ve ölüm riski 15 kat artm olarak saptanm t r. 

9. Yapt m z çal man n sonuçlar naa göre alfa adducin T allelinin literatürle 

uyumlu biçimde IABP kullan m ve ölüm için yüksek risk olu turdu u ve ileride 

yap lacak çal malara k tutaca izlenimi edinilmi tir.  
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