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ÖZET 

Tokmak N. Diyabet Hastalığında APE1 ve XPG Gen Polimorfizmlerinin Đncelenmesi. 

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

Tezi. Đstanbul. 2012. 

Tip 2 Diabetes mellitus (T2DM), dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan 

metabolik bir rahatsızlıktır. Diyabette görülen hiperglisemi, organizmanın oksidan-

antioksidan dengesini bozarak, oksidatif strese yol açmaktadır. Reaktif oksijen  

türlerinin (ROS) artışı, DNA’da oksidatif hasarlara sebep olmaktadır. Oksidatif DNA 

hasarları çoğunlukla baz eksizyon tamiri (BER) mekanizmaları ile onarılmaktadır.  

Apürinik/aprimidinik endonükleaz1 (APE1), BER’de mutajenik apürinik/aprimidinik 

(AP) bölgelerden arta kalan hasarlı ipliğin uzaklaştırılmasında görev almaktadır. 

Kseroderma pigmentosum G (XPG), nükleotid eksizyon tamirinde (NER), DNA’nın 

heliks yapısının bozulduğu hasarların onarımında endonükleaz aktivitesiyle anahtar rol 

oynamaktadır. Çalışmamıza, PCR-RFLP ve jel elektroforezi tekniklerini kullanarak 65 

T2DM hastası ve kontrol grubu olarak 54 sağlıklı kişiyi dahil ettik. Çalışmamızda APE1 

Asp148Glu genotip dağılımları; hasta grubunda %36,9 Asp/Asp, %63,1 Asp/Glu, %0 

Glu/Glu olarak bulunurken, kontrol grubunda ise %51,9 Asp/Asp, %37,0 Asp/Glu, 

%11,1 Glu/Glu olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında APE1 

genotiplerinin dağılımları incelendiğinde kontrol grubunda Glu/Glu genotipi taşıma 

oranının, hasta grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği tespit edilmiştir. Hasta grubunda 

ise Asp/Glu genotipi ve Asp alleli taşıma oranının kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak arttığı gözlemlenmiştir. Çalışma gruplarımızda APE1 genotip dağılımlarına göre 

lipid profillerini incelediğimizde, hasta grubunda Asp/Asp genotipi taşıyan bireylerde, 

taşımayanlara göre HDL-kolesterol düzeyi anlamlılık sınırında yüksek olarak 

bulunmuştur. Çalışmamızda XPG genotip dağılımları; hasta grubunda %55,4 Asp/Asp, 

%43,1 Asp/His, %1,5 His/His olarak bulunurken, kontrol grubunda ise %57,4 Asp/Asp, 

%33,3 Asp/His, %9,3 His/His olarak bulunmuştur. XPG genotip dağılımına göre lipid 

profillerine bakıldığında, kontrol grubunda Asp/Asp genotipi taşıyan bireylerde, His/His 

genotipi taşıyanlara göre HDL-kolesterol düzeyi anlamlılık derecesinde yüksek olarak 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, APE1, XPG, oksidatif hasar, polimorfizm  

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 6545 
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ABSTRACT 

Tokmak, N. Investigation of gene polymorphisms of APE1 and XPG in patient with 

Diabetes Mellitus. Đstanbul University, Institute of Health Science, Molecular Medicine. 

Master Thesis. Đstanbul. 2012. 

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a metabolic disorder that its worldwide prevalance 

is increasing. Hyperglycemia in T2DM leads oxidative stres by disrupts the balance of 

oxidant-antioxidant in organism. The accumulation of reactive oxygen species (ROS) 

may cause oxidative DNA damages that are generally repaired by the base excision 

repair (BER) mechanisms. Apurinic/apyrimidinic endonuclease1 (APE1) is responsible 

for carrying away the damaged strain that remaining from mutagenic 

apurinic/apyrimidinic (AP) sites. Xeroderma pigmentosum G (XPG) plays a central role 

in nucleotide excision repair (NER) of helix-distorting DNA damage with endonuclease 

activity. We used PCR, RFLP and gel electrophoresis on 65 T2DM patients and 54 

controls. In our study, we found APE1 Asp148Glu genotypes %36.9 Asp/Asp, %63.1 

Asp/Glu, %0 Glu/Glu in diabetes patients and %51.9 Asp/Asp, %37.0 Asp/Glu, %11.1 

Glu/Glu in control groups. We found Glu/Glu genotype frequencies in controls 

increased significantly by examining the distribution of APE genotypes of patients and 

control groups. The rate of Asp/Glu genotype and Asp allele increased statistically in 

cases contrast to controls. Lipid profile examined according to APE1 and we found that 

HDL-cholesterol level is increased significantly in cases with the Asp/Asp genotype 

contrast to cases without Asp/Asp genotype. In our study we found XPG Asp1104His 

genotypes %55.4 Asp/Asp, %43.1 Asp/His, %1.5 His/His in patients and %57.4 

Asp/Asp, %33.3 Asp/His, %9.3 His/His in controls. When we examined lipid profile 

according to XPG genotype frequencies, we found that HDL-cholesterol level is 

increased significantly in controls with Asp/Asp genotype contrast to controls with 

His/His genotype. 

Key Words: Diabetes mellitus, APE1, XPG, oxidative damage, polymorphism 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Diyabet, insülin yetersizliği, bozulmuş insülin aktivitesinin etkileri veya her 

ikisine bağlı olarak gelişen glukoz toleransı ve hiperglisemi ile karakterize metabolik bir 

hastalık olarak tanımlanmaktadır. Diyabetli insanların sayısı beklenenden çok daha hızlı 

artmaktadır (1). 

Tip 2 Diabetes mellitus (T2DM) tüm diyabet türleri içersinde en yaygın görülen 

tiptir ve fenotipte gözlenen faktörlerin çeşitliliğinden dolayı heterojen bir hastalık 

olduğu kabul edilmektedir (2). Karaciğerdeki düzensiz insülin aktivitesiyle beraber 

düzgün işlemeyen insülin duyarlılığı T2DM’nin patogenezinde önemli rol oynamaktadır 

(3). Hiperglisemi, glukozun polialkol sorbitole dönüşümündeki artışla beraber NADPH 

ve glutatyon oranının düşüşüne yol açmaktadır (2). T2DM’de hiperglisemi oluşumuna 3 

bozukluk etki etmektedir. Bunlar hepatik glukoz üretimindeki artış, insülin 

salgılanmasındaki düşüş ve bozuk insülin hareketi olarak sınıflandırılmaktadır (2,4). 

T2DM’nin gelişimi, genetik ve çevresel faktörler ile belirlenebilmektedir (5). Hastalığın 

teşhisinde, monozigotik ikizlerde %100; dizigotiklerde ise %20 oranında uyum olduğu 

gösterilmiştir (6). T2DM ile ilişkili çok sayıda gen bilinmekle beraber T2DM’nin 

moleküler genetiği henüz tam olarak anlaşılamamıştır (7). 

Hücrelerde serbest radikallerin artışına ve bozuk antioksidan savunmasına bağlı 

olarak diyabet ve komplikasyonlarının gelişmesi ve ilerlemesinde oksidatif stresin 

önemli rol oynadığı kabul edilmektedir (2). Serbest radikaller genelde ilişkili non-

radikallerden daha çok reaktiftirler çünkü okside edici ajanlar olarak görev 

yapmaktadırlar. Reaktif oksijen türleri (ROS), rastlantısal olarak lipid, protein ve 

nükleik asitlerle reaksiyona girerek bu makromoleküllerde oksidatif strese ve hasara; 

kanserin de içinde bulunduğu yaşla ilişkili kronik hastalıklara yol açmaktadırlar (8).  

Genetik materyal; UV ışığı, sigara kullanımı, besinlerle ilgili faktörler,  ROS ve 

diğer çeşitli karsinojenler gibi çok sayıda endojen ve eksojen faktörlerden dolayı 

hasarlanmaktadır (9). Vücuttaki tüm hücrelerde oluşan günlük DNA hasarının önemli 

bir kısmına ROS sebep olmaktadır (8). Tüm organizmalar genetik materyallerini 

çevresel faktörlerin oluşturduğu hasarlara karşı korumak amacı ile DNA onarım 

mekanizmasına sahiplerdir (10). DNA tamirinde görev alan genlerde oluşabilecek 
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mutasyonlar vücutta tümörün yanı sıra, kompleks metabolik çeşitliliklerle karakterize 

olan pek çok hastalığın gelişimine neden olmaktadır (11). 

 Baz Eksizyon Tamiri (BER), Nükleotid Eksizyon Tamiri (NER), Çift Zincir 

Kırıklarının Tamiri (DSBR), Hatalı Eşleşme Tamiri (MMR) olmak üzere 4 temel DNA  

tamir mekanizması bulunmaktadır (12). BER’le tamir edilen DNA hasarının çoğunu 

ROS’un saldırı ürünleri oluşturmaktadır (8). APE1, BER’de hız kısıtlayıcı bir enzimdir 

(13) ve hatalı bazın çıkartılmasıyla geride kalan abazik bölgede görev alarak BER 

sürecini başlatır (14). Ayrıca APE1, Polβ ile LigIII’ün DNA tamir bölgelerine girişine 

izin vererek Polβ’nın AP bölgelerinde toplanmasını sağlamaktadır. APE1 Asp148Glu 

polimorfizmi üzerine yapılan bir çalışmada, Glu allelinin iyonlaştırıcı radyasyona maruz 

kalındıktan sonra artan mitotik gecikmeyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (13). APE1’in 

farklı ırklarda çeşitli kanser tiplerinde araştırıldığı pek çok çalışma bulunmakla beraber, 

APE1 Asp148Glu polimorfizmi ile kanser oluşum riski arasındaki ilişki henüz tam 

olarak ortaya konmamıştır (14). 

XPG, NER yolaklarında görev yapan proteinleri şifreleyen 7 genetik 

komplemantasyon grubundan biridir (15). XPG, XP komplemantasyon grup G4’ten 

sorumludur ve 1186 amino asidi kodlayan yapıya özel bir endonükleazdır (16). XPG 

proteini NER’deki 2 kesim basamağında önemli rol oynamaktadır (17). XPG, DNA’nın 

3’ ucundaki 5 nükleotidlik hatalı bir kısmın ayrılmasını katalizler. Ayrıca DNA’nın 5’ 

ucundaki kesilme işlemini enzimatik olmayan şekilde gerçekleştirir (16). XPG 

Asp1104His polimorfizmi ile mesane kanserinin ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada, 

XPG için homozigot varyant genotip taşıyan bireylerde bu hastalığın görülebilme 

riskinin düşük olduğu bildirilmiştir (18). 

Son yıllarda yapılan çalışmaların çoğunda APE1 ve XPG polimorfizmlerinin 

çeşitli kanser tiplerinde genetik yatkınlığın sebebi olabileceği gösterilmekle beraber, 

literatürde APE1 ve XPG polimorfizmleri ile diyabet hastalığı arasındaki ilişkiyi 

gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında, APE1 Asp148Glu ve XPG 

Asp1104His gen polimorfizmlerinin T2DM ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. DIABETES MELLITUS 

Diabetes mellitus (DM) yaygın adıyla diyabet kandaki glikoz seviyesinin 

anormal artışıyla bozulan (3), insülinin salınması ve/veya aktivitesindeki hasarlar 

sonucu ortaya çıkan ve hiperglisemi ile karakterize olan metabolik bir hastalık olarak 

tarif edilmektedir (19,20,21).  

DM’nin dünya çapında hızla artan görülme sıklığı, 21.yüzyılın en ciddi ve zorlu 

problemlerinden biri olmasına sebep olmaktadır (1). Dünya Sağlık Örgütü, 2008’de 

dünya genelinde 180 milyondan fazla insanın diyabetli olduğunu değerlendirmiş ve bu 

sayının 2030’da ikiye katlanarak artacağını öngörmüştür (22). Bununla beraber daha 

fazla insanda (308 milyon veya %8,1’lik oranda) bozulmuş glikoz toleransının ortaya 

çıkacağı düşünülmektedir (1). 2000-2030 yılları arasında gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde bilinen ve öngörülen diyabetli sayısı Tablo 2-1 (23) ile gösterilmiştir . 

Diyabet hastalarının sayısı nüfus artışı, yaşlanma, şehirleşme ve obezite ile 

beraberindeki fiziksel hareketsizliğin prevalansındaki yükselişe bağlı olarak her geçen 

gün artmaktadır. En fazla artışın Orta Doğu, Sahra Altı Afrika ve Hindistan’da olması 

beklenmektedir (23). Diyabetin sebepleri çok yönlü olmakla birlikte, etiyolojisinde 

genetik ve çevresel faktörler bir arada rol oynamaktadır (21). 

Diyabetin gelişiminde birkaç patojenik süreç yer almaktadır. Pankreasın β 

hücrelerinin otoimmün yıkımını insülin yetersizliği takip eder ve ardından insülin 

aktivitesinde direnç oluşumu ile sonuçlanacak anormallikler gözlenir. Diyabette görülen 

karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasındaki anormalliklerin temelinde yatan 

sebep, insülinin hedef dokulardaki aktivitesinin yetersizliğidir. Đnsülin aktivitesindeki 

düşüşün, hormon aktivitesinin kompleks yolaklarında yetersiz insülin salınması ve/veya 

dokunun insüline olan tepkisinin bir veya daha fazla noktada azalmış olması sonucu 

ortaya çıktığı bildirilmektedir. Đnsülin salınımındaki bozukluklar ile insülin 

aktivitesindeki hasarlar sıklıkla aynı hastada birarada gözlenmektedir ve henüz 

hangisinin hipergliseminin primer sebebi olduğu anlaşılamamıştır (19). 
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Tablo 2-1: 2000-2030 Yılları arasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öngörülen 
diyabetli sayısı 

 

 

Sıklıkla görülen tip 1 ve tip 2 diyabetin klinik bulguları arasında  hiperglisemi, 

aşırı idrar üretimi (poliüri), aşırı derecede susuzluk (polidipsi), bulanık görme, 

açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve enerji metabolizmasındaki değişimler sayılabilir 

(3,24). Ayrıca hastada Hba1c seviyesinin %6,5 ve üzerinde olması diyabetin teşhisinde 

önemlidir. Bununla beraber açlık drumunda plazmadaki glikoz seviyesi normal 

bireylerde 6,1 mmol/l [110 mg/dl]’nin altında gözlenirken, diyabetli hastalarda bu değer 

7,0 mmol/l [126 mg/dl] veya üzerindedir. Aynı şekilde 75gr oral glikoz yüklemesinden 

2 saat sonra bakıldığında normal bireylerin plazma glikoz seviyesi 7,8 mmol/l [140 

mg/dl]’nin altındayken diyabetli hastalarda bu seviye 11,1 mmol/l [200 mg/dl] veya 

üzerinde gözlenmektedir (21). 

Hipergliseminin derecesi hastalığın ilerleyişindeki sürece bağı olarak zamanla 

değişebilir. Hastalık hiperglisemi oluşabilecek boyutlara ulaşmayabilir. Bununla beraber 

diyabetin tedavi kriterleri tam olarak yerine getirilmediğinde anormal açlık glikozuna 

ve/veya anormal glikoz toleransına sebep olan bir süreç de gözlenebilir. Bazı diyabetli 

kişilerde kilo verilmesi ile egzersizle ve/veya oral glikoz düşürücü ajanlarla yeterli 

Gelişmiş 2000 Gelişmiş 2030
Gelişmekte 

2000

Gelişmekte 

2030

65+yaş 27 48,4 27,5 82

45-64 yaş 24 33 59 143

20-44 yaş 4 3,6 29,5 56
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glisemik kontrol sağlanabilir. Bu sebeple bu kişiler insüline ihtiyaç duymazlar. Yetersiz 

insülin salınımı gözlenen bireylerin, yeterli glisemik kontrolü sağlayabilmeleri için 

eksojen insüline ihtiyacı vardır. β hücre tahribatının büyük oranda gözlendiği bireylerde 

ise insülin salınımı gerçekleşmediği için yaşamlarını sürdürebilmek adına mutlaka 

insüline ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden de hipergliseminin derecesi, metabolik işleyişten 

daha çok, söz konusu fonksiyonların ve teşhisin altında yatan önemi yansıtmaktadır 

(19). Diyabet tipleri ile glisemi safhaları arasındaki ilişki Tablo 2-2’de (19) verilmiştir.  

Diyabet uzun süreli mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların gelişme 

riskini arttırarak toplum sağlığını büyük oranda etkilemektedir. Diyabet ve 

komplikasyonları; bireyler, aileler ve sağlık sistemleri için önemli ekonomik sonuçları 

açığa çıkarmaktadırlar (22). 

Diyabette uzun dönemde oluşabilen komplikasyonlar  potansiyel görme 

kaybının görüldüğü retinopati, böbrek hasarlarına yol açan nefropati, ayak ülseri, 

amputasyon ve Charcot eklemlerine sebep olabilen periferal nöropati; gastrointestinal, 

genitoüriner, kardiyovasküler semptomlar ile seksüel işlevsizliğe yol açan otonomik 

nöropatidir (19,21). Bunların yanı sıra diş problemleri, ayak enfeksiyonları (kangren) ve 

felç durumları da görülebilir (25). Aterosklerotik komplikasyonlar, miyokardiyal 

enfarktüs, periferal arteriyel ve serebrovasküler hastalıklar gibi bozuklukların diyabetli 

hastalarda görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir (19,21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

Tablo 2-2: Glisemi bozuklukları: etiyolojik tipler ve safhalar 

 

S
a

fh
a

la
r 

Normoglisemi Hiperglisemi  

Normal glukoz 

düzenlenmesi 

Bozuk glikoz 

toleransı veya 

Bozuk açlık 

glikozu (pre-

diyabet 

Diabetes mellitus 

İnsüline 

gereksinim 

yok 

Kontrol için 

insüline 

bağımlı 

Hayatta 

kalmak için 

insüline 

bağımlı 

Tipler            

Tip 1*      

  

  

        Tip 2      

  

  

Diğer Spesifik 

Türler** 

     

  

  

     

  

  

Gestasyonel 

diyabet** 

 

          

* Bu hastalar, ketoasidozis gösterdikten sonra bile gerekli terapiyi görmeden kısa bir süre için normoglisemiye 

dönebilirler. ** Nadir olarak bu tiplerdeki hastalar (örneğin vacor zehirlenmeleri ve tip 1 diyabetli hamilelerde) 

hayatta kalmak için insüline gereksinim duyarlar.  

 

Durumu ağır olan hastalarda ketoasidozis veya hiperglisemik-hiperosmolar 

durumlar oluşabilir ve uygun bir şekilde tedavi uygulanmadığında zihin hastalıkları, 

koma, hatta ölüm görülebilir (21). Özellikle tip 2 diyabet hastalarında ölüme yol açan en 

önemli komplikasyon kardiyovasküler hastalıklardır (1). Diyabetli hastalarda sıklıkla 

hipertansiyon ve lipoprotein metabolizmasında anormallikler gözlenmektedir (19). 
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2.2. DIABETES MELLITUS’UN SINIFLANDIRILMASI 

I. Tip 1 Diabetes mellitus (T1DM) 

A. Đmmünite aracılı 

B. Đdiyopatik 

II. Tip 2 Diabetes mellitus (T2DM) 

III. Diyabetin diğer spesifik tipleri 

A. Beta hücrelerinin işleyişindeki genetik defektler 

i. Kromozom 20, HNF-4α (MODY1) 

ii. Kromozom 7, glukokinaz (MODY2) 

iii. Kromozom 12, HNF-1α (MODY3) 

iv. Mitokondriyal DNA 

v. Diğerleri 

B. Đnsülinin etkisinde oluşan genetik defektler: A Tipi insülin direnci, 

leprekonizm ve diğerleri 

C. Ekzokrin pankreas hastalıkları: Pankreatit, travma/pankreatektomi, 

neoplazi, kistik fibroz, hemokromatozfibro kalkulus pankreatit ve diğerleri 

D. Endokrinopatiler: Akromegali, Cushing sendromu, glukagonoma, 

feokromositoma, hipertiroidizm, somatostatinoma, aldesteronoma ve 

diğerleri 

E. Đlaç veya kimyasal aracılı: Glukokortikoidler, nikotinik asitler ve diğerleri 

F. Enfeksiyonlar: Konjenital kızamıkçık, sitomegalovirüs ve diğerleri 

G. Đmmünite aracılı diyabetin az görülen formları: Stiff-man sendromu, anti-

insülin reseptör antikorları ve diğerleri 

H. Bazen diyabetle ilişkili olan diğer genetik sendromlar: Turner sendromu, 

Down sendromu, Klinefelter sendromu, Prader-Willi sendromu ve 

diğerleri 

IV. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) 
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Diyabetli vakaların büyük çoğunluğunun iki geniş etyopatogenetik grupta 

toplandığı görülür. Đnsülin salınmasının tamamen yetersiz düzeyde olması T1DM’nin 

gelişmesi için birincil faktör olarak bildirilmektedir. Bu tipteki diyabet için risk taşıyan 

kişilerde teşhis için, pankreatik adacıklarda oluşan otoimmün patolojik süreci gösteren 

serolojik bulgulardan ve genetik belirteçlerden yararlanılabilir. 

Öte yandan daha yaygın görülen T2DM, insülin aktivitesine gösterilen direnç ve 

insülin salınmasına gösterilen yetersiz kompensatuar tepki ile karakterize olur. Daha 

sonraki aşamada çeşitli hedef hücrelerde patolojik ve fonksiyonel değişikliklere yol 

açan belirli seviyede hiperglisemi görülür. Kronik hiperglisemi özellikle göz, böbrekler, 

kalp gibi önemli organların ve kan damarları ile sinirlerin uzun süreli hasarı, fonksiyon 

bozukluğu ve yetersizliği ile bağlantılıdır. 

Fakat klinik belirtiler görülmediği durumlarda diyabet uzun süre teşhis 

edilemeyebilir. Bu asemptomatik süreçte açlık durumundaki veya oral glikoz 

yüklemesinin ardından plazma glikoz seviyesine bakılarak karbonhidrat 

metabolizmasındaki anormallikleri görebilmek mümkündür (19). 

2.2.1. Tip 1 Diyabet 

Tip 1 diyabet pankreatik β hücrelerinin yıkıcı lezyonları sonucu insülinin 

yetersiz salınmasıyla ortaya çıkar ve ileri aşamalarında genellikle tamamen insülin 

eksikliği gözlenir. Genellikle çocukluk çağlarında başlamakla beraber her yaşta 

görülebilir (1,21). Özellikle hastalığın erken evrelerinde hastaların çoğunda adacık 

hücre antijenlerine karşı gelişen otoantikorlar tespit edilmiştir (21). T1DM Đmmünite 

aracılı diyabet ve idiyopatik diyabet olmak üzere 2 tipte gözlenebilir (19). 

2.2.1.1. Đmmünite Aracılı Diyabet 

Diyabetlilerin sadece %5-10’unda görülen insüline bağımlı bu tipteki diyabete, 

“gençlik diyabeti” de denir ve pankreasın β hücrelerinin hücresel aracılı otoimmün 

yıkımı ile ortaya çıkar (19). T1DM’li japon hastaların önemli bir kısmında, bir 

otoimmün mekanizmanın, β hücrelerinin tahribatında önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir (21). Henüz çok iyi aydınlatılmamış olmakla birlikte β hücrelerinin 

otoimmün yıkımının pek çok genetik yatkınlığa sahip olduğu ve aynı zamanda çevresel 

faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu tipteki diyabet, nadir olarak obez 
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kişilerde görülmekle beraber, obezite hastalığın teşhisinde faktör olarak kabul 

edilmemektedir (19). 

2.2.1.2. Đdiyopatik Diyabet 

T1DM’li hastaların çok azında görülen bu tipteki diyabette, sürekli insülinopeni 

ve ketoasidoza yatkınlık gözlenmektedir fakat otoimmün mekanizmaya dair bir kanıt 

görülmemektedir. Đdiyopatik diyabetin sebepleri bilinmemektedir. Đdiyopatik diyabet 

çoğunlukla, Afrika ve Asya soylarında görülmekte ve kalıtsal olduğu bilinmektedir 

(19). 

2.2.2.  Tip 2 Diyabet 

Tip 2 diyabet hastaları dünyadaki tüm diyabetlilerin %90-%95’ini oluşturur. 

Bunun yanında 45 yaşından büyük ve fazla kilolu kişilerde yüksek oranda 

görülmektedir. Ayrıca genetiğin T2DM’nin ortaya çıkışında önemli bir rol oynadığına 

dair güçlü kanıtlar da bulunmaktadır (1). Genel populasyon içerisinde T2DM’nin 

görülme sıklığı %7’dir. Eğer tek bir ebeveyn T2DM hastası ise çocukta ortaya çıkma 

olasılığı %40 iken, her iki ebeveyn de T2DM hastası ise bu oran %70’e kadar 

çıkmaktadır (3,25). 

T2DM’nin son yıllarda dünyadaki görülme sıklığının aşırı derecede artışıyla 

hastalık epidemik oranlara ulaşmıştır. Tip 2 diyabet gelişmiş ülkelerde daha yaygın 

görülmesine rağmen insidansındaki artış Avrupalı olmayan toplumlarda daha çok göze 

batmaktadır (26). Örneğin tip 2 diyabet 50 yıl önce Nauru’nun pasifik adasında nadir 

olarak görülmekte iken şu anda Nauru’daki yerli nüfusun yaklaşık yarısı bu hastalıktan 

etkilenmektedir. Benzer durum yerli Amerikalılarda, Afrika kökenli Amerikalılarda ve 

Kızılderililerde de gözlenmektedir (26,27). 

Genetik geçmişin insan evriminin oldukça kısa bir periyodunda büyük ölçüde 

sabit kaldığı düşünüldüğünde, bu epidemik durumun ortaya çıkmasındaki sebepler 

çevre ve davranış ile ilgili faktörlere özellikle de gıda artışına bağlanmaktadır. Çeşitli 

epidemiyolojik çalışmalar obezitenin tip 2 diyabet için oldukça önemli bir risk faktörü 

olduğunu belirtmektedir. Buna karşın birbirinden farklı birkaç prospektif çalışmada  tip 

2 diyabet için yüksek risk taşıyan kişilerin sıkı bir diyet ve fiziksel egzersiz ile yaşam 

tarzının değiştirilmesinin kişilerde diyabet gelişimini %60 oranında azalttığı 

gösterilmiştir (26). 
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Rhesus maymunlarıyla yapılan uzun dönemli yeni bir çalışmada kalori 

sınırlandırılması yapılmış diyetle beslenen maymunlarda, normal diyetle beslenen 

maymunlara göre yaş ile ilişkili olarak diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıkların 

daha az ortya çıktığı gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonunda normal diyetle beslenen 

maymunların %42’sinde diyabet veya pre-diyabet ortaya çıkmıştır. Kalori 

sınırlandırılması yapılmış diyetle beslenen maymunların hiç birinin glikoz homeostaz 

anormalliği göstermemesi dikkat çekicidir. Her iki epidemiyolojik gözlem ve çalışma 

girişimi gıda artışının tip 2 diyabetin gelişiminde merkezi bir rol oynadığını son derece 

açık olarak ortaya koymaktadır (26,28). 

2.2.2.1. Tip 2 Diyabetin Patogenezi 

Tip 2 diyabet periferal insülin direnci ile başlayıp kademe kademe ilerleyen ve 

pankreatik β hücrelerinin işlevsizliği ile sonlanan bir hastalıktır. Pek çok hastada 

periferal insülin direnci yağ dokuda, karaciğerde ve iskelet kaslarında insüline azalmış  

tepki olarak açıklanır ve hipergliseminin gelişiminden çok daha önce ortaya çıkmaktadır 

(29).  

Pankreasın β hücrelerinden salgılanan insülin, karaciğer ve iskelet kası 

hücrelerinde depolanmak üzere glikojenin glikoza çevriminde en büyük sinyali 

oluşturur (3). Kandaki glikoz seviyesindeki düşüş insülinin β hücrelerinden salınımının 

azalması ve glukagonun α hücrelerinden salınımının artmasıyla sonuçlanır (3,29). 

Đskelet kaslarında oluşan insüline karşı direnç, glikoz alınımını düşürür. Hepatik 

glukoneogenezis ve glukogenolizizin insülin aracılı baskılanmasına karşı direnç, 

glikozun karaciğerden çıkışını arttırır. Yağ dokusunda insülinin antilipolitik hareketine 

gösterilen direnç, lipolizin artmasına ve serbest yağ asitlerinin (SYA) dolaşımda 

çoğalmasına sebep olur. Kronik olarak artan SYA, pankreatik β  hücre ölümlerine 

(lipotoksisite) yol açar. Periferal insülin direncini dengelemek için pankreatik β 

hücreleri artar ve hiperinsülinemiye yol açacak derecede insülin salgılanır. Bazı 

noktalarda β hücreleri periferal insülin direncini dengelemek için yeterli olamaz ve 

plazma glikoz seviyesi yükselmeye başlar. Artan glukoz seviyesi, pankreatik β hücre 

tahribatına (glukotoksisite) sebebiyet vererek, β hücrelerinin kademe kademe yok 

olmasına ve ilerki seviyede hiperglisemiye yol açmaktadır (26). Reaktif oksijen 

türlerinin insülin gen ekspresyonunu ve β hücrelerinden insülin salınmasını  düşürdüğü 
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bilinmektedir (26,30). Fazla besin alınımı ile insülin direnci arasındaki ilişki moleküler 

mekanizmalarıyla Şekil 2-1’de (26) gösterilmiştir. 

Đnsülin reseptörlerinin intrinsik tirozin kinaz aktivitesi vardır. Đnsülin, insülin 

reseptörüne bağlanarak reseptörün otofosforilasyonunu tetikler. Fosforlanan reseptör, 

tirozin kalıntılarındaki insülin reseptör substrat proteinlerini (IRS) fosforile eder (26). 

IRS-1 ve IRS-2 hepatik insülin sinyal yolunun düzenlenmesinde ve glukoneogenezis, 

glikojenez ile lipid metabolizmasında görev alan genlerin ekspresyonunda önemli 

tamamlayıcı elementlerdir (3,31). 

Adipositlerdeki ve iskelet kaslarındaki insülin reseptör aktivitesinin T2DM 

hastalarında önemli oranda düştüğü gösterilmiştir. Protein kinaz C (PKC) inhibitörü, 

yüksek glikoz seviyesinin yol açtığı insülin duyarlılığındaki azalmayı engellemekte ve 

glikoz ile indüklenen insülin reseptör kinaz aktivitesindeki ve insülin direncindeki 

düşüşü önlemektedir Diyabetik mikrovasküler komplikasyonların patogenezinde 

PKC’nin oldukça önemli rolü olduğu belirtilmektedir (32). 

 

Şekil 2-1: Fazla besin alınımı ile insülin direnci arasındaki moleküler mekanizma 

IR: insülin reseptörü; IRS-1: insülin ile ilişkili substrat 1; JNK: c-jun N-terminal kinaz; PKC θ : protein kinaz C θ; 

IKK: IkB kinaz; SYA:serbest yağ asitleri; YACoA: yağ asidi koenzim A; TG: trigliseridler; TNF-α: tümör nekrozis 

faktör-α; IL-6: interlökin 6; IL-1β:interlökin 1β; ROS: reaktif oksijen türleri 
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Glukoz taşıyıcı protein 1 (GLUT1), bazal glikoz transportuna yön verirken, 

glukoz taşıyıcı protein 4 (GLUT4), insülin aracılı glikoz alınımından sorumludur. 

T2DM’li hastaların yağ dokusunda GLUT4 ekspresyonunun azalması yönünde 

düzenlenme gözlenir (3). Đnsülin direnci gelişiminin sağlanması için indükleme yapılan 

adipositleri duyarlı Glut4 knockout (adipoz Glut4 K/K) ve kasları duyarlı Glut4 

knockout farelerin insülin direnci açısından benzerlik gösterdiği ortaya konmuştur 

(3,33,34). 

Đnsanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda; mitokondriyal yağ asidi 

oksidasyonundaki bozuklukların, mitokondriyal fonksiyon kaybının ve iskelet kası 

mitokondrilerinin azalmasının, T2DM’nin patogenezinde rolü olduğu öne sürülmüştür. 

(3,35,36).  

T2DM’nin patogenezinde rol oynayan önemli mekanizmalar tam olarak ortaya 

konmamış olmakla beraber, hastalığın gelişimi oksidatif strese bağlanmaktadır (37). 

2.2.2.2. Tip 2 Diyabetin Genetiği 

PPARγ, KCNJ11, CAPN10, TCF1(HNF1A), HNF4A ve IRS1 genlerinin  çok 

yönlü diyabetle ilişkili olduklarına dair güçlü kanıtlar mevcuttur (38). 

Đnsülin direncinde veya obezitedeki bir artışa tepki olarak insülin salınımını 

arttıracak olan β hücrelerinin kapasitesini düzenleyen; TCF7L2, KCNJ11, HHEX, 

SLC30A8, CDKAL1, CDKN2A/2B, IGF2BP2 ve KCNQ gibi genleri içeren pek çok 

lokus olduğu görülmektedir. PPARγ geni insülin duyarlılığıyla, CAPN10 geni glukoz 

transportu, MCR4 ile FTO genleri de obeziteyle ilişkilendirilmektedir (3). 

8-hidroksi-2P-deoksiguanozin (8-OHdG), diyabette oksidatif DNA hasarının 

belirtecidir. Đnsan 8-oksoguanin glikozilaz (hOGG1), oksidatif hasarlı DNA’dan 8-

OHdG’nin uzaklaştırılmasında görev almaktadır. Tip 2 diyabet hastalarının adacık 

hücrelerinde hOGG1 geninin aşırı eksprese olduğu bildirilmiştir (39). 

Bununla birlikte, T2DM’nin, 25 yaş altında gözlenen “Gençlerde görülen erişkin 

tipli diyabet” (MODY) 1-6 gibi monogenik hastalıkları ve T2DM ile ortak poligenik 

hastalıkları içeren çok güçlü bir genetik komponent olduğuyla ilgili çeşitli bildirimler 

bulunmaktadır (3,25).  
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2.3. OKSĐDATĐF STRES 

Organizmada serbest radikallerin oluşum hızı ile bunların ortadan kaldırılma hızı 

bir denge içerisindedir ve bu durum “Oksidatif Denge” olarak adlandırılmaktadır. 

Oksidatif denge sağlandığı sürece organizma serbest radikallerden etkilenmemektedir. 

Söz konusu dengenin bozulması “Oksidatif Stres” olarak adlandırılır ve bu durum 

serbest radikal oluşumu ile antioksidan savunma mekanizması arasındaki ciddi 

dengesizliği göstermekte olup sonuçta doku hasarına yol açmaktadır (40). Oksidatif 

stres; yaşlanma ile ilişkili kanser, kalp hastalıkları, diyabet ve diyabetin 

komplikasyonları başta olmak üzere pek çok patolojik tablo ile yakından ilişkilidir.  

Artan oksidatif stres insüline bağımlı ve insülinden bağımsız diyabetlerin her 

ikisinde de lipid peroksidasyonu ile protein oksidasyonunun artmış değerleriyle 

belirlenebilir (41). 

T2DM’de görülen kronik hiperglisemi oksidatif stresin artmasına yol açar. 

(42,43). T2DM’de hipergliseminin oluşumuna 3 önemli bozukluk eşlik eder, bunlar; 

hepatik glukoz üretimin artması, insülin salınımının azalması ve insülin hareketinin 

bozulmasıdır (3,4). Hiperglisemi NADPH ve glutatyonun düşüşünün eşlik ettiği bir 

reaksiyon olan glikozun polialkol sorbitole enzimatik dönüşümünün artışı sonucu oluşur 

(2). Bu durumu ROS ile ilişkili oksidatif strese karşı duyarlılığın artışı izler (32).  

Oksidanların fazla üretimi ve/veya antioksidan savunmasındaki azalma lipid, 

protein ve DNA gibi biyomoleküllerin oksidatif hasar görmesine sebep olur (44). 

Bazı oksidatif hasarlar hastanın antioksidan düzeyinin önemli oranda düşmesiyle 

ve pro-oksidan kaynaklı DNA hasarının upregülasyonu ile yakından ilişkilidir. Bu 

durum DNA tamir mekanizmasının etkinliğindeki azalmaya ve kanser oluşum riskinde 

artışa neden olmaktadır (44,45). 
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Şekil 2-2: Diyabetik komplikasyonlara sebep olan hiperglisemi mekanizmaları 

 

Diyabetik hastalarda hiperglisemi, mitokondriyal oksidatif metabolizmanın 

artmasıyla serbest radikal üretiminin orantısız olarak yükselmesi şeklinde  

düşünülmektedir (42). Hipergliseminin hangi yollarla vaskular komplikasyonlara sebep 

olduğunu gösteren pek çok mekanizma bildirilmiştir. Bu yolların aktivasyonunun 

temelinde çoğunlukla hiperglisemi ile artan mitokondriyal ROS üretimi yer almaktadır 

(1). Diyabetik komplikasyonlara sebep olan hiperglisemi mekanizmaları Şekil 2-2’de 

(1) özetlenmiştir. ROS üretiminin artışıyla birlikte, glukoz seviyesinin hücre içinde 

yükselmesi, glukozun otooksidasyonu ve metabolik ara ürünleri, sorbitol yolağının 

aktivasyonu ve ilerlemiş glikasyonun son ürünlerinin (AGE) oksidatif degradasyonunun 

gözlendiği bildirilmektedir (42). Diyabetin bazı komplikasyonlarının, serbest radikal 

kaynaklı oluşan lipid peroksidasyonunun artan aktivitesiyle ve lipid peroksidasyon 

ürünlerinin birikmesiyle ilişkili olduğu belirtilmektedir (46). 
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2.3.1. Reaktif Oksijen Türleri (ROS) 

ROS terimi biyomoleküllere karşı son derece reaktif olan oksijenden türevlenen 

bir grup molekül (peroksitler ve serbest radikaller gibi) için kullanılır. Serbest radikaller 

bir ya da daha fazla eşleşmemiş elektron taşıyan atom veya moleküllerdir. Okside 

ajanlar olarak görev yaptıklarından radikal olmayanlara göre daha reaktiflerdir (8). 

Biyolojik sistemlerdeki süperoksit anyonu (2O2
-), hidroksil radikali (HO.), nitrik 

oksit (NO.), peroksil radikali (ROO.), ve radikal olmayan hidrojen peroksit (H2O2) gibi 

serbest radikaller oksidatif stresi ortaya çıkaran en önemli ajanlardır (40). 

ROS, özellikle oksidatif mekanizmanın bulunduğu mitokondri gibi endojen 

kaynaklardan ve iyonize edici radyasyon gibi eksojen kaynaklardan üretilir. (8) 

Elektronlar mitokondriyal elektron taşıma sisteminden (ETS) geçtiğinde %0,1-%0,5’lik 

kısmı ETS’den kaçar ve O2 ile gerektiğinden önce birleşirler. Böylece kısmen 

indirgenmiş ürün olan süperoksitler meydana gelir. Süperoksitler ve diğer kısmen 

indirgenen O2 formları, ROS’u oluştururlar. 

Süperoksitlerin en büyük endojen kaynağı mitokondriyal ETS’dir. Diğer 

süperoksit kaynakları; endoplazmik retikulumda (ER) oluşan protein katlanması ve 

disülfid bağları, fagositozların fagosom membranında veya non-fagositozların plazma 

zarında bulunan NADP(H) oksidaz ve sitokrom P450 enzimlerinin oluşturduğu ilaç 

veya ksenobiyotik metabolizmasıdır (26). 

Oksijen türevi ROS’un artışına yol açan mekanizmalar; hiperglisemi, AGE’nin 

artması, glukozun otooksidasyonu, poliol yolu (aldoz redüktaz yolu ile glukoz akışının 

artması) ve lipidlerin hücre içinde birikmesi ile oluşan metabolik değişimler olarak 

saptanmıştır (47). 

2.3.2. ROS, Đnflamasyon, Đnsülin Direnci Đlişkisi 

Vücuda gerektiğinden fazla alınan gıdalar metabolik yollardan geçerken, 

mitokondriyal ETS’de de elektron akışı hızlanmaktadır. ETS’den elektron kaçışının 

artması mitokondride süperoksit ve H2O2 üretimini arttırmaktadır. ROS, strese duyarlı 

serin/treonin kinaz JNK’yi aktive eder ve bunu takiben serin kalıntılarındaki IRS 

fosforile edilerek insülin sinyali yavaşlatılır (26). 

Metabolik akışın fazla hareketlenmesiyle ortaya çıkan mitokondriyal ROS 

üretimindeki artış, insülin direncini indükler. Ayrıca yağ asitlerinin β oksidasyonununda 
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artış olacak biçimde oluşturulan transgenik farelerle yapılan bir çalışmada obeziteden 

korunmaya çalışıldığı halde şiddetli insülin direnci geliştiği gözlenmiştir (48).  

Son yapılan çalışmalar insülin direncinde görülen mitokondriyal fonksiyon 

bozukluğunun ROS kaynaklı hasarların ikincil sebebini oluşturduğunu göstermiştir (49). 

Mitokondriyal süperoksit üretimindeki artış ve ER stresi, insülin direncinin artmasının 

sebeplerindendir (26). 

Kronik düşük dereceli inflamasyon, obezite ve tip 2 diyabetin özelliklerinden 

biridir. Obez kişilerde inflamasyonun biyolojik belirteçlerinden tümör nekrozis faktör-α 

ve C-reaktif protein gözlenmiştir (50). Đnflamasyon obezite kaynaklı insülin direncinin 

gelişiminde oldukça önemlidir. Đnflamasyonun en büyük kaynağının adipoz dokulardaki 

aktif makrofajlar olduğu düşünülmektedir. Zayıf hayvanlar ve insanların adipoz doku 

hücrelerinin yaklaşık %10’unun makrofajlardan oluştuğu belirtilmiştir. Bu oran obez 

kişilerde %40’a kadar yükselmektedir. 

Yüksek yağlı diyet adipositlerde ER stresi oluşumuna sebep olur ve adipoz 

dokudaki inflamatuvar cevabı tetikleyen JNK ve IkB kinazı (IKK) aktifleştirir. Yüksek 

yağlı diyetin aynı zamanda, adipositlerdeki NADPH oksidaz aktivasyonuyla, adipoz 

dokudaki ROS üretimini arttırdığı da gösterilmiştir (26). Artmış ROS üretiminin tip 2 

diyabette oluşan vasküler komplikasyonların gelişiminin altında yatan önemli bir faktör 

olduğu ve bu grup hastalarda kanser görülebilime sıklığındaki artışın sebeplerinden biri 

olduğu kabul edilmektedir (42). 

ROS; lipid, protein ve nükleik asitlerle reaksiyona girerek bu 

makromoleküllerde oksidatif strese ve hasara sebep olmakta, kanser de dahil pek çok 

kronik hastalıklara yol açmaktadır (8). Serbest oksijen radikalleri DNA’da; okside 

bazlar, abazik bölgeler, DNA iplik kırılmaları (SSB ve DSB) ve DNA-protein arası 

çapraz bağların oluşumu gibi çeşitli lezyonlara sebep olurlar (8,43). 

Hücrelerde serbest radikallere karşı savunma yapan, enzimatik ve non-enzimatik 

antioksidanlar mevcuttur. Tüm memeli hücrelerinde bulunan indirgenmiş glutatyon 

(GSH), –SH gruplarıyla hücreyi serbest radikallere ve peroksitlere karşı korur (43). 

Ayrıca α-lipoik asit, N-asetilsistein, E vitamini ve flavonlar da diyabette oksidatif 

hasara karşı savunma yapan antioksidanlara örnek olarak verilebilir (44). 
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2.4. DNA HASARI VE TAMĐR MEKANĐZMASI 

Ökaryotik hücre genomu, çeşitli DNA lezyonlarına yol açan, DNA’da hasar 

oluşturan pek çok endojen ve eksojen ajanların devamlı saldırısına uğramaktadır (8). 

Hücresel fonksiyon bozukluğunun ve hücre ölümlerinin önemli sebebi olarak kabul 

edilen DNA hasarı, diyabetik komplikasyonların patogenezinde oldukça önemli rol 

oynamaktadır (42). 

DNA hasarları Tek iplik kırılmaları (SSB), çift iplik kırılmaları (DSB), Hatalı 

eşleşme (mismatch), bazların ve şekerlerin kimyasal değişimleri ve iplikler arası ya da 

iplik içi çapraz bağlanmalar olarak sınıflandırılabilir.  

DNA hasarının eksojen kaynakları; ultraviyole ışık, iyonize radyasyon (IR), 

kimyasallar, toksinler ve kirleticiler gibi çevresel ajanlardır. Endojen DNA hasarının en 

büyük kaynağı ise; normal hücresel metabolizmada meydana gelen ROS’lardır. 

Mitokondriyal DNA’da, nükleus DNA’sına oranla daha fazla oksidatif DNA hasarı 

artışı gözlenmektedir.  

Protein, lipid ve RNA’nın aksine DNA hasara uğradığında yenilenemez ve bu 

yüzden mutlaka onarılmalıdır.  DNA hasarı önlenemediğinde normal hücre fizyolojisi 

tahrip olur ve bu durum DNA/RNA polimerazların ilerlemesini bloke eden sitotoksik 

lezyonlarının görülmesi başta olmak üzere mutagenezise ve/veya hücre ölümlerine yol 

açmaktadır (8). 

DNA hasarının zararlı sonuçlarının etkili tamir mekanizmalarıyla önlenebildiği 

söylenmektedir (42). Memeli hücrelerinde baskın tamir yolları; baz eksizyon tamiri, 

nükleotid eksizyon tamiri, çift zincir kırıklarının tamiri ve yanlış eşleşme tamiridir (8). 

2.4.1. Baz Eksizyon Tamiri (BER) 

Baz eksizyon tamiri, glikozilaz aktivitesiyle tek lezyonların uzaklaştırılmasını 

sağlar (42). BER baz modifikasyonları ile abazik bölgeleri ve SSB’nin farkına varır ve 

tamir eder (8). BER onarım mekanizmasında; APE1, OGG1, XRCC1 genleri ve 

polinükleotid kinaz ile DNA polimeraz β yer almaktadır (51). BER’le onarılan DNA 

lezyonlarının çoğunu ROS’ların saldırı ürünleri oluşturmaktadır (8).Diyabette görülen 

oksidatif DNA baz modifikasyonları öncelikle BER yoluyla uzaklaştırılır (42). 

Guanin DNA’da en fazla okside olabilen bazdır ve guaninin oksidasyon ürünü 

olan 8-OHdG’nin, insüline bağımlı ve insülinden bağımsız diyabet hastalarının 
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mononuklear hücrelerinde arttığı gözlenmiştir (52). 8-OHdG hasarı BER sistemiyle 

onarılabilir.(43). 

BER’in başlangıç basamağında şeker ile baz arasındaki N-glikozid bağını kıran 

DNA glikozilaz görev alır (8). Memeli hücrelerinde 11 değişik tipte DNA glikozilaz 

olduğu görülmüştür. Bunlar kendi aralarında tip I ve tip II glikozilaz olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Tip I glikozilaz, modifiye bazları DNA’dan uzaklaştırırken bir AP 

bölgesi bırakır (11). AP bölgeleri kendiliğinden meydana gelen depürinasyon ve 

depirimidasyon yoluyla da oluşabilmektedir. Yüksek oranda mutajenik AP bölgelerinin 

etkili olarak onarılması oldukça önemlidir (8). Tip 2 glikozilaz ise bazı uzaklaştırır ve 

kendiliğinden oluşan endojen 3’endonükleaz aktivitesiyle AP bölgesini bölerek ardında 

tek-zincir kırığı bırakır (11). 

 Tip 1 glikozilaz için AP endonükleaz (APE) hasarlı ipliği ardında 3-OH ve bir 

5’-deoksiriboz fosfat grubu (5’-dRP) bırakarak uzaklaştırır (53). Memelilerde 

glikozilazın liyaz aktivitesinin eksikliğini çekmesi durumunda, 5’ kesimi öncelikle 

APE1 tarafından oluşturulur. Ardından abazik şeker DNA polimeraz β’nın dRP liyaz 

aktivitesiyle uzaklaştırılır ve aynı zamanda 1 nükleotidlik boşluk doldurulur.  

Tek nükleotid değişimi “Kısa Yoldan Baz Eksizyon Tamiri” olarak adlandırılır. 

Memeli hücrelerinde kısa yoldan baz eksizyon tamirinde DNA polβ, APE1 ve DNA 

ligazIII-XRCC1 bileşiği görev alır. Alternatif olarak “Uzun Yoldan Baz Eksizyon 

Tamiri” mekanizmasında ise APE1, AP bölgesinde 5’ kesimini yapar ve ardından DNA 

Polδ/ε, proliferatif hücre çekirdek antijeni (PCNA) ve flap endonükleaz 1 (FEN1) 

birleşimi 3’ ipliğini yerinden oynatarak kırılma bölgesinde 2-10 nükleotidlik bir 

katlanma oluşturur. Bu durumu FEN1 tek iplikten çift ipliğe geçişteki kesişme 

noktasında durdurur. PCNA’nın yardımıyla DNA Polδ/ε’ın sentezlediği parça DNA 

ligaz 1 ile bağlanır (54). Memeli hücrelerinde BER mekanizmasının basamakları Şekil 

2-3’te (54) gösterilmiştir. 
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Şekil 2-3: Memeli hücrelerinde baz eksizyon tamir mekanizması 

APE1: Aprürinik/aprimidinik endonükleaz 1; Pol β: Polimeraz β; PCNA: Poliferatif hücre çekirdek antijeni; RFC: 

Replikasyon faktörü; Pol δ/ε: Polimeraz δ/ε; XRCC1: X-ray repair cross-complementing group 1; Lig3: Ligaz 3; 

Lig1: Ligaz 1; FEN1: Flap endonükleaz 1 
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2.4.1.1. APE1 ve Baz eksizyon Tamirindeki Rolü 

APE1 (aynı zamanda APE, APEX ve REF-1 olarak da bilinir), 14q11.2-q12 

kromozom bölgesinde yer alır ve 2,21 kb uzunluğundaki beş ekzondan oluşur (55). 

APE1’de 18 polimorfizm saptanmıştır (56), bunların içerisinde en çok çalışılan 

polimorfizm, timinin guanine transversiyonu olan Asp148Glu’dur. Bu polimorfizmde 

iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalındıktan sonra görülen mitotik gecikmedeki artışın G 

aleli ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (55). APE1 geninin yapısı ve Asp148Glu 

polimorfizminin lokasyonu Şekil 2-4’te (55) gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2-4: APE1 geninin yapısı ve Asp148Glu polimorfizminin lokasyonu  

 

BER mekanizmasında özellikle APE1, ADPRT ve XRCC1 anahtar rol 

oynamaktadır. APE1, DNA iskeletinin 5’ bölgesinin abazik bölgeye ayrılmasıyla oluşan 

hasarlı bazın kesiminden geriye kalan abazik bölgelerde görev alır. Ortaya çıkan 

nüklotid boşluğun bir ucunda 3’-hidroksil grubunu, diğer ucunda da 5’-deoksiriboz 

fosfat grubunu bırakır ve BER sürecini başlatır (14). APE1 okside veya redükte olmuş 

bazlar, parçalara ayrılmış veya şişkinlik yapmamış eklentiler veya metilleme ajanları 

tarafından oluşturulan küçük lezyonlar gibi durumlar üzerinde etkili olabilmektedir 

(51). 

APE1 yokluğunda endojen kaynaklar sebebiyle oluşan DNA hasarı memeli 

hücrelerinde ölümcül olabilir (57). APE1’in tamir aktivitesi hücreyi DNA’da 

oluşabilecek eksojen ve endojen kaynaklı apürinik/apirimidinik bölgelere karşı korur. 

APE1, endonükleaz aktivitesinin yanı sıra ROS’un direkt etkisiyle veya hasarlı bazın 
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enzimatik olarak çıkarılmasının dolaylı etkisiyle, DNA ipliklerinin 3’ bloklama 

hasarıyla kırılmasının tamirinde 3’fosfodiesteraz olarak da görev yapabilmektedir (58). 

APE1’de radyasyon iyonlaştırmaya yüksek oranda hassasiyet ile ilişkili 

olabileceği düşünülen aspartik asitin bir aminoasit değişimiyle glutamik aside 

dönüşümünün (Asp148Glu) de içinde bulunduğu birkaç dizi değişiklikleri belirlenmiştir 

(59). APE1’in Asp148Glu polimorfizmi üzerinde yapılan çalışmalar; Glu varyantının, 

endonükleazı ve DNA-bağlanma aktivitesini değiştirmiş olabileceğini ve diğer BER 

proteinleriyle iletişim kurma yeteneğini düşürebileceğini göstermektedir (60). 

2.4.2. Nükleotid Eksizyon Tamiri (NER) 

Nükleotid eksizyon tamirinin, oligonükleotid içeren lezyonun 

uzaklaştırılmasında görev aldığı ve BER’e göre daha karmaşık/fonsiyonel bir yapısı 

olduğu bildirilmektedir (42). NER, ultraviyole radyasyon, kimyasallar veya ROS 

tarafından oluşturulan ve DNA heliksin normal yapısını bozan büyük DNA 

eklentilerinin uzaklaştırılmasında görevli en önemli tamir mekanizmasıdır (8). 

NER’de oluşan hasarlar insanlarda kseroderma pigmentosum gibi bazı resesif 

otozomal kalıtsal hastalıklarla ilişkilidir (61,62). NER birbiriyle örtüşen  2 yolak 

üzerinden etkisini gösterebilmektedir. Bunlar geniş genom üzerinde etkili olan “Genel 

Genom Tamiri” (GG-NER) veya aktif genlerin transkribe olmuş ipliklerindeki 

lezyonlara odaklanan “Transkripsiyona Kenetlenmiş Tamir” (TC-NER)’dir. TC-NER 

ile GG-NER arasındaki tek fark hasarı algılama biçimleridir (63). NER mekanizmasının 

basamakları Şekil 2-5’te (11) gösterilmiştir. 

Başarılı bir tamir için hasarlı bölgenin tanınması en önemli faktördür (61). GG-

NER’de başlangıç hasar tanıma faktörü XPC/HR23B/centrin-2 protein kompleksidir. 

Ardından XPC, UV lezyonlu bölgeye TFIIH’ın girişine olanak sağlar ve TFIIH’ın iki 

helikaz alt birimi olan XPB ve XPD, DNA’nın lezyon etrafında açılmasını başlatır. 

XPA, RPA ve daha sonra XPG, sabit bir açık yapı oluşturmak üzere komplekse 

katılırlar. Öncelikle XPA tarafından ERCC1-XPF’nin yerleştirilmesiyle DNA 5’ 

bölgesinin ardından ERCC1-XPF bileşiği ve XPG tarafından 3’ bölgesinin çift olarak 

kırılması gerçekleşir (63). Böylece çift kırıklarla 24-32 nükleotidlik bir oligomer dizisi 

oluşur (54). Hasarlı oligonükleotidin uzaklaştırılmasının ardından boşluk replikasyon 

mekanizması tarafından doldurulur (61,63). 
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Şekil 2-5: Nükleotid eksizyon tamir mekanizması 

ERCC1: Excision Repair Cross Complementing 1, PCNA: Poliferatif hücre çekirdek antijeni; RPA: Replikasyon 

protein A; XP: Xeroderma pigmentosum; RNAPII: RNA polimeraz II, Pol δ: Polimeraz δ; Pol ε: Polimeraz ε 
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TC-NER’de ise lezyonun orataya çıkması RNAPII’nin bloke edilmesi ile 

gerçekleşmektedir. Bu durum CSA, CSB ve/veya TFIIS’nin lezyona yerleşmesine yol 

açar. Böylece RNAPII, lezyon içeren DNA ipliğinin yarılmasını sağlayacak XPF-

ERCC1 ve XPG ekzonükleazlarının buraya ulaşmasına olanak tanımak üzere lezyonlu 

bölgeden uzaklaşır. Her iki NER mekanizmasında da Pol δ ve Pol ε son sentez 

aşamalarını DNA ligaz 1 ise ligasyonu gerçekleştirir (11). 

Tip 2 diyabet hastalarının DNA tamir mekanizmasının tam çalışmadığı 

görülmüştür. T2DM’de hem oksidatif stresin seviyesindeki artış hem de DNA tamirinin 

etkinliğindeki düşüş neoplastik transformasyonda en önemli rolü oynar. Oksidatif 

hasarlar birincil olarak BER mekanizmasıyla onarılır. Fakat bunun yanında tip 2 diyabet 

hastalarında oluşan kanserlerde NER mekanizmasındaki bozuklukların ön plana çıktığı 

söylenmektedir (64). 

2.4.2.1. XPG ve Nükleotid Eksizyon Tamirindeki Rolü 

Đnsanlarda NER yolunun etkili çalışmadığı durumlarda, genellikle aşırı UV 

hassasiyeti ve yüksek oranda gün ışığına duyarlı deri kanseriyle karakterize olan 

Kseroderma pigmentosum rahatsızlığı gözlenmektedir. Yedi XP kompletasyon grubu 

(XPA’dan XPG’ye kadar) NER mekanizmasında işlev bozukluğu gösteren proteinleri 

temsil etmektedirler (62,16). 

XPG, XP kompletasyon grubu G’den sorumludur ve 1186 aminoasitlik yapıya 

özgü endonükleazı kodlar. XPG geni 13q22 kromozom bölgesinde yer alır ve 15 ekzon 

içermektedir. Đki tek nükleotid polimorfizmlerinden birisi ekzon 2’de (T335C; 

His46His); diğeri ise ekzon 15’de (G3507C; Asp1104His) yer alır. (16). 

XPG hem GG-NER’de hem de TC-NER’de anahtar rol oynar. GG-NER’de, 

ERCC1-XPF kompleksinin 5’ kesimini yapmasıyla XPG’nin katalitik aktivitesi açığa 

çıkar ve ERCC1-XPF ile birlikte 3’ kesimine katılır. XPG’nin TC-NER’deki rolü tam 

anlaşılmamış olmakla birlikte GG-NER’dekine benzer rolü olduğu düşünülmektedir 

(63). XPG’nin aynı zamanda sonradan oluşan 5’ kesiminde enzimatik olmayan işlevi 

olduğu bildirilmektedir (16). 
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 Birincil seviyede XPG diğer nükleazlarla iki korunmuş bölgeyi, N ve I 

bölgelerini paylaşır. Aktif olan N ve I bölgeleri arasında yer alan 600 amino asitlik ara 

bölgenin N-terminal kısmının TFIIH ile etkileşimlerinin NER’de önemli olduğu 

gösterilmiştir. XPG’nin TFIIH ile etkileşimiyle, UV hasarlı bölgedeki NER 

kompleksine XPG’nin yerleşmesi sağlanır (63). XPG proteininin işlevsel kısımları Şekil 

2-6’da (63) gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2-6: XPG proteininin yapısı ve işlevsel kısımları 

Mavi kısım aktif N ve I bölgelerini, D1 ve D2 kısımları ökaryotlarda korunmuş olan bölgeleri, turuncu kısım C 

terminaldeki PCNA bağlanma yerlerini ve yeşil kısmlar ise nüklear lokalizasyon işaretlerini göstermektedir. TFIIH 

(XPB, XPD), RPA ve PCNA ile etkileşen bölgeler işaretlenmiştir. 

 

XPG Asp1104His polimorfizmi ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı bir çalışmada Asp/Asp genotipinin kontrollerde hastalara göre daha yüksek 

oranda olduğu gözlenmiş ve Asp/Asp genotipine sahip bireylerde hastalığın gelişim 

riskinin düşük olduğu bildirilmiştir (15). 

2.4.3. Çift Zincir Kırıklarının Tamiri (DSBR) 

Hücrede oluşan pek çok DNA hasarı içerisinde en fazla hasara neden olan çift 

zincir kırıklarıdır (DSB). Bu hasar iyonize edici radyasyon (IR) ve bazı kemoterapötik 

ilaçlar gibi eksojen ajanlardan, endojen olarak oluşan ROS’lardan ve kromozomlardaki 

mekanik stresten kaynaklanmaktadır. 

DSB, “Homolog Rekombinasyon” (HR) veya “Homolog Olmayan (non-

homolog) Uç Birleştirme” (NHEJ) mekanizmaları ile tamir edilirler (54). HR’de 

öncelikle DNA uçları 5’→3’ yönünde nükleazlar tarafından kesilip çıkarılır ve 

homoloğunun çift zincirine yeni oluşan 3’ tek zincirin kuyruğu eklenir. Ardından bilgiyi 

komplementerden kopyalayan DNA polimeraz ile zincir uzar ve iplik göçü “cross-over” 
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ile iki sağlam DNA molekülü elde edilir (65). Ökaryotlarda Rad 51, Rad52, Rad54, 

Rad55, Rad57, BRCA1 ve BRCA2 genleri HR’de rol oynamaktadırlar (54). 

NHEJ’de kırık uçlar bir araya getirilir ve uzun homolog diziye gerek duymadan 

birleştirilirler. Memelilerdeki başlıca uç birleştirici faktörler Ku70 ve Ku86 (Ku80)’dır  

(66). DNA uçlarını ligaz IV, XRCC4 ve XLF’den oluşan kompleks birbirine bağlar 

(67). 

2.4.4. Yanlış Eşleşme Tamiri (MMR) 

Yanlış eşleşme tamir sistemi, kendiliğinden oluşan ve indüklenmiş baz 

deaminasyonlarının, oksidasyon, metilasyon ve replikasyon hatalarının sebep olduğu 

yanlış baz eşleşmelerinin uzaklaştırılmasından sorumludur. MMR’nin başlıca hedefleri 

G/T, G/G, A/C ve C/C gibi yanlış baz eşleşmeleridir (11).  

Ökaryotlardaki MMR prokaryatlara oranla oldukça karmaşıktır. Đnsan 

hücrelerinde belirlenen beş MutS homologlarında; MSH2, MSH3, MSH6 genleri 

heterodimer formunda MMR’de görev almaktadırlar (68).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. SEÇĐLEN ÖRNEKLERĐN TANIMI 

Bu çalışmada iki örnek grubu kullanılmıştır. Hasta grubu Đstanbul Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Đç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

Bilim Dalı tarafından takip edilen tip 2 diyabet hastalığı tanısı konulmuş 35 kadın ve 30  

erkek olmak üzere toplam 65 hastadan oluşmaktadır. Kontrol grubu normal 

populasyonda herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan 11 kadın ve 43 erkek olmak üzere 

toplam 54 sağlıklı bireyden oluşturulmuştur. Diğer klinik parametrelere ait ayırımlar 

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

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

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

EDTA’lı tüplerdeki periferik kan lökositlerinden elde edilen DNA örneklerinde APE1 

Asp148Glu ve XPG Asp1104His polimorfizmlerini saptamak için Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu (PCR), Agaroz Jel Elektroforezi ve Restriksiyon Parça Uzunluk 

Polimorfizmi (RFLP) teknikleri kullanılmıştır. 

3.2. KULLANILAN KĐMYASAL MADDELER 

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

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

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

seti (Intron), Dietileter (Merck), EDTA (dihidrat)(Merck K-90602121), Etanol (%99 

Tekel), Etidyum bromür (Sigma E-8751), Hidrojen peroksit (%35 Merck K-22035097), 

Mineral yağ (Sigma M-5904), Potasyum bikarbonat (Merck K-126223552), 

Sodyumbisülfit (Sigma S-9631), Sodyum dodesil (lauril) sülfat (Sigma L-5750), 

Sodyum hidroksit (Merck C754962), Potasyumdihidrojenfosfat (Merck A-741071), 

Sodyum klorür (Carlo Erba 368257), Tris baz (Sigma T-1503), Taq DNA polimeraz 

(Fermentas EP0402), Metaphor agaroz (FMC 50182), Xylene cyanol (Sigma X-4126), 

Yükleme tamponu (Loading Buffer; Đnvitrogen), DNA marker (50-100 bp DNA size 

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

Amonyum sülfat (Sigma A 5132), Magnezyum klorür (Fermentas EP0402), Mg free 

buffer 10x (Fermentas EP0402), FspBI (BfaI) enzimi (Fermentas ER1762) , Hin1II 

(NlaIII) enzimi (Fermentas ER1831), Primer dizileri (Fermentas). 
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Kullanılan Primerler: 

APE1 geninde ekzon 5’te yer alan Asp148Glu polimorfizminin gözlendiği 

bölgeyi çoğaltmak için kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşığıda verildiği gibidir. 

 

 

Đleri primer: 5’-CTGTTTCATTTCTATAGGCTA-3’ 

 

Geri primer: 5’-AGGAACTTGCGAAAGGCTTC-3’ 

 

 

XPG geninde ekzon 15’te yer alan Asp1104His polimorfizminin gözlendiği 

bölgeyi çoğaltmak için kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşağıda verildiği gibidir. 

 

 

Đleri primer: 5’-GACCTGCCTCTCAGAATCATC-3’ 

 

Geri primer: 5’-CCTCGCACGTCTTAGTTTCC-3’ 

 

 

3.3. KULLANILAN GEREÇLER 

Otoklav, Etüv, Hot Plate, Dijital görüntüleme sistemi, Elektroforez için güç 

kaynağı (E-C Apparatus Corporation), Hassas terazi (Mettler), Polaroid kamera 

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

Mikrosantrifüj (TDX), PCR cihazı (MyGene Series Peltier Thermal Cycler Model 

MG96G), pH metre (Hanna), Pipet takımı (Eppendorf), Falkon santrifüj (Hettich), 

Spektrofotometre (Biochrom-S2100 diode array spectrophotometer), Su banyosu 

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

Vorteks (Nuve mix), Elektroforez Sistemi (E-C 350 MIDICELL). 
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3.4. ÇÖZELTĐLER 

3.4.1. DNA Đzolasyonunda 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 asetik asit (EDTA)’nın tartımları yapılarak erlen içine alınır. 900 ml 

ddH2O eklenir ve çözeltinin pH'sı normal bir sodyum hidroksit çözeltisi ile 7,4'e 

ayarlanır. Daha sonra balon joje içine alınarak bir litreye tamamlanır. Çözelti ısıya 

dayanıklı cam şişelere aktarılarak 120°C 'de 15 dakika otoklavda sterilize edildikten 

sonra +4°C 'de saklanır.  

3.4.1.2. Lökosit Parçalama Tamponu (White Blood Cell Buffer-WBL) 

25 mililitre 4 molar sodyum klorür ve 50 ml 0,5 molar 50 mililitre etilen diamin 

tetra asetat (EDTA) direkt balon jojeye aktarılarak 1 lt’ye tamamlanır. Çözelti 120°C'de 

15 dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda sıcaklığında saklanır.  

3.4.1.3. 0,5 Molar Disodyum Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA pH:8,0) 

186,1 gram Etilen diamin tetra asetat (EDTA) tartılarak beher içine alınır ve 800 

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

sodyum hidroksit çözeltisi ile 8,0'e ayarlanarak ddH2O ile 1 lt tamamlanır. Çözelti 

120°C'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edilir. 

3.4.1.4. 4 Molar Sodyum Klorür (NaCl) Çözeltisi 

233,6 gram sodyum klorür tartılarak erlene alınır. Üzerine 800 ml ddH2O ilave 

edildikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürülür. Balon jojeye 

aktarılarak 1 lt’ye tamamlanır. Hazırlanan çözelti 120°C'de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edilir.  

3.4.1.5. 1 Molar Tris Tamponu (Stok) 

121,1 gram Tris baz tartılarak bir behere alınır. Üzerine 42 µl hidroklorik asit ile 

yaklaşık 800 ml ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürülür. 

Daha sonra balon jojeye aktarılır ve 1 litreye tamamlanır. Çözelti 120°C'de 15 dakika 

otoklavlanarak sterilize edildikten sonra kullanılır.  
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3.4.1.6. 9,5 Molar Amonyum Asetat Çözeltisi 

73,22 gr amonyum asetat tartılarak beher içine alınır. Üzerine 80 ml ddH2O 

eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılır ve ddH2O ile 100 

ml’ye tamamlanır. 0,22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edilir ve +4°C'de 

saklanır. 

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

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

beher içine alınır ve üzerine 80 mililitre ddH2O eklenir. Manyetik karıştırıcı yardımı ile 

çözündürülür ve pH’sı 7,2’ye ayarlanır. 0,22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize 

edilir ve oda sıcaklığında saklanır. 

3.4.1.8. Proteinaz K (20mg/ml) 

20 mg liyofilize proteinaz K tartılarak, steril bir gode içinde steril ddH2O ile 1 

ml’ye tamamlanır ve -20°C’de saklanır. 

3.4.2. Agaroz Jel Elektroforezi’nde Kullanılan Çözeltiler 

3.4.2.1. Etidyum Bromür (10mg/ml) 

10 gram etidyum bromür tartılarak, steril ddH2O ile 10 ml’ye tamamlanır ve ışık 

geçirmeyecek biçimde saklanır. 

3.4.2.2. Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 

20 gr Ficoll 400, 1 gr SDS, 0,2 ml 0,5 molarlık EDTA, 1 ml 1 molarlık Tris (pH 

8,0), 200 mg Brom fenol mavisi, 200 mg Ksilen siyanol tartılarak steril ddH2O ile 100 

ml’ye tamamlanır. Oda sıcaklığında saklanır. 

3.4.2.3. 50x Tris - Asetik Asit - Etilen Diamin Tetra Asetat (TAE) Tamponu 

242 gram Tris baz tartılarak bir behere alınır. Üzerine 57,1 ml Glasiyal asetik 

asit ve 100 ml 0,5 molarlık EDTA ve 800 ml ddH2O ilave edilerek manyetik 

karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılarak, 1 litreye tamamlanır. 120°C’de 15 

dakika otoklavlanarak sterilize edilir ve oda sıcaklığında saklanır. 

3.4.2.4. 5x Tris – Borik Asit – Etilen Diamin Tetra Asetat (TBE) Tamponu 

54 gr Tris baz ve 27,5 gr Borik asit tartılarak bir beher içine aktarılır. Üzerine 20 

ml 0,5 molarlık EDTA (pH’sı 8,0) ve 800 ml ddH2O ilave edilerek manyetik 
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karıştırıcıda çözündürülür. Çözelti balon jojeye aktarılarak, 1 lt’ye tamamlanır ve 

120°C’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edilir. Hazırlanan çözelti oda sıcaklığında 

saklanır. 

3.5. KULLANILAN YÖNTEMLER 

3.5.1. Periferik Kandan DNA Đzolasyonu 

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

gün içinde çalışmak üzere oda ısısında saklanmıştır. 

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

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

(Lysis Buffer) eklenerek karıştırılmış ve ardından +4°C’de 15 dakika bekletilmiştir. 

+4°C’den çıkarılan örneklerin 1500 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek süpernatant 

kısımları atılmıştır ve pelletleri tamamen süspanse edilerek, üzerlerine tekrar 15-20 ml 

Lysis Buffer eklenmiştir. Örnekler +4°C’de 15 dakika bekletildikten sonra 1500 rpm’de 

10 dakika santrifüj edildi ve süpernatantları atılarak, pelletleri süspanse edilmiştir. 

Süspanse olan pellet üzerine 500 µl %10’luk SDS, 50µl proteinaz K (20 mg/ml) ve 9,4 

ml lökosit parçalama çözeltisi (WBL) eklendikten sonra 56°C su banyosunda 1 gece 

inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon sonrası her 1 ml örnek başına 0,37 ml 9,5 M ‘lık 

amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra yavaşça karıştırılmış ve ardından 3500 

rpm’de 25 dakika santrifüj edilerek, proteinler çöktürülmüştür. Santrifüj sonrası 

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

alkol eklenmiş ve böylece DNA’nın presipitasyonu sağlanmıştır. Yoğunlaşan DNA’nın 

alkol yüzeyine çıkması beklenmiş ve DNA steril bir mikropipet ucuyla alınmıştır. DNA 

%70’lik alkolde yıkanmış ve saklanmak üzere 250-300 µl Tris-EDTA çözeltisi içinde 

çözündürülmüştür. DNA örnekleri +4°C’de muhafaza edilmiştir. 

3.5.2. Elde edilen DNA’nın Konsantrasyon ve Kalite Tayini 

Elde edilen DNA örneklerinde konsantrasyon ve miktar tayini yapmadan önce 

her örnekten 20µl alınarak üzeri 380µl 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 
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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. 

DNA Konsantrasyonu (ng/µl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260 x 50 

DNA örneklerinin saflığı O.D.260/O.D.280 oranı kullanılarak belirlendi. 

Yeterince iyi saflıkta kabul edilen DNA’nın O.D.260/O.D.280 değeri yaklaşık 1,8’dir. 

Ortamda fenol veya protein mevcutsa bu oran 1,8’den küçük olacaktır. 

O.D.260/O.D.280 değeri 2’den büyükse ortamda RNA bulunduğu anlamına gelir. 

3.6. PCR Yöntemiyle APE1 Asp148Glu ve XPG Asp1104His Gen Bölgelerinin 
Çoğaltılması ve Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) 
Yöntemiyle Polimorfizm Analizi 

3.6.1. PCR’de Kullanılan Kimyasal Maddeler 

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

PCR reaksiyonundaki konsantrasyonu 0,1 ünite olacak şekilde DNA Taq 

polimeraz’dan 24 µl’lik PCR karışımına 0,5 µl eklendi. 

3.6.1.2. 10 x DNA Taq PCR Tamponu (NH4) 2SO4‘lü 

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

içeren 10x Taq PCR tamponundan, 24 µl’lik PCR karışımına 1,5 µl eklendi. 

3.6.1.3. MgCl2 (25 mM/ml) 

MgCl2’den, 24 µl’lik PCR karışımına 2 µl eklendi. 

3.6.1.4. dNTP’ler (100 µmol/ml) 

dNTP karışımından (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 24 µl’lik PCR karışımına 2,5 

µl eklenmiştir. 

3.6.2. APE1 Asp148Glu ve XPG Asp1104His Gen Bölgelerinin PCR Yöntemiyle 
Çoğaltılması 

PCR karışımı toplam 24 µl olacak sekilde, APE1 Asp148Glu için Tablo 3-1’de 

ve XPG Asp1104His için Tablo 3-2’de belirtilen bileşenler çalışılıp, örnek sayısıyla 

çarpılarak sırası ile 1,5 ml’lik steril tüpe konulmuştur. 10 örnek çalışılacak ise pozitif ve 

negatif kontrol için birer tane ve pipetleme hataları için de bir tane olmak üzere toplam 
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13 üzerinden reaksiyon karışımı hazırlandı. PCR karışımının hazırlanma işlemlerinin 

hepsi buz üzerinde soğukta ve steril kabin içerisinde yapıldı.  

Tablo 3-1: APE1 Asp148Glu gen bölgesi için PCR protokolü 

Malzeme Miktar 

Apirojenik Su  15,5 μl 

Mg Free Buffer (10x) 1,5 μl 

Mg+2 2 μl 

dNTP 2,5 μl 

Primer (İleri + Geri) (10pmol) 2 μl (1 μl İ + 1 μl G) 

DNA Taq Polimeraz 0,5 μl 

Toplam Mix 24 μl 

 

Tablo 3-2: XPG Asp1104His gen bölgesi için PCR protokolü 

Malzeme Miktar 

Apirojenik Su  16,5 μl 

Mg Free Buffer (10x) 1,5 μl 

Mg+2 2 μl  

dNTP 2,5 μl 

Primer (İleri + Geri) (10pmol) 1 μl (0,5 μl İ + 0,5 μl G) 

DNA Taq Polimeraz 0,5 μl 

Toplam Mix 24 μl 
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Taq polimeraz eklendikten sonra hiç vakit kaybetmeden tüp içine konan 

bileşenlerin iyice karışması için pipetleme işlemi yapılmıştır. Örnek sayısı kadar 0,2 

ml’lik tüplere 24 µl reaksiyon karışımı dagıtılmıştır. Daha sonra her tüpe 0,9 µl DNA 

eklenerek yeniden pipetleme yapılmıştır. PCR cihazına (MyGene Series Peltier Thermal 

Cycler Model MG96G) örnekler yerleştirilmiş ve APE1 Asp148Glu için Tablo3-3’te; 

XPG Asp1104His için Tablo3-4’te belirtilen amplifikasyon şartları cihaza girilerek, 

PCR işlemi başlatılmıştır. 

 

Tablo 3-3: APE1 Asp148Glu polimorfizmine ait amplifikasyon şartları 

95 °°°°C  2 dakika 

95 °°°°C 

52 °°°°C 

75 °°°°C 

30 saniye 

45 saniye            35 döngü 

45 saniye 

72 °°°°C 5 dakika 

 

Tablo 3-4: XPG Asp1104His polimorfizmine ait amplifikasyon şartları 

95 °°°°C  5 dakika 

94 °°°°C 

62 °°°°C 

72 °°°°C 

1 dakika 

1 dakika              35  döngü 

1 dakika 

72 °°°°C 10 dakika 
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3.6.2.1. %2’lik ve %3’lük Agaroz Jel Hazırlanması 

%2’lik agaroz jel için agarozdan 4 gr tartilarak 500ml’lik erlen içine 

konulmuştur. Üzerine son hacim 200 ml olacak şekilde stok 5x TBE tamponundan 

hazırlanan 1x TBE tamponu eklenmiş ve mikrodalga fırında ısıtılarak 

çözündürülmüştür. Erlenin sıcaklığı elle tutulabilecek sıcaklığa düştüğünde (50-55 ºC), 

çözünmüş agaroz jel içine 1,5 µl etidyum bromür (10 mg/ml) ilave edilmiş ve hızla 

karışması sağlanmıştır. Hazırlanan jel, hızla jel yatağına dökülür ve ardından yükleme 

kuyucuklarının oluşması için önceden yüksekliği ayarlanmış tarak yerleştirilerek, çeker 

ocak içinde donmaya bırakılmıştır. Jel donduktan sonra tarak dikkatlice çıkarılmış ve jel 

örneklerin yüklenmesi için hazır duruma getirilmiştir. Aynı işlem %3’lük agaroz jel 

hazırlamak için 6 gr agaroz kullanılarak yapılmıştır. 

3.6.2.2. PCR Ürünlerinin Agaroz Jel’e Yüklenmesi 

%2’lik veya %3’lük agaroz jel hazırlandıktan sonra, 1x TBE tamponu içeren 

elektroforez tankın içine uygun şekilde konulmuştur. TBE tamponunun jelin üzerini 2-3 

ml geçecek miktarda olmasına dikkat edilmiştir. 7µl PCR ürününe, 2µl yükleme 

tamponu (6x) eklenip pipetleme yapılarak karıştırılmıştır. Örnek karışımından 7µl’lik 

alınarak kuyucuklara sırayla yükleme yapılmıştır. Örneklerin yakınına her bir jel sırası 

için bir kuyuya 7µl Marker (Belirteç) yüklenmiştir. Yükleme işlemi bittikten sonra jel 

tankının kapağı dikkatlice kapatılmıştır. 

 Güç kaynağı (E-C apparatus Corporation, E-C4000P) 500 miliamper ve 100 

volt elektrik gücüne ayarlanarak elektroforez jel yürütülmesi 20 dakika boyunca 

gerçekleştirilmiştir. Örneklerin jel içinde istenilenden fazla yürümemesi için 

elektroforez işleminin süresine dikkat edilmiştir 
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3.6.2.3. PCR Ürünlerinin Kontrolü 

Yürütme işleminden sonra jel, UV ışık altında PCR ürünleri incelenmiş ve 

fotoğrafı UV transillüminator düzeneğinde çekilmiştir. PCR sonucu APE1 Asp148Glu 

polimorfizmine özgü 164bp’lik ürünlerin elde edilmesi beklendi. Şekil 3-1’de APE1 

Asp148Glu polimorfizminin PCR ürünleri gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3-1: APE1 Asp148Glu polimorfizminin PCR ürünü 

Marker: 100bp DNA size marker; MBI Fermentas 

 

XPG Asp1104His polimorfizmi için yapılan PCR sonucu bu polimorfizme özgü 

271 bp’lik ürünlerin elde edilmesi beklendi. Şekil 3-2’de XPG Asp1104His 

polimorfizminin PCR ürünleri gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3-2: XPG Asp1104His polimorfizminin PCR ürünü 

Marker: 100 bp DNA size marker; MBI Fermentas 
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3.6.2.4. APE1 Asp148Glu ve XPG Asp1104His Polimorfizmlerinin Belirlenebilmesi 
Đçin PCR Ürünlerinde Restriksiyon Enzim Analizi 

FspBI (BfaI) Kesim Enzimi (10U/µl; MBI Fermentas): FspBI (BfaI) enzimi, 

Buffer Y Tango ile birlikte APE1 Asp148Glu gen polimorfizminin belirlenmesi için 

kullanıldı. 

FspBI (BfaI) enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

 

5’….  C  TAG  …3’ 

5’….  GAT  C  …3’ 

 

Hin1II (NlaIII) Kesim Enzimi (5U/µl; Fermentas): Hin1II (NlaIII) enzimi, 

Buffer G ile birlikte XPG Asp1104His gen polimorfizminin belirlenmesi için kullanıldı. 

Hin1II (NlaIII) enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

 

5’….  CATG  …3’ 

5’….  GTAC  …3’ 

 

3.6.2.5. Restriksiyon Enzim Kesimleri 

APE1 Asp148Glu için restriksiyon enzim kesimi, PCR ürünü saptanmıs her bir 

örnek için toplam hacim 20,25 µl olacak şekilde, Tablo 3-5’de belirtilen çözeltilerin ve 

FspBI (BfaI) (Fermentas) enziminin eklenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Kesim işlemi 

enzim için optimum sıcaklık olan 37ºC’de 2 saat sürmüştür. FspBI (BfaI) enzimi için 

kesim protokolü Tablo 3-5’de verilmiştir. 
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Tablo 3-5: FspBI (BfaI) enzimi için kesim protokolü 

Malzeme Miktar 

PCR ürünü 15 μl 

Apirojenik  Su 4,5 μl 

Buffer Y Tango 0,5 μl 

FspBI (BfaI) enzimi 0,25 μl 

Toplam Mix 20,25 μl 

 

XPG Asp1104His için restriksiyon enzim kesimi, PCR ürünü saptanmış her bir 

örnek için toplam hacim 10,00 µl olacak şekilde, Tablo 3-6’da belirtilen çözeltilerin ve 

Hin1II (NlaIII) (Fermentas) enziminin eklenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Kesim işlemi 

enzim için optimum sıcaklık olan 37ºC’de 2 saat sürmüştür. Hin1II (NlaIII) enzimi için 

kesim protokolü Tablo 3-6’da verilmiştir. 

 

Tablo 3-6: Hin1II (NlaIII) enzimi için kesim protokolü 

Malzeme Miktar 

PCR ürünü 5 μl 

Apirojenik  Su 2,5 μl 

Buffer G 2 μl 

Hin1II (NlaIII) enzimi 0,5 μl 

Toplam Mix 10 μl 
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3.6.2.6. FspBI (BfaI) ve Hin1II (NlaIII) Enzimlerinin Kesim Ürünlerinin Kontrolü 

FspBI (BfaI) Enzim Kesim Ürünlerinin Kontrolü 

• %3’lük agaroz jel hazırlandı. 

• FspBI (BfaI) kesim enzimi ile kesilen PCR ürününden 8 µl ve yükleme 

tamponundan 2 µl alınarak karıstırılıp %3’lük agaroz jeldeki kuyulara 

yükleme yapıldı. 

• Kesim ürünleri DNA moleküler marker (50 bp marker veya 100 bp marker; 

MBI Fermentas) ile birlikte yürütüldü. 

• Yürütme sonrası jel üzerindeki bantlar, UV ışık (304 nm) altında incelendi.  

Hin1II (NlaIII) Enzim Kesim Ürünlerinin Kontrolü 

• %2’lik agaroz jel hazırlandı. 

• Hin1II (NlaIII) kesim enzimi ile kesilen PCR ürününden 8 µl ve yükleme 

tamponundan 2µl alınarak karıstırılıp %2’lik agaroz jeldeki kuyulara yükleme 

yapıldı. 

• Kesim ürünleri DNA moleküler marker (50 bp marker veya 100 bp marker; 

MBI Fermentas) ile birlikte yürütüldü. 

• Yürütme sonrsı jel üzerindeki bantlar, UV ısık (304 nm) altında incelendi . 

3.6.2.7. FspBI (BfaI) ve Hin1II (NlaIII) Enzimleri Kesim Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi 

FspBI (BfaI) Enzim Kesiminin Değerlendirilmesi 

FspBI (BfaI) ile kesim sonrası jel görüntülendiğinde, 164, 144 ve 20 bp 

büyüklüğünde bantlar görüldü. Kesim sonucu genotipler; sadece 164bp’lik bant 

görünürse AA (yabani tip, Asp/Asp), 144 ve 20 bp’lik bantlar görülürse GG (homozigot 

mutant, Glu/Glu), 164, 144 ve 20 bp’lik bantlar görülürse AG (heterozigot mutant, 

Asp/Glu) olarak değerlendirildi. Şekil 3-3’te APE1 genotiplerinin %3’lük agaroz jeldeki 

görüntüsü gösterilmiştir. 
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Şekil 3-3: APE1 genotiplerinin %3'lük agaroz jeldeki görüntüsü 

Marker: 100 bp DNA (MBI Fermentas) 

 

Hin1II (NlaIII) Enzim Kesiminin Değerlendirilmesi 

Hin1II (NlaIII) enzimi ile kesim sonrası jel görüntülendiğinde, 271, 227, 44 bp 

büyüklüğünde bantlar görüldü. Kesim sonucu genotipler; sadece 271bp’lik bant 

görünürse GG (yabani tip, Asp/Asp), 227 ve 44 bp’lik bantlar görülürse CC (homozigot 

mutant, His/His), 271, 227 ve 44 bp’lik bantlar görülürse GC (heterozigot mutant, 

Asp/His) olarak değerlendirildi. Şekil 3-4’te XPG genotiplerinin %2’lik jeldeki 

görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3-4: XPG genotiplerinin %2'lik agaroz jeldeki görüntüsü 

Marker: 50bp DNA (MBI Fermentas) 
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3.6.3. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan Đstatiksel Yöntemler 

Bu çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS 11.0 paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. Đstatiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak alınmıştır. 

Genotip ve allelerin görülme sıklığının gruplararası farklılıklarının 

değerlendirilmesinde Ki kare ve Fisher testi kullanılmıştır.  

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

Way Annova kullanılmıştır. Allel frekansları gen sayma metoduna göre yapılmıştır. 
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4. BULGULAR 

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

olarak çalışmaya 65 Tip II diyabet hastası dahil edilmiştir. Kontrol grubu olarak 

çalışmaya yaşları eşitlenmiş 54 diyabet ve MI hikayesi olmayan sağlıklı kişi dahil 

edilmiştir. Bulgularımıza göre kontrol grubunda serum HDL-kolesterol düzeyleri hasta 

grubuna göre istatistiksel olarak artmıştır (p:0,001, %95Cl: 3,51-11,97).  

Tablo 4-1: Çalışma gruplarına ait demografik bilgiler 

PARAMETRELER 

 

KONTROL 

N=54 

HASTA 

N=65 

Yaş (yıl) 54,83±10,88 59,93±13,97 

Cinsiyet (K/E) 11/43 35/30 

Vücut Kitle Đndeksi (kg/m2) 26,33±3,77 28,25±8,36 

Trigliserid (mg/dl) 174,60±112,47 152,22±73,85 

Total kolesterol (mg/dl) 198,98±46,14 187,25±69,45 

HDL-kolesterol (mg/dl) 41,47±8,05* 33,72±12,25 

LDL-kolesterol (mg/dl) 129,73±42,39 113,41±39,81 

VLDL-kolesterol (mg/dl) 31,58±17,89 32,02±18,97 

* p:0,001, %95Cl: 3,51-11,97 

Tablo 4-2’de hasta grubumuza ait biyokimyasal parametreler görülmektedir. 

Tablo 4-2: Hasta grubuna ait demografik bilgiler 

PARAMETRELER 

 

HASTA 

N=65 

Glikoz (mg/dl) 218,40±115,26 

HbA1c (%) 24,20±87,35 

Đnsülin (mU/ml) 13,44±10,43 

CPeptid (ng/ml) 5,32±5,71 

Folat (ng/ml) 7,30±3,29 

B12 (pg/ml) 514,10±403,19 
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Çalışma gruplarımızı, APE1 genotiplerinin dağılımlarına göre 

karşılaştırdığımızda hasta grubunda mutant Glu/Glu genotipine hiç rastlanılmadı. 

Kontrol grubunda Glu/Glu taşıma oranı hasta grubuna göre anlamlı şekilde yüksek 

olarak saptanmıştır (p:0,007, %95Cl:0,80-0,97). Hasta grubunda ise Asp/Glu genotipi 

(p:0,005, kikare:8,005, OR:2,904, %95Cl:1,375-6,133) ve Asp alleli (p:0,007, 

%95Cl:0,80-0,97) taşıma oranının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak arttığı 

gözlemlenmiştir (Tablo 4-3). Bu bulgular Asp genotipi taşımanın diyabet hastalığı 

gelişiminde risk faktörü olabileceği izlenimini elde etmemize neden olmuştur. 

 

Tablo 4-3: Hasta ve kontrol gruplarında APE1 Asp148Glu genotip/allel dağılımları 

 Kontrol 
(n:54) 

Hasta 
(n:65) 

 
APE1Asp148Glu 

N % N % 

Asp/Asp (AA) 28 51,9 24 36,9 

Asp/Glu (AG) 20 37,0 41 63,1** 

Glu/Glu (GG) 6 11,1* 0 0 

Asp+ 48 88,9 65 100,0*** 

Glu+ 26 48,1 41 63,1 

   * p:0,007, %95Cl:0,80-0,97 

   ** p:0,005, kikare:8,005, OR:2,904, %95Cl:1,375-6,133 

   *** p:0,007, %95Cl:0,80-0,97 

 

Çalışma gruplarımızda APE1 Asp148Glu genotip dağılımlarına göre lipid 

profillerini incelediğimizde hasta grubunda Asp/Asp genotipi taşıyan bireylerde 

taşımayanlara göre serum HDL-kolesterol düzeyi anlamlılık sınırında yüksek olarak 

bulunmuştur (p:0,051). Glu/Glu genotipine sahip hasta bulunamadığı için hastaya ait 

değerler istatistiksel değerlendirmeye alınmamıştır. (Tablo 4-4) 
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Tablo 4-4: APE1 Asp148Glu lipid profiline ait demografik bilgiler 

Gruplar 
Hasta 
(n:65) 

Kontrol 
(n:54) 

APE1 Genotipler 
Asp/Asp 

(n:24) 

Asp/Glu 

(n:41) 

Glu/Glu 

(n:0) 

Asp/Asp 

(28) 

Asp/Glu 

(n:20) 

Glu/Glu 

(n:6) 

Trigliserid  

(mg/dl) 
159,33±81,98 147,70±69,12 0 171,79±134,54 164,20±79,54 211,83±91,12 

Total kolesterol 

(mg/dl) 
188,14±53,63 186,71±78,42 0 192,83±42,95 200,40±53,39 220,00±39,40 

HDL-kolesterol 

(mg/dl) 
38,10±13,06* 31,15±11,15 0 42,79±6,54 40,47±11,00 38,67±3,67 

LDL-kolesterol 

(mg/dl) 
120,74±45,91 109,09±35,78 0 129,62±43,69 126,00±41,34 139,50±45,78 

VLDL-kolesterol 

(mg/dl) 
31,86±16,39 32,13±20,69 0 28,58±18,87 33,40±16,56 39,00±17,10 

* p:0,051 

 

Çalışma gruplarımızı XPG genotip dağılımına göre incelediğimizde ise gruplar 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 4-5). 

Tablo 4-5: Hasta ve kontrol gruplarında XPG Asp1104His genotip/allel dağılımları 

 Kontrol 
(n:54) 

Hasta 
(n:65) 

 
XPGAsp1104His 

N % N % 

Asp/Asp (GG) 31 57,4 36 55,4 

Asp/His (GC) 18 33,3 28 43,1 

His/His (CC) 5 9,3 1 1,5 

Asp+ 49 90,7 64 98,5 

His+ 23 42,6 29 44,6 
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Tablo 4-6’da çalışma gruplarında XPG genotipleri ve serum lipid profilleri 

arasındaki ilişki gösterilmiştir. Kontrol grubunda Asp/Asp genotipi taşıyanlarda His/His 

genotipi taşıyanlara göre HDL-kolesterol düzeyi anlamlılık derecesinde yüksek olarak 

gözlenmiştir (p:0,025, %95cl: 1,29-18,11). His/His genotipine sahip tek bir hasta olduğu 

için hastaya ait lipid düzeyleri istatistiksel değerlendirmeye alınmamıştır. 

Tablo 4-6: XPG Asp1104His lipid profiline ait demografik bilgiler 

* p:0,025, %95cl: 1,29-18,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplar 
Hasta 

(n:65) 

Kontrol 

(n:54) 

XPG Genotipler 
Asp/Asp 

(n:36) 

Asp/His 

(n:28) 

His/His 

(n:1) 

Asp/Asp 

(n:31) 

Asp/His 

(n:18) 

His/His 

(n:5) 

Trigliserid  

(mg/dl) 
153,07±76,21 155,09±71,37     61 151,40±91,48 209,56±143,39 179,75±68,71 

Total kolesterol 

(mg/dl) 
196,00±83,43 176,30±45,81    168 194,24±47,16 207,88±46,19 193,00±45,92 

HDL-kolesterol 

(mg/dl) 
32,07±11,83 35,65±12,97    39 43,20±9,06* 40,75±3,02 33,50±11,61 

LDL-kolesterol 

(mg/dl) 
116,19±42,68 109,63±37,29    116 128,68±48,92 132,25±35,49 126,25±29,31 

VLDL-kolesterol 

(mg/dl) 
33,46±22,07 31,01±14,27 12,20 29,72±18,04 34,00±19,45 33,50±11,67 
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5. TARTIŞMA 

Diyabet, hiperglisemi ve yetersiz insülin üretimi veya aktivitesiyle karakterize 

olan kronik metabolik bir rahatsızlıktır. Dünya’da 180 milyondan daha fazla kişiyi 

etkisi altına alan Diabetes mellitus’un, yaşam kalitesini düşürerek, insan ömrünü 

kısalttığı gözlenmiştir (69).  

Tip 2 diyabet, hiperglisemiye sebep olan insülin direncinin dengelenmesi için 

gerekli insülin hormonunu salgılayan pankreatik β hücrelerinin kademe kademe 

aktivitesini yitirmesi ile ortaya çıkmaktadır (70). Obezite; artan yaş, diyabetin aile 

hikayesi, gestasyonel diyabet geçmişi, glukoz metabolizmasındaki bozukluklar, fiziksel 

hareketsizlik T2DM’nin görülme sıklığındaki artış ile ilişkilendirilmiştir. T2DM’li 

hastalarda gözlenen aşırı kilo/obezite ve beraberinde görülen hiperglisemi, kan 

basıncındaki artış ve anormal lipid düzeyi gibi faktörler kardiyovasküler rahatsızlıklar 

sebebiyle ortaya çıkan ölüm riskini arttırdığı belirtilmektedir. Diyabetli ve/veya aşırı 

kilolu, obezite hastalığına sahip olan kişilerde pankreas kanserine yakalanma riski, bu 

rahatsızlıkların görülmediği kişilere göre önemli ölçüde yüksektir (71). 

Son yıllarda yapılan pek çok çalışma, DM’nin, serbest radikallerin 

oluşumundaki artışla ve antioksidan potansiyelindeki düşüş ile ilişkili olduğunu ve 

hücrede oksidatif hasara sebebiyet verdiğini göstermektedir. Hiperglisemi durumunda, 

glikozun otooksidasyona maruz kalması sonucu .OH radikallerinin oluşmasından dolayı 

ROS üretiminin arttığı söylenmektedir (72). ROS’un çok fazla üretilip birikmesinin, 

oksidatif strese yol açarak, hücresel biyomoleküllerin fizyolojik fonsiyonunu ve 

bütünlüğünü bozduğu ve aynı zamanda  hücrelerin canlılığına, işlevliğine zarar verdiği 

bildirilmektedir (70). 

Oksidatif stres, vücudun antioksidan mekanizmasını bozarak; DNA hasarına, 

lipid peroksidasyonuna, protein modifikasyonlarına ve beraberinde kanser, 

kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, ateroskleroz, nörolojik hastalıklar (Alzheimer, 

Parkinson), kronik inflamasyon gibi pek çok rahatsızlığa sebep olmaktadır (73). 

Oksidatif hasarın sebep olduğu mutasyonlar tamir edilemezse seçilmiş 

hücrelerde tümörigenez oluşumu hızlanır. 8-oxoG gibi oksidatif olarak değişen bazlar 

çoğunlukla BER mekanizmasıyla tamir edilirler (74). BER mekanizmasında önemli rol 
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oynayan APE1 enzimi, oksitlenmiş ve alkillenmiş DNA’nın 3’-hidroksillenme hasarını, 

normal 3’-hidroksil grupları üreterek tamir etmektedir. APE1 ile 18 polimorfizm 

ilişkilendirilmiş olmakla beraber, bunların içerisinde en çok çalışılanı Asp148Glu 

(T1349G) (rs3136820) polimorfizmidir (55). 

Breton ve arkadaşlarının Bangladeş populasyonunda APE1 genotipinin arseniğe 

bağımlı ortaya çıkan oksidatif strese olan etkisini araştırdıkları çalışmada kontrol grubu 

allel frekansları; %63,2 (Asp/Asp), %32,6 (Asp/Glu), %4,2 (Glu/Glu) olarak 

bulunmuştur. APE1 Asp148Glu için Glu/Glu + Asp/Glu genotipleri, Asp/Asp 

genotipine kıyaslandığında hücrelerdeki 8-OHdG’in oranındaki düşüş ile 

ilişkilendirilmiştir (75). Fujihara ve arkadaşlarının Vietnam populasyonunda aynı konu 

üzerine yaptıkları çalışmada, APE1Asp148Glu için genotip dağılımları %86 Asp/Asp, 

%14 Asp/Glu ve %0 Glu/Glu olarak saptanmıştır. Asp148Glu allelinin Afrikalı ve 

Asyalı ırklara oranla beyaz ırkta daha sıklıkta görüldüğü tespit edilmiştir. APE için Glu 

alleline sahip bireylerde Glu alleli taşımayan bireylere oranla daha fazla 8-OHdG 

konsantrasyonuna rastlanmasından dolayı, Glu alleli oksidatif DNA hasarının 

tamirindeki düşüş ile ilişkilendirilmiştir (76). 

Cao ve arkadaşlarının Ape1 Asp148Glu polimorfizmi üzerine yaptıkları 

çalışmada %5,8’nin diyabetli olduğunu belirttikleri kontrol grubunda %31,5 Asp/Asp 

genotipi, %52,1 Asp/Glu genotipi ve %16,5 Glu/Glu genotipi gözlemlenmiştir. Aynı 

çalışmada kontrollerin %53,2 oranında normal kilolu, %37,0 oranında aşırı kilolu ve 

%9,8 oranında da obez olduğu belirtilmiş ve sırasıyla Glu/Glu genotipindeki bireylerin 

oranı %17,6, %18,0 ve %4,8 olarak tespit edilmiştir. Asp/Asp ve Asp/Glu genotipine 

sahip normal kilolu, aşırı kilolu ve obez kişilerin allel frekansları sırasıyla %82,4, 

%82,1 ve %95,2 olarak verilmiştir (77). 

APE148Glu (T1349G) polimorfizminin değişik etnik gruplarda sıklıkla akciğer, 

kolorektal, mesane ve meme kanseri ile ilişkisi araştırılmıştır. Gu ve arkadaşlarının 

Ape148Glu polimorfizmiyle çeşitli kanser rahatsızlıklarının ilişkisini araştırdıkları bir 

meta-analiz çalışmasında, Glu allelinin görülme sıklığı Avrupa ırkında %43,7,  Asya 

ırkında da %41,4 olarak gösterilmiştir (55).  

Çalışmamızda T2DM’li hastalarda ve kontrol grubunda DNA tamir genlerinden 

APE1 Asp148Glu polimorfizmi araştırılmıştır. Genotip frekanları hasta grubunda 

Asp/Asp %36,9, Asp/Glu %63,1 ve Glu/Glu %0 olarak gözlenirken; kontrol grubumuza 
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ait frekanslar; Asp/Asp %51,9, Asp/Glu %37,0 ve Glu/Glu %11,1 olarak tespit 

edilmiştir. Değişik toplumlarda yapılmış APE1 genotiplerinin frekans dağılımları 

Tablo5-1’de görülmektedir. Buna göre, APE1 Asp148Glu için frekans dağılımlarımızın 

beyaz ırkla benzer olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 Tablo 5-1: APE1 Asp148Glu polimorfizmine ait genotip frekanslarının başka çalışmalarla 
karşılaştırılması 

 

Zavoral ve arkadaşlarının pankreas kanserinin moleküler yapısını araştırdıkları 

çalışmada, pankreas kanserine sahip kişilerin %45-65’inde diyabet geliştiği belirtilmiştir 

(83). Jiao ve arkadaşlarının Amerikan populasyonunda pankreas kanseri hastaları ve 

kanser şüphesi taşımayan sağlıklı grupta yaptığı çalışmada kontrol grubunda APE1 

Asp/Asp genotipi %25,8, Asp/Glu genotipi %52,7, Glu/Glu genotipi %21,5 oranında 

Yazar Yıl Ülke Irk 
Hastalık  

Tipi 
Kontrol  

(n) 
Asp/Asp 
(%) 

Asp/Glu 
(%) 

Glu/Glu 
(%) 

Lo ve ark. 
(58) 

2009 Çin Asyalı 
Akciğer 
kanseri 

722 37,7 46,0 16,3 

Pardini ve 
ark. (78) 

2007 
Çek 

Cumhuriyeti 
Avrupalı 

Kolorektal 
Kanser 

530 29,6 50,4 20,0 

Mittal ve 
ark. (79) 

2011 
Hindistan 
(Kuzey) 

Asyalı 
Mesane 
Kanseri 

250 56,4 36,8 6,8 

Mittal ve 
ark. (79) 

2011 
Hindistan 
(Kuzey) 

Asyalı 
Prostat 
Kanseri 

250 54,4 40,4 5,2 

Smith ve 
ark. (80) 

2008 Amerika Beyaz ırk 
Meme 

Kanseri 
405 25,7 51,6 22,7 

Smith ve 
ark. (80) 

2008 Amerika 
Afro-

amerikan 
Meme 

Kanseri 
75 40,0 44,0 16,0 

Rucyk ve 
ark. (81) 

2007 Belçika Beyaz ırk 
Akciğer 
Kanseri 

110 37,3 37,3 25,5 

Vural ve 
ark. (82) 

2009 Türkiye Beyaz ırk Preeklampsi 107 39,2 41,2 19,6 

Bizim 
çalışmamız 

2011 Türkiye Beyaz ırk 
Tip 2 

Diyabet 
54 51,9 37,0 11,1 
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tespit edilmiştir. APE1148 ve MGMT84 polimorfizmlerinin XRCC1194 

polimorfizmiyle etkileşerek pankreas kanserinin gelişiminde önemli rol oynadıkları 

bildirilmiştir (84). 

Ji ve arkadaşlarının APE1 Asp148Glu polimorfizmi ile akciğer kanserinin 

ilişkisini inceledikleri çalışmada, APE1 Asp148Glu polimorfizminin Asyalı ve beyaz 

ırkta görülen akciğer kanseriyle önemli bir ilişkisinin bulunmadığı fakat; Glu allelinin 

sigara içen bireylerde akciğer kanserini oluşturma riskini önemli oranda arttırdığı 

belirtilmiştir (85). Yapılan pek çok çalışma, akciğer kanseri ve APE1 Asp148Glu 

polimorfizminin ilişkili olduğunu ve Glu allelinin akciğer kanserine yakalanma riskini 

arttırdığını göstermiştir (58,60,83,85,86). 

Reaktif oksijen türlerinin üretimiyle antioksidan savunma mekanizması 

arasındaki dengenin bozulması, aterosklerotik plakların oluşumunda oldukça önemli rol 

oynamaktadır. Tekeli ve arkadaşlarının Türk populasyonunda myokardial enfarktüs ile 

APE1 Asp148Glu polimorfizminin ilişkisini araştırdıkları çalışmada kontrol grubu 

genotipleri; %70 (Asp/Asp), %17,5 (Asp/Glu), %12,5 (Glu/Glu) olarak bulunmuştur. 

Bununla beraber Asp/Glu genotipinin hastalığın görülme sıklığını arttırdığı bildirilmiştir 

(87). 

Çalışmamızda APE1 Asp148Glu polimorfizmi için hasta grubunda Glu/Glu 

genotipine hiç rastlanılmamıştır. Glu/Glu genotipinin hasta grubuna göre kontrol 

grubunda anlamlı olarak yükseldiği gözlemlenmiştir. Asp/Glu genotipi ve Asp alleli 

taşıyan bireylerin hasta grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak arttığı tespit 

edilmiştir. Diyabet hastalarında Asp alleli taşıma oranı %100 iken kontrol grubunda 

%88,9’dur. Vaka sayısı arttırılarak çalışmanın genişletilmesi Asp alleli taşımanın 

diyabet hastalığı gelişiminde risk faktörü olarak değerlendirilmesi ile ilgili verileri 

netleştirecektir. 

Çalışma gruplarımızda hasta ve kontrol grubunun lipid profillerini APE1 

Asp148Glu polimorfizmi için genotip dağılımıyla ilişkisinin incelendiği istatistiksel 

çalışmalar sonucu hasta grubunda Asp/Asp genotipi taşıyan bireylerde, bu genotipi 

taşımayan bireylere göre serum HDL-kolesterol düzeyinin anlamlı olarak yükseldiği 

bulunmuştur. 
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Literatürde APE1 Asp148Glu polimorfizmi ile tip 2 diyabet ve/veya lipid 

profilleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışma bulunamamıştır. Bundan dolayı bizim 

çalışmamızın vaka grubu ve ilgili polimorfizm açısından ilk araştırma olma özelliği 

taşıdığı kanısındayız. 

NER mekanizmasında iki kesim işlemi için yapıya özgü endonükleazdan 

sorumlu olan XPG proteini, DNA’nın heliks yapısının bozulduğu hasarlarda önemli rol 

oynamaktadır (88). XPG proteini aynı zamanda dolaylı yoldan enzimatik olmayan 

etkisiyle 8-oxoG’nin tamirinde fonksiyon göstererek, BER mekanizmasının 

koordinasyonunda görev alır. XPG’nin az da olsa oksidatif DNA hasarlarının tamirinde 

rol oynadığı gösterilmiştir (89). XPG’de görülen tek nükleotid polimorfizmlerinden 

birisi, guaninin adeninle yer değiştirmesi sonucu aspartik asidin yerine histidinin 

gelmesi olarak tanımlanan XPG Asp1104His (G3507C, rs17655, ERRC5) 

polimorfizmidir (88, 90). 

Gonçalves ve arkadaşlarının melonoma riski ile XPG Asp1104His polimorfizmi 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada kontrol grubu genotip dağılımlarını %52,4 

Asp/Asp, %35,6 Asp/His ve %12,0 His/His olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan, 

Melonoma rahatsızlığının gelişimiyle His/His varyant genotipi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır (91). 

Slyskova ve arkadaşlarının sağlıklı beyaz ırkta XPG Asp1104His 

polimorfizminin DNA hasarına ve DNA tamirine olan etkisini araştırdıkları çalışmada, 

genotip oranları %55 Asp/Asp, %45 Asp/His, %5 His/His olarak gözlenmiştir. Endojen 

DNA hasarının önemli oranda cinsiyetten etkilendiği tespit edilmiştir. Bayanlarda 

östrojen seviyesinin yüksek olması ve bu hormonun önemli antioksidan enzimleri 

kodlamasından dolayı erkeklere oranla bayanlarda DNA hasarının önemli oranda düşük 

olduğu belirtilmiştir (92). 

Berhane ve arkadaşlarının asyalı ırkında  XPG Asp1104His ile prostat kanseri 

ilişkisini araştırdıkları çalışmanın kontrol grubu genotip dağılımları; %44 (Asp/Asp), 

%50 (Asp/His) ve %6,7 (His/His) olarak tespit edilmiştir. Bununla beraber prostat 

kanserinin gelişimiyle His/His genotipi arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

saptanmıştır (88). 

 



 50

Çalışmamızda T2DM’li hastalarda ve kontrol grubunda DNA tamir genlerinden 

XPG Asp1104His polimorfizmi araştırılmıştır. Genotip frekanları hasta grubunda; 

Asp/Asp %55,4, Asp/His %43,1 ve His/His %1,5 olarak gözlenirken; kontrol 

grubumuza ait frekanslar; Asp/Asp %57,4, Asp/His %33,3 ve His/His %9,3 olarak 

tespit edilmiştir. Değişik toplumlarda yapılmış XPG genotiplerinin frekans dağılımları 

Tablo 5-2’de görülmektedir. Buna göre, XPG Asp1104His için genotip frekans 

dağılımlarımızın beyaz ırkla uyumlu olduğunu düşünmekteyiz. 

 

 Tablo 5-2: XPG Asp1104His polimorfizmine ait genotip frekanslarının başka çalışmalarla 
karşılaştırılması 

 

Yazar Yıl Ülke Irk 
Çalışma 
Konusu 

Kontrol  
(n) 

Asp/Asp 
(%) 

Asp/His 
(%) 

His/His 
(%) 

Weiss ve 
ark. (93) 

2005 A.B.D. Beyaz ırk 
Endometrial 

Kanser 
420 59,5 35,2 5,2 

Li ve ark. 
(94) 

2006 A.B.D. Beyaz ırk Deri Kanseri 603 61,4 34,2 4,5 

El-Zein ve 
ark. (95) 

2009 A.B.D. Karışık ırk 
Hodgkin 
Lenfoma 

219 58 37 5 

Sanyal ve 
ark. (18) 

2004 Đsveç Beyaz ırk 
Mesane 
Kanseri 

284 61 37 7 

Rajaraman 
ve ark. (96) 

2008 A.B.D. 
%97 

Beyaz ırk 
Meme 

Kanseri 
1079 62 33 5 

Smith ve 
ark. (80) 

2008 A.B.D. Beyaz ırk 
Meme 

Kanseri 
408 62,7 30,4 6,9 

Smith ve 
ark. (80) 

2008 A.B.D. 
Afro-

amerikan 
Meme 

Kanseri 
75 24 49,3 26,7 

Berhane ve 
ark. (88) 

2011 Hindistan Asyalı 
Prostat 
Kanseri 

150 44 50 6,7 

Slyskova ve 
ark. (92) 

2011 
Çek 

Cumhuriyeti 
Beyaz ırk 

Dna Hasarı 
ve Tamiri 

98 55 45 5 

Bizim 
çalışmamız 

2011 Türkiye Beyaz ırk 
Tip 2 

Diyabet 
54 57,4 33,3 9,3 
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Sanyal ve arkadaşlarının Đsveç populasyonunda mesane kanseri ve DNA tamir 

genlerini araştırdıkları çalışmada, XPG Asp1104His polimorfizmine ait kontrol grubu 

genotip dağılımları, %61 (Asp/Asp), %37 (Asp/His), %7 (His/His) olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada, XPG His/His genotipi hasta ve kontrol gruplarında anlamlı olarak 

farklılık göstermiştir. XPG için varyant homozigot (His/His) genotipe sahip bireylerde, 

sahip olmayanlara göre mesane kanserinin görülme riskinin daha düşük olduğu 

görüşüne varılmıştır (18). Wen ve arkadaşları ise mesane kanserini araştırdıkları 

çalışmalarında, mesane kanseri görülen bireylerde, sağlıklı kontrollere göre, His/His 

genotipinin görülme sıklığının önemli oranda yükseldiğini tespit etmişlerdir (17). 

Kumar ve arkadaşları meme kanseri ile XPG’nin ilişkisini araştırdıkları 

çalışmalarında, His alleline sahip bireylerde, sahip olmayanlara göre meme kanserinin 

görülme riskinin önemli oranda yüksek olduğunu belirtmişlerdir (16). Fakat Ding ve 

arkadaşlarının XPG Asp1104His polimorfizmiyle meme kanseri arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı 17 çalışmayı değerlendirdikleri meta-analizinde, XPG Asp1104His ile 

meme kanseri arasında önemli bir ilişki olmadığı savunulmuştur (97). 

Çalışmamızda, hasta ve kontrol gruplarında XPG Asp1104His polimorfizmi ile 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. XPG genotipleri ve lipid profilleri arasındaki ilişki 

araştırılmış ve kontrol grubunda Asp/Asp genotipi taşıyanlarda His/His genotipi 

taşıyanlara göre serum HDL kolesterol düzeyinin anlamlılık derecesinde yükseldiği 

tespit edilmiştir. 

XPG Asp1104His polimofizminin farklı etnik kökenlerde çoğunlukla 

melonama, prostat, mesane, meme ve akciğer kanseri ile ilişkisi araştırılmıştır. Ancak 

literatürde XPG Asp1104His polimorfizmi ile tip 2 diyabet ve/veya lipid profilleri 

arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışma bulunamamıştır. Bizim araştırmamızın bu açıdan 

bilimsel bir veri kaynağı sağlayacağı izlenimini edinmekteyiz. 
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