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ÖZET 

Gök, Ö. (2011). Tip 2 Diyabet Hastalığında ABCG5 ve ABCG8 Gen 
Polimorfizmlerinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Moleküler Tıp AD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

 

Diabetes mellitus, insülinin vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar üretilmemesine ya da 

üretilen insülinin yeterince etki gösterememesine bağlı olarak ortaya çıkan metabolik 

bir hastalıktır. Hastalığın fizyopatolojisine dislipidemi de eşlik. ABC transporter ailesi 

üyelerinden olan ABCG5 ve ABCG8 membran proteinleri kolesterolün de dahil olduğu 

sterollerin barsak ve safradan taşınımında görev alırlar. Bu çalışmada, PZR-RFLP 

teknikleri kullanılarak 80 tip 2 diyabetik hasta ve 73 sağlıklı kontrolde ABCG5 

(Gln604Glu) ve ABCG8 (Tyr54Cys)  gen polimorfizmlerinin diyabet hastalığı ve lipid 

düzeyleri arasındaki ilişkisi incelenmiş, bu polimorfizmlere ait genotip ve allel 

frekansları saptanmıştır. ABCG8 Tyr54Cys doğal tip AA genotipi taşıma oranı hasta 

grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunurken (p:0,001), AG 

genotipi ve G alleli taşıma oranları kontrol grubunda anlamlı bir şekilde yüksek 

(p:0,001) olarak saptanmıştır. ABCG5 Gln604Glu polimorfizmi açısından çalışma 

gruplarımızı karşılaştırdığımızda ise mutant GG genotipi (p:0,031) ve C alleli (p:0,031) 

taşıma oranları hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek olarak gözlemlenmiş 

(p:0,031), CC genotipi (p:0,003) ve G alleli (p:0,003) taşıma oranları ise kontrol 

grubunda hastalara göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Çalışma gruplarında her iki 

polimorfizmin lipid düzeyleri üzerinde bir etkisi ise saptanmamıştır. Çalışmamız Türk 

toplumunda diyabetik hastalarda ABCG5 Gln604Glu ve ABCG8 Tyr54Cys gen 

polimorfizmleri ile ilgili ilk verileri sunmuş olup, bu verilerin daha sonra yapılacak olan 

çalışmalara öncülük edeceğine inanmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: ABCG5, ABCG8, diabetes mellitus, lipid metabolizması, 
polimorfizm  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 6403 
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ABSTRACT 

Gök Ö. (2011). Investigation of ABCG5 and ABCG8 Gene Polymorphisms in Type 2 
Diabetes Mellitus. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of 
Molecular Medicine. İstanbul 2011. 

 

Diabetes mellitus is a metabolic disease which is mostly originated from the lack of 

insulin production in the body, its inadequate production that can not fulfil the whole 

need of the body or the inefficiency of the produced insulin. Dislipidemia can also 

accompany to the physiopathology of this disease. ABCG5 and ABCG8 membrane 

proteins are two important genes belonging to ABC transporter family take charge in 

sterol transportation from the bile and intestinal. In this study, the association between 

diabetes and lipid levels of ABCG5 (Gln604Glu) ve ABCG8 (Tyr54Cys) gene 

polymorphisms has been investigated and the frequencies of genotype and allel has 

been found using PCR-RFLP techniques in 80 type 2 diabetic patiens and 73 healthy 

controls. The probability of carrying ABCG8 Tyr54Cys wild type AA genotype is 

found to be significantly higher in diabetic patients compared to the controls (p:0,001). 

On the other side, the probability of having AG genotype and G allel are found to be 

higher in controls (p:0,001). Upon comparing the working groups regarding to ABCG5 

Gln604Glu polymorphism, it is obvious to see that the rate of having mutant GG 

genotype (p:0,031) and C allel (p:0,031) are considerably higher in diabetic patients 

compared to controls (p:0,031), rates of having CC genotype (p:0,003) and G allel 

(p:0,003) are higher controls  than patients. In working groups, it was not confirmed that 

there is an effect of both two polymorphisms over lipid levels. Our study reveals the 

first data about the ABCG5 Gln604Glu and ABCG8 Tyr54Cys gene polymorphisms in 

diabetic Turkish people and we believe that this study will play a pioneering role for the 

next studies.  

Key Words: ABCG5 (Gln640Glu), ABCG8 (Tyr54Cys), diabetes mellitus, lipid 
metabolism, polymorphism 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Diabetes mellitus, bütün dünyada sık görülen kompleks  hastalıklardan biridir. 

İnsülinin yokluğu, yetersizliği ve eksikliğine bağlı olarak gelişen, yüksek açlık glikozu 

ve buna eşlik eden lipid ve protein metabolizmasındaki bozukluklar ile karakterize 

metabolik bir hastalıktır. Bu hastalığın ortaya çıkması ve yayılmasında hem genetik 

hem de çevresel faktörler oldukça önem taşır. 

Diabetes Mellitus (DM) değişik tipleri olmakla birlikte esas olarak 2 ana grupta 

incelenmektedir: insüline bağımlı diyabet (tip 1, IDDM) ve insüline bağımlı olmayan  

diyabet (tip 2, NIDDM) (1,2,3). 

Pankreasın Langerhans adacıkları β hücrelerinden salgılanan ve karbonhidrat 

metabolizmasında oldukça önemli bir role sahip olan insülin hormonu, yağ dokusuna 

yağ asitlerinin girip trigliserid olarak depolanmasına da yardımcı olur. Tip 1 (insüline 

bağımlı) diyabette insülin yokluğu veya azlığı, tip 2 (insüline bağımlı olmayan) 

diyabette ise, dokuların insüline duyarsızlığı sonucu dolaşımda fazla miktarda serbest 

yağ asidi bulunur. Bu serbest yağ asitleri, karaciğerde VLDL üretimine girerler. 

Özellikle portal dolaşımda ve karaciğerde fazla miktarda serbest yağ asidi bulunması, 

insülin duyarlılığının azalmasına yol açar. Bu olay bir kısır döngü şeklinde devam eder. 

Ayrıca VLDL ve besinler ile aldığımız trigliseridden zengin şilomikronların yıkımında 

görev alan ve büyük ölçüde özellikle yağ dokusundaki kapiller endotellerinde lokalize 

olan lipoprotein lipaz (LPL) enzimi, insülin hormonu etkisi altında aktivitesini arttırır. 

İnsülin azlığı veya insülin duyarsızlığı sonucu LPL aktivitesi düşük düzeyde olduğu için 

endojen trigliseridleri taşıyan VLDL, besin ile alınan eksojen trigliseridleri taşıyan 

şilomikron katabolizması da azalmıştır. Yani karaciğerde VLDL üretiminin artması, 

periferde VLDL ve şilomikronların yıkımının azalması sonunda serum trigliserid 

düzeyleri yükselmiştir. 

Tip 2 diyabet insülin direnci sonucu ortaya çıkan ve insidansı en yüksek olan 

diyabet tipidir. Diyabetik hastalarda yapılan çalışmalarda bu hastaların lipid 

metabolizması ile ilgili defektleri olduğu gösterilmiştir. ABC transporter gen ailesinin 

bir üyesi olan ABCG alt ailesi üyeleri kolesterolün ince barsak membranından 
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taşınmasında görev almaktadırlar. Bu ailenin iki üyesi olan ABCG5 ve ABCG8 genleri  

kromozom 2p21’de lokalize olmuşlardır ve sterol taşınımında görev alırlar (4-8). 

 Bu çalışmada, Türk toplumunda tip 2 diyabetik hastalarda ve sağlıklı 

kontrollerde, ABCG5 ve ABCG8 genlerine ait polimorfizmlerin diyabetik hastalardaki 

dislipidemi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 
 

2.1. DIABETES MELLITUS  

Diyabet,  genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan 

glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle (hiperglisemi) sonuçlanan 

karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasına ait multisistemik bir hastalıktır. Bu 

metabolik bozukluk, 21.yüzyılda toplum sağlığını tehdit eden ve ciddi sorunlara yol 

açabilen bir sağlık sorunudur. Dünyada 200 milyonun üzerinde insan bu sorunu 

yaşamaktadır (1,2,9,10). 

Vücutta kan şekerinin düzenlenmesi pek çok sayıda kimyasal madde ve 

hormonun karmaşık etkileşimi sonucunda sağlanır. Glikoz metabolizmasının 

düzenlenmesinde rol oynayan hormonlardan en önemlisi pankreasın beta hücrelerinden 

salgılanan insülin hormonudur (2). 

 İnsülin yetersizliği, eksikliği veya yokluğuna, bağlı olarak gözlemlenen 

Diabetes Mellitus (DM) değişik tipleri olmakla birlikte esas olarak 2 ana grupta 

incelenmektedir: insüline bağımlı diyabet (tip 1, IDDM) ve insüline bağımlı olmayan  

diyabet (tip 2, NIDDM) (1). 

 

2.1.1. Tip 1 Diyabet  

Otoimmün bir hastalık olan (9) Tip 1 diyabet, pankreasın β hücrelerinin ürettiği 

insülinin ortadan kalkması ile ortaya çıkan ve sonuçta tam insülin yetersizliğinin 

oluşması ile karakterize bir hastalıktır. Çocukluk döneminde başlamakla birlikte nadiren 

daha ileriki yaşlarda da görülür. IDDM için en büyük genetik faktör HLA kompleksi 

olup 6. kromozomdadır. Bu genetik temel çevre faktörleri ile etkileşerek  β hücrelerinin 

yok olmasına neden olur. Tip 1 diyabetin tedavisinde, insüline bağımlılık oldukça önem 

taşır. Bu hastalıktaki en temel tedavi yöntemi, insülinin şırınga, insülin pompası ya da 

insülin kalemleri ile enjekte edilmesidir (2,11,12). Son yıllarda yapılan çalışmalar, bu 

hastalığın oluşmasında bazı viral etkenlerinde  etkili olduğunu göstermektedir (13,14). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Glukoz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperglisemi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metabolizma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pankreas
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ns%C3%BClin
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2.1.2. Tip 2  Diyabet 

Tip 2 diyabet ise, diyabetin en sık görülen şeklidir, diyabet vakalarının yaklaşık 

%80-90’nı oluşturur ve genellikle erişkin dönemde başlar (1,15). İnsülinin etkisine karşı 

direnç gelişmesi ya da insülin duyarlığının azalması ile insülin sentezi ve 

salgılanmasının görece azalması ya da bazen tamamen ortadan kalkması ile ortaya çıkan 

bir hastalıktır (2). Tip 2 diyabetin gelişiminde pankreatik  β hücrelerinin hasar görmesi, 

β hücre kayıpları ve insülin direnci söz konusudur. Ayrıca,Tip 2 diyabetli hastalarda, 

insülin direnciyle birlikte HDL konsantrasyonunun düşük olması,  yüksek koroner arter 

hastalığı riski  ve (16) endokrin bozuklukları da söz konusu olabilmektedir. Bu  hastalar,  

diyet, antihiperglisemik (şeker düşürücü) ilaçlar ve insülin takviyesi ya da bunları bir 

arada kullanarak tedavi edilmektedirler (2,17). 

 

2.1.3. Diyabetik Komplikasyonlar 

Diyabet, ciddi sağlık sorunlarına ve komplikasyonlara neden olabilen 

multisistemik bir bozukluktur (18). Görmenin bozulması, açıklanamayan kilo kayıpları, 

yorgunluk ve enerji metabolizmasındaki değişiklikler, aşırı idrar üretimi (2) 

belirtileriyle ortaya çıkan diyabet, iyi kontrol edilmezse yaşam kalitesini bozmakla 

kalmaz; ketoasidoz ya da nonketotik hiperozmolar koma gibi durumlara sebebiyet 

verebilir. Genetik faktörler ve zayıf glisemik kontrol de diyabetik komplikasyonların 

başlangıcında önemli bir role sahiptir. Hastalığın uzun sürede ortaya çıkan  

komplikasyonlarının başlıcaları ise; dolaşım sistemi (kardiyovasküler) hastalıkları 

(hipertansiyon, kalp yetmezliği ve ateroskleroz gibi), kronik böbrek yetmezliği 

(nefropati), körlüğe sebep olabilen retina hasarı (retinopati), çeşitli tiplerde sinir 

hasarları (periferik nöropati) ve yara iyileşmesini geciktiren ve impotansa sebep olan 

mikrovasküler bozukluklar sayılabilir (2,19-25). 

 Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışmada Tip 1 diyabetli hastalarda yüksek kan 

şekeri düzeyinin nefropati, nöropati, retinopati gibi mikrovasküler hastalıkların 

oluşmasını tetiklediği anlaşılmıştır (26). 

Tip 2 diyabetli hastalarda yapılan bir çalışmada ise, diyabet teşhisi konulduktan 

sonra bu hastaların %20’sinde retinopati, %8’inde nefropati, %9’unda ise nöropati 

görülmüştür (27). 
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Tip 2 diyabetli hastalarda yapılan bir diğer çalışmada ise, HbA1c düzeyinde 

meydana gelen her %1’lik azalmanın, diyabetten ölümleri %21, miyokard infarktüsü 

riskini %14, mikrovaskular komplikasyonları %37 oranında azalmasıyla ilgili olduğu 

anlaşılmıştır (28). 

Diyabetin uygun şekilde tedavi edilmesinin yanı sıra, kan basıncı kontolüne 

yeterince önem verilmesi ve hayat tarzının iyileştirilmesi (sigara içmemek ve kilo 

kontrolü yapmak gibi) bu kronik komplikasyonların pek çoğunun oluşturduğu riskleri 

azaltabilirken, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve sigara içimi diyabetik 

komplikasyonların görülmesinde artışa neden olur (2,29). Bu konuyla ilgili olarak 

yapılan bir çalışma da, tip 2 diyabetlilerde sıkı kan basıncı kontrolü ile diyabetik 

komplikasyonlar arasındaki ilişki araştırılmış ve sıkı kontrol altında olan bireylerde, 

olmayanlara göre diyabetten ölümlerin %31, inmenin %55, mikrovaskular 

komplikasyonların %37 oranında azaldığı gözlenmiştir (30). 

Diyabetli hastalar,  ağız boşluğunda   dişeti kanamaları,  periodontit, candidiasis, 

dil iltihabı, ülser, tat algısında kayıplar, diş çürükleri gibi   bazı  sorunlarla da karşı 

karşıyadırlar (31-34). 

Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında 

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

gelişimi için bağımsız risk faktörleridir. Özellikle diyabetik olgularda, kardiyovasküler 

hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm riski çarpıcı bir biçimde artmıştır. Koroner arter 

hastalığı (KAH), dünyadaki ölüm nedenlerinin en önemlilerinden biri olup, tip 2 

diyabetiklerde ise en sık ölüm nedenidir. Diyabetin, aterosklerozla  da yakın bir ilişkisi 

vardır. Örneğin, diyabetli kişilerde, kollajenin glikozillenmesi, arter duvarında 

lipoproteinlerin yakalanmasına neden olur. Kolesterol, normal kollajene göre glikolize 

kollajene üç kat daha fazla ilgili olduğundan glikozillenmiş damar cidarında lipit 

birikimi olur ve bu durum da aterosklerozu tetikler. Diyabetik hastaların diyabetik 

olmayanlara göre sahip oldukları en büyük risk aterosklerotik hastalıklara yakalanma 

oranlarının daha yüksek olmasıdır. Bu hastalarda koroner aterosklerozu hızlandıran 

lipid metabolizma kusuru söz konusudur. Bu hastalığın en önemli risk faktörleri 

arasında dislipidemi yer alır. Dislipidemi, trigliserid yüksekliği, HDL kolesterol 

düşüklüğü ve küçük yoğun LDL kolesterol oranı artışı ile karakterizedir ve özellikle Tip 

2 diyabetli hastalarda çok yaygın olarak görülmektedir. Dislipidemi tanı anında veya 
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prediyabetik dönemde dahi var olan bir durumdur. Ayrıca rutin kan şekeri 

düşürülmesine yönelik tedaviye rağmen varlığını sürdürmektedir.  

Fırat Üniversitesi Endokrinoloji polikliniğine kontrole gelen 102 erkek, 174 

kadın toplam 276 tip 2 diyabetik hastada yapılan bir çalışmada diyabetik bireylerde 

dislipideminin yeteri kadar tedavi edilemediği, NCEP-ATP III kriterlerine göre LDL 

düzeylerinin; 24 hastada (%8,7) optimum, 67 hastada (%24,3) kabul edilebilir, 86 

hastada (%31,2) sınırda yüksek, 65 hastada (%23,6) yüksek, 34 hastada (%12,3) çok 

yüksek olduğu ve diyabetik bireylerde dislipideminin yeteri kadar tedavi edilemediği 

(hastaların tedavi ve diyetlerine uymamaları vs.) tespit edilmiştir. 

Tip 2 diabetes mellitus’a eşlik eden yüksek kan kolesterolü, sigara içimi, 

hipertansiyon, düşük HDL düzeyi, obezite, plazma lipoprotein düzeylerinde meydana 

gelen değişiklikler, cinsiyet ve ailesel yatkınlık ateroskleroz ve KAH riskini arttıran 

diğer faktörlerdir (8,10,35-42). 

Cerrahi tedavi endikasyonu konan aterosklerotik damar hastalarında risk 

faktörleri olarak lipid ve lipoproteinlerin değerlerinin araştırıldığı bir çalışmada (yaş 

ortalamaları %52.6 olan 73’ü erkek, 27’si kadın olmak üzere 100 hasta çalışmaya dahil 

edilmiştir) hastaların %46’sında total kolesterol değerleri, %26’sında trigliserid, 

%22’sinde LDL değerleri normalin üzeerinde, %18’inde HDL değerleri normal 

sınırların altında bulunmuştur. Ortalama değerler göz önüne alındığında total kolesterol 

değeri normal sınırların üzerinde, apolipoprotein B değeri normalin altında 

bulunmuştur.Ayrıca, trigliserid, LDL, VLDL, HDL ve apolipoprotein A değerleri de 

normal sınırlarda bulunmuştur (43). 

KAH’da risk faktörlerinin etkisi katlanarak arttığından hafif derecedeki 

dislipidemi bile KAH riskini arttırabilir. Ayrıca, prediyabetik evrede bile dislipidemi 

makrovasküler hastalıklara neden olabilmektedir (8). 

Diyabetik hastaların ölümlerinin %75’i kardiyovasküler hastalıklardan  (KVH) 

olmaktadır ve Tip 2 diyabetiklerde KVH görülme riski 2-4 kat artmıştır. Yapılan 

çalışmalar, koroner arter hastalığına sahip bireylerin ise %14-50’sinin aynı zamanda 

tip2 diyabet hastası olduğunu göstermektedir (44,8). 

Miyokard infarktüsü (MI) sonrasında 1 yıllık mortalite, diyabeti olmayanlara 

göre (%33) diyabetlilerde (%37) daha yüksek olarak gözlenmiştir (8). 
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2.2. LİPİD METABOLİZMASI 

Lipidler enerji değeri yüksek maddeler oldukları gibi, hücre bütünlüğünü 

koruyan ve sitoplazmanın özgül organeller halinde bölümlere ayrılabilmesini sağlayan 

hücre membranın yapısında bulunan ve bununla beraber ana enerji depo formu olmaları, 

steroid hormon ve safra asidinin yapı taşları ve hücre içi ve hücreler arası ulak olarak rol 

oynamaları açısından da önem taşırlar. Biyolojik önemi olan lipidler, yağ asidleri ve 

bunların türevleri, nötral yağlar (trigliserid), fosfolipidler ve ilgili bileşikler ve 

sterollerdir (8). 

 

2.2.1. Kolesterol 

Kolesterol, başta karaciğerde olmak üzere, deri, adrenal, beyin ve bağırsaklar 

gibi birçok organın çok çeşitli hücrelerinde üretilmektedir. Ayrıca, kolesterol 

karaciğerde yapılan, safrada salgılanan ve yağın bağırsaklarda emilimine katkıda 

bulunan safra asidlerinin yapı taşıdır. Vücuttaki kolesterolün yarısı sentez yoluyla 

(periferik ve hepatik ) meydana gelirken (yaklaşık  500 mg/gün) geri kalanı diyet ile 

alınmaktadır (8). 

Kolesterol yapısındaki tüm karbonlar asetat kaynaklıdır. Sentez dört ana 

basamakta incelenir: 

1-Mevalonat Sentezi 

2-Mevalonatın iki aktif izopren halkasına çevrilmesi 

3-Skualen oluşturmak üzere altı izopren biriminin bir araya gelmesi 

4-Skualenin steroid çekirdeğine çevrilmesi (45) 

Sentez asetat ile başlar. Üç asetat molekülü 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim 

A (HMG CoA) oluşacak şekilde dönüşüme uğrar. Daha sonra bu enzim HMG CoA 

redüktaz enzimi tarafından mevalonik aside çevrilir. Birçok aşamadan geçen mevalonik 

asid sonunda kolesterole dönüşür. 

Kolesterol biyosentezin düzenlenmesinde HMG CoA redüktaz enzimi önemli 

rol oynar. Bu enzimin inhibisyonu kolesterol biyosentezini azalttığından, HMG CoA-

redüktaz inhibitörleri, hücresel kolesterol sentezini inhibe etmek için kullanılır. 
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Hücrelerdeki kolesterol miktarı arttıkça HMG CoA redüktaz üzerinde bir geri tepkime  

yaratarak HMG CoA redüktazın aktivitesini ve kolesterol biyosentezini azaltır. 

Kanda kolesterolün yaklaşık üçte ikisi esterleşmiştir. Kandaki kolesterol 

düzeyleri esas olarak LDL reseptör yoluyla kontrol edilmektedir. Bu reseptör karaciğer 

hepatositleri ve bütün hücrelerin yüzeyinde bulunmakta ve kandan kolesterol 

bakımından zengin lipoproteinlerin (LDL) alınımını düzenlemektedir. Böylece hücreler 

gereksinim duydukları kolesterolü, sentez edilmeden, sterollerin ilkel formlarından 

sağlarlar (8). Yapılan çalışmalar, kolesterol sentezi ve taşınması sırasında meydana 

gelen bir takım bozuklukların KAH oluşumunda aktif rol oynadıklarını göstermiştir 

(46,47).  

Kanda lipidler, lipoproteinler olarak taşınırlar. 

 

2.2.2. Şilomikronlar 

Şilomikronlar plazma lipoproteinlerinin en büyük olanlarıdır ve plazmanın 

ultrasantrifüjü ile kolaylıkla ayrılabilirler. Bunlar yaklaşık %98-99 lipid (yaklaşık %85 

ile %90 trigliserid) ve %1-2 protein içeriğinden oluşmaktadırlar. Şilomikronlar 

postprandiyal plazmada bulunurlar ve plazmada dolaştıklarından çeşitli 

apolipoproteinler içerirler (apo-B48, A-I, A-IV, E  ve C’ler). En belirgin apolipoprotein, 

molekül ağırlığı apo-B100’ün yaklaşık yarısına eşit (%48) bir apo-B şekli olan apo-

B48’dir. Bu apolipoprotein, apo-B’nin bağırsakta sentez edilen şeklidir ve bağırsak 

epiteli tarafından üretilen insan lipoproteinlerinin bir örneğidir. 

Şilomikronlar, ince bağırsak (duedonum ve proksimal jejenum) epitel hücreleri 

tarafından üretilirler. Diyet yağ ve kolesterolü, safra asidi miçelleri olarak, epitelyum 

hücresi membranlarının fırçamsı kenarına iletildiklerinde şilomikronların sentezine 

başlanır. Bağırsak epitel hücreleri tarafından tutulan serbest yağ asitleri ve 

monogliseridler bağırsak hücrelerinin apikal bölgesindeki düz endopğlazmik retikulum 

içinde trigliseridlere çevrilirler. Büyük şilomikron partiküllerinin oluşumunda 

trigliserdilerle birlikte (bağırsak hücreleri tarafından emilen ve ya sentez edilen) 

fosfolipidler ve kolesterolde kullanılır. Şilomikronlar, bazı apolipoproteinlerin son 

karbonhidrat işlemlerinin yapıldığı Golgi apareyinde birikirler ve bağırsak 

hücrelerinden boşluğa verilirler. Şilomikronlar buradan mezenterik lenfe girerler, toraks 

kanalı lenfine kadar ilerleyerek sonunda genel dolaşıma katılırlar (şekil) Yeni sentez 
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edilen şilomikronlarda apo-B48, A-I ve A-IV (bağırsakta sentez edilen 

apolipoproteinler) bulunmaktadır. Apo-C’ler ve apo-E ise öncelikle HDL’den olmak 

üzere lenf ve kandaki lipoproteinlerden alınır. 

Serbest yağ asitlerinin salgılanmasını kataliz eden ve şilomikronları trigliseid 

bakımından fakir, bir ölçüde kolesterol açısından zengin şilomikron kalıntıları haline 

çeviren lipoprotein lipaz, dolaşımda bulunan şilomikronlar üzerine etki eder. Serbest 

yağ asitleri trigliserid şeklinde saklanarak ya enerji kaynağı olarak okside edilmek veya 

lipoprotein-trigliserid sentezinde yeniden kullanılmak üzere çeşitli dokular tarafından 

alınırlar. Şilomikron kalıntıları karaciğer tarafından plazmadan temizlenir (8). 

 

2.2.3. Çok Düşük Dansiteli Lipoproteinler (VLDL) 

VLDL çapı 330 ile 700 A0 arasında olan, plazmada (d <1.006 g/ml) 

ultrasantifügasyon ile ayrılan partiküllerdir. Bu partiküller %85-90 lipid (%55 

trigliserid, %20 kolesterol ve %15 fosfolipid) ve %10-15 proteinden oluşmaktadır. 

VLDL karaciğer tarafından sentez edilebilir veya lipoprotein katabolizması 

sırasında karaciğer tarafından kazanılan kolesterolden (örn.LDL kolesterolden) yeniden 

kullanılır. Yeni sentez edilmiş VLDL’nin başlıca protein yapıtaşları apo-B100, apo-E ve 

küçük miktarlarda apo-C’lerdir. Plazma içinde VLDL, öncelikle HDL’den ek C 

apolipoproteinleri ve apo-E edinir. 

VLDL trigliseridleri, LPL (lipoprotein lipaz)’nin ve daha az ölçüde HL (hepatik 

lipaz)’nin etkinliği ile hidrolize edilirler. VLDL sürekli olarak, kolesterol açısından 

giderek zenginleşen küçük partiküllere çevrilir. VLDL katabolizma ürünleri IDL olarak 

anılır (d=1,006-1,019). IDL apo-B100 ve apo-E’yi tutar, ancak apo-C’lerin büyük bir 

kısmını kaybetmiştir.IDL hepatik lipazın katıldığı son süreçle LDL’ye (d=1,019-1,063) 

çevrilir (8). 

 

2.2.4. Orta Dansiteli Lipoproteinler (IDL) 

IDL (d=1,006-1,019 g/ml) normal koşullarda plazmada çok düşük 

konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Büyüklük ve kompozisyon bakımından VLDL ile 

LDL arasında yer almaktadır. Başlıca protein yapı taşları apo-B100 ve apo-E’dir. IDL, 

lipazların etkisiyle plazmada meydana gelen VLDL katabolizmasının ürünlerini temsil 
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eder ve LDL’nin yapı taşıdır. LDL ya HL tarafından işlenmeye devam edilir ya da LDL 

reseptörü tarafından plazmadan çıkarılır. IDL genellikle bir tür VLDL artığı olarak 

görülür ve aterojenik olduğu kabul edilir (8). 

 

2.2.5. Düşük Dansiteli Lipoproteinler (LDL)  

LDL plazmadaki başlıca kolesterol taşıyıcı lipoproteindir. Plazmadaki toplam 

kolesterolün yaklaşık %70’i LDL’de bulunmaktadır. Çapları yaklaşık 200A0’dür. LDL, 

yaklaşık %75 lipid (%35 kolesterol ester, %10 serbest kolesterol, %10 trigiserid ve %20 

fosfolipid) ve %25 proteinden oluşmaktadır. Eser miktarlardaki apo-E dışında bu 

partiküllerde var olan tek protein apo-B10’dür. 

 LDL, lipazın aracılık ettiği VLDL hidrolizinin uç ürünlerini temsil eder. Ayrıca, 

daha büyük VLDL partiküllerinin trigliserid açısından zengin çekirdeği ayrılınca, 

gereksinim fazlası yüzey yapıtaşlarının HDL’ye transfer edilmesiyle yüzey lipidleri ve 

proteinleri yeniden şekillendirilir. Bunun sonucunda apo-B100 dışında hemen hiçbir 

apolipoproteinin bulunmadığı, küçük ve kolesterol bakımından zengin bir partikül 

(LDL) meydana gelir.  

LDL’nin  yaklaşık %75’i karaciğer parankim hücreleri tarafından alınmaktadır. 

Diğer bir çok doku küçük miktarlarda LDL alır. Bu alımın yaklaşık 2/3’sine LDL 

reseptörü aracılık eder. Alımın geri kalan bölümü yeterince tanımlanmamış ve 

reseptörün aracılık etmediği bir süreç ile yapılır. LDL aterojenik lipoprotein olarak 

kabul edilir (8). 
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Şekil 2-1. Düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) yapısı (48) 

 

2.2.6. Yüksek Dansiteli Lipoproteinler (HDL)  

HDL daha küçük bir partikül olup (çapı 70-120 A0) yoğunluğu d=1.063-1.21 

g/ml’dir. Yaklaşık %50 lipid (%25 fosfolipid, %15 kolesterol ester, 55 serbest 

kolesterol ve %5 trigliserid) ve %50 protein içerir. HDL’nin başlıca apolipoproteinleri 

apo-AI (%65), apo-AII (%25) ve daha küçük miktarlarda apo-C ve apo-E’dir. HDL bir 

apo-C ve apo-E deposu olarak işlev görür (8). HDL, dolaşımdaki yüksek düzeyi 

ateroskleroza neden olan fazla kolesterolü dokulardan karaciğere taşıyarak kolesterolün 

ters transportunda önemli bir etkinliğe sahip olduğundan antiaterojenik bir lipoprotein 

olarak kabul edilir (49,50). HDL düzeylerini belirlemede çevresel faktörlerin yanı sıra 

genetik faktörlerde en az %50 oranında rol oynamaktadır (8,51). 

HDL sentezine ait başlıca üç kaynak bulunmaktadır:  

1-Karaciğer olgunlaşmamış HDL adı verilen bir apo-AI fosfolipid diski salgılar. 

2-Bağırsaklarda küçük bir apo-AI HDL partikülünü doğrudan sentez edebilir. 

3-HDL şilomikronlardan ve VLDL’den gelen yüzey maddesinden üretilir. 

Şilomikronlar ve VLDL, LPL tarafından etkilenerek, trigliseridden zengin çekirdeği 
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hidrolize olur. Bu şekilde ortaya çıkan fosfolipid ve serbest kolesterolden oluşan yüzey 

maddesi apo-A1 ile birlikte HDL diskini şekillendirir (8). 

 

2.2.7. Ters Kolesterol Transportu  

Yüksek dansiteli lipoproteinler, lipidlerin, liproteinler ve hücreler arasında 

yeniden dağıtılmasında iş görmektedir (ters kolesterol taşınması). Olgunlaşmamış HDL 

periferdeki hücrelerle (makrofaj) gibi aşırı serbest kolesterolü almak için ilişkiye girer. 

Bu işlem ATP Binding Cassette Protein 1 (ABC1) gen aracılığı ile kolaylaştırılır. Hücre 

içindeki kolesterol esterleri hidroliz edilerek serbest kolesterol haline getirilir. Olgun 

olmayan HDL, Lesitin Kolesterol Açil Transferaz (LCAT) aracılığı ile olgun HDL 

haline dönüşür. Kolesterol esterleri karaciğerde scavenger receptor class B type B1 

(Çöpçü Reseptör Klas B Tip I, SR-B1) aracılığı ile alınır. Kolesterol de ya safra asidi 

şeklinde ya da serbest kolesterol şeklinde atılır. Kolesterol esterleri, HDL’den apo-B 

içeren lipoproteinlere (VLDL, LDL) CETP (Kolesteril Ester Transfer Protein) aracılığı 

ile transfer edilir. LDL’nin karaciğer tarafından alınması sırasında kolesterol bu yol ile 

de karaciğere ulaşır (8). 

HDL, kolesterolü hücrelerden alarak ya atılmak üzere karaciğere ya da 

kolesterole gereksinim duyan diğer hücrelere taşırlar. HDL3 önce HDL2’ye ve daha 

sonra HDL1’e çevrilir. HDL1 ile ilişkili olan apolipoprotein E, HDL’nin bu alt sınıfını 

LDL reseptörlerini içeren hücrelere hedefler. Bu hücreler, onarım, proliferasyon vs. 

amacıyla yapılacak membran biyosentezi için kolesterole gereksinim duyarlar. Bu 

şekilde kolsterolün fazlası kolesterol gereksinimi olan hücrelere götürülerek kolesterol 

dağıtımı yeniden düzenlenir. Bu yolla, kolesterol atılmak amacıyla doğrudan doğruya 

karaciğere de gönderilebilir (8). Şekil 2-2’de Ters kolesterol Transportunun özeti 

görülmektedir (52). 
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Şekil 2-2. Ters kolesterol transportu (52) 

CETP: Kolesteril ester  transfer protein, LDLR: LDL reseptörü, ABCA1: ATP binding cassette transporter AI, SR-

BI: Scavenger (Çöpcü) reseptör B1, C: Serbest kolesterol, CE: Kolesteril esterleri, ApoA-I: Apolipoprotein AI, 

LCAT: Lesitin Kolesterol Açil Transferaz  

 

2.3. DIABETES MELLITUS VE LİPİD METABOLİZMASI 

Diyabetlilerde kalitatif ve kantitatif lipoprotein anormalileri ve lipoprotein 

metabolizmasında bozukluk vardır. En sık rastlanan dislipidemi örneği, 

hipertrigliseridemi ve HDL düşüklüğüdür. Trigliserid (TG) artışı ve HDL düşüklüğü 

yanında LDL’de normal veya hafif yükseklik, serbest yağ asitlerinin (FFA) düzeyinde 

artış görülebilir. Trigliserid artışının KAH açısından bir risk faktörü olduğu 

gösterilmiştir. Trigliseridleri yüksek diyabetli veya bozulmuş glukoz toleransına sahip 

bireylerde 11 yıllık takip sonucunda KAH’na bağlı ölüm riskinin anlamlı derecede 

arttığı saptanmıştır (8,53,36). 

LDL kolesterol düzeyinin yüksek olması bile, küçük yoğun LDL partikülleri 

düzeyi artmakta bunlar da ateroskleroz riskini artırmaktadır. LDL partiküller çaplarına 

göre iki farklı örnek gösterirler. Çapı 25.5 mm’den büyük olanlar A tip, çapı küçük 

olanlar ise B tip olarak isimlendirilmektedir. Küçük dens LDL partiküllerinin (tip B) 

KAH riskini 3 kat arttırdığı bilinmektedir. Bunun nedeni küçük dens LDL 
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partiküllerinin normal LDL partiküllerine göre damar duvarını kolaylıkla geçmesi, 

okside olması ve LDL reseptörlerine bağlanma afinitesinin düşük olmasıdır. Okside 

LDL, antijenik karakter alır ve antikor yapımını uyarır, endotel hücrelerini hasara 

uğratır, nitrik oksit yapımını engeller, monositleri damar düz kasına çeker ve subintimal 

aralığa göçünü artırır. Ayrıca büyüme faktörlerini, adezyon molekülleri, sitokin ve 

inflamatuvar moleküllerin yapımını uyarır. 

Genellikle hipertrigliseridemi, HDL düşüklüğü, abdominal obezite, insülin 

direnci ve endotel fonksiyon bozukluğu ve tromboza duyarlılığın arttğı bir seri 

metabolik bozuklukla birliktedir (8). 

Diyabetik hastalarda en sık görülen lipoprotein anomalisi trigliseridden zengin 

lipoproteinlerin artışıdır. Tip 2 diyabetiklerde trigliserid artışı VLDL artışı ile 

birliktedir. Trigliserid yüksekliğinin iki nedeni vardır. Birincisi aşırı VLDL üretimi, 

ikincisi ise VLDL trigliseridlerinin katabolizmasının azalmasıdır. VLDL’nin aşırı 

üretilmesi artmış olan serbest yağ asidi ve glukoza bağlıdır. İnsülin direnci ve obezite de 

buna katkıda bulunan diğer faktörlerdir. İnsülin direncinin varlığında, yağ dokusunda 

hormon duyarlı lipaz aktivitesi baskılanamaz bu nedenle yağ dokusundan FFA çıkışında 

artış olur. Bunlar karaciğere gelerek VLDL sentezini artırırlar. Diyabetik hastalarda 

VLDL’nin aşırı yapımının yanında VLDL’nin kompozisyonunda da değişiklik 

olmaktadır. Bu partiküller trigliseridden ve esterifiye olmayan kolesterolden zengindir, 

bu da VLDL’nin büyük ve daha aterojenik olmasına neden olur. Diyabetiklerde VLDL, 

aşırı esterifiye olmamış kolesterol içerir bu da ters kolesterol transportunu etkilemekte 

ve olasılıkla arter duvarındaki makrofajlar tarafından alınımı artmaktadır. Diyabetik 

hastalardaki VLDL’deki diğer farklılık apo E ve apo C miktarının değişim 

göstermesidir.  

Trigliseridden zengin lipoproteinler 2 yolla metabolize olurlar. Bunlardan 

birincisi lipoprotein lipaz aracılı diğeri ise reseptör aracılı yoldur. Lipoprotein lipaz 

endotelde bulunur ve trigliseridleri serbest yağ asitleri ve gliserole hidroliz eder. 

Kontrolsüz diyabetlilerde LPL aktivitesi azalmaktadır. Özellikle insülin tedavisi ile 

diyabetik kontrol sağlandığında LPL aktivitesi de artmaktadır.  

Diyabetlilerde HDL düzeyleri genellikle düşüktür. Trigliseridden zengin 

lipoproteinler ile ilişkisi ön planda olduğundan özellikle HDL2 fraksiyonunda düşüş 

olmaktadır. Hipertrigliseridemi, 2 yolla HDL düzeyini azaltır. Birincisi LPL 
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aktivitesinin azalmasına bağlı olarak lipolizdeki bozulmadır. Lipoliz sırasında ortaya 

çıkan kalıntılar HDL’nin olgunlaşmasını sağlamaktadır. Lipoliz azalınca HDL’nin 

oluşumu için gerekli yüzey kalıntıları da azalacaktır. İkinci neden ise VLDL ve HDL 

arasında kolesterol esteri ve trigliseridlerin transportunun kolesterol ester transfer 

protein (CETP) aracılığı ile artışıdır. Trigliseridden zengin lipoproteinlerden  CETP 

aracılığıyla HDL’ye transfer olan trigliseridler HDL’nin trigliserid içeriğini arttırır. 

Trigliseridden zengin HDL, hepatik lipaz aktivitesini artırarak daha çok hidrolize 

edilmektedir. Ek olarak glikolize trigliseridden zengin HDL’nin ters kolesterol 

transportu da azalabilmektedir. HDL’deki düşüş kadınlarda daha belirgindir. Kadınların 

KVH riski erkeklere göre bu nedenle daha fazladır.  

Bir diğer lipoprotein olan Lp(a) ile yapılan çalışmalarda tip 1 DM da Lp(a) artışı 

gösterilmişse de tip 2 DM’da bulunan sonuçlar çelişkilidir (8). 

 

 
 

Şekil 2-3. Tip 2 diyabette lipid metabolizmasındaki değişiklikler (8) 
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2.4. ABC TRANSPORTER GEN AİLESİ  

Her hücre, dış çevreden bir hücre zarı aracılığıyla ayrılmıştır. Hücre yaşamını 

devam ettirmek için gerekli besinlerin alımı ile hücre içinde oluşan bir takım atık 

maddelerin dışarı atılmasını, hücre zarında bulunan integral transmembran proteinlerle 

sağlar (54). ABC transporter ailesi, aralarında lipid, sterol, metabolik ürünler ve 

ilaçların da bulunduğu çeşitli moleküllerin hücre membranından taşınmasını sağlayan  

transmembran  proteinlerin en yaygın olanıdır ve  bu transporterlar, gerekli olan enerjiyi 

ATP hidrolizinden sağlayarak bu moleküllerin konsantrasyon gradientine karşı  hücre 

membranından taşınmasını sağlarlar (54-56). Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, bu 

genlerdeki mutasyonlar, kistik fibrozis, kolesterol ve safra taşınma bozuklukları, anemi 

ve ilaç direnci gibi hastalıklara sebep olabilmektedir (56). 

Yaklaşık 49 gen tarafından kodlanan bu protein ailesi, sekans benzerliklerine 

göre ABCA (12 üye), ABCB (11 üye), ABCC (13 üye), ABCD (4 üye), ABCE (1 üye) 

ABCF (3 üye), ABCG (5 üye) olarak 7 alt aileye ayrılmıştır. Bu ayrım yapılırken   gen 

yapıları, domen yapıları ve domenlerinin dizi homolojileri dikkate alınmıştır ve    

bunların içerisinde 14 tanesinin de ilaç taşınmasında görevli olduğu bilinmektedir. 

Tümör hücrelerinde kanser ilaçlarına karşı oluşan dirençten sorumlu oldukları belirtilen 

bu proteinler sadece tümör hücrelerinden değil; karaciğer, böbrek, testis, bağırsak, 

ovaryum ve akciğer başta olmak üzere çeşitli dokulardaki hücrelerden de eksprese 

edilirler. Ayrıca kan beyin bariyerinden (beyin damar endotellerinin luminal 

yüzeyinden), kan-testis bariyerinden (endotellerin luminal yüzünde) ve plasentadan da 

(sinsitiotrofoblast hücrelerinden) eksprese edilen bu taşıyıcı efluks proteinleri 

ksenobiyotiklerin, başta fötus olmak üzere canlı için önem taşıyan dokulara girişini 

engelleyerek önemli bir savunma mekanizmasının fonksiyonel birimlerini oluştururlar. 

ABC proteinlerinin  membrana bağlandığı bölge “transmembran bölgesi”; sitoplazmik 

ATP’nin hidrolize olduğu bölgeler ise “ATP-bağlanma bölgeleri” diye adlandırılır 

(55,57-63). Bu proteinler, Tam transporter (Full Transporter) ve Yarı transporter (Half 

Transporter) şeklinde bulunurlar. Tam transporter proteinleri, iki adet nükleotid 

bağlayıcı domen (NBD) ve iki adet transmembran domenden (TMD) oluşur. 

Transmembran domen, fosfolipid tabakasını altı kez geçen heliks yapısındaki 

kıvrımlardan ibarettir. Yarı transporterlar ise, bir adet nükleotid bağlayıcı domen (NBD) 

ve yine bir adet transmembran domenden oluşurlar. Her nükleotid bağlayıcı bölge 
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yaklaşık olarak 125 aminoasit içeren Walker A ve Walker B adı verilen bölgeler 

içerirler. Walker A ve Walker B bölgeleri arasında “ABC İmzası veya C Motif” adı 

verilen korunmuş üç dizi bulunmaktadır. Bu bölgeler;[LIVMFYC]-[SA]-

[SAPGLVFYKQH]-G-[DENQMW]-[KRQASPCLIMFW]-[KRNQSTAVM]-

[KRACLVM]-[LIVMFYPAN]-F{PHY}-[LIVMFW]-[SAGCLIVP]{FYWHP}-KRHP} 

[LIVMFYWSTA] şeklindedir. Her bir harf IUPAC tarafından belirlenmiş bir amino 

asidi temsil etmektedir (A:Alanin, R:Arginin, N:Asparagin, D:Aspartat, C:Sistein, 

Q:Glutamin, E: Glutamat, G:Glisin, H:Histidin, I:İzolösin, L:Lösin, K:Lizin, 

M:Metiyonin, F:Fenilalanin, P:Prolin, S:Serin, T:Threonin, W:Triptofan, Y:Tirozin, 

V:Valin) (57,62-64). 

 

 

Şekil 2-4. İnsan ABC transporter proteinlerinin yapısı (65) (ABCB Modeli Tam 
Transporter, ABCG Modeli Yarı Transporter) 

 

ABC transporterlarının büyük bir kısmı, çoklu ilaç direnci (MDR) gösteren 

proteinler gibi, ATP’nin hidrolizi ile açığa çıkan enerjiyi kullanırlar. Bu mekanizmada 
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iki ABC proteini arasındaki etkileşimler sonucunda oluşan konformasyonal değişimler 

sonucu ATP hidrolizi ile açığa çıkan enerji kullanılarak aktif transport gerçekleşir (57). 

 

 

Şekil 2-5. ABCG yarı-transporter proteinlerinin membran topolojisi ve filogenetik yapısı 
(66)  
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Tablo 2-1. İnsan ABC transporterları (7,67) 

  GEN LOKASYON FONKSİYON 

(Bilinenler) 

ABCA1 9q31.1 Kolesterol transport 
ABCA2 9q34 İlaç direnci 
ABCA3 16p13.3  
ABCA4 1p22-1p21 N-retiniliden-PE atılımı 
ABCA5 17q24  
ABCA6 17q24  
ABCA7 19p13.3  
ABCA8 17q24  
ABCA9 17q24  
ABCA10 17q24  
ABCA11 4p16  
ABCA12 2q34  
ABCA13 7p11-q11  
ABCB1 7p21 Multidrug direnci 
ABCB2 6p21 Peptid transport 
ABCB3 6p21 Peptid transport 
ABCB4 7q21.1  
ABCB5 7p14  
ABCB6 2q36 İyon transport 
ABCB7 Xq12-q13 Fe/S grup transport 
ABCB8 7q36  
ABCB9 12q24  
ABCB10 1q42  
ABCB11 2q24 Safra tuzu transport 
ABCC1 16p13.1 İlaç direnci 
ABCC2 10q24 Organik anyon akışı 
ABCC3 17q21.3 İlaç direnci 
ABCC4 13q32 Nükleozid transport 
ABCC5 3q27 Nükleozid transport 
ABCC6 16p13.1  
CFTR 7q31.2 Klorid iyon kanalı 
ABCC8 11p15.1 Sülfanilüre reseptörü 
ABCC9 12p12.1  
ABCC10 6p21  
ABCC11 16q11-q12  
ABCC12 16q11-q12  
ABCD1 Xq28 VLCFA transport düzenlenmesi 
ABCD2 12q11-q12  
ABCD3 1p22-1p21  
ABCD4 14q24.3  
ABCE1 4q31 Oligoadenilat bağlayıcı protein 
ABCF1 6p21.33  
ABCF2 7q36  
ABCF3 3q25  
ABCG1 21q22.3 Kolesterol transport 
ABCG2 4q22 Toksin akışı, ilaç direnci 
ABCG4 11q23  
ABCG5 2p21 Sterol transport 
ABCG8 2p21 Sterol transport 
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2.4.1. ABCG Transporter Gen Ailesi  

ABCG altgrup proteinleri, yarı transporter proteinlerden olup, sitozolik N-

terminal NBD ve C-terminal TMD içerirler. İnsanlardaki ABCG üyeleri 5 adettrir: 

ABCG1, ABCG2, ABCG4, ABCG5 ve ABCG8. Bu transporterlar, homodimer ve 

heterodimer halinde bulunurlar. ABCG1, ABCG2 ve ABCG4 plazma membranında 

homodimer olarak bulunurken, ABCG5 ve ABCG8 plazma membranında heterodimer 

halinde bulunurlar. Bununla beraber yapılan çalışmalar, ABCG5 ve ABCG8’in   

endoplazmik retikulumda da homodimer olarak bulunduğunu göstermiştir (54,6,66,68-

70,64). 

ABCG1, hücrelerden kolesterol, sfingomiyelin ve fosfotidilkolinin dışarı akışını 

sağlarlar. ABCG2 ise ksenobiyotikleri taşır ve kanser hücrelerinde çeşitli antikanser 

ilaçlarına karşı direnç geliştirdiği düşünülmektedir. ABCG4, nuklear reseptörler olan 

karaciğer X reseptör (liver x receptor-LXR ) ve retinoid X reseptör (retinoid X receptor-

RXR) tarafından uyarılır ve ABCG1 gibi HDL içinde kolesterolün taşınımını sağlar. 

ABCG1 ve ABCG2, plazma zarına lokalize olmuştur ve bir homodimer olarak bulunur. 

 

Şekil 2-6. ABCG yarı-transporter dimerinin yapısı (54) 
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2.4.2. ABCG5 ve ABCG8 Genleri ve İlişkili Moleküler Mekanizmalar 

Sitosteroller de dahil her gün kolesterol ve nonkolesterol steroller diyetle alınır. 

Diyetle alınan kolesterolün yaklaşık %50-60’ı, nonkolesterol sterolerin  ise %5’inden 

daha az bir kısmı bağırsaklardan absorbe edilir. ABCG5 ve ABCG8 genleri, ikinci 

kromozomda lokalize olmuşlardır ve bu proteinler yalnızca karaciğer ve bağırsakta 

eksprese edilerek sterol absorbsiyonunda görevlidirler. G5 ve G8 genlerinin sterol 

absorbsiyonundaki rolünü daha iyi anlamak için bir çok in vivo çalışmalar yapılmıştır. 

Örneğin, 2009 yıllında yapılan bir çalışmada HEK293 hücreleriyle çalışılmış ve bu 

genlerinin moleküler mekanizması araştırılmıştır. Hücre membranında yer alan 

heterodimer ABCG5 ve ABCG8’ler hücrelerden kolesterolün dışarı atılmasında görev 

alırlarken, homodimer yapıda olan ve endoplazmik retikulum membranında yer alan 

ABCG5 ve ABCG8’ler (moleküler mekanizması henüz netlik kazanmamıştır)  

kolesterol atılımında görev almazlar. 

Lektin benzeri şaperonlar, kalneksin ve kalretikulin ile ABCG5 ve ABCG8’ler 

ilişkili olup, G5 ve G8’in ekspresyonlarının artışına neden olurlar. 

ABCG8 ve ABCG5 genleri kromozom 2p21’de lokalize olmuşlardır ve 13. 

ekzonda bulunurlar. Bu genler, kolesterolün karaciğerden atılımını düzenlerler. 

Karaciğer ve ince bağırsağın apikal membranından eksprese edilirler ve bu genlerdeki 

mutasyonlar, plazmada bitkisel kolesterollerin birikimi ile karakterize edilen  ve 

otozomal resesif bir bozukluk olan sitosterolemia (plazma ve dokularda artmış sterol ile 

karakterize edilen otosomal bir lipid bozukluğu, hiperkolesterolemi, beta-sitosterolemia) 

(71), lipid ve kolesterol metabolizması bozuklukları ve prematüre koroner kalp 

hastalıklarına neden olur. 

En bilinen bozukluk 1974’de ilk defa Bhattacharyya ve Connor tarafından 

tanımlanan sitosterolemidir(72). Homozigot ailesel hiperkolesterolemiyle birçok ortak 

klinik karakteristiği olan bu bozuklukta hastalar erken yaşlarda, tendon ve yumrulu 

ksantomaya maruz kalırlar, ayrıca premature dönemde ateroskleroz ve koroner arter 

hastalığıyla mücadele verirler. Bazı durumlarda da hipersplenizm, platelet anomalileri 

artralji ve artrit söz konusudur. 

Bu hastalıkla ilgili olarak fareler üzerinde yapılan bir deneyde, ABCG5 veya 

ABCG8’in hasar görmesi veya indüklenmesi sonucunda, sitosteroleminin fenotipe 
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yansıması ile birlikte plazmada bitkisel kolesterollerin birikimi ve kolesterolün 

karaciğerden safra kanalına boşaltılmasında azalma tespit edilmiştir. 

Ayrıca, beta-sitosterolemi bulunan hastalarda gözlenen klinik ve biyokimyasal 

özelliklerin araştırılmasıyla birlikte bu bulguların ABCG5 ve ABCG8’in intestinal 

emiliminin redüklenmesinde önemli bir rol oynadığı ve sterollerin safra atılımını teşvik 

ettiği gösterilmiştir.   

Bugüne kadar ABCG5 ve ABCG8 ile ilgili olarak birçok mutasyon ve bir dizi 

polimorfizm tanımlanmıştır. Her iki genin sekans analizi, hastaların büyük 

çoğunluğunda tek bir mutasyon için homozigot ve farklı mutasyonun sayısının düşük 

olduğunu göstermiştir. Bu büyük ihtimal gösteriyor ki, sitosteroleminin kaynağı kısıtlı 

sayıda bireyden kökenlenmiştir. Diğer taraftan, beta-sitosterolemili hastalardaki 

mutasyonlar hem ABCG5’te hem de ABCG8’de görülebilmektedir, ancak hiçbir zaman 

ikisinde birden görülmemiştir. Her iki gendeki koordine düzenleme ve her iki gendeki 

beta-sitosterolemiye sebep olan mutasyonların bulunması büyük ihtimalle ABCG5 ve 

ABCG8 proteinlerinin fonksiyonel bir heterodimer oluşturduğunu gösterir.  

ABCG altfamilyasının iki üyesi olan ABCG5 ve ABCG8 ile ilgili yapılan 

çalışmalarda da bu genlerin intestinal epitel hücrelerden barsak lümenine ve 

karaciğerden safra kanalına diyet sterollerin akışından sorumlu oldukları gösterilmiştir 

(4-6,52,73-106). 
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Şekil 2-7. ABCG5 ve ABCG8 gen polimorfizmlerinin genomik organizasyon ve 
lokasyonları (107) 
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2.4.3. ABCG5 ve ABCG8 Genlerinin Sterol Absorbsiyonundaki Rolleri 

 

Şekil 2-8. İntestinal sterol metabolizmasında ABCG ve ABCA proteinlerinin rolü (5) 

CE, kolesteril ester; DAG,diaçilgliserol; DGAT, açil CoA: diaçilgliserol transferaz; HSP70, ısı şoku proteini 70; L, 

lizozom; MAG,monoaçilgliserol; Mic, misel; MTP, mikrozomal transfer protein; Sit, sitosterol 

ABCG5, ABCG8 ve ABCA1, ABC transporter ailesinin sterol kaynaklı 

üyeleridir. Sitosterolemili durumlarda mutasyonlu ABCG5 ve ABCG8, barsak lümenine 

absorbe edilmiş bitki sterollerini ve kolesterolü göndermeyi düzenlemek için 

heterodimer oluştururlar. Buna karşılık, ABCA1 ekspresyonu ve fonksiyonu intestinal 

epitel hücrelere sterol alımı için gereklidir. Şekil 2-8’de gösterildiği gibi, misel 

transportla yapılan intestinal epitel hücreye giren kolesterol ve bitki sterollerini de 

içeren diyet sterolleri lizozomal yol boyunca salınır. Beta-sitosterol ve diğer bitki 

sterolleri, heterodimerik ABCG5-ABCG8 kompleksinin bir çeşit geri gönderme 

mekanizmasıyla barsak lümenine direkt olarak geri gönderilir. Ayrıca kolesterol de 

dışarı gönderilir ve böylece toplam sterol absorbsiyonu düzenlenmiş olur. Alıkonulmuş 
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steroller, endoplazmik retikulamda ACAT yoluna girer, ya lipid damlacıklarındaki 

kolesteril esterlerde ya da alternatif paket olarak şilomikronlarda daha ileride karaciğere 

transport olması için depolanır. 

 Karaciğerde alternatif yolların olması makul bir durumdur. Steroller ya periferal 

dokulara VLDL ve LDL partikülleri tarafından taşınır ya da safra asitlerine 

dönüştürülür. Ayrıca, boşaltım için safra yolları içine doğrudan bir yol bulunmaktadır 

ve muhtemelen bu yol ABCG5 ve ABCG8 aracılığıyla olmaktadır. ABCG5 ve 

ABCG8’e ek olarak, ABCG1 ve ABCA1’inde içinde olduğu diğer ABC transporterları 

intestinal sterol emilim mekanizmasına katılıyor olabilir. ABCA1’in intrasellüler 

yerleşimi bugüne kadar gösterilmemiş olmasına rağmen, ABCA1 -/- farelerden alınan 

veriye göre, ABCA1 kolesterol emilimi ve lipofilik vitaminlerin alımında etkilidir. Bu 

bağlamda, ABCA1 molekülünün hangi membran bölmede, intestinal epitel hücrelerinin 

apikal veya bazolateral tarafında mı olduğunu bulmak özel bir ilgi gerektiren durum 

olmuştur (5). 

 

2.4.4. Diyabette ABC Gen Ailesi ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Diabetes Mellitus ile ABC transporter gen ailesi arasındaki ilişkiyi gösteren az 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle ABCC8, ABCG1 ve ABCA1 genleri üzerine 

çalışmalar yapılmıştır. Sülfonilüre, tip 2 diyabetik hastalarda insülin salınımını 

arttırmada kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Bu ilaçlar SUR1’i bağlamakta ve K+ATP kanalını 

inhibe etmektedir. K+ATP kanallarının düzenlenmesi ile ilgili olarak ABCC8 geni  ile 

bir çok çalışma yapılmış ve sonuçta  ABCC8 (SUR1) geninin  sülfonilüre resetörünün 

sentezini kodladığı açıklanmıştır. ABCC8 E208K ve V324M yada R1183W ve  

E1506K gibi SUR1 mutantlarının neonatal diyabet üzerine etkisi ile ilgili yapılan 

çalışmalar da bunu desteklemektedir (108-110). 2010 yılında yapılan bir çalışmada 

ABCC8 (Ser1369Ala) polimorfizminin sülfonilüreden dolayı olan hipoglisemi üzerine 

etkisini araştırmak üzere glimepirid ve glibenklamid ile tedavi gören 200 hasta ile 

çalışılmıştır. Bunlardan 25’i hastanede şiddetli hipoglisemi tedavisi  gören, 125’i ise 

şiddetli hipoglisemi olmayan ve ayakta tedavi gören hastalardan oluşmaktadır. Yapılan 

çalışmada ağır hipoglisemi olan ve olmayan hastalar arasında Ser1369Ala genotip 

dağılımı bakımından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Sadece 1369Ala minör 

alelinin bu hipoglisemik grupta daha az sıklıkla gözlendiği dikkati çemiştir (111). 
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Wang F ve ark. Pekin de Çin populasyonu ile yaptıkları çalışmada ABCC8 

geninin insülin salınımının düzenlenmesinde etkili olduğunu saptamışlardır (112). 

Nikolac N ve ark. ise sülfonilüre tedavisi gören 228 tip 2 diyabetik hastada 

SUR1 ekzon 16 ve ekzon 33 polimorfizmlerinin HbA1c konsantrasyonu ile belirgin bir 

şekilde ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır (113). 

Kolesterol transportunda oldukça önemli bir role sahip ABCG1 ile ilgili tip 2 

diyabetik hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada bu hastalarda ABCG1 ekspresyonunda 

ve kolesterol akışında bir azalmanın söz konusu olduğu görülmüştür (114). Fareler 

üzerinde yapılan bir çalışmada ise diyabetin patogenezi ve tedavisinde ABCG1 geninin 

düzenleyici bir rolü olduğu saptanmıştır (115). ABCG1 gibi ABCA1 geni de kolesterol 

transportunda önemli bir role sahiptir. Rejeb J ve ark. koroner anjiografi hikayesi olan 

316 hasta üzerinde ABCA1 geninin 4 farklı polimorfizmlerini (G1051A, G2706A, 

G2868A and -565C/T) çalışmışlardır. Aralarında diyabetik olanlar ve sigara içenlerinde 

bulunduğu Tunus populasyonunda yapılan bu çalışmada özellikle G2706A alelinin 

HDL kolesterol konsantrasyonu üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir (116). Kruit JK ve 

ark. ise yaptıkları çalışmada tip 2 diyabetik hastalarda ABCG1 ve ABCA1 genlerindeki 

mutasyonların HDL düzeylerinde azalmalara ya da insülin sekresyonundaki 

bozulmalara neden olabileceğini saptamışlardır (117).  

Bilindiği gibi, ApoA-I ve HDL, ABCA1 ve ABCG1’in etkileşimleri dahilinde 

insülin sekresyonunu uyarırlar. Bu genlerle alakalı olarak knock-out farelerde yapılan 

bir çalışmada insülin salınımının ve glukoz toleransının azaldığı gözlenmiştir (118). 

Park SE ve ark. rosiglitazon ile tedavi gören 256 tip 2 diyabetik hastada ABCA1 

(rs4149263) geninin aterojenik dislipidemi üzerine etkisini araştırmışlardır. Kore 

populasyonu ele alınarak yapılan bu çalışmada tip 2 diyabet ile lipid düzeyleri değişimi 

arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (119). 4 Japon Tangier hastası (ABCA1 geninin 

mutasyonu ile oluşan otozomal resesif bir bozukluk) ve aynı zamanda tip 2 diyabet 

hastası olan bir grupla yapılan çalışmada ise pankreas beta hücrelerinden insülin 

salınımında ABCA1 geninin etkisi olabileceği üzerinde durulmuştur (120).  

Scoggan KA ve ark. sterol absorbsiyonunda görevli olan ABCG5 ve ABCG8 

genleriyle alakalı olarak diyabetik olan ve olmayan fareler üzerinde çalışmışlar ve  

diyabetik farelerde diyabetik olmayanlara göre G5 ve G8 genlerinin ekspresyonunda 

belirgin bir azalma olduğunu, kolesterol, bitki sterolleri ve stanollerin dokulardaki 
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birikiminde ise  artış olduğunu saptamışlardır (121). Diyabetik farelerde yapılan bir 

diğer çalışmada, VLDL ve kolesterol düzeylerinde azalma söz konusu olduğu saptanmış 

ve bu azalmanın da yine bu genlerin ekspresyonlarındaki düşüşten kaynakladığı 

öngörülmüştür (122). Lally S ve ark. 26’sı diyabetik ve 21’i diyabetik olmayan bir 

grupla real-time tekniğini kullanarak G5 ve G8 mRNA düzeylerine bakmış ve diyabetik 

hastalarda G5 ve G8 mRNA ekspresyonunda bir düşüş olduğunu saptamışlardır (123). 

Diyabetik hayvanlarda yapılan bir diğer çalışmada ise, HMGCoA redüktazın belirgin 

olarak yükselmiş olduğu ve G5 ve G8’in ekspresyonunun karaciğerde azaldığı 

görülmüştür (124).  

Biz bu çalışmada Türk tip 2 diyabet hastalarında ABCG5 (Gln604Glu=C1810G, 

rs6720173) ve ABCG8 (Tyr54Cys=A161G, rs4148211) gen polimorfizmlerinin 

dağılımını ve plazma lipid profilleri üzerine olan etkisini incelemeyi amaçladık. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Seçilen Örneklerin Tanımı 

Bu çalışmada iki örnek grubu kullanılmıştır. Birinci grupta İstanbul Üniversitesi 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin ve  Metabolizma AD tarafından 

takip edilen tip 2 diyabet hastalığı tanısı konulmuş 25-85 yaş arası 59 kadın 21 erkek 

toplam 80  hasta çalışmaya dahil edilmiştir.   

İkinci grupta kontrol olarak kullanılmak üzere kendisinde ve 1. derece 

akrabalarında diyabet hastalığı olmayan 28-75 yaş arası 26 kadın 47 erkek toplam 73 

sağlıklı birey normal populasyondan rastgele seçilerek örnek olarak kullanılmıştır. 

Seçilen vakalardan 10ml.lik kan örnekleri EDTA’lı ve kuru tüplere toplanmıştır. 

EDTA’lı tüplerdeki periferik kan lökositlerinden elde edilen DNA örneklerinde ABCG5 

Gln604Glu ve ABCG8 Tyr54Cys polimorfizmlerini saptamak için Polimeraz zincirleme 

reaksiyonu (PZR), Restriksiyon fragmanı uzunluk polimorfizmi (RFLP) ve agaroz jel 

elektroforezi teknikleri kullanılmıştır. 

 

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), dNTP 

seti (MBI Fermentas), EDTA (dihidrat)(Merck K-90602121), Etanol (%99), Brom fenol 

mavisi (Sigma B-6896), Etidyum bromür (Sigma E-8751), Potasyum bikarbonat (Merck 

K-126223552), Sodyum dodesil (lauril) sulfat (Sigma L-5750), Sodyum hidroksit 

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

Erba 368257), Tris baz (Sigma T-1503), Taq DNA polimeraz (Invitrogen), DNA 

marker (50-100 bp DNA size marker; MBI Fermentas), Proteinaz K (Sigma), Potasyum 

hidroksit (Sigma P 1767), restriksiyon enzimleri (XhoI, BglI), primer dizileri (MBI 

Fermentas).  
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Kullanılan Primerler: ABCG5 geninde Gln604Glu polimorfizminin gözlendiği 

bölgeyi çoğaltmak için kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşağıda verildiği gibidir 

(4): 

 

 

 

 

İleri primer: 5’-AACCACACCTGACACTGTCAATCTTTTCCT -3’

Geri primer: 5’-GGGCAGGTTTTCTCAATGAATTGAATTCCTC-3' 

ABCG8 geninde Tyr54Cys polimorfizminin gözlendiği bölgeyi çoğaltmak için 

kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşağıda verildiği gibidir (4): 

 

 

 

 

İleri primer: 5’-AGGGCCTCCAGGATAGATTGTTCTCCTC-3’

Geri primer: 5’CCTTGAACCCAGGCGTGCGCCTACCTG-3' 

 

3.3. Kullanılan Gereçler 

Thermal Cycler cihazı (Applied Biosystems), Otoklav, Etüv, Hot plate, 

Elektroforez için güç kaynağı (E-C Apparatus Corporation), Polaroid kamera (Kodak), 

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (Elektromag), Mikrodalga fırın (Philco),  Mikrosantrifüj 

(VWR), pH metre (Hanna),  Pipet takımı (Eppendorf), Falkon santrifüj (Hettich), Su 

banyosu (Elektromag), UV transilluminator (Stratagene UV/White light 

Transilluminator), Elektroforez Sistemi (E-C 350 MIDICELL). 

 

3.4. Çözeltiler 

3.4.1. DNA İzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler 

 

3.4.1.1. Eritrosit Parçalama Tamponu (Lysis Buffer) 

 8,74 gram amonyum klorür, 1 gram potasyum bikarbonat, 200 μl 0,5 molarlık 

etilen diamin tetra asetat (EDTA)’nın tartımları yapılarak erlen içine alındı. 900 mililitre 

ddH2O 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 ısıya 

dayanıklı cam şişeye alınarak 120°C’ye alınarak 15 dakika otoklavda steril edildikten 

sonra +4°C’de saklandı. 

 



 30

3.4.1.2. 0,5 M Disodium Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) (pH:8.0) 

 186,1 gram etilen diamin tetra asetat tartılarak beher içine alındı ve 800 mililitre 

ddH2O eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürüldü ve pH’sı 

sodyum hidroksit çözeltisi ile 8,0’e ayarlanarak ddH2O ile 1 litreye tamamlandı. Çözelti 

120°C’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

 

3.4.1.3. 4 Molar Sodyum Klorür (NaCl) Çözeltisi 

 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 120°C’de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edildi. 

 

3.4.1.4. Lökositleri Parçalama Tamponu (White Blood Cell Buffer-WBL) 

 25 ml 4M sodyum klorür ve 50 ml 0,5M etilen diamin tetra asetat (EDTA) direkt 

balon jojeye aktarılarak 1 lt’ye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 120°C’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 μl hidroklorik asit ile 

yaklaşık 800 ml ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürüldü. 

Daha sonra balon jojeye aktarıldı ve 1lt’ye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 120°C’de 15 

dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

 

3.4.1.6.  9,5 Molar Amonyum Asetat Çözeltisi 

 73,22 gram amonyum asetat tartılarak beher içine alındı. Üzerine 80 ml ddH2O 

eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarıldı ve ddH2O ile 

100ml’ye tamamlandı. 0,22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edildi ve +4°C’de 

saklandı. 

  

3.4.1.7. %10’luk Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) Çözeltisi 

 10 gram sodyum dodesil sülfat tartıldı. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat 

ederek beher içine alındı ve üzerine 80ml ddH2O eklendi. Manyetik karıştırıcı yardımı 
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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 ml’ye 

tamamlandı ve -20°C’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 ml’ye tamamlandı. 

 

3.4.2.2. Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 

 20 gram Fıcoll 400, 1 gram SDS, 1,2 ml 0,5 molarlık etilen diamin tetra asetat, 1 

ml 1 molarlık Tris (pH 8,0), 200mg Bromo fenol mavisi, 200 mg Ksilen siyanol 

tartılarak steril ddH2O ile 100 ml’ye 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 ml Glasiyal asetik asit 

ve 100 ml 0,5 molarlık etilen diamin tetra asetat ve 800 ml ddH2O ilave edilerek 

manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı. 

Hazırlanan çözelti 120°C’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 bir behere alındı. Üzerine 20 

ml 0,5 molarlık etilen diamin tetra asetat ve 800 ml ddH2O ilave edilerek manyetik 

karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı. Hazırlanan 

çözelti 120°C’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi ve oda ısısında saklandı. 
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3.5. Kullanılan Yöntemler 

 

3.5.1. Periferik Kandan DNA İzolasyonu 

 EDTA’lı tüplerle alınan 10ml.lik kan örnekleri çalışma için falkon tüplerine 

aktarıldı. Üzerilerine 1:3 oranında lizis eklenerek +4°C’de 15dk. Bekletildi. Daha sonra 

1500rpm'de 10dk. santrifüj edildi ve süpernatant kısımları atılarak pelletler tamamen 

süspansiyon durumuna getirildi ve üzerlerine tekrar 15-20ml. lizis eklendi. Örnekler 

+4°C’de 15dk. bekledikten sonra 10dk.1500rpm’de santrifüj edildi. Süpernatant 

kısımları atıldı ve süspanse olan pellet üzerine 500 μl  %10’luk SDS, 75μl  proteinaz K 

(20mg/ml) ve 9.4 ml lökosit parçalama çözeltisi eklenerek 56°C’de su banyosunda bir 

gece inkübe edildi. İnkübasyondan sonra  her 1ml örnek başına 0.37ml olacak şekilde  

9.5M’lık amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra karıştırıldı ve 3000rpm’de 25dk 

santrifüj edilerek proteinler çöktürüldü. Santrifüj sonrası süpernatant kısmı temiz bir 

falkona aktarıldı ve üzerine 1:2 oranında %99’luk absolü alkol eklendi ve DNA’nın 

presipitasyonu sağlandı. Yoğunlaşan DNA’nın alkol yüzeyine çıkması beklendi ve 

DNA mikropipet ucuyla alındı. DNA %70’lik alkolde yıkandı ve korunmak üzere Tris-

EDTA çözeltisinde çözündürülerek +4°C’de saklandı (125). 

3.5.2. DNA Saflık Tayini:  
Elde edilen DNA örneklerinde konsantrasyon ve miktar tayini yapmadan önce 

her örnekten 20 µl alınarak üzeri 380 µl 0,5X TE tamponu ile tamamlandı ve bu şekilde 

1/20 dilüsyonu sağlandı. Bu dilüsyon örneklerinin daha sonra spektrofotometrede 260 

nm ve 280 nm dalga boylarında OD ölçümleri yapıldı. 

Spektrofotometrede 260 nm ve 280 nm dalga boylarında yapılan ölçümlerle 

DNA’nın saflığı ve konsantrasyonu belirlendi. O.D.260 / O.D.280 oranı 1,7-1,8 olan 

DNA’lar temiz olarak kabul edildi. DNA’nın 50µg/ml çift iplikçikli içeriğinin 260 nm 

dalga boyunda bir optik densite (OD) verdiği kabul edilmektedir. 260 nm’deki ölçüm 

değeri aşağıdaki formüle uygulanarak DNA konsantrasyonu hesaplandı (126). 

 

 

                DNA Konsantrasyonu (ng/µl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260  x  50 
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DNA örneklerinin saflığı OD260/OD280 oranı kullanılarak belirlendi. Yeterince 

iyi saflıkta kabul edilen DNA’nın OD260/ OD280 değeri yaklaşık 1,8’dir. Ortamda fenol 

veya protein mevcutsa bu oran 1,8’den küçük olacaktır. OD260/OD280 değeri 2’den 

büyükse ortamda RNA bulunduğu anlamına gelir. 

 

3.6. PZR Yöntemi İle ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu Gen Bölgelerinin 

Çoğaltılması ve RFLP Yöntemiyle Polimorfizm Analizi 

Genomik DNA örneklerinde ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu gen 

bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltıldı. 

 

3.6.1. PZR’de Kullanılan Kimyasal Maddeler 

3.6.1.1. DNA Taq polimeraz enzimi (5U/µl) (Fermentas EPO402) 

PZR reaksiyonundaki düzeyi 0,1 unite olacak şekilde 25 µl’lik PZR karışımına 

eklendi. 

 

3.6.1.2. 10 X DNA Taq PZR Tamponu (NH4) 2SO4‘lü (Fermentas EP0402) 

Tris-HCl’den 100mM (pH 8,8, 25ºC’de), 500mM KCl ve %0,8 Nonidet P40 

içeren 10X Taq PZR tamponundan 25 µl’lik PZR karışımına eklendi. 

 

3.6.1.3. MgCl2  (25mM/ml, Fermentas EP0402) 

MgCl2’den 25 µl’lik PZR karışımına eklendi. 

 

3.6.1.4. dNTP’ler (100 µmol/ml) (Fermentas R0171) 

dNTP' lerden (dATP, dTTP, dCTP, dGTP ) 10’ ar µl alınıp (toplam 40 µl) 1 µl’ 

lik tüpe kondu ve üzerine 960 µl saf su eklenerek (dH2O) 1000 µl 1mM ‘lık dNTP 

karışımı hazırlandı  ve -20 ºC derin dondurucuda saklandı. 25 µl’lik PZR karışımına 

eklendi. 
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3.6.2. ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu Gen Bölgelerinin PZR Yöntemi ile 

Çoğaltılması  

 

Tablo 3-1. ABCG8 Tyr54Cys gen bölgesi için kullanılan PZR Protokolü 

Kimyasallar Miktar 

Su 16,9 μl 

10x Buffer 2,5 μl 

MgCl2 1,3 μl 

dNTP (1mM) 2,0 μl 

Primer (10pmol) 1,0 μl 

DNA Taq Polimeraz 0,3  μl 

Bu PZR protokolünde 1,0 μl  DNA kullanıldı. 

 

Tablo 3-2. ABCG8 Tyr54Cys gen bölgesi için kullanılan amplifikasyon koşulları 

94ºC  5 dakika 

94 ºC                       

70 ºC 

72ºC 

30 saniye 

30 saniye             33 döngü 

30 saniye 

72ºC 5 dakika 
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Tablo 3-3. ABCG5 Gln604Glu gen bölgesi için kullanılan PZR Protokolü 

Kimyasallar Miktar 

Su 16,0 μl 

10x Buffer 2,5 μl 

MgCl2 2,0 μl 

dNTP (1mM) 2,0 μl 

Primer (10pmol) 2,0 μl 

DNA Taq Polimeraz 0,5  μl 

Bu PZR protokolünde 0,8 μl  DNA kullanıldı. 

 

Tablo 3-4. ABCG5 Gln604Glu gen bölgesi için kullanılan amplifikasyon koşulları 

98ºC  3 dakika 

95 ºC                       

C 

72ºC 

1 dakika 

1 dakika             35 döngü 

1 dakika 

72ºC 10 dakika 

 

 

3.6.2.1. %3’lik Agaroz Jel Hazırlanması 

5X TBE ( Tris Buffer EDTA) Stok Tampon Hazırlanışı  

54 gr Tris baz (Sigma, T-8524) ve 27,5 gr. Borik asit (Sigma, B-6768) tartılarak 

800 ml distile suda çözüldü. Üzerine 20 ml 0,5 M EDTA (pH :8,0) ilave edildikten 

sonra 1000 ml’ye tamamlandı. Elektoforezde stok 5X TBE tamponundan hazırlanan 1 

X TBE kullanıldı. 

          3 gram agaroz  (Promega MBG) tartılarak erlen içine konuldu. Üzerine son hacim 

100 ml olacak şekilde 1X TBE tamponu eklenerek, mikrodalga fırında kaynatma yolu 

ile çözündürüldü. Erlenin sıcaklığı elle tutulabilecek sıcaklığa düştüğünde (50-55ºC ) 
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çözünmüş agaroz jel içine 2 µl etidyum bromür (10mg/ml) ilave edildi. Hazırlanan jel 

yatay jel yatağı içine dökülerek, yükleme kuycuklarının oluşması için tarak 

yerleştirilerek donmaya bırakıldı. Jel donduktan sonra tarak dikkatlice çıkarıldı ve jel 

örnek yüklenmesi için hazır duruma geldi. 

 

3.6.2.2. PZR Ürünlerinin Agaroz Jel’e Yüklenmesi  

Yükleme Tamponu (Loading Buffer : 6X) 

Yükleme tamponu (loading buffer) olarak %40 sükroz + %0,25 bromfenol 

mavisi karışımı kullanıldı. 

 %3’lik jel hazırlandıktan sonra 1X TBE tamponu içeren jel tankı  içine uygun 

şekilde konuldu. Agaroz jelin üzerini 2-3 ml gececek şekilde 1X TBE tamponu jel 

üzerine eklendi. 7 µl PZR ürününe, 1,5 µl yükleme tamponu (6X) eklenip  pipetleme 

yapılarak karıştırıldı. 10 µl’lik örnek karışımı kuyucuklara sırasıyla yüklendi. Yükleme 

işleminden sonra jel tankının kapağı kapatıldı. Güç kaynağı (E-C apparatus 

Corporation, E-C4000P) 500 miliamper 120 volt elektrik gücüne ayarlanarak 

elektroforez jel yürütülmesi gerçekleştirildi. 

 

3.6.2.3. PZR Ürünlerinin Kontrolü  

ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu genlerine ait istenilen  bölgelerinin 

PZR ürünlerinin oluşup oluşmadığını kontrol etmek amacı ile her iki bölge için de ayrı 

ayrı  PZR tüpünden alınan 7 µl örnek 1,5 µl yükleme tamponu ile karıştırılarak yukarıda 

tanımlanan elektroforez sisteminde 120 voltluk elektrik akımında yürütüldü. Yürütme 

işleminden sonra jel UV ışık altında (304 nm dalga boyunda) PZR ürünleri incelendi ve 

fotoğrafı UV transillüminator düzeneğinde çekildi. PZR reaksiyonları sonucu ABCG8 

Tyr54Cys geninden 128 bç ve ABCG5 Gln604Glu geninden 117 bç’lik bir ürün elde 

edilmesi beklendi. 

 

3.6.2.4.ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu Gen Polimorfizminin 

Belirlenmesi İçin PZR Ürünlerinde Restriksiyon Enzim Analizi 

BglI Kesim enzimi (10U/µl): BglI enzimi (Fermentas) ABCG8 Tyr54Cys gen 

polimorfizminin belirlenmesi için kullanıldı.  
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BglI enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

 

5’….  GCCNNNN    NGGC   …3’ 

3’….   CGGN  NNNNCCGG…5’  

 

 

XhoI Kesim enzimi (10U/µl): XhoI enzimi (Fermentas) ABCG5 Gln604Glu gen 

polimorfizminin belirlenmesi için kullanıldı.  

XhoI enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

 

5’….  C     TCGAG…3’ 

3’….   GAGCT   C  …5’ 

 

 

3.6.2.5. Restriksiyon Enzim Kesimleri 

PZR ürünü saptanmış örneklerden toplam hacimleri 13,2 µl ve 17,0 µl olacak 

şekilde restriksiyon enzim kesimleri tablo 3-5 ve 3-6’da belirtilen çözeltilere, BglI ve 

XhoI enzimlerinin eklenmesi ile gerçekleştirildi. Bu kesim işlemlerinde kulanılan her 

iki enzim için optimum sıcaklık 37ºC’de 16 saat olmuştur. BglI enzimi için kesim 

protokolü  tablo 3-5’ de, XhoI enzimi için kesim protokolü tablo 3-6’da verildiği 

gibidir. 

 

Tablo 3-5. BglI  enzimi için kullanılan kesim protokolü 

Kimyasallar Miktar 

PZR ürünü 10,0 μl 

Distile Su 1,5  μl 

Buffer  1,4  μl 

Enzim: BglI 0,3  μl 
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Tablo 3-6. XhoI  enzimi için kullanılan kesim protokolü 

Kimyasallar Miktar 

PZR ürünü 12,0 μl 

Distile Su 2,5  μl 

Buffer  2,0  μl 

Enzim: XhoI 0,5  μl 

 

 

3.6.2.6. BglI ve XhoI Enzimleri Kesim Ürünlerinin Kontrolü 

%3’lük agaroz jel hazırlandı. BglI kesim enzimi ile kesilen PZR ürününden 13,2 

µl ve yükleme tamponundan 2,5 µl, XhoI kesim enzimi ile kesilen PZR ürününden 17,0 

µl ve yükleme tamponundan 3,0 µl alınarak karıştırılıp %3’lük agaroz jeldeki kuyulara 

yükleme yapıldı. Kesim ürünleri (Fermentas, 50 bç marker) DNA moleküler marker ile 

birlikte yürütüldü. Yürütme sonrsı jel üzerindeki bantlar, UV ışık (304 nm) altında 

incelendi. 

 

3.6.2.7. BglI ve XhoI Enzimleri Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

  BglI Enzimi Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

             Kesim işlemi yapılmadan önce elde edilen PZR ürünlerinin bant 

büyüklüklerinin 128 bç olduğu saptandı. BglI ile kesim sonrası; 128, 102 ve 26 bç 

büyüklüğünde bantlar görüldü. Kesim sonucu sadece 128 bç’lik bant görüldüğünde AA 

(polimorfizm yok), 102 ve 26 bç’lik bantlar görüldüğünde GG (homozigot mutant), 

128, 102 ve 26 bç’lik bantlar görüldüğünde ise  AG (heterozigot mutant) olarak 

değerlendirildi. 
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Şekil 3-1.  ABCG8 Tyr54Cys genotiplerinin %3’lük jeldeki görüntüsü 

 

 
 

Şekil 3-2. ABCG8 Tyr54Cys genotiplerinin kesim sonrası verdiği bantların şematik 
görüntüsü 

 

 

XhoI Enzimi Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

             Kesim işlemi yapılmadan önce elde edilen PZR ürünlerinin bant 

büyüklüklerinin 117 bç olduğu saptandı. XhoI ile kesim sonrası; 117, 86 ve 31 bç 
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büyüklüğünde bantlar görüldü. Kesim sonucu sadece 117 bç’lik bant görüldüğünde CC 

(polimorfizm yok), 86 ve 31 bç’lik bantlar görüldüğünde GG (homozigot mutant), 117, 

86 ve 31 bç’lik bantlar görüldüğünde ise CG (heterozigot mutant) olarak 

değerlendirildi. 

 

Şekil 3-3. ABCG5 Gln606Glu genotiplerinin %3’lük jeldeki görüntüsü 

 

 
 

Şekil 3-4. ABCG5 Gln606Glu genotiplerinin kesim sonrası verdiği bantların şematik              

                  görüntüsü 
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3.6.3. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatiksel  Yöntemler 

Bu çalışmanın istatistiksel analizleri için SPSS 11.0 paket programı 

kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık  sınırı p<0.05 olarak alınmıştır. 

ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu polimorfizmine ait genotip ve 

allellerinin görülme sıklığının, gruplar arası farklılıklarla beraber değerlendirilmesi için 

Ki kare (χ2 ) ve Fisher Exact testleri, sayısal verilerin analizi için student-t testi 

kullanılmıştır. Allel frekansları  gen sayımı yöntemi kullanılarak yapılmıştır.  

ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu polimorfizmlerinin hasta ve kontrol 

gruplarındaki genotip ve allel dağılımları incelenerek tip 2 diyabet gelişimindeki olası 

riskleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamıza hasta grubu olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin ve  Metabolizma ABD tarafından takip edilen tip 2 

diyabet hastalığı tanısı konulmuş 80 birey; kontrol grubu olarak kendisinde ve 1. derece 

akrabalarında diyabet hastalığı olmayan 73 sağlıklı birey olmak üzere toplam 153 kişi 

dahil edilmiştir. 

Tablo 4-1. Çalışma gruplarına ait biyokimyasal ve  demografik bilgiler 

GRUP DIYABET  
(n= 80) 

KONTROL 
(n= 73) 

TÜM GRUP 
(n= 153) 

Cinsiyet 
(Kadın/erkek) 

59/21 26/47 85/68 

Yaş (yıl) 
 

57,64±14,23 53,77±10,54 55,79±12,71 

Vücut Kitle İndeksi 
(kg/m2) 

26,39±4,05 26,24±3,31 26,32±3,70 

Açlık kan şekeri 
(mg/dl) 

180,26±62,82 81,58±12,57 167,39±67,54 

Trigliserid (mg/dl) 170,75±75,44 
 

137,19±50,70 154,74±66,77 

Total kolesterol 
(mg/dl) 

224,33±55,75 199,01±38,50 212,25±49,78 

HDL-kolesterol 
(mg/dl) 

37,82±10,31 36,30±7,61 37,10±9,12 

LDL-kolesterol 
(mg/dl) 

152,35±52,14 135,27±37,62 144,20±46,44 

VLDL-kolesterol  
(mg/dl) 

34,15±15,09 27,44±10,14 30,95±13,35 

Total kolesterol/ 
HDL-kolesterol 

6,39±2,56 5,77±1,98 6,10±2,31 

Sigara içimi (evet) % 20 
 

11 15,7 

SBP (mmHg) 
 

137,62±22,39 121,13±11,23 - 

DBP (mmHg) 
 

85,29±17,05 7,71±9,48 - 

Diyabet süresi 
 

12,31±8,76 _ _ 

Üre(mg/dl) 
 

39,49±19,14 _ _ 

Kreatinin(mg/dl) 
 

0,97±0,28 _ _ 

n: birey sayısı, Tüm grup: Hasta grupları ve kontrol grubu. SBP: sistolik kan basıncı, DBP:Diastolik kan basıncı, 

Gruplararası farklılık ki-kare ve Student t testi ile incelenmiştir.  
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Çalışma gruplarımıza ait biyokimyasal ve demografik bilgiler tablo 4-1’de 

verilmiştir. Yapılan istatistiksel incelemede hasta ve kontrol grupları arasında yaş, boy 

ve vücut kitle indeksi bakımından istatistiksel bir anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Trigliserid düzeylerinin (p=0,002, %95Cl; 12,82-54,29), kolesterol düzeylerinin  

(p=0,001, %95Cl; 9,86-40,75), LDL-kolesterol düzeylerinin (p=0,023, %95Cl; 2,43-

31,72), ve VLDL-kolesterol düzeylerinin  (p=0,002, %95Cl; 2,56-10,85)  diyabetli hasta 

grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu, fakat HDL- kolesterol düzeyleri 

açısından istatistiksel olarak bir anlamlılığın olmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Ayrıca, 

yapılan incelemede  diastolik kan basıncının (DBP) (p=0,001, %95Cl; 6,26-16,90)  ve 

sistolik kan basıncının (SBP) (p=0,001, %95Cl; 8,04-24,93) da hasta grubunda kontrol 

grubuna göre anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, açlık kan glikozu 

düzeylerinin (p=0,001, %95Cl; 62,37-134,97) hasta grubunda kontrol grubuna göre 

daha yüksek olduğu gözlenirken, sigara içme (%) oranı açısından çalışma grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p>0,05). 

 

Tablo 4-2. Çalışma gruplarında ABCG8 Tyr54Cys genotip ve allel dağılımları 

    ABCG8   
   Tyr54Cys 

DİYABET 
(n=80) 

KONTROL  
(n=73) 

TÜM GRUP 
(n=153) 

GENOTİP    
AA 44 (%55)  16 (%21,9)  60 (%39,2)  
GG 10 (%12,5)  9 (%12,3)  19 (%12,4)  
AG 26 (%32,5)  48 (%65,8)  74 (%48,4)  

ALLEL    
A 114 (%71,25)  80 (%54,80)  194 (%63,4)  
G 46 (%28,75)  66 (%45,20)  112 (%36,6)  

n: birey sayısı ,  Grup içi  karşılaştırmalar Ki kare ve Fisher’s Exact  testi ile yapılmıştır. 

  

ABCG8 Tyr54Cys polimorfizmine ait genotip ve allellerinin çalışma 

gruplarındaki dağılımları tablo 4-2’de gösterilmiştir. Diyabetik hasta ve kontrol grupları 

arasında Tyr54Cys genotip ve allel dağılımları sırasıyla incelendiğinde AA, GG ve AG 

genotip ve A ve G allelleri  dağılımları hasta grubunda sırasıyla %55, %12,5, %32,5, 

%71,21, %28,75; kontrol grubunda ise %21,9, %12,3, %65,8, %54,80, %45,20 olarak   

bulunmuştur. Yapılan incelemede, çalışma grubunda ABCG8 Tyr54Cys AA genotipi 

taşıma oranı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 

(p:0,001, χ2: 17,52 OR: 4,35). Ayrıca, AG genotipi taşıma oranı kontrol grubunda 
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anlamlı yüksek bulunurken (p:0,001, χ2: 16,901 OR: 0,251), G aleli taşıma oranı yine 

kontrol grubunda anlamlı bir şekilde yüksek (p:0,001, χ2: 17,525 OR: 0,23) 

bulunmuştur. Diğer taraftan, çalışma grupları arasında GG genotipi ve A alleli taşıma 

oranlarına bakıldığında ise istatistiksel bir anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05). Tüm 

çalışma gruplarında ABCG8 Tyr54Cys genotip ve allel dağılımları tablo 4-2’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-3. Çalışma gruplarında ABCG5 Gln604Glu  genotip ve allel dağılımları 

   ABCG5 
 Gln604Glu 

DİYABET 
(n=80) 

KONTROL  
(n=73) 

TÜM GRUP 
(n=153) 

GENOTİP    
CC 29 (%36,2)  44 (%60,3)  73 (%47,7)  
GG 18 (%22,5)  7 (%9,6)  25 (%16,3)  
CG 33  (%41,2)  22  (%30,1)  55  (%36)  

ALLEL    
C 91 (%56,8)  36  (%24,6)  201  (%65,6) 
G 69 (%43,2)  110  (%75,4)  105 (%34,4)  

n: birey sayısı ,  Grup içi  karşılaştırmalar Ki kare ve Fisher’s Exact  testi ile yapılmıştır. 

 

ABCG5 Gln604Glu polimorfizmine ait genotip ve allellerinin çalışma 

gruplarındaki dağılımları tablo 4-3’de gösterilmiştir. Diyabetik hasta ve kontrol grupları 

arasında Gln604Glu genotip ve allel dağılımları sırasıyla incelendiğinde CC, GG ve CG 

genotip ve C ve G allelleri  dağılımları hasta grubunda sırasıyla %36,2, %22,5, %41,2, 

%56,8, %43,2; kontrol grubunda ise %60,3, %9,6, %30,1, %24,6, %75,4 olarak 

bulunmuştur. Diyabetik hastalarda Gln604Glu GG genotipi taşıma oranı hasta grubunda  

kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunurken (p:0,031, χ2: 4,654 OR: 2,737, %95Cl: 

1,07-7,00), CC genotipi taşıma oranı kontrol grubunda hastalara göre anlamlı yüksek 

bulunmuştur (p:0,003, χ2: 8,83 OR: 0,37, %95Cl: 0,195-0,721). Fakat, hasta ve kontrol 

grupları arasında CG genotipi taşıma oranlarına bakıldığında istatistiksel olarak bir 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

ABCG5 Gln604Glu allel dağılımlarına bakıldığında C aleli taşıma oranının 

diyabetik hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek olduğu (p:0,031, χ2: 4,654 

OR: 0,365, %95Cl: 0,143-0,935), G aleli taşıma oranının ise kontrol grubunda daha 

yüksek olduğu (p:0,003, χ2: 8,83 OR: 2,66, %95Cl: 1,38-5,13) saptanmıştır. Tüm 
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çalışma grubunda ABCG5 Gln604Glu genotip ve allel dağılımları tablo 4-3’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-4. Çalışma gruplarında ABCG8 Tyr54Cys genotiplerinin cinsiyete göre dağılımı 

 DİYABET  
(n=80) 

KONTROL  
(n=73) 

ABCG8 
Tyr54Cys 

Kadın 
(n=59) 

Erkek 
(n=21) 

Kadın 
(n=26) 

Erkek 
(n=47) 

GENOTİP     
AA 37 (%62,7)  7 (%33,3) 5 (%19,2)  4 (%23,4) 
GG 8 (%13,6) 2 (%9,5)  2 (%7,7)  7 (%14,9)  
AG 14 (%23,7)  12 (%57,1)  19 (%73,1)  29 (%61,7)  

ALLEL     
A 88 (%74,57)  26 (%61,9)  29 (%55,7)  51 (%54,25)  
G 30 (%25,43)  16 (%38,1)  23 (%44,3)  43 (%45,75)  

n: birey sayısı ,  Grup içi  karşılaştırmalar Ki kare ve Fisher’s Exact  testi ile yapılmıştır. 

Çalışma gruplarında cinsiyete göre ABCG8 Tyr54Cys polimorfizmine ait 

genotip ve allel dağılımları tablo 4-4’de gösterilmiştir. Diyabetik kadınlarda  AA 

genotipi taşıma oranının erkeklere göre anlamlı yüksek olduğu bulunurken (p:0,020, χ2: 

5,40, OR: 0,297), G aleli taşıma oranının ise diyabetik erkeklerde kadınlara göre yüksek 

olduğu (p:0,020, χ2: 5,40, OR: 3,36) saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında GG  

ve AG genotipleri ile A alleli taşıma oranlarına bakıldığında istatistiksel olarak bir 

anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 4-5. Çalışma gruplarında ABCG5 Gln604Glu genotiplerinin cinsiyete göre dağılımı 

 DİYABET 
(n=80) 

KONTROL  
(n=73) 

ABCG5 
Gln604Glu   

Kadın 
(n=59) 

Erkek 
(n=21) 

Kadın 
(n=26) 

Erkek 
(n=47) 

GENOTİP     
CC 20 (%33,9)  9 (%42,9) 16 (%61,5)  28 (%59,6) 
GG 15  (%25,4) 3 (%14,3)  5 (%19,2)  2 (%4,3)  
CG 24 (%40,7)  9 (%42,9)  5 (%19,2)  17 (%36,2)  

ALLEL     
C 64 (%54,23)  27(%64,28)  37 (%71,15)  73 (%77,65)  
G 54 (%45,7)  15(%35,72)  15 (%28,85)  21 (%22,34)  

n: birey sayısı ,  Grup içi  karşılaştırmalar Ki kare ve Fisher’s Exact  testi ile yapılmıştır. 
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Cinsiyet ayrımına göre ABCG5 Gln604Glu polimorfizmine ait genotip ve allel 

dağılımlarına baktığımızda istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlılık gözlenmemiştir 

(p>0,05) (tablo 4-5). 

Gruplar arasında her iki genotip açısından mutant alleli taşıyanları 

karşılaştırdığımızda (ABCG8 G + ABCG5 G) istatistiksel olarak bir anlamlılık 

bulunmamıştır (hasta: %26,2, kontrol: %30,1, p: 0,593). 

 

Tablo 4-6. Çalışma gruplarında ABCG8 Tyr54Cys genotipinin lipid profillerine göre     
dağılımı 

GRUP DIYABET  
(n=80 ) 

KONTROL 
(n= 73) 

Tyr54Cys 
Genotipi 
 

AA 
(n:44) 

GG 
(n:10) 

AG 
(n:21) 

AA 
(n:16) 

GG 
(n:9) 

AG 
(n:48) 

Trigliserid 
(mg/dl) 

177,23 
±83,33 
 

137,40 
±50,36 

172,62 
±67,88 

147,50 
±68,90 

130,44 
±31,14 

135,02 
±46,99 

Total 
kolesterol 
(mg/dl) 

221,70 
±56,57 

216,08 
±39,72 

231,95 
±60,41 

200,69 
±56,77 

207,98 
±46,73 

196,78 
±29,13 

HDL-
kolestreol 
(mg/dl) 

37,77 
±8,66 

41,50 
±14,50 

36,50 
±11,14 

38,75 
±8,59 

33,56 
±8,81 

36,00 
±6,96 

LDL-
kolesterol 
(mg/dl) 

148,48 
±52,78 

147,10 
±43,52 

160,92 
±54,81 

132,44 
±52,19 

148,33 
±50,33 

133,77 
±28,81 

VLDL-
kolesterol  
(mg/dl) 

35,45 
±16,66 

27,48 
±10,07 

34,52 
±13,57 

29,50 
±13,78 

26,09 
±6,22 

27,00 
±9,39 

Total 
Kolesterol/HD
L- Kolesterol 
(mg/dl) 

6,31 
±2,70 

5,87 
±2,64 

6,74 
±2,32 

5,38 
±1,66 

6,87 
±3,53 

5,69 
±1,65 

BMI (kg/m2) 
 

26,78 
±4,13 
 

24,74 
±5,15 

26,35 
±3,41 

25,69 
±3,18 

25,80 
±3,27 

26,50 
±3,40 

 Tablodaki değerler X ± SD olarak verilmiştir. Grup içi karşılaştırmalarda one-way ANOVA testi kullanılmıştır. 

Çalışma gruplarında ABCG8 Tyr54Cys polimorfizmine ait genotiplerin lipid 

profillerine göre dağılımına baktığımızda istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlılık 

gözlenmemiştir (p>0,05)  (tablo 4-6). 
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Tablo 4-7. Çalışma gruplarında ABCG5 Gln604Glu genotipinin lipid profillerine göre     
dağılımı 

GRUP DIYABET 
(n=80 ) 

KONTROL 
(n=73) 

Gln604Glu  
Genotipi 
 

CC 
(n:29) 

GG 
(n:18) 

CG 
(n:33) 

CC 
(n:44) 

GG 
(n:7) 

CG 
(n:22) 

Trigliserid 
(mg/dl) 

176,83 
±82,37 
 

176,61 
±66,59 

162,21 
±75,04 

139,59 
±49,75 

123,57 
±42,26 

136,73 
±56,21 

Total kolesterol 
(mg/dl) 

231,57 
±55,85 
 

231,32 
±48,58 

214,14 
±59,23 

195,58 
±31,07 

202,71 
±78,85 

204,71 
±35,56 

HDL-kolestreol 
(mg/dl) 

40,69 
±12,36 
 

36,22 
±9,441 

36,18 
±8,36 

36,59 
±7,01 

39,57 
±5,15 

34,68 
±9,15 

LDL-kolesterol 
(mg/dl) 

155,52 
±53,72 
 

159,78 
±48,56 

145,52 
±53,34 

131,07 
±30,32 

138,43 
±71,95 

142,68 
±37,32 

VLDL-
kolesterol  
(mg/dl) 

35,37 
±16,47 

35,32 
±13,31 

32,44 
±15,00 

27,92 
±9,95 

24,71 
±8,45 

27,35 
±11,24 

Total 
Kolesterol/HDL
- Kolesterol 
(mg/dl) 

6,25 
±2,77 

6,93 
±2,66 

6,22 
±2,33 

5,58 
±1,80 

5,10 
±1,68 

6,36 
±2,33 

BMI (kg/m2) 
 

26,08 
±4,65 
 

26,82 
±3,55 

26,42 
±3,83 

26,53 
±2,81 

23,36 
±3,30 

26,58 
±3,91 

.Tablodaki değerler X ± SD olarak verilmiştir. Grup içi  karşılaştırmalarda one-way ANOVA testi kullanılmıştır. 

 

Çalışma gruplarında ABCG5 Gln604Glu polimorfizmine ait genotiplerin lipid 

profillerine göre dağılımı tablo 4-7’de gösterilmiştir. Yapılan incelemede, hasta ve 

kontrol grupları arasında CC, GG ve CG genotipleri taşıyan bireylerde trigliserid, total 

kolsterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol ve total kolesterol/HDL-

kolesterol düzeyleri açısından istatistiki bir anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Ancak, 

BMI düzeyi, kontrol grubunda CC genotipi taşıyanlarda GG genotipi taşıyan bireylere  

göre anlamlı yüksek (p:0,018, %95Cl: 0,54-5,78) olarak gözlenmiştir. 
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Tablo 4-8. Tüm grupta ABCG5 ve ABCG8 genotiplerine göre lipid profillerinin dağılımı  

 ABCG5 
 

ABCG8 

Genotip CC 
(n:73) 
 

CG 
(n:25) 

CG 
(n:55) 

AA 
(n:60) 

GG 
(n:19) 

AG 
(n:74) 

Trigliserid 
(mg/dl) 

154,38 
±66,74 
 

161,76 
±64,64 

152,02 
±68,73 

169,30 
±80,27 

134,11 
±41,37 

148,23 
±57,67 

Total 
kolesterol 
(mg/dl) 

209,88 
±45,87 

223,31 
±58,29 

210,37 
±50,92 

216,09 
±56,92 

212,24 
±42,15 

209,13 
±45,63 

HDL-
kolestreol 
(mg/dl) 

38,22 
±9,64 

37,16 
±8,49 

35,58 
±8,63 

38,03 
±8,58 

37,74 
±12,50 

36,18 
±8,59 

LDL-
kolesterol 
(mg/dl) 

140,78 
±42,62 

153,80 
±53,32 

144,38 
±47,22 

144,20 
±52,66 

147,68 
±45,52 

143,31 
±41,64 

VLDL-
kolesterol  
(mg/dl) 

30,88 
±13,34 

32,35 
±12,92 

30,40 
±13,74 

33,86 
±16,05 

26,82 
±8,27 

29,65 
±11,53 

Total 
Kolesterol/H
DL- 
Kolesterol 
(mg/dl) 

5,85 
±2,24 

6,42 
±2,53 

6,28 
±2,31 

6,06 
±2,48 

6,34 
±3,05 

6,06 
±1,96 

BMI (kg/m2) 
 

26,35 
±3,63 
 

25,85 
±3,76 

26,48 
±3,83 

26,49 
±3,90 

25,24 
±4,28 

26,45 
±3,38 

 Tablodaki değerler X ± SD olarak verilmiştir. Grup içi  karşılaştırmalarda one-way ANOVA testi kullanılmıştır. 

 

Tüm grupta ABCG5 ve ABCG8 genotiplerine göre lipid profillerini 

incelediğimizde ABCG5 genotipinde bir farklılık gözlenmez iken, ABCG8 AA genotipi 

taşıyanlarda GG genotipine sahip bireylere göre trigliserid ve VLDL düzeyleri anlamlı 

yüksek bulunmuştur (trigliserid için p:0,045, VLDL için p:0,045) (tablo 4-8). 
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Tablo 4-9. Tüm grupta kadın ve erkeklerde ABCG5 ve ABCG8 genotiplerine göre lipid 
profillerinin dağılımı 

ABCG8 

 KADIN 
 

ERKEK 

Genotip AA 
(n:42) 

GG 
(n:10) 

AG 
(n:33) 

AA 
(n:18) 

GG 
(n:9) 

AG 
(n:41) 

Trigliserid 
(mg/dl) 

169,83 
±81,68 

136,60 
±51,41 

147,64 
±56,91 

168,06 
±79,18 

131,33 
±29,36 

148,71 
±58,98 

HDL-kolestreol 
(mg/dl) 

37,86 
±7,89 

41,80 
±13,87 

36,21 
±10,77 

38,44 
±10,24 

33,22 
±9,57 

36,15 
±6,46 

LDL-kolestreol 
(mg/dl) 

151,43 
±56,35 

146,20 
±42,94 

139,52 
±35,82 

127,33 
±39,20 

149,33 
±50,80 

146,37 
±46,00 

VLDL-
kolesterol 
(mg/dl) 

33,97 
±16,33 

27,32 
±10,28 

29,53 
±11,38 

33,61 
±15,83 

26,27 
±5,87 

29,74 
±11,79 

Total kolesterol 
(mg/dl) 

223,25 
±61,05 

215,32 
±40,26 

205,25 
±42,58 

199,39 
±42,81 

2O8,82 
±46,36 

212,25 
±48,24 

Total 
Kolesterol/HDL- 
Kolesterol 
(mg/dl) 

6,20 
±2,34 

5,71 
±2,49 

6,04 
±2,01 

5,73 
±2,84 

7,05 
±3,58 

6,08 
±1,95 

BMI (kg/m2) 
 

26,84 
±3,91 

25,19 
±4,84 

27,20 
±3,85 

25,68 
±5,85 

25,30 
±3,85 

25,85 
±2,85 

ABCG5 

 KADIN ERKEK 
Genotip CC 

(n:36) 
GG 
(n:20) 

CG 
(n:29) 

CC 
(n:37) 

GG 
(n:5) 

CG 
(n:26) 

Trigliserid 
(mg/dl) 

157,72 
±69,86 

165,40 
±68,60 

151,21 
±73,75 

151,14 
±64,35 

147,20 
±48,82 

152,92 
±64,11 

HDL-kolestreol 
(mg/dl) 

40,28 
±10,91 

37,30 
±9,09 

34,72 
±8,46 

36,22 
±7,85 

36,60 
±6,30 

36,54 
±8,89 

LDL-kolestreol 
(mg/dl) 

145,19 
±44,49 

154,90 
±52,91 

141,41 
±48,48 

136,49 
±40,86 

149,40 
±70,97 

147,69 
±46,50 

VLDL-
kolesterol 
(mg/dl) 

31,54 
±13,97 

33,08 
±13,72 

30,24 
±14,75 

30,23 
±12,87 

29,44 
±9,76 

30,58 
±12,82 

Total kolesterol 
(mg/dl) 

217,02 
±48,36 

225,28 
±55,21 

206,38 
±55,82 

202,93 
±42,83 

215,44 
±76,25 

214,82 
±45,50 

Total 
Kolesterol/HDL- 
Kolesterol 
(mg/dl) 

5,69 
±1,85 

6,51 
±2,56 

6,28 
±2,36 

6,01 
±2,58 

6,07 
±2,70 

6,27 
±2,30 

BMI (kg/m2) 
 

26,91 
±3,87 

26,34 
±3,55 

26,94 
±4,54 

25,80 
±3,34 

23,88 
±4,37 

25,98 
±2,84 

 Tablodaki değerler X ± SD olarak verilmiştir. Grup içi karşılaştırmalarda one-way ANOVA testi kullanılmıştır. 
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Tüm grupta kadın ve erkeklerde ABCG5 ve ABCG8 genotiplerine göre lipid 

profillerinin dağılımı tablo 4-9’da gösterilmiştir. Erkeklerde genotipler ve lipid profilleri 

arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Kadınlarda ise ABCG5 CC genotipi taşıyanlarda CG 

genotipi taşıyanlara göre HDL düzeyleri anlamlı yüksek bulunmuştur (p:0,025). 
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5. TARTIŞMA 

Diyabet, ciddi sağlık sorunlarına ve komplikasyonlara neden olabilen 

multisistemik bir bozukluktur (18). 

Diyabetli hastalarda lipid ve lipoprotein metabolizmasında bozukluklar görülür. 

Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda diyabetik hastaların yaklaşık %70- 97’sinde bir 

veya daha fazla lipit bozukluğu bildirilmiştir. En sık rastlanan dislipidemi örneği, 

hipertrigliseridemi ve HDL düşüklüğüdür. Trigliserid (TG) artışı, HDL düşüklüğü 

yanında LDL’de normal veya hafif yükseklik, serbest yağ asitlerinin (FFA) artışı vardır. 

Diyabette görülen plazma lipid metabolizması bozuklukları, koroner arter 

hastalığı gibi makrovasküler komplikasyonlar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu 

nedenle lipid metabolizması bozuklukları, aterosklerotik koroner arter hastalıkları ve 

diabetes mellitus’la ilgili olarak bir çok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 

trigliserid artışının KAH açısından bir risk faktörü olduğu gösterilmiş, trigliseridleri 

yüksek diyabetli veya bozulmuş glukoz toleransı olanların 11 yıllık izleniminde, 

KAH’na bağlı ölüm riskinin de anlamlı derecede arttığı saptanmıştır. Bir diğer 

çalışmada ise, diyabetik hastaların ölümlerinin %75’inin kardiyovasküler hastalıklardan 

(KVH) olduğu ve tip 2 diyabetiklerde KVH riskinin 2-4 kat arttığı saptanmıştır. Ayrıca, 

koroner arter hastalığına sahip bireylerin %14-50’sinin de aynı zamanda tip 2 diyabet 

hastası olduğunu gösterilmiştir.  

Diabetes Mellitus özellikle de tip 2 diabetes mellitus (DM) temel olarak erken 

başlangıçlı ve şiddetli ateroskleroza belirgin bir risk artışı ile karakterizedir. Yapılan 

çalışmalarda, tip 2 diyabetik hastalarda MI geçirme veya bu neden ile ölüm riskinin 

%20, diyabetik olmayanlarda ise  %3,5 olduğu saptanmıştır. Miyokard infarktüsü (MI) 

sonrasında 1 yıllık mortalitenin de, diyabeti olmayanlara göre (%33) diyabetlilerde 

(%37) daha yüksek olduğu gözlenmiştir (4,8,10,36,40,41,44,49,53,127-130).  

 ABC transporter ailesi,  aralarında lipid, sterol, metabolik ürünler ve ilaçların da 

bulunduğu çeşitli moleküllerin hücre membranından taşınmasını sağlayan  

transmembran  proteinlerin en yaygın olanıdır ve  bu transporterlar, gerekli olan enerjiyi 

ATP hidrolizinden sağlayarak bu moleküllerin konsantrasyon gradientine karşı hücre 

membranından taşınmasını sağlarlar (54-56). 
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ABCG gen ailesinin üyeleri ABC transporter gen ailesinin bir alt üyesi olup 

kolesterolun ince barsak membranından taşınmasında görev almaktadırlar. Bu ailenin 

iki üyesi olan ABCG5 ve ABCG8 genleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar göz önüne 

alındığında, yüksek kolesterol düzeyine sahip hastalarda bu genlere ait defektler olduğu 

saptanmıştır. Plazma membranında  heterodimer, endoplazmik retikulumda homodimer 

olarak bulunan ABCG5 ve ABCG8 genleri, ikinci kromozomda lokalize olmuşlardır ve 

yalnızca karaciğer ve bağırsakta eksprese edilerek sterol absorbsiyonunda görev alırlar 

(4,6). 

ABCG5 ve ABCG8 genleriyle ilgili olarak farklı populasyonlardaki hasta 

grupları seçilerek bir çok çalışma yapılmıştır. Bu tez çalışmasında da ABCG alt grubu  

üyelerinden ABCG5 ve ABCG8 genlerine ait polimorfizmler ile diyabet hastalığı ve 

lipid düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

ABCG5 ve ABCG8 genlerinin çalışma mekanizması ile ilgili olarak bir çok 

hücre kültürü çalışmaları yapılmıştır. Schmitz G ve ark. (5) yaptıkları bir çalışmada  

ABCG5 ve ABCG8 genlerinin sterol absorbsiyonundaki rollerini açıklamaya 

çalışmışlardır. Hirata T ve ark. (6)  ise, HEK293 hücreleriyle çalışmışlar ve bu genlerin 

hücre içi moleküler mekanizmasını açıklamışlardır. Yapılan çalışmada HEK293 

hücrelerine bu genlerin cDNA’ları transfekte edilmiş ve western blot tekniği 

kullanılarak immunofloresan analiz yapılmıştır. ABCG1, ABCG2 ve ABCG4’ün 

plazma membranında lokalize olduğu görülürken, ABCG5 ve ABCG8’in tek başına 

eksprese edildiğinde ER’da, birlikte eksprese edildiğinde ise plazma membranı ve 

ER’da lokalize olduğu gözlenmiştir. G5 ve G8’in plazma membranındaki 

lokalizasyonunu karşılaştırmak için bu hücreler membrana karşı geçirgen olmayan 

sulfo-NHS-biotin ile işleme tabi tutulmuş ve biotinlenmiş hücre yüzeyi proteinleri 

avidin agarozda yürütülmüştür. Sonuçta, ABCG1, ABCG2 ve ABCG4’ün plazma 

membranında biotinlendikleri saptanırken, ABCG5 ve ABCG8’in plazma membranında 

tek başına eksprese edildikleri durumda biotinlenmedikleri, beraber eksprese 

edildiklerinde ise biotinlendikleri (yüksek molekül ağırlıklı bant verdikleri)  

görülmüştür.   
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Wang J ve ark. (131) fare karaciğerindeki endojenik ABCG5/8’i saflaştırmışlar 

ve G5/G8 tarafından oluşan sterol transfer aktivitesinin stabil ve seçici oldugunu 

göstermişlerdir. ABCG5/G8(-) olan farelerde yapılan bir diğer çalışmada ise vücuttaki 

kolesterol dengesini sağlamak için karaciğerde kolesterol dışı sterollerin biriktiği 

saptanmıştır (132). 

Berge KE ve ark. yaptıkları bir çalışmada ABCG8 Asp19His ve Thr400Lys 

polimorfizmleri ile plazmadaki bitkisel sterollerin (sitosterol ve fitosterol) 

konsantrasyonları arasında bir ilişkinin olduğunu tanımlamışlardır (133). 

Ayrıca yapılan çalışmalarda ABCG8 Ala632Val ve ABCG5 Gln604Glu 

polimorfizmlerinin de plazma kolesterol seviyeleri üzerinde etkisi olduğu ileri 

sürülmüştür (133,134). 

ABCG5 ve ABCG8 transporterlarının sterollerin salgılanması ve 

absorblanmasındaki rolü ile ilgili olarak Hubacek JA ve ark. (4) yaptıkları çalışmada, 

plasma kolesterol seviyeleri ve ABCG5 teki Gln604Glu ve ABCG8 deki Asp19His, 

Tyr54Cys, Thr400Lys ve Ala632Val polimorfizimleri arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Yapılan analizler sonunda, beslenmeyle ilgili olarak diyet durumları 

önemli derecede değişmiş, 131 erkek ve 154 kadın ile çalışılmış ve 8 yıllık bir takip 

sonunda lipid düzeylerinde düşüş gözlenmiştir. ABCG8 Asp19His ve Ala632Val 

polimorfizmleri ile ABCG5 genindeki Gln604Glu polimorfizminin hem genel 

populasyondaki hem de ayrı ayrı  (1988 ve 1996 yılları arasındaki)  analiz edilen erkek 

ve kadın gruplarındaki lipid düzeyleri arasında bir ilişki saptanmamamıştır. Bir başka 

deyişle, 1988 ve 1996 yılları arasında görülen lipid seviyesindeki değişiklikler bu 

polimorfizmler ile ilişkilendirilememiştir.  

Aynı çalışmada, ABCG8 genindeki Tyr54Cys genotiplerinin dağılımı açısından   

genel populasyonda lipid düzeyleri ile bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, kadınlarda 

1988-1996 yılları arasında yapılan bu takip sonunda Tyr54Cys polimorfiziminin total 

kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerinin düşüşüne etki ettiği saptanırken, erkeklerde 

böyle bir ilişki saptanmamıştır. Buna karşın, erkeklerde Lys400 taşıyıcılarına göre 

Thr400 homozigotlarının (erkeklerde) total kolesterol seviyelerinde daha fazla azalma 

gözlenmiştir. 

Çalışmamızda, tüm grupta ABCG5 ve ABCG8 genotiplerine göre lipid 

profillerini incelediğimizde ABCG5 genotipinde bir farklılık gözlenmez iken, ABCG8 
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AA genotipi taşıyanlarda GG genotipine sahip bireylere göre trigliserid ve VLDL 

düzeyleri anlamlı yüksek bulunmuştur (trigliserid için p:0,045, VLDL için p:0,045). 

Tüm grupta kadın ve erkeklerde ABCG5 ve ABCG8 genotiplerine göre lipid 

profilleri dağılımına baktığımızda ise, erkeklerde genotipler ve lipid profilleri arasında 

bir ilişki gözlenmezken, kadınlarda ABCG5 CC genotipi taşıyanlarda CG genotipi 

taşıyanlara göre HDL düzeyleri anlamlı yüksek bulunmuştur (p:0,025). 

Santosa S ve ark. (135), kilo kaybından sonra oluşan kolesterol 

metabolizmasındaki değişikliklerin, ABCG5/8 genlerindeki SNP’ler tarafından etkilenip 

etkilenmediğini araştırmışlardır. Yapılan çalışmanın sonunda ABCG5 homozigot 

Q604E varyantında kolesterol emiliminde azalma ve sentezinde ise artma tespit 

edilmiştir. Homozigot varyantlara göre heterozigot C54Y taşıyıcılarında ise kolesterol 

sentezinde daha az düşüş saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda, ABCG5/8 deki SNPlerin 

kolesterol metabolizmasının kilo kaybına karşı gösterdiği tepkiler ile de ilgisinin olduğu 

ileri sürülmüştür (135). 

Garcia-Rios A ve ark. (136) ise, ailesel hiperkolesterolemiye sahip hastalardaki 

plazma lipid konsantrasyonlarıyla ABCG5/G8 genlerinin ilişkisini araştırmışlar, 

ABCG5 geniyle ilgili olarak i7892A>G, i18429C>T, Gln604GluC>G ve i11836G>A; 

ABCG8 geniyle ilgili olarak ise 5U145T>G, Tyr54CysA>G,Asp19HisG>C, i14222T>C 

ve Thr400LysG>T polimorfizmlerini çalışmışlardır. Bu çalışmada, yaklaşık 500 kişilik 

(256 erkek ve 244 kadın) bir çalışma grubu için, ailesel hiperkolesterolemiyle beraber 

sigara içme durumları da göz önüne alınarak genotip analizi yapılmıştır. ABCG5 

i11836G>A polimorfizminde minör A aleline sahip taşıyıcıların, G/G genotipine sahip 

olanlara göre daha yüksek HDL düzeyine sahip oldukları, ABCG5 Gln604GluC>G 

minör G aleli taşıyanların ise homozigot C/C genotipine göre oldukça düşük VLDL-

kolesterol (P = 0.011) ve trigliserid (P = 0.017) düzeylerine sahip oldukları 

bulunmuştur. ABCG5 i7892A>G, i18429C>T, i11836G>A SNP’lerine sahip 

taşıyıcıların sırasıyla düşük HDL-kolesterol, yüksek total kolesterol ve yüksek 

trigliserid düzeylerine sahip oldukları, diğer yandan, ABCG5 i18429C>T ve 

Gln604GluC>G SNP’lerinin minör aleline sahip sigara içmeyen taşıyıcıların, homozigot 

major alellilere göre daha düşük trigliserid düzeyine (P = 0.012 ve P = 0.035) sahip 

oldukları saptanmıştır. Bütün bu bulgular sonucunda araştırmacı, ABCG5 ve ABCG8 
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genlerinin, ailesel hiperkolesterolemisi olan hastalarda plazma lipid konsantrasyonlarını 

değiştirebildiğini ve bu durumun sigaradan etkileniyor olabileceğini ileri sürmüştür.  

Çalışmamızda, gruplar arasında sigara içimi açısından bir farklılık 

gözlenmemiştir. Buna ek olarak, ABCG5 ve ABCG8 genotip dağılımları ve sigara içimi 

arasında da anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Cinsiyet ayrımına göre ABCG5 Gln604Glu polimorfizmine ait genotip ve allel 

dağılımlarına bakıldığında istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlılık gözlenmezken  

(p>0,05), ABCG8 Tyr54Cys polimorfizmine bakıldığında diyabetik kadınlarda  AA 

genotipi taşıma oranının erkeklere göre anlamlı yüksek olduğu,  (p:0,020, χ2: 5,40, OR: 

0,297), G aleli taşıma oranının da diyabetik erkeklerde kadınlara göre yüksek olduğu 

(p:0,020, χ2: 5,40, OR: 3,36) gözlenmiştir. Hasta ve kontrol grupları arasında GG  ve 

AG genotipleri ile A alleli taşıma oranlarına bakıldığında ise istatistiksel olarak bir 

anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Miva K ve ark (137) 100 Japon primer hiperkolesterolemisi olan hastalarda, 

sitosterol (serum bitkisel sterol) ve lanosterol (kolesterol öncü maddeleri) düzeylerine, 

ABCG5/ABCG8’deki genetik değişikliklerin etkisini araştırmışlardır. ABCG5/ABCG8 

lokuslarında daha önce bulunan 4 polimorfizmin [1810C/G (Q604E), 161G/A (C54Y), 

1199C/A (T400K) ve 1895C/T (A632V)] yanı sıra, bir yeni mutasyon [859T/C 

(C287R)] ve bir yeni polimorfizm [1285A/G (M429V)] de tanımlamışlar, M429V 

varyantı taşıyıcılarında, taşıyıcı olmayanlara göre, sitosterollerin serum düzeyleri ve 

sitosterol/kolesterol oranlarının daha yüksek, serum lanosterol düzeylerinin ise  daha 

düşük olduğunu bulmuşlardır. Sonuç olarak, hiperkolesterolemik hastaların yüzde 

8’inde, yeni ABCG8 M429V varyantının yüksek kolesterol emilim verimiyle alakalı 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Kolesterolün emilimi, diyet fitosterol miktarıyla yakından ilgilidir ve genetik 

faktörlerle belirlenir. ABCG5 ve ABCG8, kolesterol ve fitosterol emilimini düzenlemek 

için sterol taşıma pompaları olarak görev yaparlar. Batılı diyetlerle karşılaştırıldığında 

Çinli diyetteki kolesterol ve fitosterol düzeyleri çok farklıdır. 2008’de yapılan bir 

çalışmada, Çin diyeti ile beslenen Tayvanlı bir populasyonun serum toplam 

kolesterol/LDL-C düzeyi ve ABCG5/ABCG8 polimorfizmleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 894 erkek ve 152 kadın içeren 1046 kişilik bir grubu kapsayan bu 

çalışmada beş polimorfizm Q604E (ABCG5), D19H, C54Y, T400 K ve A632 V 
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(ABCG8), TaqMan genotip tahlili ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler göstermiştir ki, 

ABCG8 genindeki D19H polimorfizmi, serum toplam kolesterol, LDL-kolesterol 

düzeyleri ile oldukça alakalıdır ve D19H polimorfizminde GC genotipli kişiler, GG 

genotiplilere göre (cinsiyet ve yaş faktörleri göz önünde bulundurularak) 3 kat daha 

fazla  yüksek kolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerine sahip olma riski taşırlar. 

2008’de yapılan bu çalışma sonucunda, D19H polimorfizmi taşıyıcılarındaki yüksek 

insülin direnci ve hiperkolesteroleminin birlikte bulunmalarının kardiyovasküler 

hastalıklara yakalanma riskini arttırabileceği bildirilmiştir (138). 

ABCG5 ve ABCG8 genlerindeki bazı polimorfizmler ve bu polimorfizmlerin 

insülin duyarlılığı ile kolesterol emilimi arasındaki bağlantıyı incelemek üzere 

hiperkolesterolemik koroner hastalığı olamayan kişiler (144 erkek ve 119 kadın) 

üzerinde yapılan bir çalışmada, insülin duyarlılığı ve kolesterol metabolizmasının 

düzenlenmesiyle alakalı olarak ABCG5/8 polimorfizmleri çalışılmıştır. En düşük 

kolestenol-kolesterol oranının yüksek vücut kitle indeksi (BMI), plasma glikoz, serum 

insülin ve trigliseridler, kolesterol sentez markerları ve düşük HDL kolesterol ve 

kolesterol absorbsiyon markerlarıyla ilişkisi olduğu saptanmıştır. ABCG8 genindeki 

19H aleninin düşük total ve LDL kolesterol ve absorbsiyon markerları ile ilişkisi olduğu 

görülmüştür Erkeklerde, ABCG5 in 604E allelinin ise yüksek BMI, plasma insülin, 

düşük serum sitosterol ve yüksek serum kolesterol seviyeleriyle ilişkisi olduğu 

görülmüştür. Ayrıca düşük serum kolesterol ve kolesterol absorbsiyonunda ABCG8 

genindeki D19H polimorfizmi ile bağlantılı olduğu saptanmıştır. Bu çalışma bize 

kolesterol absorbsiyonu ve insulin duyarlılığının ABCG5 ve ABCG8 gen 

polimorfizmleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir (139). 

Çalışma gruplarımızda ABCG8 Tyr54Cys ve ABCG5 Gln604Glu 

polimorfizmine ait genotiplerin lipid profillerine göre dağılımına baktığımızda 

istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). Ancak ABCG5 

Gln604Glu polimorfizmine ait yapılan istatistiksel incelemede, BMI düzeyinin kontrol 

grubunda CC genotipi taşıyanlarda GG genotipi taşıyanlara göre anlamlı yüksek 

(p:0,018, %95Cl: 0,54-5,78) olduğu saptanmıştır. 

Çok yüksek bitkisel sterol konsantrasyonu, kardiyovasküler hastalıklar (CVD) 

için bir risk faktörü olabilmektedir. ABCG8 genindeki bir takım  genetik varyasyonların 

damar sertliğini (ateroskleroz) etkileyebildiğiyle alakalı olarak yapılan bir çalışmada 



 57

2012 heterozigot ailesel hiperkolesterolemiye sahip hasta grubuyla çalışılmış, ABCG8 

geni ve CVD de D19H ve T400K polimorfizmleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Sonuçta, 224 kişinin D19H varyantının bir ya da iki alelini taşıdığı, ve 568 kişinin de 

T400K varyantını taşıdığı görülmüş, ABCG8 varyantları için risk genotipi taşıyan FH 

hastalarında, CVD (RR 1.57, 95% CI 1.13–2.18; p = 0.01) ve CHD (RR 1.72, 95% CI 

1.23–2.41; p = 0.002) için yüksek risk oranı olduğu bildirilmiştir (140). 

Çalışmamızda diyabetik hasta ve kontrol grupları arasında ABCG8 Tyr54Cys 

polimorfizmine ait genotip ve allel dağılımları sırasıyla incelendiğinde AA, GG ve AG 

genotip ve A ve G allelleri hasta grubunda sırasıyla %55, %12,5, %32,5, %71,21, 

%28,75; kontrol grubunda ise %21,9, %12,3, %65,8, %54,80, %45,20 olarak   

bulunmuştur (tablo 5-1). Çalışmamızdaki genotip ve allel dağılımlarının Hubacek JA ve 

ark. yaptığı çalışma ile benzer olduğu görülmektedir. 

  

Tablo 5-1. Çalışmamızda ABCG8 Tyr54Cys polimorfizmine ait genotip ve allel 
dağılımlarının diğer çalışmalar ile karşılaştırılması 

Yazar Yıl Ülke Etnik 

Genotip Dağılımı  
Allel Dağılımları 

AA GG AG A G 

Hubacek JA. 

ve ark (4) 
2004 

Çek 

Cumhuriyeti 

Çek 

populasyonu

 

     %34 

 

%20,4 

 

%45,6 

 

%56,8 

 

%43,2 

Kuo KK. ve 

ark  (14) 
2008 Tayvan 

Tayvan 

populasyonu

 

%3,0 

 

%73,0 

 

    %24,0 

 

%9,7 

 

%90,3 

Wang Y. ve 

ark. (96) 
2007 Çin 

Çin 

populasyonu
%77,4 %0,3 %22,3 %88,5 %11,5 

Bizim 

Çalışmamız 
2011 Türkiye 

Türk 

populasyonu

        

    %39,2

      

    %12,4 

       

     %48,4 

     

    %63,4 

       

    %36,6 
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Çalışmamızda diyabetik hasta ve kontrol grupları arasında ABCG5 Gln604Glu 

polimorfizmine ait genotip ve allel dağılımları sırasıyla incelendiğinde CC, GG ve CG 

genotip ve C ve G allelleri dağılımları hasta grubunda sırasıyla %36,2, %22,5,  %41,2, 

%56,8, %43,2; kontrol grubunda ise %60,3, %9,6, %30,1, %24,6, %75,4 olarak 

bulunmuştur. Tablo 5-2’de ABCG5 Gln604Glu polimorfizmi ile ilgili olarak diğer 

toplumlarda yapılan çalışmalar ve kendi çalışmamızın sonuçları gösterilmektedir. 

 

Tablo 5-2. Çalışmamızda ABCG5 Gln604Glu polimorfizmine ait genotip ve allel 
dağılımlarının diğer çalışmalar ile karşılaştırılması 

Yazar Yıl Ülke Etnik 

Genotip Dağılımı  
Allel Dağılımları 

CC GG CG C G 

Hubacek 

JA. ve ark 

(4) 

2004 
Çek 

Cumhuriyeti 

Çek 

populasyonu 

 

%2,8 

 

70,0 

 

%27 

 

%16,3 

 

%83,7 

Kuo KK. ve 

ark (14) 
2008 Tayvan 

Tayvan 

populasyonu 

 

%4,0 

 

%74,0 

 

%21,0 

 

%10,5 

 

%89,5 

Wang Y. ve 

ark (96) 
2007 Çin 

Çin 

Populasyonu 
%78,7 %0,3 %20,9 %88,2 10,8 

Bizim 

Çalışmamız 
2011 Türkiye 

Türk 

populasyonu 

 

%47,7 

 

%16,3 

  

 %36,0 

 

%65,6 

 

%34,4 

 

ABCG5 ve ABCG8 eksikliğinde ortaya çıkan metabolik bozukluklar, sterol 

emilimi bloke edilerek bir takım farmakolojik maddeler ile giderilmeye çalışılabilinir. 

Bu konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışmada ezetimibe adlı ilacın G5/G8 proteinlerinin 

bulunmadığı bir faredeki metabolik defektlerin etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmaya göre 

G5/G8- farede doğal tip farelere göre kan ve karaciğer kolesterol düzeylerinin daha 

düşük olduğu görülmüştür. Bu sonucun safra sterol salınımındaki  düşüşten mi yoksa 



 59

non kolesterol sterol birikmesinden mi kaynaklandığını anlamak için G5/G8 – farelere 

ilaç verilmiştir. İlacın sterol emilimini engellediği ve plazma sterol düzeyini düşürüp, 

karaciğerdeki düzeyini yükselttiği saptanmıştır (71). Bir başka çalışmada ise, 

Atorvastatin ile tedavi gören ABCG8 H19 varyantına sahip hiperkolesterolemik 

hastalarda plazma LDL düzeyinin diğer varyantlara göre daha fazla  düştüğünü 

saptanmıştır (141). 

Araştırmamızda kolesterol düşürücü ilaçlar ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. 

Ancak, özellikle diyabetik hastalarda görülen dislipideminin giderilmesi ile ilgili olarak 

ABCG5 ve ABCG8 mekanizması üzerinde etkili olabilecek ilaçların etkinliğini 

göstermek amacı ile daha fazla sayıda yayına ihtiyaç vardır. 

 

   Sonuç olarak çalışmamızda, 

1. ABCG8 Tyr54Cys AA genotipi taşıma oranı hasta grubunda kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede  yüksek bulunmuştur (p:0,001). Ayrıca, AG genotipi 

taşıma oranı kontrol grubunda anlamlı yüksek bulunurken (p:0,001), G aleli 

taşıma oranı yine kontrol grubunda anlamlı bir şekilde yüksek (p:0,001) 

olarak saptanmıştır. 

2. Diyabetik hastalarda ABCG5 Gln604Glu GG genotipi taşıma oranı hasta 

grubunda  kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunurken (p:0,031), CC 

genotipi taşıma oranı kontrol grubunda hastalara göre anlamlı yüksek 

bulunmuştur (p:0,003). ABCG5 Gln604Glu allel dağılımlarına bakıldığında 

C aleli taşıma oranının diyabetik hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı 

yüksek olduğu (p:0,031), G aleli taşıma oranının ise kontrol grubunda daha 

yüksek olduğu (p:0,003) saptanmıştır. 

3. Diyabetik kadınlarda ABCG8 Tyr54Cys AA genotipi taşıma oranının 

erkeklere göre anlamlı yüksek olduğu bulunurken (p:0,020), G aleli taşıma 

oranının ise diyabetik erkeklerde kadınlara göre yüksek olduğu (p:0,020) 

saptanmıştır.  

4. Cinsiyet ayrımına göre ABCG5 Gln604Glu polimorfizmine ait genotip ve 

allel dağılımlarına baktığımızda istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlılık 

gözlenmemiştir (p>0,05). 
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5. Gruplar arasında her iki genotip açısından mutant alleli taşıyanları 

karşılaştırdığımızda (ABCG8 G + ABCG5 G ) istatistiksel olarak bir 

anlamlılık bulunmamıştır (hasta: %26,2, kontrol: %30,1, p: 0,593). 

6. ABCG5 Gln604Glu polimorfizminde BMI düzeyinin, kontrol grubunda CC 

genotipi taşıyanlarda GG genotipi taşıyan bireylere  göre anlamlı bir şekilde 

yüksek (p:0,018) olduğu saptanmıştır. 

7. Her iki polimorfizm ile lipid profilleri arasında çalışma gruplarında anlamlı 

bir ilişki saptanmamıştır. 

8. Tüm grupta kadınlarda ABCG5 CC genotipi taşıyanlarda CG genotipi 

taşıyanlara göre HDL düzeyleri anlamlı yüksek bulunmuştur (p:0,025). 

9. Tüm grupta ABCG5 ve ABCG8 genotipine göre lipid profillerini 

incelediğimizde ABCG5 genotipinde bir farklılık gözlenmez iken, ABCG8 

AA genotipi taşıyanlarda GG genotipine sahip bireylere göre trigliserid ve 

VLDL düzeyleri anlamlı yüksek bulunmuştur (trigliserid için p:0,045, 

VLDL için p: 0,045). 

 

Çalışmamız Türk toplumunda diyabetik hastalarda ABCG5 Gln604Glu ve 

ABCG8 Tyr54Cys gen polimorfizmleri ile ilgili ilk verileri sunmuştur. Verilerimize 

göre ABCG5 Gln604Glu mutant GG genotipi ve C alleli ile, ABCG8 Tyr54Cys yabani 

tip AA genotipinin diyabetik hastalarda yüksek oranda gözlendiği saptanırken, her iki 

polimorfizmin diyabette lipid profilleri üzerine olan herhangi bir etkisine 

rastlanmamıştır. Ancak, tüm grupta ABCG5 yabani tip CC genotipi taşıyan kadınların 

HDL düzeylerinde artış olduğu gözlenmiştir. Verilerimizin bu konuda daha sonra 

yapılacak olan çalışmalara öncülük edeceğine inanmaktayız. 

Çalışma sonucumuz ABCG5 ve ABCG8 gen polimorfizmlerinin tip 2 diyabette 

dağılımı ve lipid profillerine olan etkilerinin daha etkin bir biçimde ortaya konulması 

için uluslararası literatürde daha kapsamlı vaka çalışmalarının yapılmasına gerek 

duyulduğunu göstermektedir. 
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