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ÖZET 

Bağcı, G. (2009). Diyabetik Koroner Arter Hastalığında Monosit Kemotaktik Proteini 

(MCP-1) A-2518G ve CCR2 Reseptörü G190A Gen Polimorfizmlerinin Đncelenmesi. 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp ABD. Yüksek Lisans 

Tezi. Đstanbul.  

 

Bu çalışmanın amacı  diyabetik koroner arter hastalığı gelişiminde MCP-1 A−2518G ve 

CCR2 G190A  polimorfizmlerinin etkilerini araştırmaktır. 81 koroner arter hastalığı 

bulunan diyabetik hasta, 62 koroner arter hastalığı olmayan diyabet hastası ve 62 

sağlıklı kontrol kullanılarak genotipleme yapıldı. Diyabetik koroner arter hastalığı 

bulunan hasta grubuyla kontrol grubu arasında  MCP-1  A-2518G  genotip (p:0,01 

X2:9,11) ve allel dağılımı (p:0,01 X2:6,53) açısından istatistiksel olarak anlamlı 

derecede fark vardır. Koroner arter hastalığı olmayan diyabetik hastalarla kontroller 

arasında her iki polimorfizm içinde herhangi bir önemli fark (P>0,05) yoktur.   Diğer 

yandan tüm hasta grubuyla kontrol grubu arasında MCP-1 A-2518G  genotip dağılımı 

(p:0,02 X2:7,42) açısından anlamlı bir fark gözlenmiştir. Buna karşın CCR2 G190A 

polimorfizmi için hasta grupları ve kontrol grubu arasında herhangi bir anlamlı farklılık 

saptanmamıştır.  MCP-1 –2518 G allel frekansı kontrol grubunda hasta gruplarına göre 

yüksek olarak tespit edilmiştir.  

 

Sonuç olarak MCP-1 -2518 G allelinin diyabetik koroner arter hastalığı gelişimine karşı 

koruyucu olduğu izlenimi edinilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: MCP-1, CCR2, Diyabetes Mellitus, Polimorfizm, Koroner Arter 

Hastalığı 
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                                         ABSTRACT 

Bağcı, G. (2009). Investigation of MCP-1 A-2518G and CCR2 G190A Gene 

Polymorphisms on Development of Diabetic Coronary Artery Disease. Istanbul 

University, Institute of Health Science, Molecular Medicine. Yüksek Lisans Tezi. 

Đstanbul.   

 

The aim of  our study was to investigate the effect of  MCP-1 A −2518G and CCR2 

G190A polymorphisms  on the development of diabetic coronary heart disease. 81 

diabetic patient with coronary heart disease, 62 diabetic patient without coronary heart 

disease and 62 disease free controls were genotyped.  There were significant differences 

between diabetic patient with coronary heart disease and control groups in MCP-1 A-

2518G  genotype (p:0,01 X2:9,11) and allele distribution (p:0,01 X2:6,53). No 

significant difference in the frequencies of any of the polymorphisms between diabetic 

patient without coronary heart disease and the controls was found (P>0,05). On the 

other hand there was significant difference between total diabetic patient and control 

groups in MCP-1 A-2518G  genotype distribution (p:0,02 X2:7,42). In contrast, we did 

not find significant differences in CCR2 G190A polymorphism in patient groups and 

control group. MCP-1 -2518G allele frequencies were significantly higher than in 

patients groups. 

In conclusion, MCP-1 -2518G allele seems to be protective against development of 

diabetic coronary artery disease.  

 

 

 

Key words: CCR2, MCP-1, Diabetes Mellitus, Polymorphism, Coronary Artery Disease 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 

        Diyabet bir çok ülkede ölüme neden olan ilk 5 hastalık içerisinde yer almaktadır. 

2000 yılında  yapılan analizde Dünya’da 141.9 milyon tip 2 diyabetli hasta olduğu 

tahmin edilmektedir. Diyabetes Mellitus (DM) insan vücudunda insulin yokluğu, 

eksikliği veya periferik etkisizliği sonucu ortaya çıkan, karbonhidrat, yağ ve protein 

metabolizmasında bozukluklar ile seyreden kronik hiperglisemik bir metabolizma 

hastalığıdır. Diyabetik hastalarda koroner arter hastalığına bağlı mortalite ve morbidite 

normal populasyona göre 2-3 kat fazladır (1,2,3,4,5). 

        Koroner arter hastalığı (KAH), diyabetiklerde hem daha erken yaşlarda ortaya 

çıkmakta hem de koroner lezyonlar daha kompleks ve yaygın olma eğilimi 

göstermektedir (6). Diyabetik hastalardaki endotel disfonksiyonu, proinflamatuar 

durum, lipoproteinlerdeki bozukluklar, tromboza eğilim ve otonom fonksiyon 

bozukluğu artmış kardiyovasküler olaylardan sorumlu mekanizmalardır (7). 

         Ateroskleroz, lipid ve konnektif doku elemanlarından oluşan lokalize intimal 

plakların oluşturdugu bir  hastalıktır. Ateroskleroz, çevresel faktörler yanında genetik 

faktörlerin de rol aldığı  multifaktöryel hastalıklar grubundadır. Gerek diyabet gerekse 

aterosklerozda akut faz protein seviyelerinin artması, makrofajların, T lenfositlerin ve 

mast hücrelerinin aktiflenmesi bu hastalıkların gelişiminde inflamasyonun önemli rol 

oynadığını düşündürmektedir (8,9). 

         Kemokinler; inflamasyonun önemli göstergelerinden olup enfeksiyon, doku 

hasarı, allerji, malign tümör patofizyolojisi, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabetle 

ilişkisi olduğu ileri sürülen geniş polipeptid ailesinden oluşmaktadır (10). 

          Kemokinlerin bir üyesi olan monosit kemotaktik protein -1 (MCP-1),   CCL2  

geni tarafından kodlanır. MCP-1’in mononükleer hücrelerin aktivasyonu ve 

inflamasyon bölgesine getirilmesi, sitokin sentezi ve enflamatuar süreçte etkili olduğu 

ve aterosklerozun başlamasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir (11,12). 
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      MCP-1 geninin  düzenleyici  bölgesinde tanımlanan A-2518G polimorfizminin 

MCP-1’in  transkripsiyon aktivitesini etkilediği, hem tip 1 hemde tip 2 diyabet ayrıca 

insülin direnci ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bildirilmiştir (13). 

        MCP-1’in reseptörü olan CCR2 ; CCL7, CCL8 ve CCL13 ligandlarına da afinite 

gösteren bir kemokin reseptörüdür (11). CCR2 reseptörünün aterosklerotik plaklara 

makrofajların göç ettirilmesinde ilişkisi vardır. CCR2 gen ekspresyonunun varlığı 

makrofajlardan başka aterosklerotik plakların endotelyal ve düz kas hücrelerinde de 

gösterilmiştir (14). 

      CCR2 proteinini kodlayan genin 1. ekzonunun 190. pozisyonunda Guaninin 

Adenine dönüşümüne neden olan bir polimorfizm bulunmaktadır. Bu nükleotid 

değişimi proteinin transmembran bölgesindeki valin (V)’in izölösin (I)’e (V64I) 

değişimiyle sonuçlanır. CCR2-64I polimorfizmine sahip olan bireylerin inflamatuar 

hastalıklar için düşük bir risk taşıdığı bildirilmesine rağmen bu polimorfizmin KAH’la 

ilişkisine dair çelişkili raporlar da vardır (14). 

 

     Bu bilgiler ışığında bu  tez çalışmasında diyabetes mellitusta koroner arter hastalığı 

gelişiminde inflamasyonun genetik rolünü araştırmak için MCP-1 ve CCR2 reseptörü 

gen polimorfizmlerini incelemeyi amaçladık. 
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2. GE�EL BĐLGĐLER 

2.1. Diyabetes Mellitus 

          Diyabetes Mellitus (DM) insan vücudunda insülin yokluğu, eksikliği veya 

periferik etkisizliği sonucu ortaya çıkan, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında 

bozukluklar ile seyreden kronik hiperglisemik bir metabolizma hastalığıdır (1).  DM 

tüm toplum ve ırklarda görülen bir hastalıktır. Özellikle yüksek refah seviyesine sahip 

ülkelerde sıklığı giderek artmaktadır. Ülkemizde 1999 yılında yapılan ve Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tarafından desteklenen bir çalışma olan Türkiye Diyabet Epidemiyoloji 

Projesi’inde (TURDEP) 20 yaş ve üzeri bireylerde % 7.2 oranında diyabet saptanmıştır 

(2). 

          Tip 2 Diyabet, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de yaşayan Avrupa kökenli 

insanlarda geçmiş yıllara kıyasla hızla artmaktadır. Gerçekten de bu populasyonda yaşı 

20’nin üzerinde olanlarda, öncelikle tip 2 diyabet olmak üzere, diyabet olduğu 

bilinenlerin oranı % 5 civarındadır ve bu oran sürekli yükselmektedir. 1993 yılından 

beri ABD’de her yıl yeni tanı konan vaka sayısı 625.000’dir ve günümüzdeki toplam tip 

2 diyabetli sayısı ise 7,5 milyondur. Avrupa Birliği (AB) bünyesinde yapılmış olan 

bütün çalışmalar her iki diyabet tipinin de görulme sıklığının arttığını göstermektedir. 

Avrupa Birliği’nde bugün yaklaşık 12,5 milyon diyabet tanısı almış hasta 

bulunmaktadır. WHO verilerine göre herhangi bir populasyondaki tip 2 diyabet 

prevalansı % 1 ile % 50 arasında değişmektedir (3). 

2.1.1. Diyabetin Tanısı Ve Sınıflaması 

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun Diyabetin tanısı ile ilgili 1970’ lerde yapmış 

olduğu sınıflama ve tanı kriterleri 1997’ye kadar kabul görmüştür. Bu tarihte Amerikan 

Diyabet Derneği (ADA) tarafından yeni tanı kriterleri önerilmiş ve bu 1999’da WHO 

tarafından kabul görmüştür (4,5).  

     Diyabette tanı eşikleri, retinopati ve nefropati gibi diyabete özgü mikrovasküler 

komplikasyonların ve glukoz intoleransının doğal seyriyle ilgili epidemiyolojik 

çalışmalardan elde edilmektedir (4,5). 

         Son ADA-WHO tanısal kriterlerinde diyabet tanısının 3 şekilde konacağı 

bildirilmiştir. 
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1- Diyabetin klinik semptom ve bulguları olan kişilerde rastlantısal plazma glukozunun 

≥200mg/dl olması 

2- Açlık kan glukozunun ≥126 mg/dl olması 

3- Ağızdan verilen 75 g’lık glukoz yüklemesini (oral glukoz tolerans testi, OGTT) 

takiben 2 saat sonra ki plazma glukozunun ≥200 mg/dl olması 

 

        Obezler özelliklede santral obezitesi olanlar, Anne-baba yada çocuklarında tip 2 

diyabet olanlar,Yüksek riskli etnik azınlıklar, 45 yaşından yaşlı olanlar, Koroner kalp 

hastalığı, serebrovasküler veya periferik vasküler hastalık yada hipertansiyonu olanlar,  

Dislipidemisi olanlar, Gestasyonel diyabet yada iri bebek doğurma öyküsü olan 

kadınlar,  Obez ve polikistik hastalığı olanlar, Diyabet hastalığı için risk altındaki 

kişilerdir (5). 

Diyabetin mevcut sınıflaması hastalık etyolojisine göre  yapılmıştır. 4 kategori vardır; 

1-Tip 1 diyabet: Tip 1 diyabet iki ana alt gruba ayrılır: 

Tip 1a (otoimmün): Tip 1 diyabetlilerin çoğunu oluşturur. Dolaşımdaki adacık hücre 

antikorları gibi immün belirteçler beta hücrelerinde bir otoimmun yıkım olduğunu 

düşündürür.  

Tip 1b (idyopatik):  Otoimmüniteye dair herhangi bir kanıt yoktur  

2-Tip 2 diyabet 

3- Diğer spesifik diyabet tipleri 

4-Gestasyonel diyabet (5). 

2.2. Tip 2 Diyabet 

           En sık görülen diyabet tipi olup sıklığı % 85 civarındadır. Tip 2 diyabet ve 

bozulmuş glukoz toleransı sıklığı yaşla ilişkili olarak artar. 65 yaş üstü sıklığı % 25’e 

kadar ulaşır (4). 

          Tip 2 diyabeti olan kişilerin % 80 kadarı obezdir. Diyabet gelişme riski vücut 

kitle indeksi (VKĐ) artışı ile belirgin olarak artar. VKĐ>35 ile VKĐ<22 arasında kıyas 

yapıldığında 10 yıllık dönemde  diyabet gelişme riski 80 kat fazladır.  Diyabet için en 

büyük riski yağın cilt altı ve intra-abdominal biriktiği santral ve gövdesel obezite 

oluşturur. Klinik uygulamada santral obezite bel/kalça çevresi oranı ile tayin edilebilir. 

Bel çevresi gibi basit ölçümler özelliklede kardiyovasküler riski belirlemede 
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kullanılabilir. Obezite, viseral yağ miktarı ile ilişkili olarak insülin direncine neden olup 

diyabet oluşumuna katkıda bulunur (4,15). 

           Düşük fiziksel aktivite muhtemelen egzersizin hem insülin duyarlığını artırması 

hemde obeziteyi önlemesinden dolayı Tip 2 diyabet gelişimine katkıda bulunur. Fiziksel 

aktif kişilerde risk % 20-60 daha düşüktür. Tip 2 diyabetin ailesel kümelenmeler 

göstermesi genetik temellerinin olduğu görüşünü destekler (4,15). 

          Düşük doğum ağırlıklı bireylerde erişkin dönemde daha yüksek diyabet ve IGT 

sıklığı görülmektedir. Fetal ve erken çocuklukta yetersiz beslenme beta hücre gelişimini 

bozar ve insülin direncini uyarır, Đleriki yaşlarda fazla beslenme sonrası obezitenin 

katkısıyla diyabet kliniği ortaya çıkar (4). 

             Tip 2 diyabet beta hücre işlevlerinin ilerleyici olarak bozulmasıyla birlikte beta 

hücrelerinin karşılayamayacağı düzeyde artmış insülin direncinin gelişmesi nedeniyle 

oluşur. Tanı anında beta hücre işlevleri %50’lere inmiştir ve tedaviye rağmen devam 

eder (4,15). 

 

             Đnsülin direnci sıklıkla metabolik sendrom yada insülin direnci sendromu olarak 

bilinen klinik ve biyokimyasal özelliklerin birlikteliğiyle ilişkilidir. Bu sendrom glukoz 

intoleransı (tip 2 diyabet veya IGT), santral obezite, hipertansiyon, aterosklerozda 

hızlanma, düşük serum HDL ve yüksek trigliserid/VLDL konsantrasyonlarından oluşur.                          

Bu lipid bozukluğu tip 2 diyabet için karakteristik olup diyabetik dislipidemi olarak 

bilinir. Đnsülin direnci oluşumuyla ilgili diğer bir bozukluk da aterom oluşumunun 

ilerlemesinde rol oynayan plazminojen aktivator inhibitörü-1 ve fibrinojen gibi 

prokoagülan faktör konsantrasyonlarında artış olmasıdır  (4). 

2.2.1.  Diyabette Đnflamasyonun Rolü 

        Son zamanlarda bazı çalışmalarda tip 2 diyabetle C-reaktif protein ve siyalik asit 

gibi akut faz parametreleri arasında bir  ilişki bulunmuştur. Bu belirteçlerin ve IL-6‘nın 

diyabetik olmayan kişilerdeki yüksekliği artmış diyabet gelişimiyle ilişkilidir. 

Dislipideminin bir akut faz yanıtı olması ve sitokinlerin insülin direnci ve metabolik 

sendroma yol açabilmelerinden ötürü immünite ve inflamasyonun patogenezde anahtar 

rol oynadığı düşüncesi ileri sürülmüştür. Đnflamasyonun ateroskleroz patogeneziylede 
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ilişkili olduğu ve aktif doğumsal immünitenin hem diyabet hemde ateroskleroz için 

ortak öncül faktör olduğu ileri sürülmektedir (4). 

2.3.  Koroner Arter Hastalığı 

         Koroner Arter hastalığı gelişmiş batılı ülkelerde gerek mortalite gerekse morbidite 

nedeni olarak ilk sırada yer alan bir hastalıktır. Gelişmiş batı ülkelerinde bütün 

ölümlerin en az yarısı kardiyovasküler hastalıklara ve bunların dörtte üçü de 

aterosklerotik koroner arter hastalığına (KAH) bağlıdır. Amerika’da her yıl 600.000 kişi 

iskemik kalp hastalığından dolayı ölmekte ve bunların yarısında olay ani gelişmektedir. 

Genel olarak görülme sıklığı erkeklerde kadınlardan daha fazladır (4:1). Kırk yaşından 

önce koroner arter hastalığı görülme oranı 8:1; 40-60 yaş arası 4:1 ve 70 yaş sonrasında 

1:1’dir.  Erkeklerde en çok 50-60,  kadınlarda ise 60-70 yaş grubunda rastlanılmaktadır. 

Türkiye’de de kalp hastalıkları ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır (6). 

         Koroner kalp hastalığının ülkemizde yıllık mortalitesi binde 5.1, kadınlarda ise 

3.3’tür. Bu sayılar ülkemizi Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sıralara oturtmaktadır. 

Ülkemizde tüm ölümlerin % 45’i kalp damar hastalıklarından, % 36’sı kalp 

hastalıklarından, % 32’si ise koroner kalp hastalığından kaynaklanmaktadır.  Erişkin 

nüfusun önemli bir bölümünün bu hastalıktan aktif yaşlarda, yani orta yaş ve erken 

yaşlılık dönemlerinde etkilenmesi olayın ekonomik boyutunu da arttırmaktadır. Türk 

toplumunda koroner ateroskleroz gelişiminde rol oynayan en önemli risk faktörleri 

olarak sigara içimi, hipertansiyon, DM ve şişmanlık, trigliserid yüksekliği ile bunlarla 

ilişkili olan HDL kolesterol düzeyi düşüklüğü ön plana çıkmaktadır. Korunma 

çalışmalarında da bu risk faktörlerine öncelik verilmesi gerekmektedir (16). 

      Günümüzde kabul edilen önemli koroner arter hastalığı risk faktörleri şunlardır:  

1. Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken menopoz)  

2. Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce 

koroner arter hastalığı bulunması)  

3. Sigara içiyor olmak  

4. Hipertansiyon (kan basıncı ≥140/90 mmHg veya antihipertansif tedavi görüyor 

olmak)  

5. Hiperkolesterolemi (total kolesterol ≥200 mg/dl, LDL-kolesterol ≥130 mg/dl)  

6. Düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl)  
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7. Diyabetes mellitus (diyabet bir risk faktörü olmanın yanısıra, koroner kalp hastalığı 

varlığına eşdeğer bir risk taşıdığından risk değerlendirmesinde ayrı bir yeri vardır) 

(17). 

2.4. Ateroskleroz 

          Aterosklerotik koroner arter hastalığı batılı toplumlarda mortalitenin ve 

morbiditenin en önde gelen nedenidir. Kronik progresif  bir durumdur. Kadınlara 

kıyasla erkeklerde 2 kat daha fazla görülmektedir. Premenopozal kadınlar koroner arter 

hastalığı için daha düşük risk altındadır ama bu risk menopoz sonrası artar ve yaklaşık 

10 yıl sonra koroner arter hastalık riski hızla erkekler için var olan riske yaklaşır. 
Ateroskleroz arter duvarında başlayıp lümenin tıkanmasına kadar uzanan bir süreci 

içeren kronik ilerleyici bir durumdur (18). 

          Ateroskleroz orta ve büyük çaplı arterlerde endotel disfonksiyonu ile başlar, 

arterin intima ve media tabakasında aterosklerotik plak gelişimi ile sonuçlanan yaygın 

yapısal değişikliklere neden olur (8). 

         Ateroskleroz  gelişimi çocukluk çağında başlar. Erken dönemde damar lümenini 

tam tıkamadığı için bulgu vermez. Klinik bulgular, plak iyice gelişip komplike hale 

geldikten sonra genellikle erkeklerde dördüncü kadınlarda beşinci evrede başlar. 

Ateroskleroz belli bir genetik altyapı ve riske sahip kişilerde çevresel risk faktörlerinin 

etkisiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yakın zamana kadar aterom plağının sadece yağ, 

kalsiyum ve fibröz dokudan oluştuğu düşünülürdü. Bu yapının zaman içinde yavaş 

yavaş büyüdüğüne ve kritik düzeye ulaşınca klinik sonuçlar doğurduğuna inanılırdı. 

Ancak son yıllarda yapılan moleküler bazı çalışmalar aterosklerozun dinamik bir süreç 

olduğunu göstermiştir. Damar duvar hücreleri, buraya göç eden kan hücreleri, bunların 

salgıladıkları maddeler ve bunların birbirleriyle etkileşimi aterom plağına dinamik 

özellik verir. Aterom plağının lümeni ne kadar daralttığının yanında plağın ne kadar 

stabil ve dinamik olduğu da önemlidir (9). 

        Aterosklerozdan korunma risk faktörlerinin bilinmesi ile yakından ilişkilidir. Risk 

belirlemeleri ve risk kavramı strateji planlanmasında önemli bir aşamadır. Framingam 

kalp çalışması toplumda genel risk faktörlerinin tanımlanmasında yol gösterici bir rol 

oynamıştır. Bu çalışmada araştırılan risk fakörleri sigara, hipertansiyon, çeşitli 

kolesterol fraksiyonları ve diyabet olmuştur. Yaş ilerledikçe risk arttığından yaşta risk 
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faktörleri arasına eklenmiştir. Risk faktörleri değiştirilebilir olanlar ve değiştirilmesi 

olanaksız olanlar olarak sınıflanabilir (19). 

        Ateroskleroz gelişimini her zaman bu risk  faktörleriyle izah etmek mümkün 

değildir. Minör risk faktörleri dediğimiz, çalışmalarda yukarıda anlatılan majör risk 

faktörleri kadar desteklenmeyen ama patogenezde rol oynadığı düşünülen bazı 

durumlarda vardır. Bunlar; obezite, fiziksel aktivite azlığı,  hipertrigliseridemi ve stresli 

kişilik yapısıdır (20). Klasik risk faktörleri bulunduran kişilerin bir kısmında 

kardiyovasküler olay gelişmemektedir. Miyokard infarktus geçiren vakaların yaklaşık 

1/3’ünde klasik risk faktörlerinin olmayışı ve yarısında lipid düzeylerinin normal olması 

yeni risk faktörleri arayışına götürmüştür. Son zamanlarda minör risk faktörlerinin 

yanında yeni risk faktörleri saptanmıştır. 

 Yeni risk faktörleri; 

1-Koagülasyon eğilimini artıran faktörler (fibrinojen, PAI-1, hiperhomosisteinemi, 

lipoprotein(a) yüksekliği, faktör VII, factor VIII ve V-wF yüksekliği)  

2-Đnflamasyon göstergeleri (fibrinojen, CRP, Cu, Fe, IL-6, TNF-alfa gibi) olarak 

sınıflanabilir. Bu yeni risk faktörleriyle ilgili yapılan çalışmalar yetersiz olmakla 

beraber ileride yeni çalışmalarla risk faktör modifikasyonunda dikkate alınması 

gerekecek gibi görünmektedir (21,22,23). 

2.4.1. Đnflamasyon ve Ateroskleroz 

        Đnflamasyonun ateroskleroz patogenezinde önemli rolü olduğu gösterilmiştir (24). 

Yapılan çalışmalarda koroner arter hastalığında  (KAH) akut faz proteinleri 

seviyelerinde artma olduğu görülmüştür. Ayrıca aterosklerotik plaklarda aktive 

makrofajlar, T lenfositler ve mast hücrelerinin bulunması buradaki inflamatuar yanıtın 

bir immünite prosesi olduğu fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (25). 

           Ayrıca Đnflamasyonla hipertansiyon ve ateroskleroz arasında patofizyolojik bir 

ilişki bulunmaktadır. Anjiyotensin II (AII) vazokonstriktör özelliklerine ek olarak 

intimal inflamasyona teşvik eder.  Örneğin anjiyotensin II  arteriyal endotel 

hücrelerinden ve küz kas hücrelerinden bir reaktif oksijen türü olan süperoksid 

anyonunun üretimini sağlar (26).  AII ayrıca IL-6 ve MCP-1 gibi proinflamatuar 

sitokinlerin ve endotelyal hücrelerdeki lökosit adezyon molekülü VCAM-1’in arteriyal 

düz kas hücreleri tarafından ekspresyonunu arttırır (27,28,29).    



 

 

9

2.5. Diyabet ve ateroskleroz 

          Diyabet ateroskleroz gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Diyabetle ilişkili 

hiperglisemi ileri glikozillenme son ürünlerini ( AGE )  oluşturarak makromoleküllerin 

modifikasyonuna yol açar (30). Bu AGE modifiye proteinler RAGE gibi yüzey 

reseptörlerine bağlanarak proinflamatuar sitokinlerin ve vasküler endotel hücrelerindeki 

diğer inflamatuar moleküllerin üretimini artırırlar. Diyabetik durum hiperglisemi 

dışında reaktif oksijen türleri ve karbonil grupları tarafından yapılan oksidatif stresi 

indükler. Hipertansiyon vakalarındaki gibi inflamasyon diyabet ve aterosklerozla 

ilişkilidir (31). 

        Hem tip 1 hemde tip 2 diyabet; koroner arter hastalığı (KAH), inme ve periferik 

arter hastalığı (PAH) gelişimi açısından bağımsız risk faktörleridir. Diyabetik hastalarda 

koroner kalp hastalığı, inme ve periferik damar hastalıkları genel populasyona oranla 2-

4 kat daha fazla görülür (5).  Ateroskleroz diyabette daha erken yaşlarda ortaya çıkar 

(7).  Aterosklerozun diyabet hastalarında normal populasyonla kıyaslandığında daha 

yaygın olduğu görülür; bu erken yaş ve orta yaşlar için geçerlidir. Yaş ilerledikçe bu 

fark kapanır. Tip 2 diyabette ölümlerin en sık nedeni (%80) kardiyovasküler 

hastalıklardır (5). 

         Diyabette aterom patolojisi diyabetik olmayan insanlar ile benzerdir ama 

odaklanılması gereken nokta diyabette ateromun hızlı gelişmesi ve çok daha şiddetli 

olmasıdır. Diyabette oluşan temel değişiklikler kollajen gibi arter duvarı proteinlerinin 

dejenerasyonu ve glikozillenmiş plazma proteinlerinin alımına bağlı olarak intimada 

kalınlaşma ve media tabakasında hyalin değişikliklerdir (5). 

         Diyabette endotelde bulunan major fonksiyonel anormallikler makrofaj ve 

trombositlerin yapışmasını kolaylaştıran endotelyal adezyon artışı, nitrik oksit 

üretiminin azalması nedeniyle bozulmuş vazodilatasyon, bozulmuş hemostaz ve artmış 

geçirgenliktir (5). 

         Diyabetik olmayan populasyondaki majör risk faktörleri olan sigara, hipertansiyon 

ve hiperlipidemi diyabet icinde geçerlidir ama diyabet varlığında risk dahada yükselir 

(5). 
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       Diyabetin kendisi ile ilgili olan risk tam olarak belirlenememiştir. Subdiyabetik 

düzeylerde bile kan şekeri yükseldikçe kardiyovasküler risk artar. Mikrovasküler 

hastalığın tersine makrovasküler hastalığın diyabet süresi ve glisemik kontrol ile zayıf 

bir ilişkisi vardır. DCCT ve UKPDS çalışmalarında iyi oluşturulmuş glisemik kontrolün 

kardiyovasküler sonuçlar üzerine anlamlı bir etki göstermediği görülmüştür (32,33).  

        Bununla birlikte hipergliseminin makrovasküler hastalığa katkıda bulunduğuna 

dair mekanizmalar  ileri sürülmüştür. AGE (Advanced Glycosylated End Products) 

denen ileri glikozillenme ürünleri damar duvarı proteinlerine çapraz bağlanırlar. Bu olay 

plazma proteinlerinin birikimine neden olarak subintimal kalınlaşmaya yol açar. Bu 

glikozillenme ürünleri yani AGE’lerin etkilerinin çoğu endotel düz kas hücresi, 

monosit, makrofajlar üzerinde bulunan spesifik reseptörler aracılığıyla olur. AGE’ler 

vazodilator nitrik oksidi baskılayan toksik reaktif oksijen radikalleri oluşumuna neden 

olarak vasokonstriksiyonu artırır. Ayrıca bu ürünler prokoagülan (örneğin PAI -1) ve 

adhezif (VCAM -1) protein oluşumu, artışına ve aterom plağını başlatan olaylara neden 

olan monosit kemotaksisine neden olur (5). 

        Uzun yıllar tartışılan, hala teorikte risk olarak duran ve aterosklerozu 

hızlandırdığına inanılan hiperinsülinemi, Tip 2 ve insülin kullanmakta olan Tip 1 

diyabetiklerde çoğunlukla mevcut durumdur. Đnsülinin bu konuda atfedilen aterojenik, 

hipertansif zararlı etkileri şöyle sıralanabilir; düz  kas hücre proliferasyonu ve 

migrasyon stimulasyonu, sempatik akım artışı, makrofaj ve düz kas hücrelerinde 

kolesterol sentezinin stimulasyonu ve renal tubulusler tarafından sodyum ve su 

retansiyonu (5). 

2.6. Diyabette Genetik Özellikler  

          Diyabet gelişiminde çevresel faktörlerin yanında genetik faktörlerde önemli bir 

rol oynar. Đnsülin duyarlılığının belirleyicileri arasında genetik faktörler önemli bir yer 

tutmaktadır. Tip 2 diyabet prevelansının çeşitli ırklar ve etnik gruplar arasında belirgin 

farklılıklar göstermesi, sağlıklı zayıf kişiler arasında insülin duyarlılığının değişken 

olması ve tip 2 diyabetin klinik öncesi döneminde insülin direncinin belirmesi genetik 

faktörlerinde tip 2 diyabet gelişiminde en azından belirleyici olabileceğini 

göstermektedir. Yakın zamanda tip 2 diyabetlilerin yakınlarında yapılan bir araştırmada 
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insülin direncini belirleyen tek bir otozomal kodominant genin olabileceği ileri 

sürülmüştür (34). 

          Đnsulin reseptör genine ait mutasyonların insülin direncinde önemli bir yeri 

yoktur. Đnsülin reseptörü gen mutasyonları sadece ağır insülin direnci sendromlarına 

neden olabilir. Tip 2 diyabetli hastalarda reseptör gen mutasyonları çok nadirdir. Buna 

rağmen insülin reseptör mutasyonları, insanlarda insülin direncinin açık bir şekilde 

tanımlanmış tek genetik sebebidir (35). 

          Son yıllarda insülin sinyalini ileten aracıları ve periferik glukoz metabolizmasında 

rol alan enzimleri kodlayan bazı genler klonlanabilmiştir. Ayrıca  dikkatler GLUT 4 

glukoz transporteri, hekzokinaz II ve glikojen sentaz gibi molekülleri kodlayan genler 

üzerine çevrilmiştir. Fakat glukoz transport proteinlerine ait gen mutasyonlarına bağlı 

insülin direnci nadir görülmektedir. Ancak GLUT transporter genindeki mutasyonların 

insülin direncine yol açmadığı gösterilmiştir (36). 

         Glikojen sentataz geninde Xbal polimorfizmi gösterilmiştir. Bu polimorfizm 

Fransız ve Japon populasyonunda da tip 2 diyabet ile ilişkili bulunmuştur. Đnsülin 

reseptör substrat-I (IRS-1), protein fosfataz-1’in düzenleyici alt ünitelerini kodlayan 

genlerin bazı mutasyonları tip 2 diyabet ile ilişkili bulunmuştur. Fatty acid binding 

protein 2 (FABP-2) Pima yerlilerinde insülin direnci ile ilişkili bulunmakla beraber 

beyaz ırkta bu ilişki saptanmamıştır. Lipoprotein lipaz geni lokalizasyonunda genetik  

varyasyon olmasının insülin direnci sendromunun özellikleri ile ilişkili olmakla birlikte 

bu gendeki mutasyonlar henüz tanımlanmamıştır. Son yıllarda insülin direncine yol 

açan önemli faktörlerden biri olan obezitenin de kalıtsal bir temeli olduğu 

düşünülmektedir. Her ne kadar insandaki obezitenin spesifik genetik sebebi tam olarak 

bulunmamışsa da bu konudaki iki gelişme son yıllarda ilgi çekmeye başlamıştır. 

Bunlardan biri insandaki ob geni olan leptin, bir diğeri ise lipoliz ve termogenezde 

önemli rol oynayan ve tip 2 diyabet ve obeziteye yatkınlık oluşturan B3-adrenerjik 

reseptör genindeki mutasyondur (37). 

2.7.  Kemokinler 

          Kemokinler farklı hücre tiplerini aktive eden ve seçici olarak onlarla ilişki 

içerisinde olan bir polipeptid ailesidir. Đnflamasyon, doku hasarı, enfeksiyon, 
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kardiyovasküler hastalıklar, allerji, ayrıca malign tümör patofizyolojisinde rol oynarlar. 

Kemokinlerin gerçek görevleri üzerine belirli cevapları  vermek ve tedavideki hedefleri 

belirlemek için hayvan deneyleri ile uygun cevaplar almak gerekmektedir. Kemokin 

üretimindeki çeşitlilik, kemokin tipleri ve sayıları, ayrıca birçok reseptöre bağlanması 

nedeniyle bunların tanımlanması ve açıklanması zor olmaktadır (10).                               

2.7.1. Kemokinlerin Moleküler Yapısı 

          Kemokinler 8-10 kilodalton (kd) ağırlığında, % 20-70 oranında aminoasit 

dizilimlerinde benzerlik gösteren proteinlerdir. Sistein kalıntılarının pozisyonlarına ve 

genetik yapılarına göre CXC, CC, C ve CX3C olmak üzere 4 ana guruba ayrılırlar 

(Tablo 2-1) (11). En az 4 kemokin ailesi olmasına rağmen bunlardan 2 tanesi çok iyi 

tanımlanmıştır (37,38). Tüm kemokinler; en azından 3 beta (β) tabakası (β1- 3) ve C 

terminal α heliks yapısı  açısından benzerlik gösterirler. CXC kemokin ailesi olarak da 

bilinen α  kemokin ailesinde N terminaline yakın 2 sistein aminoasidi farklı bir 

aminoasit tarafından ayrılmıştır. Bu kemokin 14. kromozomun q12-21 lokusu  

üzerindedir. Bu grupta sadece SDF- 1α (Stromal cell derived factor) 10. 

kromozomundadır. α kemokinler nötrofillere etki ederken; lenfositlere karşı etki 

göstermezler. CC kemokinlerde (β kemokin) α kemokinlerden farklı olarak N 

terminaline yakın 2 sisteini ayıran aminoasit yoktur.  Kemokin geni 17q 11.2-12’ dedir. 

Sadece MIP-3β (Macrophage inflammatory protein) 9. kromozomda, MIP-3α/ LARC 

(MIP-3α/ liver-and activation-regulated chemokine)’da 2. kromozomdadır (37,38,39). 

      β kemokinler de kendi içinde 5 MCP (Monocyte chemoattractant protein) ve 

eotaksin içeren MCP-eotaksin ailesi ve diğer β kemokinler olmak üzere 2 alt gruba 

ayrılır. CC kemokinler ise genellikle nötrofillere karşı etki göstermezken, monosit, 

eozinofil, bazofil ve lenfositlere değişik derecelerde etki ederler (38,40). C kemokin 

olarak adlandırılan Lenfotaktin tek sistein içerir, kromozomu ise 1q23’dedir. CX3C 

kemokin ise Fraktalkin veya Nörotaktin olarak adlandırılmaktadır ve geni 16. 

kromozomda bulunmaktadır (38,39). 
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Tablo 2-1: Kemokinlerin Sınıflandırılması  

CXC KEMOKĐ�LER                CC KEMOKĐ�LER            C KEMOKĐ�LER CX3C KEMOKĐ�LER 

Đnterlökin-8 (NAP-1) 

NAP-2 

GRO-α-, -β, -γ 

GCP-2 

β-tromboglobulin 

CTAPIII 

Platelet faktör IV 

IP-10 

MiG 

iTAC 

SDF-1 

BLC 

 

MCP-1-4 

RANTES 

Eotaksin I, II, III 

MIP-1α 

MIP-1β 

SLC 

ELC 

MEC 

CTACK 

PARC 

TARC 

MDC 

MEC 

I-309 

 

Lenfotaktin Fraktalkin 

 

        CXC kemokinler N terminallerinde glutamik asit-lösin-arginin (Glu-Leu-Arg) 

dizilimi gösterenler (ELR kemokinler) ve göstermeyenler (non-ELR kemokinler) olarak 

2 alt gruba ayrılırlar. Glu-Arg-Leu diziliminin yokluğu nötrofilere karşı olan etkilerinin 

zayıf olmasına neden olur. Bu grupta PF-4 (Platelet factor), IP-10 (Gamma interferon 

inducible protein) ve MIG (Monokin induced by interferon gamma) bulunur. PF-4’ün N 

terminali Glu-Leu-Arg olarak değişirse IL-8 reseptörlerine bağlanabilir ve nötrofillere 

karşı güçlü etki gösterir (40,41). 

2.7.2. Kemokin Reseptörleri 

         Kemokinlerin aracılık ettikleri hücre göçü ve aktivasyonu için bu kemokinlerin 

hücre üzerindeki spesifik reseptörlerine bağlanmaları gerekir. Bazı reseptörler tek bir 

hücrede yoğunlaşmışken (CXCR1 sıklıkla nötrofilde); diğer reseptörler bir çok hücre 
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tipinde bulunurlar. (CCR2 monosit, T lenfosit, NK hücre, dendritik hücre ve bazofilde). 

CCR1 ve CCR2 özellikle monositlerde bulunurken; sadece IL-2 uyarımından sonra 

lenfositlerde belirir (40,41,42). Bazı kemokin reseptörleri çeşitli uyarılarla hücre 

yüzeyinde artış gösterebilirler. Örneğin CCR2 kemokin reseptörleri lipopolisakkaritlerin 

varlığında azalır ve böylece hücreleri sadece bu reseptörü aktive eden MCP-1’e karşı 

cevapsız kılar fakat CCR1 ve CCR5’i aktive eden MIP-1α’ya karşı hücrenin halen 

cevabı vardır (42,43). 

          Buna karşın diğer kemokin reseptörlerinin ortaya çıkışı farklı hücre tiplerinin 

ayrılmasından ve aktivasyonundan sorumludur. Örneğin; CXCR3 aktive yardımcı T 

lenfosit tip 1 (Th1) lenfositlerinde görülürken, CCR3, eozinofil, bazofil ve aktive Th2 

lenfositlerinde görülür. Kemokin reseptörlerinin lökositlerde artışı hücre aracılı Th1 tip 

immün cevabı ile ya da allerjik Th2 tip cevabın özgül artışı ile olur  (44). 

          Bazı kemokin reseptörleri nöronlar, astrositler, epitelyal hücrelerde de bulunur. 

Bu da kemokin sisteminin lökosit göçü dışında diğer sistemlerde de birtakım 

fonksiyonları olduğunu düşündürmektedir (38,40). 

           Birçok kemokin reseptörü birden fazla kemokinle bağlanmakta ise de; CC 

reseptörleri sadece CC kemokinleri, CXC reseptörleri de CXC kemokinlerini 

bağlamaktadır. Bu reseptör-ligand sınırlılığı muhtemelen primer, sekonder ve tersiyer 

yapıları benzer ancak kuaterner yapıları birbirinden farklı olan CC ve CXC 

kemokinlerin yapısal farklılığından kaynaklanmaktadır. Kemokin reseptörleri ve 

bağlandıkları ligandlar tablo 2-2’de görülmektedir (45,46). 

 

         Reseptör uyarımı; inozitoltrifosfat oluşumu, hücre içi kalsiyum artışı ve protein 

kinaz C aktivasyonuna yol açarak hücrenin aktivasyonunu sağlar (47).  Kemokin 

reseptör sinyali ayrıca Ras ve Rho ailelerinin küçük guanozintrifosfat bağlayan 

proteinlerini de aktive eder (45). Rho proteinler; hücre membranında katlanma, yalancı 

ayak oluşumu ve fokal adezyon komplekslerinin toplanması gibi aktin bağımlı olayların 

düzenlenmesiyle hücre motilitesini sağlarlar (40). 
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Tablo 2-2: Kemokin Reseptörleri ve Ligandları 

  

CXC Kemokin reseptörler 

 

CXCR1 

CXCR2 

CXCR3 

CXCR5 

CXC Kemokin ligandlar 

 

IL-8, GCP-2 

IL-8, GCP-2, NAP-2, GRO-α,-β, -γ 

IP-10. MiG, iTAC 

BLC 

CC Kemokin reseptörler 

CCR1 

CCR2 

CCR3 

CCR4 

CCR5 

CCR6 

CCR7 

CCR8 

CCR9 

CCR10 

CC Kemokin ligandlar 

MCP-3, MIP1-α, RANTES 

MCP-1,-2,-3,-4 

MCP-3, MCP-4, Eotaksin I ve II, RANTES 

TARC, MDC 

MIP1-α, MIP1-β 

LARC 

ELC, SLC 

I-309 

TECK 

CTACK, MEC 

 

CX3C kemokin reseptörleri 

CX3CR1 

CX3C kemokin ligandları 

Fraktalkin 

C Kemokin reseptörler 

C kemokin reseptör 

C Kemokin ligandlar 

lenfotaktin 

 

         Reseptör uyarımı; inozitoltrifosfat oluşumu, hücre içi kalsiyum artışı ve protein 

kinaz C aktivasyonuna yol açarak hücrenin aktivasyonunu sağlar (47).  Kemokin 

reseptör sinyali ayrıca Ras ve Rho ailelerinin küçük guanozintrifosfat bağlayan 

proteinlerini de aktive eder (45). Rho proteinler; hücre membranında katlanma, yalancı 

ayak oluşumu ve fokal adezyon komplekslerinin toplanması gibi aktin bağımlı olayların 

düzenlenmesiyle hücre motilitesini sağlarlar (40). 
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         Kemokinler ayrıca 2 tane sinyal üretmeyen moleküle de bağlanırlar. Bunlardan bir 

tanesi; eritrosit kemokin reseptörü olarak da adlandırılan DARC ( Duffy Antigen 

reseptör for chemokin)'dir. Bu reseptör, eritrosit ve endotelyal hücrelerde bulunmaktadır 

ve 1950’lerden bu yana Duffy kan grubunun belirlenmesinde kullanılmaktadır (48). Bu 

reseptörün görevinin CC ve CXC kemokinleri bağlayıp, dolaşımdan uzaklaştırmak 

olduğu düşünülmektedir (49). Diğeri ise heparan sülfat proteoglikan grubudur. Heparan 

sülfat proteoglikanlar ekstrasellüler matrikste ve endotelyal hücre yüzeyinde 

kemokinleri tutar ve bölgesel bir yoğunluk farkı oluşturarak kemokin salımına yol açar 

(50). 

2.7.3. Kemokin Üretimi ve Etkileri 

           Kemokinler genellikle lokal olarak salınan ve etki eden maddelerdir. Çoğu 

organda bazal kemokin üretimi düşük olup, mRNA düzeyi, total hücresel RNA 

düzeyinin %1’ini aştığı durumlarda hızla ortaya çıkar. Đskemik, toksik veya inflamatuar 

lezyonlarda kemokin sekresyonu belirgin olarak artar. Kemokinler için en önemli 

uyaranlar şunlardır: 

-IL-1β, TNF-α (Tumor necrosis factor-α) 

-Lipopolisakkaritler 

-Bazı büyüme faktörleri (PDGF: platelet derived growth factor) 

-Viral enfeksiyon ajanları 

-Bakteriyel ürünler 

        IFN-α, IL-4, Th-1 ve Th-2 lenfositlerden salgılanan sitokinler belirli bir sıra ile 

kemokin üretimini arttırırlar, öncelikle IL-1 ve ardından TNF-α  hücrelerden kemokin 

salgılanmasını sağlarlar. Bunun yanında kemokin üretiminin inhibisyonu; TGF-β 

(transforming growth factor), IL-4 ve IL-10 gibi sitokinler ile olur; ancak bu etkileşim 

kemokine ve hücreye göre değişiklik gösterir. Kemokin aktivasyonunun önlenmesi 

kronik inflamatuar cevap sırasındaki kemokine karşı oluşan yüksek afiniteli antikorların 

üretimi ile olmaktadır (51,52,53). 

          Kandan dokuya lökosit geçici selektinler, integrinler ve kemokinler tarafından 

düzenlenen bir seri olay sonucunda gerçekleşir. Sitokinler; lökosit havuzunu ve adezyon 

moleküllerini arttırarak lökositlerin kemokine olan cevabının artmasına neden olurlar. 

Bu bir dizi olay inflamasyonun özgüllüğünü sağlar (54,55). 
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2.7.4. Kemokinlerin Đnflamasyondaki Rolü 

           Kemokinler ve kemokin reseptörleri birçok önemli biyolojik süreçte görev 

almaktadırlar. Kemokinler, lökositlerin inflamasyon ve homeostasisinin sağlanması 

aşamalarında hücresel hareketleri düzenlemektedirler (56). 

        Kemokinlerin, homeostatik sirkülasyondaki lökositlerin dokulara yönelimlerinde 

de görev aldıkları kabul edilmektedir. Đnflamasyon boyunca kemokinlerin 

sekresyonunda dramatik bir şekilde artış gözlenmektedir. Đnflamasyonda birçok dokuda 

(deri, beyin, eklem, menings, akciğer, kan damarları, böbrek ve gastrointestinal sistem) 

kemokinlerin varlığı tespit edilmiştir (56). 

        Tüm hücrelerde olmasa dahi birçoğunda hücreler uygun stimülasyon sonucunda 

kemokin moleküllerini sentezleyerek ortama salmaktadırlar. Kemokin üretimi için en 

önemli uyarı erken proinflamatuvar sitokinlerdir ( interlökin-1 ve tümör nekroz faktörü-

α, viral infeksiyon, lipopolisakkarit gibi bakteriyel ürünler). Đnflamasyonla seyreden 

hastalıklarda kemokinlerin çok önemli görevleri bulunmaktadır. Đnflamasyonda 

kemokinler, lökositlerin kandan dokuya geçişine, inflamasyonun bulunduğu yerde 

birikimine ve aktivasyonuna yol açmaktadır (56). 

         Kemokinler, özellikle de eotaksin ve monosit kemotaktik proteinler, potent 

eozinofil kemoatraktanları ve histamin releasing faktör türünde mediatörler olarak görev 

yapmakta ve alerjik inflamasyonda da önemli rolleri bulunmaktadır. Ülseratif kolit ve 

Crohn hastalığı bulunan hastaların intestinal dokularında bazı kemokinlerin anlamlı 

artışı gözlenmektedir. Đnflamatuvar süreçte kemokinlerin sentezi ve salınımındaki 

belirgin artım lökositlerin inflamasyonlu dokuya geçişlerinde önemli rol oynamaktadır. 

Uygun uyarılar altında deri, beyin, eklemler, akciğerler, kan damarları, böbrekler ve 

meningsler gibi dokularda kemokinlerin sentezinin arttığı gözlenmiştir (56). 

        Kemokinlerin sentezini arttıran en önemli uyarıcılar IL-1, LPS, TNF-α, IFN-α ve 

IL-4’dir. Kemokinlerin artımı birçok dokuda lökositlerin inflamasyon bölgesine 

gelmesine ve birikimine neden olmaktadır (56). 

        Kemokinler tropik moleküllerdir. Lökositlerin kemokin konsantrasyon gradiyenti 

boyunca  spesifik bir yöne göç ettirilmesini sağlarlar. Ayrıca lökosit migrasyonuyla 

ilgili olmayan hücre proliferasyonu ve mast hücrelerinin, bazofillerin, fibroblastların ve 
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diğer hücre tiplerinin direk aktivasyonuda dahil olmak üzere çeşitli süreçlerle 

ilişkilidirler. Ek olarak kemokinler immün cevabın Th1/Th2 polarizasyonunu 

etkileyebilirler. Kemokinle indüklenmiş sinyal iletimi G protein bağlı bir grup reseptör 

aracılığıyla yapılır (11). 

2.7.5. Đnflamatuar Hastalıklarda Kemokinlerin Rolü 

        Pekçok akut ve kronik inflamatuar hastalıkta kemokinlerin ortama salgılandığı 

gösterilmiştir. Bu hastalıklarda kemokinler dokuda lökositlerin birikmesini ve 

aktivasyonunu sağlar gibi görünmektedir (38,49). Lenfosit ve makrofajlar ile doku 

infiltrasyonu bir çok kronik olayda görülür (49).  

      Aterosklerozda, makrofaj ve T lenfositler asıl inflamatuar hücre olarak kan 

damarlarında bulunur. Kemokinlerden MCP-1, MCP-4, IP-10 bu süreçte tesbit 

edilmiştir. MCP-1 lipit yüklü makrofajların ve monositlerin subendotelyal bölgeye 

göçünü sağlayarak intimal hiperplazi gelişimine katkıda bulunur (39,49,56) 

        Kemokin ve kemokin reseptör ekspresyonunun düzenlenmesi inflamatuar yada 

otoimmün olduğu düşünülen geniş bir dizi hastalıkta incelenmiş ve hastalığa yatkınlığı, 

hastalığın ilerlemesini ve şiddetini etkileyebileceğini düşündürmüştür.  Son zamanlarda 

in vitro ve in vivo kemokin regülasyonundan sorumlu olan çeşitli polimorfizmler 

gösterilmiştir (11). 

2.8. Monosit Kemotaktik Protein-1 (MCP1 /CCL2) 

           Monosit kemotaktik protein (MCP-1)  CC kemokin alt ailesinin bir üyesidir ve  

CCL2 adındaki gen tarafından kodlanır (12). CCL2 17. kromozumun q12 lokusunda 

bulunur ve bu gen 3 ekzona sahiptir (11). Şekil 2-1’de MCP-1 Geninin kromozomdaki 

yeri görülmektedir (57) 

           CCL2 Geninin ürettiği kemokin olan MCP-1 sadece mononükleer hücrelerin 

aktivasyonu ve inflamasyon bölgesine getirilmesiyle ilişkili kalmayıp, ayrıca sitokin 

sentezi ve inflamatuar süreçte de ilişkilidir (12). 

         MCP-1; monositler, lenfositler vasküler düz kas hücreleri, keratinositler, 

fibroblastlar, mezangial hücreler, tubular epitelyal hücreler ve endotelyal hücreler 

tarafından TNF- α,  interferon-α, lipopolisakkarid, interlökin-1, PDGV ve okside LDL 

dahil inflamatuar uyarıcıya cevap olarak üretilir. MCP-1’in değişik fonksiyonlara sahip 
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olduğu gösterilmiştir. Đn vitro  MCP-1 subnananomolar konsantrasyonda monositlerin 

kemotaksisini  indükleyebildiği, T hücrelerinin bir alt grubunu ve IL-2‘nin aktive ettiği 

doğal öldürücü hücreleri bölgeye getirdiği tespit edilmiştir. Monositler ise sadece 

kemotaksisi indüklemekle kalmaz ayrıca  oksidatif stresi, araşidonik asit salınımını ve 

kalsiyum konsantrasyonundaki değişiklikleri de indükler. MCP-1; Hedef hücre 

özgüllüğünden dolayı, ateroskleroz, neoplazmi, inflamatuar hastalıklar ve HIV dahil 

mononükleer hücre infiltrasyonuyla karakterize olan çeşitli hastalıklarda patojenik bir 

rol oynar (56,12). 

 

 

Şekil 2-1: CCL2 (MCP-1) Geninin Kromozomdaki Yeri ve Yapısı 

 

2.8.1. MCP-1’in Yapısı 

             MCP-1 tipik olarak molekül ağırlıkları 9 ve 13 kDa olan iki predominant 

formda sekrete edilir. Bu formlar farklı O-glikozilasyon sonucu oluşurlar. Disakkarit 

galaktoz-β-3d-N-asetilgalaktozamin MCP-1’in 13 kDa’luk formunda bulunmasına 

rağmen 9 kDa’luk izoformunda bulunmaz. MCP’lerin amino terminal bölgesi biyolojik 

aktiviteleri için çok önemlidir. 1-6. kalıntılar MCP’lerin kemotaktik aktiviteleri için 

gereklidir ve Asp-3’ün aktivitede anahtar bir rol oynadığı gösterilmiştir  Birinci 

pozisyondaki aminoasit ikincil yapı oluşumu için yada doğrudan reseptöre bağlanma 

için oldukça önemlidir ( 58). 
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2.8.2. MCP-1’in düzenlenmesi 

               MCP-1’in transkripsiyon düzeyinde regülasyonu TNF-α, interferon gamma, 

PDGF, ve stres faktörleri gibi stimülator ajanlar tarafından yapılır. Buna zıt olarak 

retinoik asit, glokokortikoidler ve östrojenin MCP-1 ekspresyonunu inhibe ettiği 

gösterilmiştir. Bu düzenleyici cevapların çoğunda proinflamatuar  nükleer faktör kappa 

B transkripsiyon faktörü (NF-kB) anahtar bir rol oynar.  NF-kB ise;   TNF- α, IL-1, 

okside LDL ve homosistein gibi birçok patojenik uyaran  tarafından hızlıca aktive edilir 

(58).  

     

               Ayrıca  reaktif oksijen türleri NF-kB ve aktivator protein (AP-1) dahil  bazı 

önemli transkripsiyon faktörleri için sinyal transdüksiyon mesajcısı olarak görev 

yaparlar. Ek olarak Anjiyotensin II ve Anjiyotensin III  NF-kB aktivasyonuna bağlı bir 

mekanizma tarafından mononükleer hücreler ve mezengiyal hücrelerdeki MCP-1 

ekspresyonunu arttırır. NF-kB aktivitesindeki artış mononükleer hücre infiltrasyonuyla 

ilişkilidir. Ayrıca  hem MCP-1 hemde ICAM-1 ve VCAM-1 gibi adezyon 

moleküllerinin renal ekspresyonlarıyla da önemli derecede ilişkilidir (58). 

           MCP-1 geninin regülatör özellikleri promotör bögesinin bileşimi ve yapısıyla 

bağlantılıdır. MCP-1 geninin promotör bölgesinin distal kısmı  dimetilsülfat 

hipersensitif bölgenin (HS) etrafında κB -1 ve κB-2 olarak isimlendirilen NF-κB 

bağlanma bölgesi içerir. Hem κB hemde HS bölgesi TNF-α tarafından MCP-1’in 

düzenlenmesi için gereklidir. Proksimal düzenleme bölgesi TNF-α, PDGF ve IFN-γ’nın 

indüklediği ekspresyon için gereklidir. Proksimal düzenlenme bölgesi üç alt element 

içerir; GC kutusu, B kısmı ve bir NF- κB bağlanma bölgesi.  GC kutusu MCP-1 

düzenlenmesinin bazı yönleriyle ilişkili olan Sp1’e  bağlanır. B kısmı ve κB-3 kutusu in 

vivo fonksiyonelken  bu elementlere bağlanan faktörler belirlenememiştir (58). 

2.8.3. MCP-1’in görevleri: 

          Pek çok çalışmada MCP-1’in  glioma, ovaryum, meme, ve özafagus kanserleri de 

dahil bir çok tümörde fazlaca eksprese edildiği gösterilmiştir. Ayrıca tümor hücrelerinde 

MCP-1’in ekspresyonunun tümor vaskülarizasyonu ve makrofaj infiltrasyonuyla 

bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Bazı araştırıcılar MCP-1’in tümör 
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neovaskülarizasyonu ve ilerlemesi, hastalığın erken tekrarlaması ve tümör ilerlemesiyle 

ilişkisi olduğunu bildirmişlerdir (58). 

        MCP-1’in anjiyogenezle de ilişkisi vardır. MCP-1 ya direkt yada  büyüme 

faktörleri ve VEGF, FGF gibi anjiyogenik faktörler salan tümörlerlerle ilişkili 

makrofajlar gibi ajanlarla anjiyogenezi indükleyebilir. Son zamanlarda MCP-1’in 

indüklediği proteinin (MCPIP) sadece insan periferik kan monositlerinde değil 

endotelyal hücrelerde de arttığı ve bu tanskripsiyon faktörünün MCP-1 tarafından 

indüklenen anjiyogeneze aracılık ettiği gösterilmiştir. Đnsan kordon kanı endotelyal 

hücrelerindeki MCPIP ekspresyonu hücre proliferasyonu ve göçünü teşvik ettiği ve 

VEGF’yi indükleyebildiği bildirilmiştir (58). 

      MCP-1 ateroskleroz gelişiminde  subendotelyal bölgeye monositleri getirerek 

fonksiyon yapar. MCP-1 aterosklerotik lezyonların başlaması ve gelişimi için kritik bir 

role sahiptir. Ateroskleroz süreci esnasında intimada bulunan monositlerde ve 

makrofajlarda LDL birikimi vardır. Lipidlerin bu hücrelerin içinde birikmesi sonuç 

olarak aterosklerotik lezyonların oluşmasına ve aterosklerotik lezyonların genişlemesine 

yol açar (59,60). 

       MCP-1’in  aterosklerozun başlamasında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.  

Vasküler endotelyumdaki hasarı takiben monositler zarar görmüş bölgeye MCP-1 ile 

MCP-1’in  reseptörü   CCR2 ‘nin etkileşimi aracılığıyla oluşan bir  konsantrasyon 

gradiyenti boyunca göç ederek  kronik inflamasyona ve düz kas hücrelerinin 

proliferasyonuna yol açarlar. Monositler aktive olmuş endotelyuma yapışarak aktif 

makrofajlara farklılaşırlar ve çöpçü reseptörler aracılığıyla LDL’yi içine alarak köpük 

hücresi oluşumuna neden olurlar (59). LDL’nin bu hücrelerin içinde birikmesi sonuç 

olarak aterosklerotik lezyonların oluşmasına ve aterosklerotik lezyonların genişlemesine 

yol açar (59,60). 

       MCP-1 proteini  insan aterosklerotik plaklarında saptanmıştır ve MCP-1  mRNA’ sı 

normal arterlerde yokken hastalıklı arterlerde in situ hibridizasyon tekniğiyle 

saptanmıştır.  LDL reseptörü olmayan yada Apolipoprotein B ‘nin fazla ekspresyonu 

görülen farelerde MCP-1 geninin knock out olması  ateroskleroz boyutunda azalmaya 

yol açar. Ayrıca MCP-1’in reseptörü CCR2’nin olmaması yada CCR2 fonksiyonunun 
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bir inhibitörü olan  propagermanyum uygulanması Apolipoprotein E knock-out 

farelerde aterosklerozin azalımıyla ilişkilidir (61). 

        MCP-1 aterosklerozun ileri komplikasyonlarından biri olan ilerlemiş aterosklerotik 

lezyonlarda tromboz oluşumuna katkıda bulunarak miyokard infarktus ve felçlerin 

gelişimine katkıda bulunur. Ek olarak insan aterosklerotik plaklarında MCP-1 

ekspresyonunun arttığı ve MCP-1 üretiminin regülasyonunu bozan genetik faktörlerin  

ateroskleroz ve aterosklerozla ilişkili hastalıkların gelişmesini etkileyebileceği 

bildirilmiştir (12).  

2.8.4. MCP-1 A-2518G Polimorfizmi 

         MCP-1 ve reseptörü CCR2 Koroner Arter Hastalığında genetik çalışmalar için 

aday genler olarak düşünülüyordu. MCP-1 bir çok polimorfizme sahiptir. Fakat en çok 

çalışılanı MCP-1’in  düzenleyici bölgesinde bir  tek nükleotid polimorfizmi, A-2518G’ 

dir. MCP-1 geninin -2518 GG genotipinin koroner arter hastalığına yatkınlıkla ilişkisi 

olduğu bildirilmiştir. 3000’den fazla birey baz alınarak yapılan Framingam Kalp 

Çalışmasında G alleli ve MI sıklığı arasında bir ilişki bulunduğu rapor edilmiştir (57). 

          Szalai ve ark. MCP-1 -2518 G allelini homozigot olarak taşıyanların koroner arter 

hastalarında sağlıklı kontrollerden daha yüksek  olduğunu bulmuşlardır (62). MCP-1 -

2518 GG homozigotlarının yüksek prevelansı  felç ve miyakard infarktus öykülü 

hastalarda da bildirilmiştir. Bununla birlikte MCP-1 -2518 polimorfizminin iskemik 

kalp hastalığıyla ilişkisi olmadığını gösteren bir bildirde vardır (11). 

           A-2518G polimorfizminin MCP-1’in  transkripsiyon aktivitesini etkilediği ve bu 

polimorfizmin tip 2 diyabet, insülin direnci, tip 1 diyabet ve kardiyovasküler 

hastalıklarla ilişkisi olduğu bildirilmiştir. Fakat bu ilişkiler halen tartışmalıdır (13). 

2.9. CC Kemokin Reseptör 2 (CCR2) 

          CCR2 ; CCL2 , CCL7 , CCL8 ve CCL13 ligandlarına afinite gösteren bir CC 

kemokin reseptörüdür. CCR2 başlıca hafıza T lenfositleri, monositler, dendritik 

hücreler, B hücreleri ve bazofiller tarafından eksprese edilir. Ayrıca nötrofiller de 

spesifik koşullar altında CCR2 eksprese ederler (12). 
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2.9.1. CCR2’nin Yapısı ve Görevleri 

            CCR2’nin sadece terminal karboksi kuyruğundaki farkla birbirinden ayrılan 

CCR2A (360 aminoasit) ve CCR2B (374 aminoasit) olmak üzere 2 izoformu vardır. 

CCR2A’ nın  büyük kısmı sitoplazmadayken CCR2B hücre yüzeyinde yerleşmiştir. 

CCR2B monositlerdeki baskın izoformdur. CCR2A ve CCR2B düzeyleri monositlerin 

makrofajlara farklılaşmasıyla azalmaktadır (12). 

          CCR2 geni 3. kromozomun p21-p24 bölgesinde CCR1, CCR3, CCR4 ve CCR5 

genlerinin yakınında bulunan CC kemokin reseptör kümelerindeki yerleşmiş bir gendir 

(12). Bu gen 6.7 kb uzunluğundadır ve 3 ekzona sahiptir (Şekil 2-2). CCR2 

reseptörünün aterosklerotik plaklara makrofajların çekilmesinde ilişkisi vardır. Okside 

LDL tarafından indüklenen CCR2 konsantrasyonundaki değişim onların kalıcı 

durumunu belirler. CCR2 gen ekspresyonunun varlığı makrofajlardan başka 

aterosklerotik plakların endotelyal ve düz kas hücrelerinde de gösterilmiştir (14). 

 

Şekil 2-2: CCR2 G190A Polimorfizminin Kromozom Üzerindeki Yeri   

         Çalışmalar  insüline bağımlı diyabetes mellitusda bazı düzenleyici ve 

proinflamatuar sitokinlerin önemli rolleri olduğunu göstermiştir. CC-kemokin reseptör 

CCR2 Đnflamatuar bölgelerde hemde bazal bölgelerde lökositlerin taşınmasında 

ilişkilidir (63). 

        CCR2 MCP-1’e bağlanır CD4+ ve CD8+ T hücrelerde  yüksek etkinlik gösterir. 

IL-2; CCR2  ekspresyonunu ve CD4+ T hücrelerinin kemotaktik aktivitesini arttırır 

(63). 
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2.9.2. CCR2 G190A Polimorfizmi 

          CCR2‘nin değişik  polimorfik bölgeleri tanımlanmıştır. En kapsamlı çalışılan 

polimorfizm ekzon 2’de CCR2 proteinini kodlayan genin 190. pozisyonundaki G’nin 

A’ya dönüşümüne neden olanıdır. Bu nükleotid değişimi proteinin transmembran 

bölgesindeki valin-64 (V) in izölösin (I)’ e (V64I) değişimiyle sonuçlanır. Fonksiyonsuz 

mutant bir proteinle sonuçlanan bu polimorfizmin reseptör ekspresyonunu 

değiştirmesiyle ilişkisinin olup olmadığı hala bilinmemektedir. Bazı olgu-kontrol 

çalışmalarının CCR2-64I genotipine sahip olan bireylerin  inflamatuar hastalıklar için 

düşük bir  risk taşıması gerektiğini bildirmesine rağmen bu polimorfizmin KAH’la 

ilişkisine dair çelişkili raporlar vardır (14). 

           Değişik etnik gruplardaki 64I allel varyantı sıklığı   % 10 ile % 30 arasında 

değişen bir çeşitlilik gösterir. Ayrıca genotipdeki bu allelin varlığının AIDS başlamasını 

geciktirdiği, diyabetes mellitusla ve bronşiyal astımla bağıntılı riskleri arttırdığı 

gösterilmiştir (64). 

          Çalışmalar CCR2 genindeki G190A polimorfizminin aterosklerozdaki etkisi 

hakkında çelişkili bilgiler ortaya çıkarmıştır. Valdes ve ark (65) CCR2 190A allelini 

taşıyanların koroner arterlerinde daha az kalsifikasyon olduğunu tespit etmişler. Szalai 

ve ark. (63) bu allelin homozigot olduğu zaman koroner arter hastalığına karşı koruyucu 

bir etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Öte yandan hem Ortlepp ve ark. (66) hemde 

Cermakova ve ark. (67) bu allelin MI için bir risk faktörü olduğunu bildirmiştir. Ortlepp 

ve ark. (66) CCR2 190A allelinin kalsifikasyon eksikliğine yol açmasından dolayı daha 

az stabil plak morfolojisi  sağladığını ve taşıyıcıların MI’a daha yatkın olduğunu  

açıklamışlardır. 

           Ortlepp ve ark. (68). CCR2 V64I polimorfizmi dağılımını MI’lı ve 

aterosklerozisli hastalarda çalışmışlar ve CCR2 VI/II genotipinin MI’ın erken 

başlamasıyla ilişkili olduğunu rapor etmişlerdir. Fakat Đzlandalı ve Đspanyol kohortlarda 

MI’ lı hastalarda bu polimorfizmle herhangi bir ilişki tespit edilememiştir (69,70) . 
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3. GEREÇ VE YÖ�TEM 

3.1. Seçilen Örneklerin Tanımı 

             Bu çalışmadaki örnek grubu  Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Đç 

Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları  Bilim  Dalı 

tarafından takip edilen Tip II diyabetli 143 hastadan  oluşmaktadır. Bu hastalardan 62’si 

KAH(+) diyabet 81’i KAH(-) diyabettir. Kontrol grubu normal populasyonda herhangi 

bir rahatsızlığı bulunmayan 62 kişiden oluşturulmuştur. Diğer klinik parametrelere ait 

ayırımlar yukarıda belirtilen klinik tarafından yapılmış olup, kan örnekleri bu birim 

tarafından sınıflandırılarak Đ.Ü.DETAE Moleküler Tıp Anabilim Dalı’na gönderilmiştir. 

Đlgili birimlerce hastaların seçiminde izlenilen kriterler aşağıda özetlenmiştir.  

Steril EDTA’lı tüplere alınmış periferik kan örnekleri DNA saflaştırılması için 

en geç bir gün içinde çalışmak üzere oda ısısında saklanmıştır. 

3.2. Kullanılan 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), 

Hidroklorik asit (% 37 Merck K-13190114), Brom fenol mavisi (Sigma B-6896), dNTP 

seti (MBI Fermentas), Dietileter (Merck), EDTA (dihidrat)(Merck K-90602121), Etanol 

(%99 Tekel), Etidyum bromür (Sigma E-8751), Hidrojen peroksit (%35 Merck K-

22035097), Potasyum bikarbonat (Merck K-126223552), Sodyumbisülfit (Sigma S-

9631), Sodyum doedosil (lauryl) sulfat (Sigma L-5750), Sodyum hidroksit (Merck 

C754962), Potasyumdihidrojenfosfat (Merck A-741071), Sodyum klorür (Carlo Erba 

368257), Trizma baz (Sigma T-1503), Taq polimeraz (Fermentas), Metaphor agaroz 

(FMC 50182), Xylene cyanol (Sigma X-4126), DNA marker (50-100 bp DNA size 

marker; MBI Fermentas), Proteinaz K (Merck), Potasyum hidroksit (Sigma P 1767), 

Amonyum sülfat (Sigma A 5132), restriksiyon enzimleri (PvuII, BsaBI) , primer dizileri 

(MBI Fermentas) 
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  MCP-1 geninde A-2518G polimorfizminin gözlendiği bölgeyi çoğaltmak için 

kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşağıda verildiği gibidir. 

Đleri primer: 5'- TCT CTC ACG CCA GCA CTG ACC-3’ 

Geri primer: 5'- GAG TGT TCA CAT AGG CTT CTG-3'. 

 

 

 

           CCR2  geninde G190A polimorfizminin gözlendiği bölgeyi çoğaltmak  için 

kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşığıda verildiği gibidir. 

Đleri primer: 5'- CAT TGC AAT CCC AAA GAC CCA CTC-3'  

Geri primer: 5'- TTG GTT TTG TGG GCA ACA TGA TGG-3'  

 

 

3.3.  Kullanılan Gereçler 

           Elektroforez için güç kaynağı (Titan plus Helena Laboratories), Hassas terazi 

(Mettler), Polaroid kamera (DS34 Direct screen instant camera), Isıtıcılı manyetik 

karıştırıcı (Elektromag), Mikrodalga fırın (Philco),  Mikrosantrifüj (TDX),  PCR aleti 

(MJ Research Techne),  pH metre (Hanna),  Pipet takımı (Brand), Falkon santrifüj 

(Hereaus), Spektrofotometre (Shimadzu UV-1208), Su banyosu (Elektromag),  UV 

transilluminator (Stratagene UV/White light Transilluminator), Vorteks (Nuve mix), 

Elektroforez Sistemi (LKB 2013 miniphor electrophoresis, LKB 2012 maxiphor 

electrophoresis). 

3.4. Kullanılan Çözeltiler 

3.4.1. D�A Đzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler: 

3.4.1.1. Eritrosit Parçalama Tamponu 

 8.74 gram Amonyum klorür, 1 gram Potasyum bikarbonat ,  200 µl 0.5 molarlık 

Etilen diamine tetra asetat (EDTA)’nın tartımları yapılarak erlen içine alındı. 900 

mililitre ddH20 eklendi ve çözeltinin pH'sı bir normal sodyum hidroksit çözeltisi ile 

7.4'e ayarlandı. Daha sonra balon joje içine alınarak bir  litreye tamamlandı. Çözelti 



 

 

27

ısıya dayanıklı cam şişelere aktarılarak 1200C'de 15 dakika otoklavda sterilize 

edildikten sonra +40C'de saklanmıştır. 

3.4.1.2. 0.5 M Disodium Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) (pH:8.0)  

 186.1 gram Etilen diamin tetra asetat (EDTA) tartılarak beher içine alındı ve 800 

ml ddH2O eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürüldü ve pH'sı 

sodyum hidroksid çözeltisi ile 8.0'e ayarlanarak ddH2O ile 1 litreye tamamlandı.  

Çözelti 1200C'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

3.4.1.3. Molar Sodyum Klorür (�aCl) 

 233.6 gram Sodyum klorür tartılarak erlene alındı. Üzerine 800 mililitre ddH2O 

ilave edildikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürüldü. Balon jojeye 

aktarılarak 1 litreye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 1200C'de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edildi.  

3.4.1.4. Lökositleri Parçalama Tamponu 

 25 mililitre 4 molar sodyum klorür ve 50 mililitre 0,5 molar 50 mililitre Etilen 

diamin tetra asetat (EDTA) direkt balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı. Çözelti 

120oC'de 15  

dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda ısısında saklandı.  

3.4.1.5. 1 Molar Tris tamponu (stok) 

 121.1 gram Tris baz tartılarak  bir behere alındı. Üzerine 42 mikrolitre 

hidroklorik asit ile yaklaşık 800 mililitre ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcı 

yardımıyla iyice çözündürüldü. Daha sonra balon jojeye aktarıldı ve 1 litreye 

tamamlandı. Çözelti1200C'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra 

kullanılmıştır.   

 

3.4.1.6. 9,5 Molar Amonyum asetat 

     73.22 gram amonyum asetat tartılarak beher içine alındı. Üzerine 80 mililitre 

ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarıldı ve ddH2O 

ile 100 mililitreye tamamlandı.  0.22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edildi ve 

+40C'de saklandı. 
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3.4.1.7.  %10’luk Sodyum dodesil sülfat  (SDS) 

  10 gr sodyum dodesil sülfat tartıldı. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat ederek 

beher içine alındı ve üzerine 80 mililitre ddH2O eklendi. Manyetik karıştırıcı yardımı 

ile çözündürüldü ve pH’sı 7.2’ye ayarlandı. 0.22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize 

edildi ve oda ısısında  saklandı. 

3.4.1.8.  Proteinaz K (20 mg/ml) 

 20 miligram proteinaz K tartılarak steril bir gode içinde steril ddH2O ile 1 

militreye tamamlandı. -20 oC’de saklandı. 

3.4.2.  Agaroz Jel Elektroforezi’nde Kullanılan Çözeltiler 

3.4.2.1.  Etidyum Bromür(10 mg/ml) 

  10 gram etidyum bromür tartılarak steril ddH2O ile 10 militreye tamamlandı. 

3.4.2.2.  Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 

  20 gram Ficoll 400, 1 gram SDS, 0.2 mililitre 0.5 molarlık Etilen diamin tetra 

asetat, 1 mililitre 1 molarlık Tris (pH 8.0), 200 miligram Brom fenol blue, 200 miligram 

Xylen cyanol tartılarak steril ddH2O ile 100 mililitreye tamamlandı. Oda ısısında 

saklandı. 

3.4.2.3. 50x Tris - Asetik asit - Etilen diamin tetra asetat (TAE) Tamponu 

          242 gram Tris baz tartılarak bir behere alındı. Üzerine 57,1 mililitre Glasiyal 

asetik asit ve100 ml 0,5 molarlık Etilen diamin tetra asetat ve 800 mililitre ddH2O ilave 

edilerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü.  Balon jojeye aktarılarak 1 litreye 

tamamlandı.  1200C’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi ve oda ısısında 

saklandı. 

3.4.2.4. 5X Tris-Borik asit-Etilen diamin tetra asetat (TBE) Tamponu 

     54 gram Tris baz ve 27,5 gram Borik asit tartılarak beher içine aktarıldı.Üzerine 20 

mililitre 0.5 molarlık EDTA  (pH’sı 8.0) ve 800 ml ddH2O ilave edilerek manyetik 

karıştırıcıda çözündürüldü. Çözelti balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı ve 120 
oC’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. Hazırlanan çözelti oda ısısında saklandı. 
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3.5. Kullanılan Yöntemler 

3.5.1. Periferik Kandan D�A Đzolasyonu 

          DNA izolasyonu için kan örnekleri steril EDTA’lı tüplere alınmış ve en geç bir 

gün içinde çalışmak üzere oda ısısında saklanmıştır. 

              10 ml periferik kan örneği steril EDTA’lı tüplere alındıktan sonra çalışma için 

falkon tüpüne aktarıldı. Üzerine 1:3 oranında (30ml) eritrosit parçalama çözeltisi 

eklenerek karıştırıldı ve +4 0C’de 15 bekletildi. +4 0C’den çıkarılan örneklerin 1500 

rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek süpernatant kısımları atıldı ve pelletleri tamamen 

süspanse edilerek üzerlerine tekrar 15-20 ml eritrosit parçalama çözeltisi eklendi. 

Örnekler +40C’de 15 dakika bekletildikten sonra 1500 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi 

ve süpernatantları atılarak pelletleri süspanse edildi. Süspanse olan pellet üzerine 500 µl 

%10’luk SDS 50µl proteinaz K (20 mg/ml) ve 9.4 ml lökosit parçalama çözeltisi 

eklenerek 560C su banyosunda 1 gece inkübe edildi. Đnkübasyon sonrası her 1 ml örnek 

başına 0.37 ml 9.5 M ‘lık amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra yavaşça 

karıştırıldı ve 3000 rpm’de 25 dakika santrifüj edilerek proteinler çöktürüldü. Santrifüj 

sonrası süpernatant kısmı temiz bir falkona aktarılarak üzerine 1:2 oranında %99’luk 

absolü alkol eklendi ve böylece DNA’nın presipitasyonu sağlandı. Yoğunlaşan 

DNA’nın alkol yüzeyine çıkması beklendi ve DNA steril bir mikropipet ucuyla alındı. 

DNA %70’lik alkolde yıkanarak ve korunmak üzereTris-EDTA çözeltisi içinde 

çözündürüldü.  DNA örnekleri +4oC’de muhafaza edildi. 

3.5.2. D�A Saflık Tayini:   

              DNA örnekleri Tris-EDTA çözeltisi ile 1/100 oranında sulandırıldı.260 nm’de 

DNA’nın ve 280 nm’de RNA ve proteinin vermiş olduğu absorbans Tris EDTA 

çözeltisi ile spektrofotometre sıfırlanarak ölçüldü.  

  260 nm’de  okunan absorbans / 280 nm’de okunan absorbans  oranından DNA 

saflığı saptandı.O.D.260 / O.D.280 oranı 1,7-1,8 olan DNA’lar temiz olarak kabul 

edildi.Bu oranın altında bir değere sahip olan DNA’lara temizleme işlemi uygulandı.  

3.5.3. D�A Konsantrasyonlarının  Hesaplanması:  

Çift iplikli DNA’nın 260 nm’de vermiş olduğu 1 absorbans 50 µg/ml (50ng/µl)’ dir. Bu 

temel bilgiden faydalanarak DNA formülü aşağıdaki formüle göre hesaplandı. 
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DNA Konsantrasyonu (ng/µl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260  x  50 

 

 

 

3.5.4. PCR Đle MCP-1 A-2518G Polimorfizminin Tanımlanması 

Genomik DNA örneklerinde MCP-1  -2518 lokusuna ait alleller polimeraz zincir 

reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı. DNA örneklerinin her birinin  amplifikasyonu için  

toplam 25 µl’lik PCR karışımı hazırlandı. Bu PCR karışımı 100-200 ng DNA, herbir 

primerden 0.5µl, 0.2mM dNTP, 1.5mM MgCl2 ve 1.0 U Taq DNA Polimeraz olacak 

şekilde hazırlandı Amplifikasyon reaksiyonları Thermal Cycler’da aşağıda belirtilen 

şekilde gerçekleştirildi.  

MCP-1 polimorfimine ait amplifikasyon koşulu: 

 

95  0C   3 dakika   Başlangıç 

denatürasyonu,  

95  0C   45 saniye  Denatürasyon  

55 0C  35 döngü  45 saniye   Bağlanma  

72  0C   45 saniye  Uzama  

72  0C   5 dakika  Son uzama  

 

PCR ürünleri PvuII restriksiyon endonükleaz ile kesilmiş ve % 2 ‘ lik agaroz jel 

elektroforezine tabi tutulmuştur. DNA fragmanları etidyum bromid ile boyandıktan 

sonra UV altında görüntülenip ve genotipleme yapılmıştır. A alleli 234 bç, G alleli 159 

bç ve 75 bç‘de bant vermektedir. AA genotipinde olanlar 234 bç, GG olanlar 159 bç ve 

75 bç’de AG genotipinde olanlar ise  234 bç, 159 bç ve 75 bç’de bant vermektedir 

(Şekil 3-1). 
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50bp  

marker       AG      AG     AG     AG     AG      AA      GG     AA 

 

 

Şekil 3-1: MCP-1 A-2518G genotiplerinin % 2’lik agaroz jeldeki görüntüsü 

 

3.5.5. PCR ile CCR2 Gen Polimorfizminin Saptanması 

                Bireylere ait genomik DNA örneklerinde CCR2 lokusuna ait alleller 

polimeraz zincirleme reaksiyonu (PZR) ile çoğaltıldı. DNA örneklerinin her birinin  

amplifikasyonu için  toplam 25 µl’lik PCR karışımı hazırlandı. PCR karışımı 100-200 

ng DNA, herbir primerden 0.5µl, 0.1mM dNTP, 1.5mM MgCl2 ve 1.0 U Taq DNA 

Polimeraz olacak şekilde hazırlandı Amplifikasyon reaksiyonları Thermal Cycler’da 

aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirildi.  

CCR2 polimorfimine ait amplifikasyon koşulu: 

94  0C  5 dakika   Başlangıç denatürasyonu  

94  0C  30 saniye   Denatürasyon  

56  0C  30 saniye  33 döngü  Bağlanma  

72  0C  30 saniye   Uzama  

72  0C  5 dakika   Son uzama  
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PCR ile çoğaltılan CCR2 lokusuna ait fragman BsaBI restriksiyon endonükleaz ile 

kesilmiş ve daha sonra % 3 lük agaroz jel elektroforezine tabi tutulmuştur. DNA 

fragmanları etidyum bromid ile boyandıktan sonra UV altında görüntülenip ve 

genotipleme yapılmıştır. G alleli 173 bç, A alleli 149 bç ve 24 bç da bant vermektedir. 

GG genotipinde olanlar 173 bç’de, AA genotipinde olanlar 149 bç ve 24 bç’de  GA 

genotipinde olanlar ise 173 bç, 149bç ve 24 bç’de bant vermektedir. (Şekil 3-2). 

 

 

50bp  

marker      GG      AA        GA     GG      GG       GA      GG       GG     GG 

 

 

  

Şekil 3-2: CCR2 genotiplerinin % 3’lük agaroz jeldeki görüntüsü 

 

3.6. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan Đstatistiksel Yöntemler  

         Bu çalışmanın istatiksel analizi  SPSS 11.0 paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. Đstatiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak alınmıştır. 

        Genotip ve allelerin görülme sıklığının gruplararası farklılıklarının 

değerlendirilmesinde Khi-kare ve Fisher testi kullanılmıştır.  

        Gruplararası demografik verilerin karşılaştırılmasında  Student’s t-testi  ve Anova 

kullanılmıştır. Allel frekansları gen sayma metoduna göre yapılmıştır. 

. 
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4. BULGULAR 

    Çalışma gruplarına ait demografik bilgiler Tablo 4-1’de verilmiştir.  

    Hasta ve kontrol grupları arasında BMI(p:0,03) sistolik ve diastolik kan basıncı 

(p:0,000) ve kan glukoz seviyeleri (p:0,000) istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklıdır. 

Tablo 4-1: Çalışma gruplarına ait demografik bilgiler 

 

PARAMETRELER 

 

KAH (+) DM  

�=81 

KAH (-) DM  

      �= 62 

TÜM HASTALAR  

�=143 

KO�TROL 

�=62 

Cinsiyet 

(Kadın/erkek) %  
 30,2/69,8 62,5/37,5 47,9/52,1 30/70 

Yaş (yıl) 59,21±12,25 58,08±12,53 58,56±12,37 57,85±12,3 

Vücut Kitle Đndeksi 

(kg/m2) 
26,85±3,14 27,68±4,24 27,18±3,61 25,54±4,05 

Sigara içimi  % 74/26 25/75 54,9/45,1 33,3/66,7 

Hipertansiyon % 54 53,7 49,5 6,5 

Trigliserid (mg/dl) 145,31±91,81 164,74±77,47 154,02±85,75 172,34±94,38 

Total kolesterol 

(mg/dl) 
205,94±54,05 197,54±53,685 202,17±57,73 199,34±48,53 

HDL-kolestreol 

(mg/dl) 
45,2±10,76 40,01±15,17 42,85±13,12 37,38±14,89 

LDL-kolesterol 

(mg/dl) 
125,32±32,32 123,64±42,66 124,56±37,15 130,34±48,71 

VLDL-kolesterol  

(mg/dl) 
27,43±13,97 33,97±15,85 30,43±15,12 31,48±18,83 

Glikoz (mg/dl) 199,71±23,6 248,37±37 168,72±120,05 107,66±18,59 

SBP (mmHg) 143,64±38,84 137,91±30,29 141,19±35,35 121,48±12,67 

DBP (mmHg) 87,5±19,35 84,16±19,87 86,07±19,52 74,68±10,6 

 

     Hasta ve kontrol grupları arasında BMI(p:0,03) sistolik ve diastolik kan basıncı 

(p:0,000) ve kan glukoz seviyeleri (p:0,000) istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklıdır. 
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          KAH (+)  ve KAH (-)  DM li hasta grupları arasında kan glukoz seviyeleri 

(p:0,000) istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklıdır 

         KAH (+)  DM li hasta grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında sistolik ve 

diastolik kan basıncı (p:0,000), HDL kolesterol (p:0,014) ve kan glukoz seviyeleri 

(p:0,000) istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklıdır. 

         KAH (-)  DM li hasta grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında BMI(p:0,04)  

sistolik (0,004) ve diastolik kan basıncı (p:0,012), HDL kolesterol (p:0,014) ve kan 

glukoz seviyeleri (p:0,000) istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklıdır. 

        MCP-1 A-2518G genotip dağılımları KAH (+) DM’li Hasta ve Kontrol 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı olarak tespit edilmiştir (p:0,01 

X2:9,11). Allel dağılımları da iki grup arasında anlamlı olarak farklıdır (p:0,01 X2:6,53). 

(Tablo 4-2) 

Tablo 4-2: KAH (+) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında MCP-1 A-2518G genotip ve allel 
dağılımları 

 

MCP-1 A-2518G 

GE�OTĐP VE 

ALLELERĐ 

KAH (+) DM  

 (�:53) 

 KO�TROL 

(�:61) 

Genotip   

AA 35 (%66) 23 (%37,7) 

AG 17 (%32,1) 36 (%59) 

GG 1 (%1,9) 2 (%3,3) 

             Allel   

A 87 (%82) 82 (% 67,2) 

G 19 (%18) 40 (% 32,8) 

 

      MCP-1 A-2518G genotip dağılımları KAH (-) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:0,13 X2:3,97). Allel dağılımları 

açısından iki grup arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:0,50 X2:0,44).(Tablo 

4-3) 
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Tablo 4-3: KAH (-) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında MCP-1 A-2518G genotip ve allel 
dağılımları 

 

MCP-1 A-2518G 

GE�OTĐP VE 

ALLELERĐ 

KAH (-) DM  

(�:64) 

 KO�TROL 

(�:61) 

Genotip   

AA 32 (%50) 23 (%37,7) 

AG 27 (%42,2) 36 (%59) 

GG 5 (%7,8) 2 (%3,3) 

              Allel   

A 91 (%71) 82 (% 67,2) 

G 37 (%29) 40 (% 32,8) 

 

 

      MCP-1 A-2518G genotip dağılımları tüm hasta ve Kontrol gruplarında istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklı olarak tespit edilmiştir (p:0,02 X2:7,42). Allel dağılımları 

açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir.(p:0,07 X2:3,19). (Tablo 4-4) 

Tablo 4-4: Tüm Hasta ve Kontrol gruplarında MCP-1 A-2518G genotip ve allel   dağılımları 

 

MCP-1 A-2518G 

GE�OTĐP VE 

ALLELERĐ 

HASTA 

 (�:117) 

 KO�TROL 

(�:61) 

Genotip   

AA 67 (%57,3) 23 (%37,7) 

AG 44 (%37,6) 36 (%59) 

GG 6 (%5,1) 2 (%3,3) 

          Allel   

A 178 (% 76) 82 (% 67,2) 

G 56(% 24) 40 (% 32,8) 
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     CCR2 G190A genotip dağılımları KAH (+) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:0,78 X2:0,48). Allel dağılımları 

açısından iki grup arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:1,0 X2:0,0). (Tablo 4-

5) 

Tablo 4-5: KAH (+) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında CCR2 G190A genotip ve allel 
dağılımları 

 

CCR2 G190A 

GE�OTĐP VE 

ALLELERĐ 

KAH (+) DM  

 (�:62) 

 KO�TROL 

(�:62) 

Genotip   

GG 47 (%75,8) 46 (%74,2) 

GA 13 (%21) 15 (%24,2) 

AA 2  (%3,2) 1 (%1,6) 

              Allel   

G 107 (%86,3) 107 (%86,3) 

A 17 (%13,7) 17 (%13,7) 

 

    CCR2 G190A genotip dağılımları KAH (-) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:0,50 X2:1,34). Allel dağılımları 

açısından iki grup arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:0,85 X2:0,03) (Tablo 

4-6) 

Tablo 4-6: KAH (-) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında CCR2 G190A genotip ve allel 
dağılımları 

 

CCR2 G190A 

GE�OTĐP VE 

ALLELERĐ 

KAH (-) DM  

(�:81) 

 KO�TROL 

(�:62) 

Genotip   

GG 60 (%74,1) 46 (%74,2) 

GA 21 (%25,9) 15 (%24,2) 

AA 0(%0) 1 (%1,6) 

              Allel   

G 141 (%87) 107 (%86,3) 

A 21 (%13) 17 (%13,7) 



 

 

37

CCR2 G190A genotip dağılımları tüm hasta ve Kontrol gruplarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:0,99 X2:0,01). Allel dağılımları açısından iki grup 

arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir (p:0,90 X2:0,01).(Tablo 4-7) 

Tablo 4-7: Tüm Hasta ve Kontrol gruplarında CCR2 G190A genotip ve allel dağılımları 

CCR2 G190A 

GE�OTĐP VE 

ALLELERĐ 

HASTA 

 (�:143) 

 KO�TROL 

(�:62) 

Genotip   

GG 107 (%74,8) 46 (%74,2) 

GA 34 (%23,8) 15 (%24,2) 

AA 2 (%1,4) 1 (%1,6) 

            Allel   

G 248 (%86,7) 107 (%86,3) 

A 38 (%13,3) 17 (%13,7) 

 

       Hasta grupları ve kontrol grubunun MCP-1 G alleli taşıma frekansları şekil 4-1’de 

gösterilmektedir. G taşıma frekansı KAH (+) DM‘li hasta grubunda kontrole göre 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p:0,002 X2: 9,10). Total hasta grubunda G alleli 

taşıma frekansı % 42.7 iken kontrolde % 62.3 olarak tespit edilmiş ve G alleli varlığının 

2.21 katlık bir koruma gösterdiği izlenimi edinilmiştir (p:0,013 X2:6,13 (OR:0,45;  % 95 

Güven aralığı: 0,24-0,85) 
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Şekil 4-1: Hasta grupları ve kontrol grubunun MCP-1 G alleli taşıma frekansları 
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Şekil 4-2’de MCP-1 ve CCR2 genotiplerinin birlikte etkileşimleri tüm hasta ve kontrol 

grubunda gösterilmiştir. Buna göre MCP-1 AA/CCR2 AA genotiplerine sahip 

bireylerde hastalık riskinin arttığı (OR: 2,40 %95 CI:0,814-7,10) ve MCP-1 AG/CCR2 

AA genotipli bireylerde ise hastalık riskinin anlamlı şekilde azaldığı 

gözlenmiştir(p:0,020 X2 : 5,38, OR:0,317, %95 CI:0,11-0,86). Tek başına MCP-1 G 

allelinin varlığında bile hastalık riskinin düştüğü saptanmıştır.  
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Şekil 4-2: Hasta ve kontrol grubunun MCP-1 AA / CCR2 AA ve MCP-1 AG / CCR2 AA 
taşıma frekansları 

KAH(+) DM ve kontrol grupları karşılaştırıldığında MCP-1 AA ve CCR2 AA 

genotiplerini birarada taşıyan bireylerde hastalık riskinin arttığı (p: 0,007, X2:7,35, 

OR:2,93 %95 CI: 1,33-6,45) ve her iki polimorfizm için G alleli taşımanın hastalık 

riskini azalttığı gözlenmiştir. (AGGA taşıma için: p:0,016 X2:5,84, OR:0,39, 

%95CI:0,18-0,84; AGAA taşıma için p:0,002 X2:9,85, OR:0,29 %95 CI:0,13-

0,63)(Şekil 4-3). 

 

 

% 
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Şekil 4-3: KAH(+) DM’lu hasta ve kontrol grubunun MCP-1 AG / CCR2 GA, MCP-1 AG /   
CCR2 AA,  MCP-1 AA / CCR2 AA genotiplerini taşıma frekansları 

 

Kontrol ve KAH(-) DM grupları AGAA genotipleri taşıma açısından karşılaştırıldığında  

MCP-1 G alleli taşımanın  hastalık riskini azalttığı tespit edilmiştir. (p:0,03 X2:4,56, 

OR:0,45 %95 CI:0,21-0,94)(Şekil 4-4). 
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Şekil 4-4: KAH(-) DM’lu hasta ve kontrol grubunun  MCP-1 AG / CCR2 AA genotipi taşıma 
frekansları 

 

% 
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5. TARTIŞMA 

           

 

         Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyadaki ölüm nedenlerinin başında 

gelmektedir. Hipertansiyon, sigara içimi, diyabet, hiperlipidemi koroner arter hastalığı 

gelişimi için bağımsız risk faktörleridir (71,72,73). Tip 2 diyabetes mellitus (DM) temel 

olarak erken başlangıçlı ve şiddetli ateroskleroza sekonder olarak kardiyovasküler 

olaylar açısından belirgin bir risk artışı ile karakterizedir. Tip 2 DM hem kadınlarda 

hem de erkeklerde kardiyovasküler hastalık gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür 

(74,75). 

          Diyabetik bireylerde kardiyovasküler hastalıklar 2-4 kat daha sık görülmektedir 

ve diyabetik bireylerin yaklaşık % 65’i kardiyovasküler olaylardan ölmektedir (76). DM 

sadece karbonhidrat metabolizması bozukluğu olmayıp aynı zamanda bir lipit ve protein 

metabolizması bozukluğudur (77). 

 

       MCP-1 CC kemokin ailesinin bir üyesidir ve  aterogenezde monositlerin, hafıza T 

hücrelerinin ve bazofillerin inflamasyon bölgesine getirilmesinde kritik bir rol oynar 

(13). 
       MCP-1 aterosklerotik lezyonların başlaması ve gelişimi için kritik bir role 

sahiptir. Ateroskleroz süreci esnasında intimada bulunan monositlerde ve makrofajlarda 

LDL birikimi vardır. Lipidlerin bu hücrelerin içinde birikmesi sonuç olarak 

aterosklerotik lezyonların oluşmasına ve aterosklerotik lezyonların genişlemesine yol 

açar (60).A-2518G polimorfizminin MCP-1’in  transkripsiyon aktivitesini etkilediği ve 

bu polimorfizmin tip 2 diyabet, insülin direnci, tip1 diyabet ve kardiyovasküler 

hastalıklarla ilişkisi olduğu bildirilmiştir (13). 

        CCR2, MCP-1‘in reseptörüdür. En çok çalışılan CCR2 polimorfizmi ekzon 2’de 

yerleşmiş G190A’dır ve bu polimorfizm proteinin transmembran bölgesindeki  valinin 

izölösine (V64I) değişimine yol açar. Bu polimorfizm etnisiteye göre son derece  

değişen bir dağılım gösterir. CCR2’nin ekspresyonundaki polimorfizmin etkisi 

hakkındaki bilgiler tartışmalıdır (11). 
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        Çalışmamızda KAH  (+) DM’lu hastalarda  MCP-1 A-2518G  genotip dağılımını 

AA  ( % 66) AG  ( % 32,1 ) GG  (% 1,9) olarak saptadık. Allel frekansını ise  A (%82) 

G  (%18) bulduk. Sağlıklı kontrollerde ise genotip dağılımını AA  (% 37,7), AG (%59), 

GG (%3,3) Allel frekansını ise A (%67,2),  G (%32,8)  olarak bulduk.  

 

          MCP-1 A-2518G genotip dağılımlarını KAH (+) DM’li Hasta ve Kontrol 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı olarak tespit ettik. Allel 

dağılımlarını da iki grup arasında anlamlı olarak farklı bulduk. 

 

            KAH (-)  DM’lu hastalarda ise genotip dağılımı AA  (%50),  AG  (%42,2), GG  

(%7,8) olarak saptanmıştır. 

             MCP-1 -2518G KAH (-) DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark elde edilememiştir Allel dağılımları açısından iki grup arasında anlamlı 

bir fark elde edilememiştir.  

             Hastaların tamamına baktığımızdaysa MCP-1     A-2518G genotip dağılımları 

AA (%57,3),  AG (%37,6), GG (%5,1)  allel frekanslarıysa A  (%76) G (%24 ) 

saptandı. MCP-1 A-2518G genotip dağılımlarını ve alel dağılımlarını kontrole göre 

istatistiki olarak anlamlı bulduk. 

              CCR2 G190A poliformizmi içinse KAH  (+) DM’lu hastalarda  Genotip 

dağılımı GG (%75,8), GA (%21), AA  (% 3,2), allel frekansları ise sırasıyla G (% 86,3 )  

A  (%13,7) olarak saptanmıştır. Sağlıklı kontrol grubundaysa  genotip dağılımını GG    

(%74,2 ), GA (%24,2), AA  (%1,6) allel frekansını ise G  (%86,3),   A  (%13,7) olarak 

saptadık. 

             CCR2 G190A hem genotip dağılımları  hem de alel dağılımları için KAH (+) 

DM’li Hasta ve Kontrol gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde 

edilememiştir. 

             KAH  (-) DM’lu hastalarda  CCR2 G190A poliformizminin Genotip dağılımı 

GG  (%74,1), GA  ( %25,9 ), AA  0 (%0) bulunmuştur. Allel frekansını ise G  ( %87 ), 

A ( % 13 ) olarak bulduk.  
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                CCR2 G190A polimorfizmi için KAH  (-) DM’lu hastalarla kontroller   

arasında genotip ve alel dağılımı açısından herhangi bir anlamlılık tespit edilememiştir. 

 

                CCR2 G190A polimorfizmi için yaptığımız çalışmamızda hastaların totalinde 

genotip dağılımı GG (% 74,8), GA(% 23,8)  AA  (% 1,4) olarak bulunmuştur. Allel 

frekansıysa GG  ( %86,7 ),  AA ( %13,3 ) bulundu. Sağlıklı kontrol grubuna gore 

herhangi bir istatistiki anlamlılık bulamadık. 

            Bizim çalışmamızdan çıkan sonuçlara göre MCP-1 -2518G alleli taşıma frekansı 

KAH (+) DM‘li hasta grubunda  kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur. Total hasta grubunda G alleli taşıma frekansı % 42.7 iken kontrolde % 

62.3 olarak tespit edilmiş ve G alleli varlığının 2.21 katlık bir koruma gösterdiği 

izlenimi edinilmiştir. Ayrıca CCR2 190G allel sıklığını DM’lu hasta grubu ve tüm 

hastalarda kontrollerden önemli derecede düşük saptadık. 

             Yapılmış olan çalışmalara baktığımızda Simeoni ve ark.’nın (78 ) Almanyada 

yapmış olduğu Ludwigshafen Risk ve Kardiyovasküler (LURIC) kohort çalışmasında 

3302 bireyde MCP-1 A–2518G  polimorfizmini ve plazma MCP-1 düzeylerini 

çalışmışlardır. Bu çalışmada AA (%53 ), GA (%39),  GGise (%7) olarak bulunmuştur.  

Bu çalışmada G alleli taşıyanların plazma MCP-1 düzeylerinin  taşımayanlara göre daha 

düşük olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda  G alleli taşımanın tip 2 diyabet ve 

insülin direncinden koruduğu ve MCP-1’in hiperinsülinemi ile ilişki olduğu ileri 

sürülmüştür. Bu çalışmada MCP-1 G alleli taşımanın tip 2 diyabete karşı koruyucu 

olduğu bulgusu bizim çalışmamızdaki bulgularla örtüşmektedir. 

          Jemaa  ve ark. (12)  MCP-1  A-2518G  polimorfizmiyle MI arasında muhtemel 

bir ilişki olup  olmadığını anlamak için yapmış oldukları çalışmada 319 tunuslu 

miyokard enfarktus geçirmiş hasta ve 467 sağlıklı birey kullanılmıştır. Bu çalışmada 

genotip dağılımı hasta grubunda AA: % 57,1,  AG+GG: % 42,9; kontrol grubunda ise 

AA: % 64.2 AG+GG : % 35,8 olarak bulunmuştur. Allel frekansları hastalarda A 

(%75,8) , G (% 24,2) iken kontrol grubunda A (% 80,4) , G (% 19,6)’dır. Bu çalışmada  

AG ve GG genotipine sahip olan bireyler hasta grubunda kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  Bu çalışmada MCP-1 A-
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2518G polimorfizmiyle MI arasında önemli derecede fakat bağımsız olmayan bir ilişki 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

           Moon ve ark. (79) diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarından biri olan 

diyabetik nefropati ile MCP-1 genindeki A-2518G polimorfizmi arasındaki olası ilişkiyi 

araştırmak için Korelilerle yapmış oldukları çalışmada 112 diyabetik nefropatisi olan  

hasta  112 diyabetik kontrol  ve 230 sağlıklı kontrol kullanmışlardır. Bu çalışmada 

sağlıklı bireylerde MCP-1 genindeki -2518 polimorfizmi için genotip dağılımı  AA 

(%17,8), AG  (% 44,3), GG (%37,8 ); allel frekansı A ( % 39,7 ) G ( % 60,3 ) olarak 

saptanmıştır. Diyabetik kontrollerde genotip dağılımı AA ( % 9,8 ), AG ( % 44,7 ) ,GG 

( % 45,5); allel frekanslarıysa A ( % 32,1 ), G ( % 67,9 ) olarak bulunmuştur. Diyabetik 

böbrek yetmezliği olan hastalarda genotip dağılımı AA ( % 15,1 ), AG ( % 53,6 ), GG ( 

% 31 ) ; allel frekansını A ( % 42 ) G ( % 58) olarak bulmuşlardır. A allelini taşımanın 

tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda böbrek yetmezliğine yatkınlığı artırdığını 

bildirilmişlerdir.  Bu çalışma ile MCP-1 geniyle  diyabetik nefropati arasındaki ilişki ilk 

kez gösterilirken hipertansiyon ile herhangi bir ilişki saptanamamıştır. Bizim yaptığımız 

çalışmada A allelinin diyabetik koroner arter hastalığı gelişim riskini artırdığını 

gösterdik. 

 

         Kouyama ve ark. (13 ) Japonyada 763  tip 2 diyabetli hastası ve 361 diyabetik 

olmayan bireyle yaptıkları çalışmalarında MCP-1 A-2518G polimorfizmiyle tip 2 

diyabet arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. 

    

         Szalai ve ark. (62). Macar populasyonunda 318 koroner arter hastası ve 320 

sağlıklı kontrolde yapılan bir çalışmada MCP-1 A-2518G polimorfizmine ait bulgular 

hastalarda  AA (%52,5), AG (%35,2), GG (%12,3) olarak; kontrollerde ise AA ( % 

58,1), AG (%35,9), GG ( % 6) olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda MCP-1 -

2518 GG genotipine sahip olan bireylerin koroner hastalığı açısından daha yüksek  bir 

riske sahip oldukları, ayrıca MCP-1 -2518 GG genotipiyle artmış Lp(a) seviyeleri 

arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar bizim 

çalışmamızdan çıkan sonuçlara benzememektedir. Irklar arasında farklılık 

olabilmektedir. 
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         Cam ve ark. (80) 171 prematüre koroner arter hastası ve 151 sağlıklı kontrol 

kullanılarak bizim ülkemizde yapılan  bir çalışmada MCP-1 A-2518G polimorfizmine 

ait genotip dağılımı hastalarda  sırasıyla AA (%49,7),  AG (%0,3), GG (%10) olarak 

saptanmıştır. Kontrol grubunda ise AA (%53,7),  AG (%34,4), GG (%11,9) olarak 

saptanmıştır. Bu çalışmada MCP-1 A-2518G polimorfizmiyle Prematüre KAH arasında 

bir ilişki saptanmadığı bildirilmiştir. 

 

        Bjarnadottir ve ark. (69) 460 MI’lı hasta ve 1842 sağlıklı kontrolle Đzlandada 

yaptıkları çalışmada kontrollerde MCP-1 −2518 AA  ( % 42. ),  AG  % (45.4), MCP-1 

−2518 GG (%12.0 ) olarak bulunmuştur hastalarda ise MCP-1 −2518 AA  (45.9), MCP-

1 −2518 (%44.2),  MCP-1 −2518 GG  (% 9.9) olarak bulunmuştur. Bu polimorfizm için 

kontrollerle hastalar arasında MI arasında herhangi bir istatistiki anlamlılık 

saptanamamıştır 

 

        Cermakova ve ark. (67) Çek populasyonunda  miyokard infarktus geçirmiş koroner 

arter hastalığı  olan 139 hasta ve  359 sağlıklı kontrolle yaptıkları çalışmada hastalardaki 

MCP-1 serum düzeyinin kontrollerden yüksek olduğunu bulmuşlardır. Fakat G allelini 

taşımakla MCP-1 serum düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Bu 

çalışmada G allelinin miyakard enfarktus gösteren koroner arter hastalığına yatkınlıkla 

ilişkisi olmadığı bildirilmiştir. 

                  

        Ortlepp ve ark. (66) Almanyada 65 yaşın altında 1960 MI’lı ve aterosklerozlu  

bireyle yapmış oldukları çalışmalarında CCR2 genotipiyle koroner ateroskleroz 

arasında bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir. Buna karşın bu çalışmada 65 yaşından 

küçük bireylerde CCR2 190A Allelini taşımakla miyokard enfarktus arasında önemli bir 

ilşki olduğu bildirilmiştir. 

 

         Macar  populasyonunda Szalai ve ark yaptığı. (63) CCR2 G190A polimorfizmine 

ait bulgular hastalarda GG (%76,1), GA (%23,9), AA (%0) kontrollerde ise GG 

(%77,5), GA  (%21,3), AA  (%1,3) olarak bulunmuştur.  Çalışma sonucunda CCR2-I 

(AA) genotiinde olanlarda koroner arter hastalığı gelişim riskinin daha az olduğu 

bildirilmiştir.  
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         Valdes ve ark. (65) Đngilterede 662 beyaz bireyle yaptıklarıı çalışmada genotip 

frekansları sırasıyla GG (%81), GA (%18.1), AA (%0.9)  bulunmuştur. Kardiyovasküler 

risk faktörleriyle CCR2 genotipi arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Fakat 

geleneksel kardiyovasküler risk faktörlerinden bağımsız olarak CCR2 AA genotipine 

sahip kişilerin koroner arterlerinde daha az kalsifikasyon olduğu bildirilmiştir. Daha az 

kalsifikasyon olması sonuç olarak daha az stabil plak oluşumuna neden olarak miyokard 

infarktusa yatkınlığa neden olur. 

  

          Bjarnadottir ve ark. (69) 460 MI’lı hasta ve 1842 sağlıklı kontrolle Đzlandada 

yaptıkları çalışmada kontrollerde Kontrollerde CCR2 190 GG (% 82,8),  CCR2 190 GA  

(%16,4),  CCR2 190 AA  (% 0.9) olarak bulunmuştur. Hastalarda ise CCR2 190 GG  

(%83,7),  CCR2 190 GA (15.2) CCR2 190 AA  (%1.1)  olarak bulunmuştur. Bu 

çalışmada hastalarla kontroller arasında bu polimorfizm ile MI arasında herhangi bir 

istatistiki anlamlılık saptanamamıştır. 

 

             Cha ve ark. (81) 750 KAH hastası erkek ve 744 sağlıklı kontrol erkek bireyle 

Güney Korede yaptıkları çalışmalarında  CCR2 G190A polimorfizmiyle koroner arter 

hastalığı arasında herhangi bir ilişki tespit edemediklerini bildirmişlerdir. 

 

            Voevoda ve ark. (64) Rusyanın Novosibirsk bölgesinde çeşitli kardiyovasküler 

problemleri olan ve olmayan değişik 4 farklı grupla yaptıkları çalışmalarında CCR2 

V64I polimorfizminin akut koroner sendroma yatkınlığa yol açtığını bildirmişlerdir. 

      

             Szalai  ark. (63) Macaristanda 115 insülin bağımlı diyabetes mellituslu hasta ve 

280 diyabetik olmayan kontrolle çocuklarda yapmış oldukları çalışmalarında CCR2’nin 

2. ekzonunun 190. Bölgesindeki nadir A Alleli diyabetik hastalarda kontrollere göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

        Apostolakis ve ark. (14) 210 koroner arter hastası ve 165 sağlıklı kontrol 

kullanılarak yunanistanda yaptıkları bir çalışmada CCR2 G190A polimorfizmi için 

hastalarda genotip dağılımlrı sırasıyla GG  (%73,3), GA    (%23,3) , AA   (%3,3) Allel 

frekansları ise  G  (%15)  A   (%85) olarak bulunmuştur. Kontol grubundaysa  GG  (% 

75,8) , GA 39 (%23,6) , AA   (%0,3) allel frekansı ise G (% 87,6)  A  (%12,4) olarak 
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bulunmuştur. Bu çalışmada CCR2 64I allel frekansı ve genotip frekansıyla koroner arter 

hastalığı arasında bir bağlantı saptanmadığı bildirilmiştir. 

          Yapılmış olan çalışmalara özet olarak baktığımızda MCP-1 A-2518G  

polimorfizmi için Jemaa ve ark. (12) G Allelini taşımakla MI arasında bağımsız bir 

ilişki olduğunu tespit etmişler. Simeoni ve ark. (78) G alleli taşımanın tip 2 diyabet ve 

insülin direncinden koruduğu ve MCP-1’in hiperinsülinemi ile ilişki olduğu ileri 

sürülmüştür. Moon ve ark. (79) A allelini taşımanın tip 2 diyabetli hastalarda böbrek 

yetmezliğine yatkınlığı artırdığını bildirmişlerdir. Szalai ve ark. (62) MCP-1 -2518 GG 

genotipine sahip olan bireylerin koroner hastalığı açısından daha yüksek  bir riske sahip 

oldukları, ayrıca MCP-1 -2518 GG genotipiyle artmış Lp(a) seviyeleri arasında bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Kouyama ve ark. (13) MCP-1 A-2518G polimorfizmiyle tip 2 

diyabet arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Cam ve ark. (80) çalışmalarında MCP-

1 A-2518G polimorfizmiyle Prematüre KAH arasında bir ilişki saptanmadığını 

bildirmişlerdir. Cermakova ve ark. (67)  G allelinin miyakard infarktus gösteren koroner 

arter hastalığına yatkınlıkla ilişkisi olmadığını bildirmişlerdir. 

            CCR2 G190A (V64I) Polimorfizmi için yapılan çalışmalara baktığımızda ise 

Ortlepp ve ark. (66) CCR2 genotipiyle koroner ateroskleroz arasında bir ilişki 

olmadığını bildirmişlerdir. Buna karşın bu çalışmada 65 yaşın altındaki bireylerde 

CCR2 190A Allelini taşımakla miyokard enfarktus arasında önemli bir ilişki olduğu 

bildirilmiştir. Szalai ve ark (62) CCR2-I (AA) genotipinde olanlarda koroner arter 

hastalığı gelişim riskinin daha az olduğunu bildirmişlerdir. Szalai  ark. (63) 190A 

Allelini diyabetik hastalarda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulmuşlardır. Voevoda ve ark. (64) CCR2 64I allelinin akut koroner sendroma 

yatkınlığa yol açtığını bildirmişlerdir Valdes ve ark. (65) Kardiyovasküler risk 

faktörleriyle CCR2 genotipi arasında herhangi bir ilişki saptamamışlardır. Fakat 

geleneksel kardiyovasküler risk faktörlerinden bağımsız olarak CCR2 AA genotipine 

sahip kişilerin koroner arterlerinde daha az kalsifikasyon olduğunu bildirmişlerdir. 

Apostolakis ve ark. (14). çalışmalarında CCR2 64I allel frekansı ve genotip frekansıyla 

koroner arter hastalığı arasında bir bağlantı saptamadıklarını bildirmişlerdir.. 

Bjarnadottir ve ark. (69) hastalarla kontroller arasında  CCR2 G190A polimorfizm ile 

MI arasında herhangi bir istatistiki anlamlılık saptamamışlardır. Cha ve ark. (81)  
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polimorfizmiyle koroner arter hastalığı arasında herhangi bir ilişki tespit edemediklerini 

bildirmişlerdir.  

Sonuç olarak: 

-MCP-1 AA genotipinin tek başına yada CCR2 AA genotipi ile birlikte 

diyabetik koroner arter hastalığı gelişimi için bir risk faktörü olduğu, 

- MCP-1 G allelinin varlığında diyabetik koroner arter hastalığı riskinin 

düştüğü saptanmıştır.  

      Genetik markerların tespit edilmesinin diyabetik koroner arter hastalığının erken 

tanısında klinik yönden oldukça yardımcı olacağına inanıyoruz. Ayrıca olgu sayısının 

artması ile sonuçların daha sonraki dönemlerde yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı 

kanısındayız.  
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                                                 FORMLAR 

DĐYABETĐK KORO�ER ARTER HASTALARI ĐÇĐ� ÇALIŞMA PROTOKOLÜ 

Protokol: 

Tarih: 

Hasta no: 

 

Ad-Soyad:      Cinsiyet:   Tel: 

Yaş:     Boy:    Kg:    BMI 

(kg/m2): 

Hastalık Süresi: 

Aile Öyküsü: 

Kullandığı ilaçlar: 

POLĐMORFĐZM 

o MCP-1 A-2518G Gen Polimorfizmi 
o CCR2 G190A Gen Polimorfizmi 
 

BĐOKĐMYASAL TETKĐKLER: 

Açlık kan şekeri: 

HbA1c: 

Total kolesterol     

Trigliserid      

HDL-kolesterol: 

EKO: 

Tansiyon: 

LDL-kolesterol: 

LDL-kolesterol: 

 

Diyabet Risk faktörleri:                              Evet             Hayır: 

Yaş     (   )     (   ) 

Cinsiyet     (   )     (   ) 

Sigara     (   )     (   ) 

Aile hikayesi    (   )     (   ) 

Hiperkolesterolemi                 (   )     (   ) 

Düşük HDL    (   )      (   ) 

Hipertansiyon    (   )     (   )  

Ateroskleroz                     (   )     (   ) 
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EĞER MI GEÇĐRMĐŞSE 

Anjiografi:   Damar sayısı: 

Anjioplasti tarihi:   Kontrol anjiogram tarihi:  Restenoz: 

By pass: 

Reinfarkt ve tarihi: 

Takip 

 

EĞER MI GEÇĐRMEMĐŞSE (Farmakolojik stress testi, MIBI ve Talyum pozitif olmalı 

 

 

                 VAR             YOK 

HT: 
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                                          ETĐK KURUL KARARI 
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Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
ÜDS 
Puanı 

(Diğer) 
                  Puanı 

ingilizce iyi iyi iyi 60  

      
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office iyi 

 




