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ÖZET 

TOKAT, B. (2012). Koroner Kalp Hastalarında Risk Faktörü Olarak JAM-A ve LFA-1 

Gen Varyasyonlarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Moleküler Tıp ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Koroner kalp hastalığı (KKH) batı toplumlarında ölüm nedenlerinin başında yer 

alan genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu kompleks bir hastalıktır. Koroner kalp 

hastalığı etyopatojenezinde yer alan ateroskleroz gelişiminde makrofaj diapedezi önemli 

bir süreçtir. Endotel hücre bağlantılarında yer alan JAM-A (Bağlantı adezyon molekülü-

A) ile lökosit yüzeyinde yer alan LFA-1 (Lökosit fonksiyon ilişkili antijen-1) etkileşimi 

monositlerin endotelden intimaya göçüne neden olur, burada makrofajlara farklılaşan 

monositler ateroskleroz gelişimine katkıda bulunur. 

Çalışmamızda ateroskleroz patojenezinde monosit göçünde yer alan JAM-A ve 

LFA-1 proteinlerine ait genlerdeki rs790056, rs2230433 ve rs8058823 varyasyonlarının 

koroner kalp hastalarında incelenmesi ve hastalığın gelişiminde risk faktörü olarak 

bireysel ve kombine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma literatürde 

JAM-A ve LFA-1 gen varyasyonlarının koroner kalp hastalığında incelendiği ilk 

çalışmadır. Çalışma gruplarımız 153 koroner kalp hastası ve 124 sağlıklı kontrolden 

oluşmuştur. JAM-A ve LFA-1 genotipleri polimeraz zincir reaksiyonu, restriksiyon 

fragmanı uzunluk polimorfizmi ve agaroz jel elektroforezi teknikleri kullanılarak 

belirlenmiştir. Koroner kalp hasta grubunda kontrol grubuna göre JAM-A rs790056 

normal TT genotipi ve T allel frekansı ve LFA-1 rs8058823 normal AA genotipi ve A 

allel frekansı yüksek bulunmuştur. (sırasıyla p=0,03, p=0,007; p=0,000, p=0,000) LFA-

1 rs2230433 genotip ve allel dağılımları açısından hasta ve kontrol gruplarında farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05). Kontrol grubunda AA genotipine sahip kadınlarda GG ve AG 

genotipini taşıyanlara göre serum total kolesterol düzeyleri yüksek gözlenmiştir. 

(p=0,000; p=0,026). Yapılan regresyon analizinde, rs8058823 AA genotipi, sigara 

kullanımı, diastolik kan basıncı ≥80 mmHg, total kolesterol ≥5,18 mmol/L'nin KKH 

gelişiminde risk oluşturduğu doğrulanmıştır. CGG haplotipinin (rs790056 nadir C alleli- 

rs2230433 normal G alleli- rs8058823 nadir G alleli)  koroner kalp hasta grubunda 

düşük dolayısı ile koruyucu olduğu gözlenmiştir (p=0,0023).  

Sonuç olarak, çalışmamızda JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 genotip ve 

allel dağılımları incelendiğinde normal genotip ve allellerin koroner kalp hastalığı 

açısından risk oluştururken, nadir genotip ve allelerin sağlıklı kontrollerde yüksek 

olduğu ve dolayısı ile koruyucu olabileceği gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, makrofaj diapedezi, JAM-A, LFA-1, koroner kalp 

hastalığı 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 20283 
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ABSTRACT 

 

TOKAT, B. (2012). Investigation of JAM-A and LFA-1 gene variations as a risk factor 

in coronary heart disease patients. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Molecular Medicine. Master’s Thesis.İstanbul.   

Coronary heart disease (CHD) is a complex disease caused by genetic and 

environmental factors, being one of the major causes of death in western countries. 

Macrophage diapedesis is an important process in atherosclerosis development involved 

in CHD etiopathogenesis. Interaction between junctional adhesion molecule-A (JAM-

A) which is found in endothelial cell junctions and leukocyte function associated 

antigen-1 (LFA-1) which is found on surface of leukocytes causes monocyte migration 

from endothelium to intima, where monocytes that differentiate into macrophages 

contribute to atherosclerosis. 

In our study, we aimed to investigate JAM-A rs790056, LFA-1 rs2230433 and 

rs8058823 variations in CHD patients and determine their individual and combined 

effects on CHD development as a risk factor. This is the first study in which JAM-A 

and LFA-1 gene variations are investigated in CHD. Our study groups consisted of 153 

CHD patients and 124 healthy controls. JAM-A and LFA-1 genotypes were determined 

by polymerase chain reaction, restriction fragment lenght polymorphism and agarose 

gel electrophoresis. JAM-A rs790056 normal TT genotype and T allele frequency and 

LFA-1 rs8058823 normal AA genotype and A allele frequency were higher in CHD 

group than in control group (p=0,03, p=0,007; p=0,000, p=0,000 respectively). No 

difference was observed in LFA-1 rs2230433 genotype and allele distribution between 

CHD patients and controls (p>0,05). In control group, women with rs8058823 AA 

genotype showed higher levels of serum total cholesterol than women with GG and AG 

genotypes (p=0,000; p= 0,026). Regression analysis confirmed that rs8058823 AA 

genotype, smoking, diastolic blood pressure≥ 80 mmHg, total cholesterol ≥5,18 mmol/L 

are risk factors for CHD development. CGG haplotype (rs790056 mutant C allele- 

rs2230433 normal G allele- rs8058823 mutant G allele)  was found to be lower in CHD 

patients, suggesting that it is protective (p=0,0023).  

In conclusion, JAM-A rs790056 and LFA-1 rs8058823 normal genotypes and 

alleles were observed to create a risk for CHD and mutant genotypes and alleles were 

higher in controls, thus being protective. 

Key Words: Atherosclerosis, macrophage diapedesis, JAM-A, LFA-1, coronary heart 

disease 
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1. GIRIŞ VE AMAÇ 

Koroner kalp hastalığı (KKH) gelişmiş toplumlarda başlıca ölüm nedenlerinden 

biridir. TEKHARF (Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri) çalışması 

ile ülkemizde koroner kalp hastalığı kökenli yıllık ölüm oranı erkeklerde binde 7,4 ; 

kadınlarda 4,1 olarak hesaplanmıştır (1). 

Koroner kalp hastalığı etyopatogenezinde yer alan aterosklerozun erken 

aşamasında monositler arteriyel intimaya transmigrasyona uğrayarak makrofajlara 

farklılaşırlar. Makrofajlar özellikle modifiye düşük yoğunluklu lipoproteinleri (LDL) 

bünyelerine alarak köpük hücrelerine dönüşürler; köpük hücreler aterosklerozun 

başlangıç lezyonu olan yağlı çizgilenmenin oluşumuna katılırlar. Bu hücreler pro-

inflamatuar sitokinleri salgılayarak intimanın genişlemesine ve damar lümeninin 

daralmasına neden olurlar (2). 

Bağlantı adezyon molekülleri (Junctional Adhesion Molecule, JAM) 

immunoglobulin süper ailesine ait transmembran proteinlerdir. İlk JAM proteini JAM-A 

olarak tanımlanmıştır (CD321, F11 Reseptörü (F11R), JAM-1 olarak da adlandırılır) 

(3). JAM-A’nın lökositler, lenfositler, monositler,  plateletler ve birçok farklı dokudaki 

endotelyal ve epitelyal hücrelerin sıkı bağlantılarında (4-6) eksprese edildiği 

gösterilmiştir. Son yıllarda endotel hücrelere monosit migrasyonunda JAM-A’nın 

lökosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (LFA-1) ligasyonunun önemli rol oynadığı 

bildirilmiştir. (7,8). 

  JAM-A glikoproteini bir intrasellüler PDZ-domen bağlayıcı motif, bir 

transmembran segment ve 2 ekstrasellüler immunoglobulin (Ig) domeninden oluşur (9). 

Membran-distal Ig domen 1 (D1) diğer JAM-A reseptörüne homofilik bağlanmada 

görevlidir. Lökosit transendotelyal migrasyonu sırasında bu reseptörler arasındaki 

homofilik transendotelyal etkileşimler göç eden lökositin bağlantıdan geçmesini 

sağlamak için bozulurlar (6). JAM-A’nın membran-proksimal Ig domen 2 (D2) aracılığı 

ile LFA-1'e bağlandığı gösterilmiştir (6,10). LFA-1 adezyon moleküllerinin integrin 

süper ailesine ait, lökositlerin yüzeyinde eksprese edilen bir transmembran 

glikoproteindir (11).  Non-kovalent ilişkili heterodimerik bir α alt birim (180kDa) ve β 

alt biriminden (95kDa) oluşur (12,13). LFA-1’in I-domeninin JAM-A için bağlanma 

bölgesi içerdiği gösterilmiştir (10). LFA-1/JAM-A etkileşiminin lökosit transendotelyal 

migrasyonunun başlangıcında önemli rol oynadığı bildirilmiştir (6).       
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Bu çalışmada ateroskleroz patogenezinde yer alan monosit diapedezinde görevli 

JAM-A ve LFA-1 proteinlerine ait genlerdeki varyasyonların koroner kalp hastalarında 

incelenmesi ve hastalığın gelişiminde risk faktörü olarak bireysel ve kombine etkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde JAM-A ve LFA-1 gen varyasyonlarının 

incelendiği çok az sayıda çalışma bulunmakla birlikte bu genlerdeki varyasyonları 

aterosklerotik kalp hastalıklarında bireysel ve birarada inceleyen bir araştırmaya ise 

rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışmamız JAM-A ve LFA-1 genlerindeki varyasyonların 

koroner kalp hastalığında incelendiği ilk çalışmadır.  
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2. GENEL BILGILER 

Koroner kalp hastalığı (KKH) batı toplumlarında ölüm nedenlerinin başında yer 

alan genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu kompleks bir hastalıktır. Çeşitli 

genetik faktörlerin KKH riskine önemli derecede katkısı olduğu gösterilmiştir. KKH ile 

ilişkili risk faktörleri, yüksek kan aterojenik lipoprotein/lipid seviyeleri, yüksek kan 

basıncı değerleri ve insülin rezistansı/diyabet gibi biyokimyasal ve fizyolojik 

parametreleri ve sigara kullanımı gibi çevresel etmenleri içermektedir. Son yıllarda 

moleküler genetikteki gelişmeler sayesinde lipid metabolizması, vasküler homeostaz ve 

trombozda yer alan proteinlerle ilişkili gen lokuslarında KKH riski açısından yatkınlık 

oluşturan veya koruyucu olan çok sayıda potansiyel genetik faktör tanımlanmıştır (14).  

Büyük arterlerde lipidlerin ve fibröz elemanların birikimiyle karakterize 

progresif bir hastalık olan ateroskleroz (15), dünyada insan sağlığını giderek artan bir 

şekilde tehdit etmektedir (16). Koroner kalp hastalığı etyopatojenezinde yer alan 

ateroskleroz,  inflamasyonun önemli rol oynadığı multifaktoriyel bir bozukluktur (17). 

Aterosklerozun erken aşamasında monositler arteriyel intimaya transmigrasyona 

uğrayarak makrofajlara farklılaşırlar. Makrofajlar özellikle düşük yoğunluklu 

lipoproteinlerin (LDL) modifiye formlarını (asetile-LDL, okside-LDL) bünyelerine 

alarak köpük hücrelerine dönüşürler; köpük hücreler aterosklerozun başlangıç lezyonu 

olarak bilinen yağlı çizgilenmenin oluşumuna katılırlar. Bu hücreler pro-inflamatuar 

sitokinleri salgılayarak intimanın genişlemesine ve damar lümeninin daralmasına da 

neden olurlar (2).  

Özellikle son otuz yıl içinde aterosklerozun patojenezini aydınlatmak amacıyla 

aterosklerozun başlangıç evrelerinden itibaren farklı metabolik yolaklara ait risk faktörü 

olarak tanımlanabilen çok sayıda protein, molekül ve gen yoğun olarak 

araştırılmaktadır. Patojenez sürecinde en fazla aydınlatılmayı bekleyen evrelerden biri 

subendotelyal alana monosit/makrofaj hücre göçünün (diapedez) moleküler 

mekanizmasıdır. Son yıllarda endotelyal hücre bariyerinden monositlerin geçişinde rol 

oynayan çeşitli moleküller tanımlanmıştır. Bu moleküller arasında yer alan ICAM-1 ve 

VCAM-1 protein ve gen seviyesinde daha yoğun araştırılmasına karşın, daha sonradan 

tanımlanan JAM-A ve LFA-1 proteinlerinin ateroskleroz patojenezindeki etkilerinin 

daha iyi anlaşılması için moleküler seviyede daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. JAM-
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A/ LFA-1 etkileşimi lökosit transendotelyal migrasyonunun başlangıcı için gerekli 

olduğundan (6) bu proteinlerin ateroskleroz patogenezinde önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir. 

Bu amaçla tez projemizde koroner kalp hastalarında JAM-A ve LFA-1 

proteinlerini kodlayan gen lokuslarında seçtiğimiz hedef gen varyasyonlarının 

incelenerek bu değişimlerin risk temelinde hastalığın gelişimine katkısının ve 

metabolik/ klinik parametrelerle etkileşimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

2.1. Ateroskleroz Patogenezi 

Multifaktöriyel bir hastalık olan ateroskleroz patogenezinde hipertansiyon, 

sigara, artmış plazma kolesterol düzeyleri, diyabet, obezite, yaş ve erkek cinsiyeti gibi 

çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır (15).  

Aterosklerotik lezyon yaygın arteryal intima kalınlığı ile başlamakta ve erken 

yağlı çizgi lezyonları aterosklerotik plak oluşumu ile ilerleyerek komplike lezyonlara 

gelişmektedir. Aterosklerozun başlangıç basamağında yüksek plazma aterojenik 

lipoprotein seviyeleri (kolesterol içeriği zengin çok düşük ve düşük yoğunluklu 

lipoproteinler (VLDL ve LDL) arter duvarında, eliminasyon kapasitesini geçen ve 

ekstrasellüler matrikste tutulan bir alana infiltre olurlar (18). Burada subendotelyal alana 

göç eden makrofajların bünyesine alınan lipid içeriklerin makrofajların aterosklerozun 

prototipik köpük hücresine dönüşümüne neden olurlar. Köpük hücrelerinin bu alanda 

birikimi aterosklerozun en erken lezyonu kabul edilen yağlı çizgilenmelerin oluşumu ile 

sonuçlanır. Makrofajların köpük hücresine dönüşümü aterosklerotik plaklarda daha 

belirgin gözlenmektedir. Plak merkezi nekrotik bir hal alarak amorf ve yapışkan 

özellikte lipid materyalleri ve kolesterol kristallerini içermektedir. Oluşan lezyon 

merkezi ateromatöz çekirdek olarak isimlendirilir ve fibröz kapsülle kaplanır. 

Aterosklerotik plaklar ülserasyon, tromboz, kalsifikasyon ve plak rüptürüyle birlikte 

bulunan ilerlemiş komplike lezyonlara gelişir (Şekil 2-1) (19). 
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Şekil 2-1:Aterosklerotik lezyonun progresyonu 

Erken yağlı çizgilenme lezyonları dendritik hücrelerin ve makrofajların toplanmasını 

uyaran, apolipoprotein B içeren lipoproteinlerin (apoB-LP) subendotelyal boşlukta 

birikimi ile karakterize edilir. Aterosklerotik lezyon ilerledikçe düz kas hücreleri ve T 

hücreleri de intimaya infiltre olur ve apoB-LP tutulması artar. Hassas plaklar apoptotik 

hücrelerin birikimi ve defektif fagositik klirens (efferositoz) ile karakterize edilir, lipid 

dolu nekrotik korun oluşumuna neden olur. Fibröz kapsül incelmesi lezyon stabilitesini 

azaltır, bu aterosklerotik plakları yırtılmaya duyarlı hale getirir ve trombüs oluşumuna 

neden olur (20). 

2.1.1. Endotel Fonksiyon Bozukluğu ve Makrofaj Diapedezi 

Endotel, vasküler homeostazın başlıca düzenleyicisidir. Fizyolojik olarak 

endotel hücreleri nitrik oksit (NO), prostasiklin (PGI2) ve endotelin salarak ve 

angiotensin II aktivitesini kontrol ederek vasküler tonus ve düşük oksidatif stres 

düzeylerini sürdürürler. Endotel plazma bileşenlerinin vasküler geçirgenliğini, platelet 

ve lökosit adezyonunu ve agregasyonunu ve trombozu da aktif olarak düzenlemektedir 

(21). 

Aterogenez sürecinin erken evresinde meydana gelen endotel fonksiyondaki 

bozukluklar aterosklerotik plak oluşumu, ilerlemesi ve komplikasyonlarına katkıda 

bulunmaktadır (22).  

Ateroskleroz risk faktörlerinin aynı zamanda endotel hücre fonksiyonunu da 

etkileyebildiği bilinmektedir. Geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri olan 

dislipidemi, arteryal hipertansiyon, hiperglisemi ve diyabet endotel fonksiyon 

bozukluğu (endothelial dysfunction)  ile ilişkilidir. Ayrıca okside-LDL, renin-

anjiotensin sistemi ve insülin rezistansı da endotel fonksiyon bozukluğu patojenezinde 

önemli rol oynamaktadır . Bu risk faktörlerinin etkisiyle endotel zararlı stimuluslara 

cevap olarak “endotel disfonksiyonu” olarak bilinen gelişen şartlara uyum 
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sağlayamayan bir duruma fenotipik modülasyona uğramaktadır. Bu durum sağlıklı 

endotel hücrelerinde kullanılan homeostatik mekanizmaların kaybı veya regülasyonun 

bozulması ile karakterizedir. Endotel hasarı veya disfonksiyonu sonrasında normal 

vasküler homeostatik durum bozulur: 

 Endotele lökosit ve trombositlerin yapışabilirliği artar. 

 Lokal vasküler ortam “prokoagülan” hale gelir. 

 Yapışan trombosit ve lökositlerden inflamasyonu başlatan, sitokinler, 

büyüme faktörleri, vazoaktif maddeler salınır. 

 Düz kas hücreleri intimaya göç ederek çoğalırlar. 

 Makrofajlar LDL birikintilerini fagosite ederek köpük hücreleri haline 

dönüşür. 

 

Genel olarak bakıldığında, endotel fonksiyon bozukluğunda endotel 

permeabilitesinde, lökositlerin adezyonunda ve prokoagulan moleküllerin 

ekspresyonunda artış gözlenmektedir (21). 

Aterosklerozun erken yağlı çizgilenme lezyonları endotelin aktivasyonuna ve 

adezyon moleküllerinin artmasına neden olmaktadır (23, 24, 25). Bu süreç aterojenik 

lipoproteinlerinin filtrasyonunu ve monositlerle T hücrelerinin subendotel boşluğa 

girişini kolaylaştırmaktadır. Monositler endotelden subendotel alana göç ettikten 

(transmigrasyon) sonra, hem endotel hücreleri hem de damar düz kas hücreleri 

tarafından üretilen makrofaj-koloni stimüle edici faktör (M-CSF) etkisiyle makrofajlara 

farklılaşırlar. Lipid birikimi makrofajlarda aktivasyona ve ilerleyen süreçte köpük hücre 

(foam cell) oluşumuna neden olmaktadır. (şekil 2-2) Normal LDL’nin hücre içine 

alınması yavaş olduğu ve reseptörünün sayısı azaltıldığı (down-regulation) için 

monosit/makrofajların köpük hücreye dönüşümüne neden olmazlar. Ancak modifiye 

(asetile veya oksidize) LDL’nin hücre içine alınması hızlı olduğu ve hücresel 

kolesterolde artışa cevap olarak çöpçü reseptörlerinin sayısı azaltılmadığı için köpük 

hücre oluşumunu (makrofajlarda kolesterol birikimi) indüklerler (26). İlerleyen evrede 

damar düz kas hücreleri proliferatif bir fenotip kazandıkları gelişmekte olan 

neointimaya göç ederler. Burada düz kas hücreleri tarafından eksprese edilen neointimal 
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büyüme faktörleri ve adezyon molekülleri göç eden makrofajların ve T hücrelerinin 

intimada tutulmasına katkıda bulunurlar  (27). 

Diapedez (transendotelyal migrasyon) kan hücrelerinin (özellikle lökositlerin) 

sağlam damar duvarından geçişi ve çevre dokuya girişi olarak tanımlanmaktadır. Kan 

lökositlerinin damar dışına çıkışı immun survilansta önem taşımaktadır. Ayrıca 

inflamasyon ve ateroskleroz gelişiminde elzem ilk aşamadır (20).  

İnflamatuar monositlerin toplanmasının aterosklerotik lezyon oluşumunun hem 

başlangıcını hem de ilerlemesini indüklediği bildirilmiştir. Bu sürecin adezyon 

molekülleri ve proinflamatuar sitokinlerin ekspresyonu tarafından kontrol edildiği 

bilinmektedir (28,29). 

 

Şekil 2-2: ApoB-LP tutulumu monosit toplanmasını ve köpük hücre oluşumunu promote 

eder 

Apolipoprotein B içeren lipoproteinler (apoB-LP) intimaya girer, proteoglikanlara 

bağlanır, oksidasyon ve sekretuar fosfolipaz A2 (sPLA2) ve sekretuar sfingomyelinaz 

(S-SMase) tarafından hidroliz gibi çeşitli modifikasyonlara uğrar. Bu modifikasyonlar, 

endotel hücreler tarafından kemokin salınımı ve adezyon moleküllerinin değişmiş 

ekspresyonu ile karakterize edilen inflamatuar cevabı uyarır. Modifikasyonlar 

lipoprotein toplanmasına da katkıda bulunur ve sonrasında lipoprotein tutulumunu 

promote eder. İnflamatuar sinyaller intimaya monosit göçüne neden olur, burada 

monositler makrofajlara farklılaşırlar, doğal ve modifiye lipoproteinleri bünyelerine 

alarak köpük hücre oluşumuna neden olurlar. Köpük hücreler lipoprotein 

modifikasyonlarını ve tutulumunu arttırırlar (20). 
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2.2. Endotel Hücre-Lökosit Bağlantılarında Görevli Adezyon Molekülleri 

Adezyon molekülleri lökositlerin endotelden geçişi sürecinde önemlidir. 

Lökositler bağlantılarda adesif proteinlerle etkileşime girerek endotelin karşısına 

geçebilirler.  Lökositler üzerinde diapedezle ilişkili; Lökosit Bağlantı Adezyon 

Molekülü-A (JAM-A), lökosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (LFA-1) (αLβ2), Mac-1 

(αMβ2), (Very late antigen-4 (VLA-4), αLβ1) integrinleri yer alırken, endotelyumda 

Endotel Bağlantı Adezyon Molekülü-A (JAM-A), immunoglobulin süperailesi 

üyelerinden İntersellüler Adezyon Molekülü 1 ve 2 (ICAM-1 ve ICAM-2), Vasküler 

Hücre Adezyon Molekülü-1 (VCAM-1), Endotelyal Hücre Adezyon Molekülü 

(ESAM), Platelet/Endotelyal Hücre Adezyon Molekülü-1 (PECAM-1) ve Prolin-zengin 

Glikoprotein CD99 gibi adezyon molekülleri bu süreçte görev almaktadırlar (30). 

İnflamasyonlu endotel yüzeyinde P-selektin ve E-selektinlerin lökositler 

üzerindeki ligandlarına bağlanması, lökositlerin kan akışı içindeki hızlarını yavaşlatır ve 

vasküler duvar üzerinde hücrelerin yuvarlanmasına neden olur. Yuvarlanma sonucu 

yavaşlayan dolaşımdaki lökositler endotel tarafından sentezlenen kemokinler gibi 

lökositleri stimüle edici sinyalleri -CC-kemokin ligand 5 ve CXC-kemokin ligand 8 (IL-

8 olarak da bilinir)- algılayabilir (31,32). Lökositler endotel boyunca PECAM-1, CD99 

ya da JAM ailesinin üyeleri gibi diğer transmembran reseptörleri çekerek alt damar 

dokusuna ilerlemekte (33,34,35) ve kemokinler tarafından yönlendirilerek endotelden 

inflamasyonlu dokuya göç etmektedirler (36). 

Kemokinler lökositlerdeki spesifik G-protein-kaplı kemokin reseptörlerine 

bağlanmaktadır. Kemokin reseptörlerinin aktivasyonu lökosit integrinlerini aktive eden 

intrasellüler sinyal yolaklarını uyarmaktadır. G-protein kaplı reseptörlerin aktivasyonu 

sonucu lökosit integrinleri, intersellüller adezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve vasküler 

hücre adezyon molekülü-1 (VCAM-1) gibi immunoglobulin superailesi üyelerine 

bağlanarak endotel plazma membranı apikal yüzeyine hücrelerin sıkı adezyonunu 

sağlamaktadır. Burada β2-integrinler ve ligandı ICAM-1 ile integrin VLA4 ve ligandı 

VCAM-1 arasındaki etkileşimler, lökosit adezyonu için önemlidir.   

Sonuç olarak selektin-aracılı yuvarlanma ve integrin-aracılı güçlü adezyon 

birlikte vasküler endotelyumun luminal yüzeyine lökositlerin akümülasyonunu promote 

etmektedir ve lökositler ameboid tarzda aktif olarak göç ederek endotelden 

interstisyuma geçmektedirler. (şekil 2-3) (36). 
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Şekil 2-3: Lökosit transmigrasyonu kaskadı (36) 

 

ICAM-1, lökosit CD11a/CD18 ve/veya CD11b/CD18 etkileşimleri yoluyla 

endotel hücrelerin apikal yüzeyine lökositlerin sıkı adezyonunda (37,38); VCAM-1 ise 

CD49d/CD29 taşıyan monosit ve lenfositlerin sıkı adezyonunda gereklidir. Diapedez 

sürecinde VCAM-1 moleküllerinin toplandığı gözlenmiştir. ICAM-1 ve VCAM-1 

transendotelyal migrasyondan önce oluşan aktinden zengin kenetlenme yapılarında 

yoğun olarak bulunmaktadır (39,40). 

Platelet/endotelyal hücre adezyon molekülü-1 (PECAM-1; CD31 olarak da 

adlandırılır) immunoglobin süperailesi üyesidir, endotel hücre sınırlarında konsantre 

olmuştur ve plateletlerin ve lökositlerin üzerinde yaygın bir şekilde eksprese 

edilmektedir. Lökosit yüzeyindeki PECAM ve endotelyal PECAM arasındaki homofilik 

etkileşimler transendotelyal göç için gereklidir (41,42). Şekil 2-4’ de diapedez sürecinde 

yer alan adezyon molekülleri gösterilmiş ve tablo 2-1’de bu sürece katılan endotel ve 

lökosit hücre molekülleri özetlenmiştir. 
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Şekil 2-4: Transendotelyal migrasyon (diapedez) sürecinde yer alan adezyon molekülleri 

(43) 

 

Tablo 2-1: Transendotelyal migrasyona katılan endotel ve lökosit hücre molekülleri (44) 

Endotel molekülü Lökosit ligandı Endotel ligandı 

ICAM-1 CD11a/CD18, CD11b/CD18  

VCAM-1 CD49d/CD29  

JAM-A CD11a/CD18 JAM-A 

JAM-B Lökositlerde tanımlanmamıştır JAM-B, JAM-C 

JAM-C CD11b/CD18 JAM-C, JAM-B  

ESAM Bilinen yok ESAM 

PECAM-1 PECAM-1 PECAM-1 

CD99 CD99 CD99 

CD99L2 CD99L2 CD99L2 

VE-Kadherin Bilinen yok VE-Kadherin 

 

2.3. Bağlantı Adezyon Molekülü-A (JAM-A) 

Bağlantı adezyon molekülü-A (Junctional adhesion molecule-A, JAM-A) ilk 

olarak farelerin endotel ve epitel hücre temaslarında, plateletlerde (8) ve lökositlerin 

yüzeyinde (45, 46) hücre yüzey proteini olarak keşfedilmiştir. 
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 JAM-A, JAM-1 ya da F11 reseptörü (F11R) olarak da adlandırılır, 

immunoglobulin reseptör süperailesinin üyesidir. Epitel ve endotel hücrelerde eksprese 

edilen sıkı bir bağlantı molekülü olan JAM-A, komşu hücrelerin etkileşiminde 

monositlerin ve nötrofillerin damar dışına çıkışında (ekstravazasyon) görev almaktadır 

(8,47).  

JAM-A başlıca karaciğer, böbrek, pankreas, kalp, beyin, lenf nodları, barsak, 

akciğer, plasenta ve vasküler dokular gibi çeşitli dokuların endotel ve epitel hücrelerinin 

yüzeyinde eksprese olmaktadır (8,46). JAM-A ayrıca plateletler, monositler, lenfositler, 

nötrofiller, eritrositler, makrofajlar ve dendritik hücrelerin yüzeyinde de eksprese 

edilmektedir (6,46), JAM-A proteini nötrofillerin ve mononükleer hücrelerin 

transendotelyal migrasyonu (diapedez) (7,8,47) ve aktive endotelyal yüzeye platelet 

adezyonunda işlev görmektedir (3). 

JAM-A’nın migrasyon dışında polarite, parasellüler permeabilite ve 

proliferasyon gibi birçok hücresel fonksiyonda yer aldığı bildirilmiştir (8, 48-61). 

İn vivo çalışmalarda JAM-A bloke edildiğinde inflamasyonun (8) ve diapedezin 

(14) azaldığı gösterilmiştir. Anti-JAM-A monoklonal antikoru ile lökosit diapedezinin 

hem in vitro hem de in vivo inhibe edilmesiyle JAM-A’nın diapedezdeki önemli rolü 

ortaya konmuştur (8,47).  

Aterosklerotik plaklarda ve ateroskleroz hayvan modellerinde yapılan 

çalışmalarda saptanan yüksek düzeydeki JAM-A proteini ve JAM-A mRNA’sı da JAM-

A’nın ateroskleroz patojenezinde yer aldığına işaret etmektedir. (63). 

Ayrıca yüksek kolesterollü diyet ile beslenen apolipoprotein E-eksik farelerin 

karotid arterlerindeki aterosklerotik endotelde JAM-A’nın yukarı yönde düzenlendiği 

(upregulation) ve monositlerin ve T hücrelerinin karotid arterlerde toplanmasında görev 

aldığı gösterilmiştir (30). 

JAM ailesi üç temel üyeden; JAM-A (6,8), JAM-B (64,65) ve  JAM-C (66,67) 

ve dört yardımcı üyeden; ESAM (endotel hücre spesifik adezyon molekül, endothelial-

cell-specific adhesion molecule) (68), CAR (Coxsackie virus ve adenovirus reseptörü) 

(69), JAM-4 (70) ve JAM-L’den (71) oluşmaktadır.  

JAM-B ve JAM-C yüksek endotelyal venüller ve lenfatik endotelyal hücrelerde 

eksprese edilir (9). JAM-B başlıca kalp, lenf nodları, beyin ve böbrek endotel 

hücrelerinde tespit edilmiştir. JAM-C’nin de endotel hücrelerde, lökositlerde ve bazı 

epitel hücrelerde (72) ve plateletlerde (66,73,74,75) ekprese olduğu gösterilmiştir. 
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JAM-C’nin insan lökositlerinde eksprese edildiği ve JAM-B ile etkileşime 

girdiği gösterilmiştir. Bu durum lökositlerde eksprese edilen JAM-C’nin lökosit 

adezyonu ve migrasyonu sırasında endotelyal JAM-B için ligand olduğuna işaret 

etmektedir (66). (şekil 2-5) JAM-C endotel hücrelerin kenarlarında yoğunlaşmıştır. 

JAM-C molekülünün JAM-C ile homofilik etkileşime ya da JAM-B ya da CD11b/CD18 

(LFA-1) ile heterofilik etkileşime girebildiği gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2-5: Lökosit-platelet-endotel hücre etkileşimlerinde JAM-A, JAM-B ve JAM-C’nin 

rolü. (9) 

 

JAM-A glikoproteini bir intrasellüler PDZ-domen bağlayıcı motif, 

transmembran segment ve iki ekstrasellüler immunoglobulin (Ig) domeninden oluşur. 

PDZ-domen bağlayıcı motifin sıkı bağlantı bileşenlerinden okludin, zonula okludens 1 

(ZO-1) ve singulin ile ilişkili olduğu ve hücre sinyalinde gerekli olduğu gösterilmiştir 

(9,76). PDZ domenleri tek bir proteinde sıklıkla çok sayıda kopyalar halinde bulunan 

protein-protein etkileşim modülleridir. Birçok durumda, PDZ domenleri ilişkide 

oldukları proteinlerdeki C-terminal motifleri tanırlar (77). PDZ-domen içeren proteinler 

plazma membranının ayrı subsellüler domenlerindeki daha büyük protein 

komplekslerini oluşturmak için kullanılan iskele proteinleri olarak işlev görmektedirler. 

(78). (Şekil 2-6) 
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Şekil 2-6: JAM-A’nın yapısı ve  JAM-A’nın genel sinyal modeli: 

a) Membran distal domen D1 değişken bir immunoglobulin benzeri ilmekten oluşur 

(IgV) ve homodimerizasyona aracılık eder. Membran proksimal domen D2 sabit bir 

immunoglobulin benzeri ilmekten oluşur (IgC). Sitoplazmik kuyruk, iskele proteinlerini 

içeren PDZ domenine bağlanan bir karboksi-terminal PDZ bağlayan motif ile sonlanır. 

JAM-A’nın dimerizasyonu, PDZ içeren iskele protein komplekslerinin oluşumunu ve 

sonrasında sinyal olaylarını kolaylaştıran iki PDZ bağlayan domeni yakınlaştırır. b) 

Epitel hücre göçünü düzenleyen JAM-A yoluyla dış-iç sinyal modeli: dimerize JAM-A, 

Rap1A’yı aktive etmek için Afadin/Rap1A ve PDZ-GEF2’yi yakınlaştırır. Aktif GTPaz 

hücre yüzeyi β1 integrin proteinini stabilize etmek için hareket eder ve hücre göçünü 

regüle eder (79). 

 

JAM-A sıkı bağlantılarda apikal olarak konumlanmıştır (8,46) ve sıkı bağlantı 

bileşenlerinden singulin ve okludin ve büyük kompleksler için iskele olarak görev 

yapan PDZ-domen içeren proteinlerden ZO1, afadin-6 (AF6), PARD3 (partitioning 

defective 3) ve kalsiyum/kalmodulin-bağımlı serin protein kinaz enzimi (CASK) ile 

ilişkilidir (53,80,82). (Şekil 2-7) JAM-A’nın epitel ve endotel hücreleri arasında hücre 

kontaktlarının oluşumundaki fonksiyonunun intrasellüler sinyal molekül 

komplekslerinden proteaz-aktive reseptör-3 (PAR-3), atipik protein kinaz C (PKC), 

Cdc42, and PAR-6 ile ilişkisi ile bağlantılı olabileceği önerilmiştir (53,82). 
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Şekil 2-7: Endotelyal bağlantı bileşenleri ve hücre iskeleti ile ilişkileri.  

Endotel hücrelerin lateral yüzeyleri boyunca sıkı ve yapışık bağlantılar bir arada 

bulunur. Okludin, klaudin ve JAM proteinlerinin ekstrasellüler domenleri sıkı 

bağlantıları oluşturmak için homofilik etkileşimler oluştururlar. Bu proteinlerin 

intrasellüler domenleri ZO proteinleri (ZO-1/ZO-2) ve şekilde yer almayan diğer 

bileşenler aracılığıyla aktin hücre iskeletiyle etkileşirler. Yapışık bağlantıların başlıca 

transmembran bileşeni Vasküler Endotelyal Kadherin (VE-Kadherin)’dir. Sitoplazmik 

domen α ve β-katenin ve muhtemelen diğer tanımlanmamış bileşenler (X) yoluyla hücre 

iskeleti ile etkileşirler. p120 katenin, kadherin kompleksinin stabilitesini sürdürmek için 

destekleyici bir rol üstlenir (83). 

 

2.4. JAM-A Geninin Yapısı 

JAM-A geni kromozom 1q21.1-21.3’de lokalize olmuştur (84) ve memelilerde 

yüksek oranda korunmuştur (85). Şekil 2-8’de JAM-A geninin şematik diyagramı 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-8: JAM-A geninin şematik diyagramı. Ekzonlar gri kutularla ve intronlar 

çizgilerle belirtilmiştir (59) 
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JAM-A, platelet aktivasyonu ve agregasyonunu indükleyen stimulatör 

monoklonal antikor M.Ab.F11’in protein hedefi olarak keşfedilmiş ve karakterize 

edilmiştir. (3). JAM-A proteininin N-glikozilasyon derecesinde farklılık gösteren 2 

formu (32kDa ve 35 kDa) tanımlanmıştır (86). JAM-A’nın 2 transkriptinden tip 1 

mRNA ve tip 2 mRNA’nın arasındaki başlıca fark 5′ UTR bölgelerindedir. Tip 1’de 5′ 

UTR daha kısadır, ekzon 1 (E1) tarafından kodlanır ve translasyon başlangıç bölgesini 

içerir. Tip 2 mRNA’da 5′ UTR en az 3 ekzon tarafından kodlanır (E1a, E1c ve E1’in bir 

kısmı). Ekzon 1 5′ UTR’yi ve sinyal dizisinin büyük bir kısmını kodlar. Ekzon 2 sinyal 

dizisinin kalan kısmını ve olgun JAM-A proteininin N-terminalini kodlar. Ekzon E3 ve 

E4 ilk Ig katlanmasının büyük bir kısmını kodlar. İkinci Ig katlanması ekzon E5 ve E6 

tarafından kodlanır. Transmembran domen ekzon 7 tarafından kodlanırken, ekzon E8, 

E9 ve E10 sitoplazmik kuyruğu kodlar (87). Tip 1 mRNA, promoter P1 tarafından 

JAM-A geninden üretilen çalışılmış bütün hücrelerde başlıca transkripttir. Tip 2 mRNA 

tip 1’den daha düşük seviyelerde bulunur ve yalnızca endotel hücrelerde bulunur. 

(55,88). (Şekil 2-9) 

 

 

Şekil 2-9: JAM-A geninin yapısal özellikleri. Ekzonlar gri, intronlar beyazla gösterilmiştir. 

P1 ve P2 promoterları siyahla gösterilmiştir. E1a, E1b, E1c, E1–E10: ekzon 1a, 

1b, 1c, 1–10. (87) 

 

2.5. Lökosit Fonksiyon-İlişkili Antijen-1 (LFA-1) 

İntegrinler kovalent olmayan etkileşimlerle birbirine bağlanmış iki altbirimden 

(α/β) oluşan membran hücre adezyon molekülleridir. İntrinsik enzimatik özellikleri 

olmamasına rağmen, integrinler çift yönlü sinyal ileticileridir 24 insan integrininin 
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dokuz tanesi altbiriminde bu integrinlerin başlıca ligand bağlayan domeni olan I-domeni 

(inserted domain) içermektedir (89). 

Lökosit fonksiyon-ilişkili antijen-1 (LFA-1); αLβ2 integrin, CD11a/CD18 ya da 

ITGAL olarak da adlandırılır. LFA-1, I-domen içeren ve lökositlerin yüzeyinde 

eksprese edilen, αβ heterodimerik bir transmembran glikoproteindir (11). Antijen 

spesifik cevaplar (90), lenfositler tarafından hedeflenme (91) ve inflamasyon 

bölgelerinde monosit (92) ve nötrofil (93) diapedezi gibi adezyon reaksiyonlarında 

önemlidir. 

Adezyon moleküllerinin integrin süperailesine ait olan LFA-1, immün hücre 

altgruplarında büyük ölçüde eksprese olmaktadır. LFA-1 molekülü kovalent olmayan 

etkileşimlerle bağlanmış heterodimerik α (180kDa) and β (95kDa) altbirimlerinden 

oluşmaktadır (12,94). LFA-1  α altbirimi (CD11a) yaklaşık 200 amino asit kalıntısından 

oluşan bir amino terminal I-domeni içerir. I-domeni yapısal olarak α altbirimin üzerinde 

yer alır (94,95). I-domeni, 7 adet α-heliks ile çevrilmiş merkezi hidrofobik β-tabaka ve 

ligand bağlanması için gerekli olan bir Mg
2+

 içeren metal iyon-bağımlı adezyon 

bölgesine sahiptir (Şekil 2-10). LFA-1’in I-domeni JAM-A için fonksiyonel bir 

bağlanma bölgesi içermektedir (10). 

 

 

Şekil 2-10: LFA-1’in I-domeni. (N-terminal mavi, C-terminal kırmızı ile gösterilmiştir) 

(96) 
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2.6. LFA-1 Geninin Yapısı 

LFA-1 geni kromozom 16p11.2’de lokalize olmuştur (97). 50528 bç 

büyüklüktedir. 31 ekzona ve 20 transkripte sahiptir (98). 

Delesyon analizleri, transkripsiyon başlangıç bölgesine doğru 5’ ilk 40 baz 

çiftinin promotor fonksiyonu için gerekli olduğunu göstermiştir (99). 

LFA-1 promotor bölgesini ve 5’ flanking bölgesini içeren 1,7 kilobaz’lık 

fragmentin transgenik farelerde LFA-1 promotor bölgesinin lökosit-spesifik 

ekspresyonunu yönlendirmek için gerekli olduğu gösterilmiştir, bu durum ekspresyonun 

doku spesifikliğini yönlendiren dizilerin bu bölgede bulunduğunu göstermektedir (100). 

 

2.7. Transendotelyal Migrasyon (Diapetez)’de JAM-A ve LFA-1 Etkileşim Modeli 

JAM-A’nın iki Ig domeninden ilki olan membran-distal Ig domeni (D1), diğer 

bir JAM-A reseptörüne homofilik bağlanmada görevlidir (Şekil 2-11). Bu domen 

homodimer oluşumunda gerekli Arg-Val-Glu dimerizasyon motifi içerir (101). 

Homofilik bağlanma sıkı bağlantı içeren karşılıklı endotel hücreler arasında (trans) ya 

da dimer oluşumu sırasında bitişik reseptörler arasında (cis) meydana gelebilir 

(102,103). Lökosit transendotelyal migrasyonu sırasında bu reseptörler arasındaki 

homofilik transendotelyal etkileşimler göç eden lökositin bağlantıdan geçmesini 

sağlamak için bozulurlar (6). JAM-A, membran-proksimal Ig domen 2 (D2) aracılığıyla 

lökosit fonksiyon ilişkili antijen (LFA-1) ile etkileşime girmektedir (7,10). 

 

Şekil 2-11: JAM homofilik adezyonu (36) 
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Wojcikiewicz ve ark. (104) göç eden lökositin yüzeyinde eksprese olan LFA-

1’in JAM-A’da membran-proksimal Ig domen 2 (D2)'ye bağlanarak JAM-A homofilik 

etkileşimlerini zayıflattığını göstermişlerdir. LFA-1 göç eden lökositin endotel hücre 

bağlantısında toplanmasını sağlar ve JAM-A’nın homofilik etkileşimini stabilize etmede 

önemli olan JAM-A’nın D2 domenini bloke eder. Zayıflamış JAM-A etkileşimi 

bozulurken daha güçlü LFA-1/JAM-A etkileşimi kalır ve lökositin endotelyal 

bağlantıda ilerlemesi sağlanır. Böylece LFA-1 molekülü JAM-A’nın D2 domenini işgal 

ederek homofilik JAM-A etkileşimlerini destabilize edebilir, bağlantı bölgelerini 

gevşetir ve lökositin transendotelyal migrasyonunun ilerlemesini sağlar. Şekil 2-12’de 

JAM-A aracılı lökosit transmigrasyon mekanizmaları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2-12: JAM-A aracılı lökosit transmigrasyonunun mekanizmaları (79) 

a) Adezyon reseptör-ligand etkileşimleri b) lökositlerle trans-etkileşimleri etkisiyle 

endotel/epitel hücreiçi sinyallerindeki değişimler c) Par3/Par6/aPKC yoluyla JAM-A 

lökosit sinyalinde ve hücre polaritesindeki değişimler d) Çözünebilir JAM-A ile JAM-A 

sinyalinin engellenmesi. 
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Şekil 2-13’de lökosit adezyonu ve transmigrasyonunda JAM-A ve JAM-C’nin 

moleküler modelleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-13: Lökosit adezyonu ve transmigrasyonunda JAM-A ve JAM-C’nin moleküler 

modelleri 

A- Endotel hücre bağlantılarında JAM-C JAM-B ile heterofilik etkileşim kurar. 

Bağlantı kompleksinin açılmasından sonra endotelyal hücre JAM-C, lökosit 

Mac1 ile etkileşerek lökositlerin adezyonunu ve diapedezini destekler. 

Lökosit JAM-C VLA4 ve JAM-B arasındaki etkileşimlere olanak verir. 

Bağlantıların bazal kısımlarında JAM-C bağlantının kapanmasını sağlayarak 

lökositlerin geri kaçışını engeller. 

B- Lökositlerin transendotelyal migrasyonu sırasında bağlantı kompleksi geçici 

olarak açılır. Endotel hücrelerin stimülasyonu sonucu JAM-A’nın apikal 

yüzeye çıkışı lökositleri bağlantıya doğru yönlendirir. LFA-1 JAM-A’nın 

membran-proksimal domeni ile etkileşerek JAM-A’nın homofilik 

etkileşimlerini engeller ve lökosit transmigrasyonunu başlatır. Endotel hücre 

JAM-A'sı transmigrasyon sırasında merkezi halka benzeri bir yapıda 

konsantre olurken, lökosit JAM-A’sı adezyonun bozulması ve polarite için 

gerekli sinyaller oluşturur. JAM-A heterofilik ve homofilik etkileşimleri 

koordine ederek lökosit diapedezini kolaylaştıran moleküler bir fermuar 

oluşturur. (36) 
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Lökositlerin transendotelyal göçü inflamatuar cevapta önemlidir. Bununla 

birlikte transendotelyal göç aşırı ya da uygun şekilde lokalize olmadıysa birçok 

patolojik süreci başlatabilir. Örneğin aterosklerotik plak gelişiminin erken aşamasında 

lökositlerin transmigrasyonu gözlenmektedir (16). 

Diapedezin başlangıç aşamalarından lökosit yuvarlanması, aktivasyonu, 

adezyonu ve yerdeğiştirmesi geriye dönüşümlüdür ve inflamasyon bölgesinde 

postkapiller venüllere bağlanan lökositlerin çoğu yeniden dolaşıma katılır. Ancak 

lökosit diapedezi bir kez gerçekleştiğinde geriye dönüş olmaz (105).  

 

2.8. Aterojenezde JAM-A ve LFA-1 Molekülleri 

Lökosit adezyonu ve transendotelyal göç aterojenezin ve diğer inflamatuar 

vasküler hastalıkların önemli bileşenleridir. Lökosit toplanması; lökositin ilk bağlanma 

aşaması ve aktive olmuş endotel hücrelerin yüzeyinde yuvarlanması, lökositin durması 

ve sıkı adezyonu ve neointimaya transmigrasyonu aşamalarından oluşmaktadır. 

Lökositlerin başlangıçtaki yuvarlanma süreci aktive olmuş endotel tarafından eksprese 

edilen başlıca selektinler ile sağlanmaktadır (31). 

Monositlerin kan damarlarının intimasında toplanması aterosklerozun 

patogenezinde ve ilerlemesinde önemli rol oynar (106,107). Endotel hücrelerin 

inflamatuar sitokinlere maruz kalmasını takiben, JAM-A endotelin luminal yüzeyinde 

eksprese edilir (55) burada JAM-A etkileşimleri aracılığıyla plateletlerin inflamasyonlu 

endotel hücrelere başlangıç adezyonunda bir çıpa olarak iş görür (108). Bu durum JAM-

A‘nın inflamatuar tromboz ve aterosklerozdaki önemine göstermektedir (63). Koroner 

kalp hastalarının dolaşımındaki artmış JAM-A düzeyleri KKH’ nın (109), böbrek 

disfonksiyonunun (110) ve hipertansiyonun (111) ciddiyeti ile ilişkilidir. Bu nedenle 

JAM-A düzeyinin tespiti kardiyovasküler hastalıklarda klinik evre teşhisi açısından 

destek sağlayabilir.  

JAM-A molekülünün sağlıklı insan arterlerinin düz kas hücrelerinde eksprese 

edilmediği, fakat koroner arter hastalarında aterosklerotik plaklarda makrofaj, köpük 

hücreleri ve düz kas hücrelerinde yüksek oranda eksprese edildiği tespit edilmiştir (88). 

JAM-A’nın inflamatuar sitokinlere maruz kalmamış kültürü yapılmış düz kas 

hücrelerinde eksprese edilmediği, bununla birlikte proinflamatuar sitokinlere maruz 

kalmış kültürü yapılmış düz kas hücrelerinde eksprese edildiği gösterilmiştir. 
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Proinflamatuar sitokinler ile uyarılan insan aortik düz kas hücrelerinin 

aterojenezde önemli olan proliferasyonu ve göçü JAM-A geninin susturulmasıyla bloke 

olmuştur. Bu durum JAM-A'nın sadece makrofaj diapedezi değil düz kas hücrelerinin 

göçünde de rol oynadığını göstermektedir. JAM-A’nın aterosklerozda sadece plak 

oluşumunun başlangıç aşamalarında değil damar plaklarının gelişimi ve büyümesinde 

de önemli fonksiyonları olduğuna işaret edilmektedir (112). Koroner arter hastalarının 

damarlarında JAM-A mRNA ve proteininin yüksek seviyelerde eksprese olduğunun 

gösterilmesi de bunu doğrulamaktadır (63). 
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2.9. JAM-A ve LFA-1 Gen Varyasyonları ve Hastalıklar 

JAM-A ve LFA-1 gen değişimlerinin hastalıkların gelişim riski ve metabolik 

parametreler üzerindeki etkilerini araştıran çok az sayıda çalışma mevcuttur (59,113).  

Çin popülasyonunda JAM-A gen varyasyonlarının hipertansiyon ve obezite 

gelişimindeki etkilerinin incelendiği çalışma sonucunda JAM-A rs790056 ve rs2774276 

gen varyasyonlarının anti-hipertansif ilaç kullanmayan bireylerde bireylerarası kan 

basıncı değişimlerinden, JAM-A rs2481084 ve rs3737787 gen varyasyonlarının ise 

bireylerarası vücut kitle indeksi değişimlerinden sorumlu olabileceğine dair bulgular 

edinilmiştir (59). 

LFA-1 gen varyasyonları ile ilişkili yapılan ender çalışmalardan biri Çin’de 

sporadik infiltratif meme kanserli hastalarda yapılmıştır. Bu araştırmada hastalarda 

rs2230433 heterozigot GC genotipi yüksek, G allel frekansı düşük bulunmuştur 

(p<0,05). Bu araştırmada incelenen 3’-UTR’de yer alan rs8058823 varyasyonunun ise 

normal homozigot genotip ve allel frekansları (AA genotipi ve A allelinin) hastalarda 

düşük (p<0,001) iken; heterozigot AG genotipi meme kanserli hastalarda yüksek 

bulunmuştur (P <0,001). Fu ve ark. (113) bu çalışmanın sonucunda rs8058823 A>G 

varyasyonunun meme kanseri riski ile ilişkili olduğunu önermişlerdir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Seçilen Örneklerin Tanımı 

Bu çalışmada iki örnek grubu kullanıldı. Birinci grupta hipertansiyon ve kalp 

rahatsızlığı hikayesi olmayan sağlıklı bireyler kontrol grubunu oluşturdu. 

İkinci grup İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim 

Dalı tarafından takip edilen koroner kalp hastalığı tanısı konmuş hastalardan 

oluşturuldu. 

Diğer klinik parametrelere ait ayırımlar yukarıda belirtilen klinik tarafından 

yapıldı ve kan örnekleri bu birim tarafından sınıflandırılarak anabilim dalımıza 

gönderildi. 

Kontrol grubu: Herhangi bir iskemik kalp hastalığı bulgusu, hipertansiyon, 

metabolik rahatsızlık (diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği vs.), 

ailede bilinen erken yaş iskemik kalp hastalığı, lipid metabolizma bozukluğu 

olmayanlar kontrol grubuna alındı. 

Koroner kalp hasta grubu: Eğer hasta MI geçirmişse veya anjina var fakat MI 

geçirmemişse tanı amacıyla farmakolojik stres testi veya MIBI ile myokard 

perfüzyonuna bakıldı. Sonuç negatifse çalışma grubuna dahil edilmedi, pozitifse hasta 

koroner kalp hastası kabul edilip anjiyografi önerilerek çalışma grubuna alındı. 

Seçilen olgulara ait DNA’lar izole edildi, saflık tayinleri yapıldı ve DNA 

düzeyleri hesaplandı. Elde edilen DNA örneklerinde JAM-A ve LFA-1 genlerine ait 

varyasyonlar Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Restriksiyon Fragmanı Uzunluk 

Polimorfizmi (RFUP) ve agaroz jel elektroforezi teknikleri kullanılarak incelendi. Hasta 

ve kontrol gruplarında genotip ve allel dağılımları istatistiksel analizle incelendi ve 

hastalık gelişiminde risk oluşturup oluşturmadıkları tespit edilmeye çalışıldı. 

3.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Agaroz, tris baz, borik asit, EDTA (dihidrat), etidyum bromür, 6X DNA 

yükleme boyası (Fermentas), 50 bç DNA marker (Fermentas), dNTP (Fermentas), Taq 

DNA polimeraz (Fermentas), primerler (Integrated DNA Technologies), MgCl2 

(Fermentas), 10X Taq tamponu (Fermentas), restriksiyon enzimleri (Fermentas), DNA 

izolasyon kiti (Roche).  
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3.3. Kullanılan Gereçler 

Thermal Cycler cihazı (Applied Biosystems), Otoklav, Etüv, ısı bloğu, Dijital 

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

Elektroforez Sistemi (E-C 350 MIDICELL), Hassas terazi (Mettler), Polaroid kamera 

(DS34 Direct screen instant camera), Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (Elektromag), 

Mikrodalga fırın (Philco),  Mikrosantrifüj (TDX), pH metre (Hanna),  Pipet takımı 

(Eppendorf), nanodrop ND-1000 spectrophotometer, UV transilluminator (Stratagene 

UV/White light Transilluminator). 

3.4. Kullanılan Yöntemler 

3.4.1. Periferik Kandan DNA İzolasyonu 

Genomik DNA izolasyonu için steril EDTA’lı tüplere alınan kan örnekleri 

kitteki prosedüre göre işleme tabi tutularak DNA izole edildi. Buna göre öncelikle 

proteinaz K 4,5 ml ddH2O’da çözündürüldü. Inhibitor removal buffer’a 20 ml absolu 

etanol eklendi. Wash buffer’a 80 ml absolu etanol eklendi. 

 1,5 ml’lik steril mikrosantrifüj tüpü içerisinde: 

 200 µl Kan  

 200 µl Binding Buffer  

 40 µl Proteinaz K 

 Vortekslenerek, 10 dakika +70°C’de bekletildi. 

 Üzerine 100 µl izopropanol eklendi ve iyice çalkalandı. 

 Filtreli tüpe aktarıldı. 

 8000 x g’de 1 dakika santrifüj edildi. 

 Toplama tüpü atıldı. Yeni toplama tüpü kondu. 

 Üzerine 500 µl Inhibitor Removel Buffer eklendi. 

 8000 x g’de 1 dakika santrifüj edildi. 

 Toplama tüpü atıldı. Yeni toplama tüpü kondu. 

 Üzerine 500 µl Wash Buffer eklendi. 

 8000 x g’de 1 dakika santrifüj edildi. 
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 Toplama tüpü atıldı. Yeni toplama tüpü kondu. 

 Üzerine 500 µl Wash Buffer eklendi. 

 8000 x g’de 1 dakika santrifüj edildi. 

 Toplama tüpü atıldı. Yeni toplama tüpü kondu. 

 14000 x g’de 15 saniye spin yapıldı. 

 Toplama tüpleri atıldı. Filtreli tüplerin altlarına 1,5 ml’lik steril mikrosantrifüj 

tüpü kondu. 

 Filtreli tüplerde filtrenin tam ortasına gelecek şekilde 200 µl elution buffer 

(70ºC) eklendi.  

 8000 x g’de 1 dakika santrifüj edildi. 

 Filtreye takılı DNA alttaki mikrosantrifüj tüpüne geçti ve elde edilen DNA 

+4ºC’de saklandı. 

 

3.4.1.1. Elde Edilen DNA’nın Konsantrasyon Ve Kalitesinin Tayini 

Elde edilen DNA örneklerinden 1’er μl alınarak nanodrop spektrofotometrede 

260 nm ve 280 nm dalga boylarında yapılan ölçümlerle DNA’nın saflığı ve 

konsantrasyonu belirlendi. 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 varsa bu oran 1,8’den küçük olacaktır. OD260/ 

OD280 değeri 2’den büyükse ortamda RNA bulunduğu anlamına gelir. 

3.4.2. JAM-A İntron 6 T>C (rs790056) Gen Varyantının Tespiti 

3.4.2.1. JAM-A İntron 6 T>C (rs790056) Gen Varyantının Gözlendiği Bölgenin 

PZR Yöntemi İle Çoğaltılması 

JAM-A geninde intron 6 T>C (rs790056) gen varyantının gözlendiği bölgeyi 

çoğaltmada kullanılan primer dizileri: 

İleri primer: 5’-GCAGTACAAAGGAGAGCCTCT-3’ 

Geri primer: 5’-TGGGACACCCATGACTTCA-3’  
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DNA örneklerinden JAM-A geninde intron 6 T>C (rs790056) gen varyantının 

gözlendiği bölgenin çoğaltılması için buz üzerinde ve steril kabin içerisinde PZR 

karışımı hazırlandı. 

10 mM ’lık dNTP karışımından 100 μl alınıp üzerine 900 μl ddH20 eklenerek 1 

mM ’lık dNTP karışımı elde edildi.  

1000 pmol/ μl’lik primer stoklarından 20 μl ileri primer ve 20 μl geri primer 

alınıp üzerine 360 μl ddH20 eklenerek ileri ve geri primerlerin herbirinin son 

konsantrasyonu 50 pmol/ μl olacak şekilde primer karışımı elde edildi. 

PZR karışımı : 

ddH2O : 14,7 μl 

10X Taq tamponu  (KCl’lü) : 1,5 μl 

MgCl2 (25 mM) : 1,5 μl 

dNTP (1 mM) : 5 μl 

Primer karışımı (50 pmol/ μl) : 1 μl 

Taq DNA polimeraz (5 u/ μl) : 0,3 μl 

Taq DNA polimeraz eklendikten sonra tüp içine konan bileşenlerin iyice 

karışması için pipetleme işlemi yapıldı. Örnek sayısı kadar 0,2 ml’lik tüplere 24 μl 

reaksiyon karışımı dağıtıldı. Daha sonra her tüpe 1 μl DNA (150-200 ng) eklenerek 

yeniden pipetleme yapıldı, PZR cihazına (Thermal Cycler) örnekler yerleştirildi ve PZR 

işlemi başlatıldı. JAM-A intron 6 T>C (rs790056) için kullanılan amplifikasyon koşulu 

tablo 3-1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3-1: JAM-A intron 6 T>C (rs790056) gen varyantının gözlendiği bölge için  

kullanılan amplifikasyon koşulları 

94 ºC 

 

 

5 dakika 

 

 

94 ºC             

 

59 ºC 

 

72 ºC 

 

 

45 saniye 

 

45 saniye           30 döngü 

 

45 saniye 

 

72 ºC 

 

 

5 dakika 

 

3.4.2.2. %3’lük Agaroz Jel Hazırlanması 

5X Tris-Borik asit-Etilen diamin tetra asetat (TBE) hazırlanması 

54 gr tris baz, 27,5 gr borik asit, 20 ml 0,5 molarlık EDTA  (pH’sı 8,0) ve 800 

ml ddH2O manyetik karıştırıcıda çözündürüldükten sonra balon jojeye aktarılarak 

ddH2O ile 1 litreye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 120 
o
C’de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edildi ve oda sıcaklığında saklandı. Elektroforezde stok 5X TBE tamponundan 

hazırlanan 1X TBE kullanıldı. 

6 gr agaroz tartılarak behere alındı. Üzerine 200 ml 1X TBE çözeltisi eklenerek 

mikrodalga fırında kaynatıldı. Daha sonra üzerine 4 μl 10 mg/ml’lik etidyum bromür 

eklenerek karıştırıldı. Yaklaşık 70ºC’ye soğutularak küvete döküldü. Yükleme 

kuyucuklarının oluşması için tarak yerleştirildi ve jel donmaya bırakıldı. Jel donduktan 

sonra tarak dikkatlice çıkarıldı ve jel örnek yüklenmesi için hazır duruma geldi. 

3.4.2.3. JAM-A İntron 6 T>C (rs790056) Gen Varyantının Gözlendiği Bölgenin 

PZR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezinde İncelenmesi 

Her PZR tüpünden elde edilen 7 μl PZR ürünü, 3 μl 6X yükleme boyası ile 

karıştırıldı, %3’lük agaroz jeldeki kuyulara yüklenerek 120 voltluk elektrik akımında 

yürütüldü ve yürütme sonrası polaroid kamera ile UV ışık altında jelin fotoğrafı çekilip 

314 bç’lik PZR ürünü tespit edildi (Şekil 3-1). 
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Şekil 3-1: Uygun primerlerle çoğaltılan 314 bç’lik PZR ürünlerinin %3’lük agaroz jeldeki 

görüntüsü. (Marker: 50 bç DNA marker) 

 

3.4.2.4. KpnI Restriksiyon Endonükleaz Enzimi İle Restriksiyon Fragman 

Uzunluğu Polimorfizminin (RFUP) Analizi 

Restriksiyon fragman uzunluğu polimorfizminin belirlenmesi için PZR ürünleri, 

5’…GGTAC↓C…3’  

3’…C↑CATGG…5’ 

bölgesinde selektif kesim yapan KpnI restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesildi.  

                      

Kesim karışımı : 

ddH2O : 9 μl 

10X KpnI tamponu : 1 μl 

KpnI enzimi (10 u/μl) : 0,5 μl 

10,5 μl kesim karışımı ile 10 μl PZR ürünü 37°C sıcaklıkta 16 saat inkübe edildi. 

10 μl kesim ürünü, 3 μl 6X yükleme boyası ile karıştırılıp %3’lük agaroz jeldeki 

kuyulara yüklendi ve 120 voltluk elektrik akımında yürütüldü. Yürütme sonrası, UV 

ışık (304 nm) altında polaroid kamera ile jelin fotoğrafı çekilerek kesim ürünleri 

incelendi. 

T alleli varlığında KpnI restriksiyon enzimi için kesim bölgesi oluşur. C alleli 

varlığında ise kesim gerçekleşmez. Homozigot CC genotipine (mutant) sahip PZR 

ürünleri 314 bç büyüklüğünde tek bant verirken, homozigot TT genotipine (normal) 

sahip PZR ürünleri, enzim kesimi sonrası 195 bç ve 119 bç olmak üzere iki bant verir. 

300 bç 

400 bç 314 bç 
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Heterozigot TC genotipine sahip olma durumunda ise PZR ürünleri enzim kesimi 

sonrası 314 bç, 195 bç ve 119 bç olmak üzere üç bant verir (Şekil 3-2).  

 

 

Şekil 3-2: KpnI enzim kesimi sonucunda ürünlerin %3’lük agaroz jeldeki görüntüsü. 1. 

kuyu: 50 bç marker; 2. ve 8. kuyular: 314 bç homozigot mutant (CC); 3., 4. ve 6., 

kuyular: 195 bç, 119 bç homozigot normal (TT); 5. ve 7. kuyular: 314 bç, 195 bç, 

119 bç heterozigot (TC)  

 

3.4.3. LFA-1 Ekzon 21 (2120 G>C) (Arg707Thr) (rs2230433) Gen Varyantının 

Tespiti 

3.4.3.1. LFA-1 Ekzon 21 (2120 G>C) (Arg707Thr) (rs2230433) Gen Varyantının 

Gözlendiği Bölgenin PZR Yöntemi İle Çoğaltılması 

LFA-1 geninde ekzon 21 (2120 G>C) (rs2230433) gen varyantının gözlendiği 

bölgeyi çoğaltmada kullanılan primerler dizileri (113): 

İleri primer: 5’-GATATTCCCCACCCTGATCC-3’ 

Geri primer: 5’-CACCTTCAGCATCTCCACCT-3’ 

DNA örneklerinden LFA-1 ekzon 21 (2120 G>C) (rs2230433) gen varyantının 

bulunduğu bölgenin çoğaltılması için buz üzerinde ve steril kabinde PZR karışımı 

hazırlandı.  

 

 

 

 

 

314 bç 

195 bç 

119 bç 
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PZR karışımı : 

ddH2O : 14,7 μl 

10X Taq tamponu (KCl’lü) : 1,5 μl 

MgCl2 (25 mM) : 1,5 μl 

dNTP (1 mM) : 5 μl 

Primer karışımı (50 pmol/ μl) : 1 μl 

Taq DNA polimeraz (5 u/ μl) : 0,3 μl 

Taq DNA polimeraz eklendikten sonra tüp içine konan bileşenlerin iyice 

karışması için pipetleme işlemi yapıldı. Örnek sayısı kadar 0,2 ml’lik tüplere 24 μl 

reaksiyon karışımı dağıtıldı. Daha sonra her tüpe 1 μl DNA (150-200 ng) eklenerek 

yeniden pipetleme yapıldı. PZR cihazına (Thermal Cycler) örnekler yerleştirildi ve PZR 

işlemi başlatıldı. LFA-1 Ekzon 21 (2120 G>C) (Arg707Thr) (rs2230433) için kullanılan 

amplifikasyon koşulu tablo 3-2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3-2: LFA-1 ekzon 21 (2120 G>C) (Arg707Thr) (rs2230433) gen varyantının 

gözlendiği bölge için kullanılan amplifikasyon koşulları 

 

94 ºC 

 

 

5 dakika 

 

 

94 ºC             

 

59 ºC 

 

72 ºC 

 

 

45 saniye 

 

45 saniye           30 döngü 

 

45 saniye 

 

72 ºC 

 

 

5 dakika 
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3.4.3.2. LFA-1 Ekzon 21 (2120 G>C) (Arg707Thr) (rs2230433) Gen Varyantının 

Gözlendiği Bölgenin PZR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezinde İncelenmesi 

Her PZR tüpünden elde edilen 7 μl PZR ürünü, 3 μl 6X yükleme boyası ile 

karıştırıldı, %3’lük agaroz jeldeki kuyulara yüklenerek 120 voltluk elektrik akımında 

yürütüldü ve yürütme sonrası polaroid kamera ile UV ışık altında jelin fotoğrafı çekilip 

200 bç’lik PZR ürünü tespit edildi. (Şekil 3-3).  

 

                                   

Şekil 3-3: Uygun primerlerle çoğaltılan 200 bç’lik PZR ürünlerinin %3’lük agaroz jeldeki 

görüntüsü. (Marker: 50 bç DNA marker) 

 

3.4.3.3. BanII Restriksiyon Endonükleaz Enzimi İle Restriksiyon Fragman 

Uzunluğu Polimorfizminin (RFUP) Analizi 

RFUP’nin belirlenmesi için PZR ürünleri,  

5’…GRGCY↓C…3’  

3’…C↑YCGRG…5’ 

bölgesinde selektif kesim yapan BanII restriksiyon endonükleaz enzimi ile 

kesildi.  

Kesim karışımı : 

ddH2O : 4,5 μl 

10X Tango tamponu : 0,5 μl 

BanII enzimi (10 u/μl) : 0,25 μl 

 

200 bç 200 bç 
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5,25 μl kesim karışımı ile 5 μl PZR ürünü 37°C sıcaklıkta 16 saat inkübe edildi. 

Kesim ürününün tamamı, 3 μl 6X yükleme boyası ile karıştırılıp %3’lük agaroz jeldeki 

kuyulara yüklendi ve 120 voltluk elektrik akımında yürütüldü. Yürütme sonrası UV ışık 

(304 nm) altında polaroid kamera ile jelin fotoğrafı çekilerek kesim ürünleri incelendi. 

G alleli (Arg707) varlığında BanII restriksiyon enzimi için kesim bölgesi oluşur. 

C alleli (Thr707) varlığında ise kesim gerçekleşmez. Homozigot CC genotipine 

(Thr/Thr) (mutant) sahip PZR ürünleri 200 bç büyüklüğünde tek bant verirken, 

homozigot GG genotipine (Arg/Arg) (normal) sahip PZR ürünleri, enzim kesimi sonrası 

135 bç ve 65 bç olmak üzere iki bant verir. Heterozigot GC genotipine (Arg/Thr) sahip 

olma durumunda ise PZR ürünleri enzim kesimi sonrası 200 bç, 135 bç ve 65 bç olmak 

üzere üç bant verir (Şekil 3-4).  

 

 

Şekil 3-4: BanII enzim kesimi sonucunda ürünlerin %3’lük agaroz jeldeki görüntüsü. 1. 

kuyu: 50 bç marker ; 2., 3., 4. ve 6. kuyular: 200 bç, 135 bç, 65 bç heterozigot 

(GC); 5. kuyu: 200 bç homozigot mutant (CC)  

 

3.4.4. LFA-1 3’UTR 916 A>G (rs8058823) Gen Varyantının Tespiti  

3.4.4.1. LFA-1 3’UTR 916 A>G (rs8058823) Gen Varyantının Gözlendiği Bölgenin 

PZR Yöntemi İle Çoğaltılması 

LFA-1 geninde 3’UTR 916 A>G (rs8058823) gen varyantının gözlendiği 

bölgeyi çoğaltmada kullanılan primerler dizileri (113): 

İleri primer: 5’-GATATTCCCCACCCTGATCC-3’ 

Geri primer: 5’-CACCTTCAGCATCTCCACCT-3’ 

200 bç 

135 bç 
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DNA örneklerinden LFA-1 3’UTR 916 A>G (rs8058823) gen varyantının 

gözlendiği bölgenin çoğaltılması için buz üzerinde ve steril kabin içerisinde PZR 

karışımı hazırlandı.  

PZR karışımı : 

ddH2O : 14,7 μl 

10X Taq tamponu (KCl’lü) : 1,5 μl 

MgCl2 (25 mM) : 1,5 μl 

dNTP (1 mM) : 5 μl 

Primer karışımı (50 pmol/ μl) : 1 μl 

Taq DNA polimeraz (5 u/ μl) : 0,3 μl 

Taq DNA polimeraz eklendikten sonra tüp içine konan bileşenlerin iyice 

karışması için pipetleme işlemi yapıldı. Örnek sayısı kadar 0,2 ml’lik tüplere 24 μl 

reaksiyon karışımı dağıtıldı. Daha sonra her tüpe 1 μl DNA (150-200 ng) eklenerek 

yeniden pipetleme yapıldı. PZR cihazına (Thermal Cycler) örnekler yerleştirildi ve PZR 

işlemi başlatıldı. LFA-1 3’UTR 916 A>G (rs8058823) için kullanılan amplifikasyon 

koşulu tablo 3-3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3-3: LFA-1 3’UTR 916 A>G (rs8058823) gen varyantının gözlendiği bölge için 

kullanılan amplifikasyon koşulları  

 

 

 

 

 

 

 

 

94 ºC 

 

 

5 dakika 

 

 

94 ºC             

 

59 ºC 

 

72 ºC 

 

 

45 saniye 

 

45 saniye           30 döngü 

 

45 saniye 

 

72 ºC 

 

 

5 dakika 
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3.4.4.2. LFA-1 3’UTR 916 A>G (rs8058823) Gen Varyantının Gözlendiği Bölgenin 

PZR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezinde İncelenmesi 

Her PZR tüpünden elde edilen 7 μl PZR ürünü, 3 μl 6X yükleme boyası ile karıştırıldı, 

%3’lük agaroz jeldeki kuyulara yüklenerek 120 voltluk elektrik akımında yürütüldü ve 

yürütme sonrası polaroid kamera ile UV ışık altında jelin fotoğrafı çekilip 437 bç’lik 

PZR ürünü tespit edildi (Şekil 3-5). 

                              

Şekil 3-5: Uygun primerlerle çoğaltılan 437 bç’lik PZR ürünlerinin %3’lük agaroz jeldeki 

görüntüsü. (Marker: 50 bç DNA marker) 

 

3.4.4.3. BspHI Restriksiyon Endonükleaz Enzimi İle Restriksiyon Fragman 

Uzunluğu Polimorfizminin (RFUP) Analizi 

RFUP’nin belirlenmesi için PZR ürünleri,  

5’…T↓CATGA…3’  

3’…AGTAC↑T…5’ 

bölgesinde selektif kesim yapan BspHI restriksiyon endonükleaz enzimi ile 

kesildi.  

 

Kesim karışımı : 

ddH2O : 4,5 μl 

10X FastDigest Yeşil Tampon: 0,5 μl 

FastDigest BspHI enzimi : 0,25 μl 

 

500 bç 

400 bç 

437 bç 
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5,25 μl kesim karışımı ile 5 μl PZR ürünü 37°C sıcaklıkta 5 dakika inkübe 

edildi. Kesim ürününün tamamı %3’lük agaroz jeldeki kuyulara yüklendi ve 120 voltluk 

elektrik akımında yürütüldü. Yürütme sonrası, UV ışık (304 nm) altında polaroid 

kamera ile jelin fotoğrafı çekilerek kesim ürünleri incelendi. 

A alleli varlığında BspHI restriksiyon enzimi için kesim bölgesi oluşur. G alleli 

varlığında ise kesim gerçekleşmez. Homozigot GG genotipine (mutant) sahip PZR 

ürünleri 437 bç büyüklüğünde tek bant verirken, homozigot AA genotipine (normal) 

sahip PZR ürünleri, enzim kesimi sonrası 232 bç ve 205 bç olmak üzere iki bant verir. 

Heterozigot AG genotipine sahip olma durumunda ise enzim kesimi sonrası PZR 

ürünleri 437 bç, 232 bç ve 205 bç olmak üzere üç bant verir (Şekil 3-6).  

 

                                  

Şekil 3-6: BspHI enzim kesimi sonucunda ürünlerin %3’lük agaroz jeldeki görüntüsü. 1. 

kuyu: 50 bç marker; 2., 3. ve 5. kuyular: 437 bç, 232 bç, 205 bç heterozigot (AG); 

4. ve 6.kuyular: 232 bç, 205 bç homozigot normal (AA) 

 

3.5. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatiksel Yöntemler 

Bu çalışmanın istatistiksel analizleri için SPSS 13,0 paket programı 

kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında, istatiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak 

değerlendirilmiştir. 

Kan basınçları ve serum lipid düzeyleri ile vücut kitle indeksi gibi tanımlayıcı 

istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin 

gruplararası karşılaştırılmasında student's t testi; genotip ve allel karşılaştırmaları, 

Hardy-Weinberg dengesine uyum gibi niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki 

kare (χ2) testi kullanılmıştır.  

437 bç 

232 bç 

205 bç 
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Klinik ve klinik olmayan parametrelerin allellerle karşılaştırılmasında Kikare 

metodu ve Student’s t-testi, ikiden fazla değişkenin olduğu genotip karşılaştırmalarında 

ANOVA testi kullanılmıştır. Gruplar arası risk etkeninin belirlenmesi için Odds oranı 

(OR) ve % 95 güven aralığı (% 95 GA) verilmiştir. Allel frekansı hesaplamalarında gen 

sayma yöntemi kullanılmıştır. Varyasyonlar arası bağlantı dengesizliğini tespit etmek ve 

Haplotip analizi için ise Haploview paket programı kullanılmıştır. 

Koroner kalp hastalığı gelişiminde çalışmamızda risk oluşturduğu gözlenen 

faktörler logistik regresyon analizi ile araştırıldı. Logistik regresyon analizine dahil 

edilen faktörler rs790056 T alleli, rs8058823 AA genotipi, diastolik kan basıncının 80 

mmHg'nin üstünde olması, total kolesterol düzeylerinin 5,18 mmol/L'den yüksek olması 

ve sigara kullanımı. Bu şekilde logistik regresyon analizine dahil edilen p<0,05'ten 

küçük anlamlılık değerine sahip faktörler arasında multivaryant logistik regresyon 

analizi yapıldı. Bu analiz sonunda  elde edilen p<0,05'ten küçük değerler anlamlı kabul 

edildi. 
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4. BULGULAR 

Tez projemize ait çalışma grupları İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Kardiyoloji kliniğinde takip edilen 153 Koroner kalp hastası (KKH) (54 kadın, 99 

erkek) ve 124 gönüllü sağlıklı kontrolden (41 kadın, 83 erkek) oluşturulmuştur. 

Çalışmamıza dahil edilen Koroner kalp hastaları ve sağlıklı kontrol grubuna ait 

özellikler Tablo 4-1 ‘de verilmiştir. Buna göre hasta ve kontrol grubu arasında cinsiyet 

dağılımları (p=0,697) ve yaş ortalaması açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir 

(hasta grubu: 57,82±11,73; kontrol grubu: 56,30± 8,03; p=0,213). Koroner kalp hasta 

grubunda kontrol grubuna ile karşılaştırıldığında, sigara kullanımı (p=0,000; göreli risk 

(GR): 3,681 (%95 güvenlik aralığı (GA): 2,093-6,472), diastolik kan basıncı (p=0,003), 

Total-kolesterol (p=0,003), LDL-kolesterol (p=0,046) ve total-kolesterol düzeylerinin 

5,18 mmol/L değerinin üstünde olması (p=0,026) istatistiksel olarak anlamlı seviyede 

yüksek iken; serum HDL-kolesterol  düzeyleri düşük gözlenmiştir (p=0,007). 

Cinsiyete göre çalışma gruplarının karakteristik özellikleri incelendiğinde kontrol 

grubunda kadınlarda sistolik kan basıncı (p=0,003), diastolik kan basıncı (p=0,011), 

vücut kitle indeksi (VKİ) (p=0,045), HDL-Kolesterol (p=0,000) ve VKİ değerinin 27 

kg/m
2
 ‘den büyük olma yüzdesinin (p=0,001) erkeklerle karşılaştırıldığında yüksek 

olduğu; HDL-Kolesterol değerinin 0,90 mmol/L ‘den küçük olma yüzdesinin (p=0,005) 

ise erkeklere göre düşük olduğu gözlenmiştir (Tablo 4-2). 

Hasta grubunda cinsiyete göre yapılan ayrımda ise kadınlarda VKİ (p=0,05), 

LDL-Kolesterolün 3,36 mmol/L’den yüksek olma yüzdesi (p=0,03), tip 2 diabet varlığı 

(p=0,000) ve hipertansiyon varlığı (p=0,004) erkeklere göre yüksek iken; sigara 

kullanımı (p=0,000) ve alkol kullanımı (p=0,014) erkeklere göre düşük bulunmuştur 

(Tablo 4-2). 
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Tablo 4-1:Çalışma Gruplarının Karakteristik Özellikleri 

 Gruplar P değeri 

 Kontrol (n=124) Hasta (n=153)  

Yaş (yıl) 56,30± 8,03                            57,82±11,73                            0,213 

Cinsiyet (K/E) 41/83 54/99 0,697 

Sistolik  Kan Basıncı (mmHg) 125,53±  17,03                             131,57± 31,59                           0,083 

Diastolik  Kan Basıncı  (mmHg) 74,50 ± 12,34 80,74 ± 17,38                             0,003 

VKİ (kg/m
2
) 25,81± 3,66 25, 66 ± 3,30 0,744 

Total-Kolesterol (mmol/L) 4,66 ± 1,36                             5,21± 1,28                           0,003 

Trigliserid (mmol/L) 1,65 ± 0,86                            1,75 ±1,55                           0,557 

LDL-Kolesterol (mmol/L) 2,99 ± 1,00                            3,28 ± 1,01                            0,046 

HDL-Kolesterol (mmol/L) 1,11 ± 0,29 1,01 ± 0,24                            0,007 

VLDL-Kolesterol (mmol/L) 0,69 ± 0,26 0,74± 0,36 0,290 

Sigara Kullanımı (Var/Yok) (%) 28,0/72,0 58,9/41,1 0,000 

Alkol Kullanımı (Var/Yok) (%) 10,6/89,4 14,6/85,4 0,516 

Total-kolesterol ≥ 5,18 mmol/L (%) 33            47,9 0,026 

LDL-kolesterol ≥ 3,36 mmol/L (%) 32,6 43,5 0,111 

Trigliserid≥ 1,70 mmol/L (%) 41,5            40,8 0,923 

HDL-kolesterol ≤ 0,90 mmol/L (%) 18,6 26,3 0,180 

VKİ ≥ 27 kg/m
2 
(%) 33 42 0,175 

Tip 2 Diyabet varlığı (Var/Yok) (%)  -         40/60  

Hipertansiyon varlığı (Var/Yok) (%) - 45,2/54,8                                    

Sol ventrikül hipertrofisi (Var/Yok) 

(%) 

-         27,3/72,7  

 

Tablodaki yaş, serum lipid, VKİ ve kan basınçları değerleri X+SD olarak verilmiştir. 

Gruplararası önemlilik derecesi student’s t testi ile incelenmiştir. VKİ : Vücut kitle 

indeksi, n : örnek sayısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Tablo 4-2: Cinsiyete Göre Çalışma Gruplarının Karakteristik Özellikleri 

 Gruplar  

 Kontrol  

(n=124) 

P değeri Hasta  

(n=153) 

P 

değeri 

 Kadın 

(n=41) 

Erkek 

(n=83) 

Kadın 

(n=54) 

Erkek 

(n=99) 

Yaş (yıl) 56,71±8,30 56,10±7,94 0,693 60,27±12,8

7 

56,47±10,8

8 

0,077 

Sistolik  Kan Basıncı 

(mmHg) 

133,86±19,7

5 

121,22±13,7

4 

 

0,003 137,00±37,

26 

129,17±28,

67 

0,274 

Diastolik Kan Basıncı  

(mmHg) 

79,83±15,12 71,74±9,68 0,011 82,00±17,7

8 

80,18±17,2

9 

0,615 

VKİ (kg/m
2
) 26,87±4,48 25,25±3,03 0,045 26,74±3,54 25,22±3,10 0,050 

Total-Kolesterol  

(mmol/L) 

4,47±1,15 4,75±1,46 0,303 5,37±1,35 5,14±1,26 0,363 

Trigliserid  

(mmol/L) 

1,47±0,47 1,74±0,99 0,082 1,85±1,08 1,71±1,72 0,654 

LDL-Kolesterol  

(mmol/L) 

2,97±0,68 3,01±1,15 0,828 3,38±1,07 3,24±0,99 0,509 

HDL-Kolesterol  

(mmol/L) 

1,29±0,32 1,02±0,23 0,000 1,04±0,24 0,99±0,24 0,366 

VLDL-Kolesterol 

(mmol/L) 

0,65±0,21 0,70±0,28 0,345 0,81±0,43 0,70±0,32 0,201 

Sigara Kullanımı  

(Var/Yok) (%) 

20,6/79,4 31,8/68,2 0,236 25,6/74,4 74,1/25,9 0,000 

Alkol Kullanımı  

(Var/Yok) (%) 

0/100 13,2/86,8 0,250 2,9/97,1 21,8/78,2 0,014 

Total-kolesterol≥5,18  

mmol/L (%) 

33,3 32,8 0,959 59,5 42,9 0,092 

LDL-kolesterol≥3,36  

mmol/L (%) 

36,4 30,5 0,566 58,3 36,7 0,030 

Trigliserid≥ 1,70  

mmol/L (%) 

32,3 46,0 0,203 45,9 38,6 0,447 

HDL-kolesterol≤0,90  

mmol/L (%) 

3 26,6 0,005 21,6 28,4 0,438 

VKİ ≥ 27 kg/m
2 
(%) 52,5 22,7 0,001 55,2 36,6 0,088 

Tip 2 Diyabet  

varlığı (Var/Yok) (%)  

- - - 65,9/34,1 25,9/74,1 0,000 

Hipertansiyon  

varlığı (Var/Yok) (%) 

- - - 64,9/35,1 35,9/64,1 0,004 

SVH (Var/Yok) (%) - - - 42,9/57,1 22,4/77,6 0,066 

 

Gruplararası önemlilik derecesi student’s t testi ile incelenmiştir. n : örnek sayısı, SVH: 
Sol ventrikül hipertrofisi 
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Tablo 4-3’de kontrol ve koroner kalp hasta gruplarında JAM-A rs790056, LFA-1 

rs8058823 ve LFA-1 rs2230433 genotip ve allel dağılımları verilmiştir.  

Koroner kalp hasta grubunda JAM-A rs790056 normal TT genotip (p=0,03; GR: 

1,33 (%95 GA: 1,030-1,718) ve T allel frekansı (p=0,007; GR: 3,041 (%95 GA: 1,294-

7,148)  kontrol grubuna göre yüksek gözlenmiştir. 

Koroner kalp hasta grubunda LFA-1 rs8058823 normal AA genotipi (p=0,000; 

GR: 2,842 (%95 GA: 1,815-4,449) ve A allel frekansı (p=0,000)  kontrol grubuna göre 

yüksek iken; kontrol grubunda koroner kalp hasta grubuna kıyasla heterozigot AG 

genotip frekansı (p=0,031; GR: 0,848 (%95 GA: 0,728-0,987) ve nadir G allel frekansı 

(p=0,000; GR: 0,602 (%95 GA: 0,489-0,742)  yüksek gözlenmiştir. Hasta grubunda 

nadir GG genotipine rastlanmamıştır.  

LFA-1 rs2230433 genotip ve allel dağılımları açısından hasta ve kontrol 

gruplarında farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 genotip ve allel dağılımları göz önüne 

alındığında normal genotip ve allellerin koroner kalp hastalığı açısından risk 

oluştururken, nadir genotip ve allelerin sağlıklı kontrollerde yüksek olduğu ve dolayısı 

ile koruyucu olabileceği gözlenmiştir. 

JAM-A rs790056, LFA-1 rs8058823 ve rs2230433 varyasyonları kontrol 

grubunda Hardy-Weinberg dengesi ile uyumlu bulunmuştur (p>0,05).  

Tablo 4-4’de kontrol ve koroner kalp hasta gruplarında JAM-A rs790056, LFA-1 

rs8058823 ve LFA-1 rs2230433 genotip ve allellerinin cinsiyete göre dağılımları 

verilmiştir. 

Koroner kalp hasta grubunda rs790056 TT genotipi kadınlarda (%70,4) erkeklere 

(%53,5) göre daha yüksek iken; C alleli erkeklerde (%25,25) kadınlara (% 17,59) göre 

daha yüksek bulunmuştur (kikare= 4,109; p= 0,043). 
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Tablo 4-3: Çalışma gruplarında JAM-A ve LFA-1 Genotip ve Allellerinin Dağılımı 

 Çalışma Grupları 

 Kontrol  

(n=115) 

KKH Hasta 

(n=153) 

P değeri Göreli risk 

(güvenlik aralığı) 

 JAM-A rs790056 
Genotip 

    

TT 53 (% 46,1) 91 (% 59,5) 0,03 1,33 (1,030-1,718) 

CC 16 (% 13,9) 7 (% 4,6) 0,007 0,902 (0,832-0,979) 

TC 46 (% 40,0) 55 (% 35,9) 0,498  

JAM-A rs790056 Allel     

T 152 (% 66,08) 237 (% 77,45) 0,007 3,041 (1,294-7,148) 

C  78 (% 33,91) 69 (% 22,55) 0,03 0,775 (0,611-0,982) 

     

LFA-1 rs8058823 
Genotip 

n=109 n=107   

AA  54 (% 49,5) 88 (% 82,2) 0,000 2,842 (1,815-4,449) 

GG 22 (% 20,2)        - 0,000  

AG 33 (% 30,3) 19 (% 17,8) 0,031 0,848 (0,728-0,987) 

LFA-1 rs8058823 
Allel 

    

A 141 (% 64,68) 195 (% 91,12) 0,000  

G 77 (% 35,32) 19 (% 8,88) 0,000 0,602 (0,489-0,742) 

     

LFA-1 rs2230433 
Genotip 

n=103 n=92   

GG  1 (% 1,0)        - 0,343  

CC 32 (% 31,1) 22  (% 23,9) 0,265  

GC 70 (% 68,0) 70 (% 76,1) 0,208  

LFA-1 rs2230433 
Allel 

    

G  72 (% 34,95) 70 (% 38,04) 0,265  

C 134 (% 65,05) 114 (% 61,95) 0,343  

n : örnek sayısı 
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Tablo 4-4: Çalışma gruplarında JAM-A ve LFA-1 Genotip ve Allelerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

JAM-A ve LFA-1 
polimorfizmleri 

Çalışma Grupları 

Kontrol  (n=115) KKH Hasta (n=153) 

Kadın Erkek Kadın Erkek 

 JAM-A rs790056 Genotip n=39 n=76 n=54 n=99 

TT 20 (% 51,3) 33 (% 43,4) 38 (% 70,4)* 53 (% 53,5) 

CC 7 (% 17,9) 9  (% 11,8) 3 (% 5,6) 4 (% 4) 

TC 12 (% 30,8) 34 (% 44,7) 13 (% 24,1) 42 (% 42,4) 

JAM-A rs790056 Allel     

T 52 (%  66,66) 100 (% 65,79) 89 (% 82,40) 148 (% 74,75) 

C  26 (% 33,33) 52 (% 34,21) 19 (% 17,59) 50 (%25,25)* 

     

LFA-1 rs8058823 Genotip n=38 n=71 n=39 n=68 

AA  18 (% 47,4) 36 (% 50,7) 33 (% 84,6) 55 (% 80,9) 

GG 8 (% 21,1) 14 (%19,7) - - 

AG 12 (% 31,6) 21 (% 29,6) 6 (% 15,4) 13 (% 19,1) 

LFA-1 rs8058823 Allel     

A 48 (% 63,15) 93 (% 65,49) 72 (% 92,31) 123 (% 90,44) 

G 28 (% 36,84) 49 (% 34,51) 6 (% 7,69) 13 (% 9,56) 

     

LFA-1 rs2230433 Genotip n=36 n=67 n=30 n=62 

GG  - 1 (% 1,5) - - 

CC 12 (% 33,3) 20 (% 29,9) 5 (% 16,7) 17 (% 27,4) 

GC 24 (% 66,7) 46 (% 68,7) 25 (% 83,3) 45 (% 72,6) 

LFA-1 rs2230433 Allel     

G  24 (%33,33) 48 (% 35,82) 25 (% 41,66) 45 (% 36,29) 

C 48 (% 66,66) 86 (% 64,18) 35 (% 58,33) 79 (% 63,71) 

*: p=0,043 

 

Tablo 4-5’te çalışma gruplarında JAM-A rs790056 gen varyasyonunun serum 

lipid/ lipoprotein düzeyleri, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerindeki etkisi 

gösterilmiştir. 

Kontrol grubunda rs790056 ‘heterozigot TC’ genotipli bireylerde serum VLDL-

kolesterol değerleri mutant CC ve normal TT genotiplerinde karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek iken (p=0,000); serum HDL-kolesterol 

seviyeleri TC genotipi taşıyanlarda mutant CC genotipi taşıyanlara göre düşük 

gözlenmiştir (p=0,039). Kontrol grubunda Student’s t testi ile yapılan istatistiksel analizde 

rs790056 T alleli taşıyan bireylerde CC genotipli bireylere göre VLDL-kolesterol 

seviyeleri yüksek  bulunmuştur (T: 0,72±0,26→CC: 0,51±0,16) (p=0,001).  
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Tablo 4-5: JAM-A rs790056 genotip ve allellerinin çalışma gruplarında serum lipid profili, 

kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP 

 

rs790056 

TT CC TC TT/TC CC/TC 

KONTROL 
 

    

Total-K (mmol/L) 4,51±1,13 4,71±1,08 4,61±1,58 4,56±1,35 4,63±1,45 

TG (mmol/L) 1,61±1,21 1,42±0,63 1,78±0,48 1,69±0,92 1,69±0,54 

HDL-K (mmol/L) 1,12±0,29 1,26±0,42 1,06±0,23* 1,09±0,27 1,12±0,30 

LDL-K (mmol/L) 2,81±0,75 2,82±0,98 3,16±1,18 2,98±0,98 3,07±1,13 

VLDL-K (mmol/L) 0,62±0,22 0,51±0,16 0,83±0,27*** 0,72±0,26** 0,75±0,28 

VKİ (kg/m
2
) 26,29±4,02 25,06±3,80 25,48±3,02 25,91±3,60 25,37±3,22 

SKB (mmHg) 125,66±15,08 120,36±24,94 126,86±16,24 126,30±15,61 125,40±18,45 

DKB (mmHg) 76,24±14,05 71,27±15,17 73,31±10,21 74,67±12,14 72,85±11,35 

  
    

KKH HASTA 
 

    

Total-K (mmol/L) 5,25±1,17 5,31±1,24 5,13±1,47 5,20±1,29 5,16±1,43 

TG (mmol/L) 1,65±0,86 1,46±0,55 1,94±2,29 1,76±1,59 1,88±2,16 

HDL-K (mmol/L) 1,03±0,24 1,09±0,14 0,97±0,25 1,00±0,24 0,98±0,24 

LDL-K (mmol/L) 3,32±0,99 3,34±1,04 3,20±1,05 3,28±1,01 3,22±1,04 

VLDL-K (mmol/L) 0,75±0,39 0,67±0,28 0,71±0,31 0,74±0,36 0,71±0,30 

VKİ (kg/m
2
) 25,98±3,46 25,36±3,52 25,23±3,04 25,67±3,30 25,24±3,06 

SKB (mmHg) 131,13±33,98 135,00±40,86 131,78±26,72 131,38±31,23 132,18±28,32 

DKB (mmHg) 80,68±17,13 84,26±28,35 80,35±16,35 80,55±16,76 80,83±17,90 

 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler 

arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir. Total-

K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, LDL-K : LDL-

kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, SKB : Sistolik kan 

basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı, * : p<0,05, ** : p<0,01,*** : p<0,001. 

 

 

 

 

 

 



 44 

Tablo 4-6’da Kontrol  grubunda “cinsiyete göre” JAM-A rs790056 genotipleri ve 

allellerinin serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

JAM-A rs790056 TC genotipini taşıyan kadın kontrollerde serum trigliserid 

düzeyleri TT (p=0,027) ve CC genotipini (p=0,034) taşıyanlara göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek gözlenmiştir. TC genotipini taşıyan kadın kontrollerde ayrıca 

serum VLDL-kolesterol düzeyleri TT (p=0,015) ve CC genotipini (p=0,004) taşıyanlara 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek gözlenmiştir. 

CC genotipini taşıyan kadın kontrollerde ise serum HDL-Kolesterol düzeyleri 

TT (p=0,030) ve TC genotipini (p=0,048) taşıyanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek gözlenmiştir. 

Kontrol grubunda erkeklerde diastolik kan basıncının CC<TC<TT sırasına göre 

arttığı gözlenmiştir. Bu alt grupta TT ve CC genotipini taşıyan erkekler arasında 

farklılık istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde iken (p=0,046); TC ve CC genotipleri 

arasındaki farklılık istatistiksel anlamlılığa yakındır (p=0,069).  Bu grupta sistolik kan 

basıncı değerleri incelendiğinde ise TC genotipini taşıyan erkek kontrollerde CC 

genotipini taşıyanlara göre istatistiksel olarak anlamlılığa yakın seviyede yüksek 

gözlenmiştir (p=0,066). 

TC genotipini taşıyan erkek kontrollerde serum VLDL-Kolesterol düzeyleri TT 

(p=0,009) ve CC genotipini (p=0,009) taşıyanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek gözlenmiştir. (Tablo 4-6) 
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Tablo 4-6: Kontrol  Grubunda Cinsiyete Göre JAM-A rs790056 Genotip ve Allellerinin 

Serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP         

KONTROL 

 

rs790056 

TT CC TC TT/TC CC/TC 

KADIN 
 

    

Total-K (mmol/L) 4,66±1,13 4,88±0,94 3,86±1,24 4,38±1,21 4,27±1,21 

TG (mmol/L) 1,36±0,56 1,24±0,18 1,79±0,24 1,51±0,51 1,59±0,35 

HDL-K (mmol/L) 1,24±0,29 1,57±0,48 1,23±0,18 1,23±0,25 1,37±0,36 

LDL-K (mmol/L) 2,94±0,74 2,94±0,75 2,98±0,62 2,95±0,69 2,96±0,65 

VLDL-K (mmol/L) 0,61±0,22 0,50±0,16 0,82±0,11 0,69±0,21 0,69±0,20 

VKİ (kg/m
2
) 27,17±4,56 24,56±4,65 27,26±3,63 27,20±4,16 26,26±4,13 

SKB (mmHg) 133,23±18,34 128,16±26,83 135,50±17,55 134,21±17,62 132,75±20,93 

DKB (mmHg) 81,23±19,68 78,16±10,88 77,50±10,86 79,60±16,22 77,75±10,51 

  
    

ERKEK 
 

    

Total-K (mmol/L) 4,39±1,14 4,57±1,23 4,85±1,62 4,65±1,43 4,79±1,52 

TG (mmol/L) 1,81±1,52 1,54±0,80 1,78±0,54 1,79±1,07 1,72±0,60 

HDL-K (mmol/L) 1,03±0,27 1,02±0,13 1,01±0,22 1,02±0,24 1,01±0,20 

LDL-K (mmol/L) 2,71±0,75 2,73±1,20 3,23±1,33 2,99±1,12 3,12±1,30 

VLDL-K (mmol/L) 0,62±0,22 0,53±0,18 0,83±0,30 0,74±0,29 0,77±0,31 

VKİ (kg/m
2
) 25,73±3,62 25,50±3,15 24,77±2,47 25,25±3,11 24,92±2,60 

SKB (mmHg) 120,75±10,31 111,00±21,33 123,78±14,87 122,52±13,12 121,84±16,28 

DKB (mmHg) 73,00±7,73 63,00±16,43 71,82±9,73 72,31±8,88 70,48±11,13 

 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi 

genotipler arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile 

incelenmiştir.Total-K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, 

LDL-K : LDL-kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, 

SKB : Sistolik kan basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı 

Hasta grubunda “cinsiyete göre” JAM-A rs790056 genotipleri ve allellerinin 

serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi incelendiğinde ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0,05) (Tablo 4-7). 
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Tablo 4-7: Hasta Grubunda Cinsiyete Göre JAM-A rs790056 Genotip ve Allellerinin 

Serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP               

HASTA 

 

rs790056 

TT CC TC TT/TC CC/TC 

KADIN 
 

    

Total-K (mmol/L) 5,41±1,28 5,11±2,28 5,35±1,48 5,39±1,33 5,31±1,51 

TG (mmol/L) 1,74±0,99 1,28±0,74 2,19±1,30 1,88±1,10 2,05±1,25 

HDL-K (mmol/L) 1,08±0,22 1,08±0,18 0,94±0,26 1,04±0,24 0,96±0,25 

LDL-K (mmol/L) 3,36±1,05 3,17±1,41 3,46±1,19 3,39±1,07 3,41±1,16 

VLDL-K (mmol/L) 0,81±0,47 0,58±0,34 0,85±0,37 0,82±0,43 0,81±0,37 

VKİ (kg/m
2
) 27,27±3,69 25,35±5,69 25,81±2,86 26,84±3,48 25,72±3,16 

SKB (mmHg) 137,08±38,83 110,00±28,28 142,77±35,27 138,63±37,44 136,81±35,37 

DKB (mmHg) 82,08±17,93 65,00±7,07 85,55±18,10 83,03±17,76 81,81±18,34 

  
    

ERKEK 
 

    

Total-K (mmol/L) 5,16±1,11 5,41±0,90 5,07±1,48 5,12±1,27 5,10±1,42 

TG (mmol/L) 1,61±0,79 1,56±0,54 1,86±2,54 1,71±1,76 1,83±2,41 

HDL-K (mmol/L) 1,00±0,25 1,10±0,14 0,97±0,24 0,99±0,25 0,99±0,24 

LDL-K (mmol/L) 3,30±0,97 3,43±1,05 3,11±1,02 3,22±0,99 3,15±1,01 

VLDL-K (mmol/L) 0,72±0,35 0,74±0,28 0,67±0,28 0,70±0,32 0,68±0,28 

VKİ (kg/m
2
) 25,32±3,18 25,37±2,94 25,07±3,12 25,21±3,13 25,10±3,06 

SKB (mmHg) 127,73±30,86 147,50±43,49 128,78±23,68 128,20±27,76 130,81±26,28 

DKB (mmHg) 79,88±16,83 93,75±30,92 78,93±15,84 79,46±16,30 80,54±18,01 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi 

genotipler arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile 

incelenmiştir.Total-K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, 

LDL-K : LDL-kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, 

SKB : Sistolik kan basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı 

Kontrol grubunda rs8058823 AA genotipli bireylerde serum VLDL-kolesterol 

seviyeleri GG genotipli bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede düşük 

gözlenmiştir (p=0,049). Kontrol grubunda sistolik kan basınçları AA genotipli 

bireylerde GG genotipli bireylere göre istatistiksel anlamlılığa yakın seviyede düşük 
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iken (p=0,066); diastolik kan basınçları açısından rs8058823 genotipleri ve allelleri 

arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Kontrol grubunda Student’s t testi 

ile yapılan istatistiksel analizde serum VLDL-kolesterol seviyeleri mutant GG genotipli 

bireylerde A alleli taşıyan bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek 

bulunmuştur (p=0,04); GG genotipli bireylerde ayrıca vücut kitle indeksi de istatistiksel 

anlamlılığa yakın seviyede yüksek bulunmuştur (p=0,057). Kontrol grubunda Student’s 

t testi ile yapılan istatistiksel analizde sistolik kan basıncı G alleli taşıyan bireylerde 

normal AA genotipli bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek 

bulunmuştur (p=0,038) (Tablo 4-8). 

Koroner kalp hasta grubunda rs8058823 GG genotipi gözlenmediğinden 

ANOVA testi ile genotipler arası karşılaştırma yapılamamıştır. Koroner kalp hasta 

grubunda Student’s t testi ile yapılan istatistiksel analizde diastolik kan basıncı AA 

genotipli bireylerde AG genotipli bireylere göre istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı seviyede yüksek (p=0,007) iken; sistolik kan basıncı istatistiksel anlamlılığa 

yakın seviyede yüksek bulunmuştur (p=0,064) (Tablo 4-8). 

Tablo 4-9’da kontrol grubunda cinsiyete göre LFA-1 rs8058823 genotip ve 

allellerinin serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

AA genotipine sahip kadın kontrollerde GG (p=0,000) ve AG genotipini 

(p=0,026) taşıyanlara göre serum total kolesterol düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek gözlenmiştir ve serum HDL-Kolesterol düzeyleri AA genotipinde GG 

genotipine göre istatistiksel olarak anlamlılığa yakın seviyede yüksek gözlenmiştir 

(p=0,054). 

GG genotipine sahip erkek kontrollerde AG genotipi taşıyanlara göre serum 

VLDL-Kolesterol düzeyleri istatistiksel olarak anlamlılığa yakın seviyede yüksek 

gözlenmiştir (p=0,066). 

Hasta grubunda “cinsiyete göre” LFA-1 rs8058823 genotip ve allellerinin serum 

lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi incelendiğinde ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0,05) (Tablo 4-10). 
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Tablo 4-8: LFA-1  rs8058823 Genotip ve allellerinin Çalışma Gruplarında Serum lipid 

profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP 

 

rs8058823 

AA GG AG AA/AG GG/AG 

KONTROL 
 

    

Total-K (mmol/L) 4,89±1,18 4,49±1,51 4,37±1,44 4,66±1,31 4,42±1,45 

TG (mmol/L) 1,67±1,24 1,79±0,48 1,52±0,49 1,61±0,99 1,64±0,50 

HDL-K (mmol/L) 1,15±0,40 1,07±0,22 1,12±0,17 1,13±0,32 1,10±0,19 

LDL-K (mmol/L) 2,94±1,01 2,81±0,62 2,99±1,16 2,96±1,07 2,92±0,98 

VLDL-K (mmol/L) 0,64±0,30 0,78±0,23 0,66±0,22 0,65±0,26 0,71±0,23 

VKİ (kg/m
2
) 25,50±3,06 27,34±2,99 26,20±4,78 25,78±3,84 26,63±4,20 

SKB (mmHg) 122,03±12,69 130,91±20,33 128,86±19,87 124,76±16,14 129,88±19,89 

DKB (mmHg) 73,66±8,06 76,81±12,68 75,91±17,36 74,56±12,53 76,36±15,03 

  
    

KKH HASTA 
 

    

Total-K (mmol/L) 5,12±1,08  5,49±1,39 5,19±1,14 5,49±1,39 

TG (mmol/L) 1,60±0,82  1,68±1,18 1,61±0,89 1,68±1,18 

HDL-K (mmol/L) 1,02±0,23  1,00±0,20 1,02±0,23 1,00±0,20 

LDL-K (mmol/L) 3,18±0,86  3,60±1,20 3,26±0,94 3,60±1,20 

VLDL-K (mmol/L) 0,71±0,31  0,78±0,56 0,72±0,37 0,78±0,56 

VKİ (kg/m
2
) 26,05±3,21  26,68±3,91 26,18±3,33 26,68±3,91 

SKB (mmHg) 137,17±35,31  125,33±17,67 135,05±33,09 125,33±17,67 

DKB (mmHg) 84,20±18,32  74,66±9,72 82,50±17,45 74,66±9,72 

 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler 

arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir. Total-

K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, LDL-K : LDL-

kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, SKB : Sistolik kan 

basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı 

 



 49 

Tablo 4-9: Kontrol  Grubunda Cinsiyete Göre LFA-1 rs8058823 Genotip ve allellerinin 

Serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP         

KONTROL 

 

rs8058823 

AA GG AG AA/AG GG/AG 

KADIN 
 

    

Total-K (mmol/L) 5,18±0,91 3,47±0,65 4,29±1,14 4,79±1,09 3,95±1,03 

TG (mmol/L) 1,30±0,57 1,56±0,13 1,62±0,48 1,44±0,54 1,59±0,36 

HDL-K (mmol/L) 1,43±0,41 1,15±0,20 1,21±0,19 1,33±0,35 1,18±0,19 

LDL-K (mmol/L) 3,07±0,82 2,84±0,53 2,93±0,64 3,01±0,73 2,89±0,58 

VLDL-K (mmol/L) 0,57±0,21 0,71±0,059 0,71±0,27 0,63±0,24 0,71±0,20 

VKİ (kg/m
2
) 25,84±3,68 28,57±3,85 28,43±5,19 26,91±4,47 28,49±4,59 

SKB (mmHg) 128,41±16,82 141,87±10,32 141,25±25,17 133,55±20,95 141,56±18,59 

DKB (mmHg) 77,50±9,20 81,87±8,42 86,25±23,86 81,00±16,68 84,06±17,43 

  
    

ERKEK 
 

    

Total-K (mmol/L) 4,71±1,29 5,07±1,56 4,42±1,62 4,59±1,43 4,70±1,60 

TG (mmol/L) 1,87±1,45 1,92±0,56 1,47±0,50 1,70±1,16 1,67±0,57 

HDL-K (mmol/L) 0,98±0,28 1,02±0,23 1,06±0,13 1,02±0,23 1,04±0,18 

LDL-K (mmol/L) 2,85±1,12 2,78±0,71 3,03±1,40 2,93±1,24 2,94±1,19 

VLDL-K (mmol/L) 0,68±0,35 0,82±0,29 0,63±0,18 0,65±0,28 0,71±0,25 

VKİ (kg/m
2
) 25,31±2,71 26,52±2,05 24,91±4,13 25,15±3,32 25,50±3,56 

SKB (mmHg) 118,38±7,99 124,64±22,22 121,78±12,18 119,74±9,85 123,21±17,64 

DKB (mmHg) 71,47±6,60 73,92±14,02 70,00±8,77 70,88±7,45 71,96±11,65 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler 

arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir. Total-

K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, LDL-K : LDL-

kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, SKB : Sistolik kan 

basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı 
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Tablo 4-10: Hasta Grubunda Cinsiyete gore LFA-1 rs8058823 Genotip ve allellerinin 

Serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP  

HASTA 

 

rs8058823 

AA GG AG AA/AG GG/AG 

KADIN 
 

    

Total-K (mmol/L) 5,34±1,33  5,89±1,76 5,43±1,39 5,89±1,76 

TG (mmol/L) 1,87±1,09  1,97±1,53 1,89±1,15 1,97±1,53 

HDL-K (mmol/L) 1,04±0,22  0,99±0,33 1,03±0,24 0,99±0,33 

LDL-K (mmol/L) 3,36±1,03  3,99±1,14 3,47±1,05 3,99±1,14 

VLDL-K (mmol/L) 0,81±0,39  0,90±0,70 0,82±0,45 0,90±0,70 

VKİ (kg/m
2
) 26,81±3,48  30,71±2,93 27,32±3,61 30,71±2,93 

SKB (mmHg) 136,52±41,40  142,50±15,00 137,40±38,49 142,50±15,00 

DKB (mmHg) 82,17±18,07  80,00±11,54 81,85±17,10 80,00±11,54 

  
    

ERKEK 
 

    

Total-K (mmol/L) 5,00±0,90  5,30±1,23 5,06±0,97 5,30±1,23 

TG (mmol/L) 1,44±0,58  1,55±1,05 1,46±0,69 1,55±1,05 

HDL-K (mmol/L) 1,01±0,24  1,00±0,12 1,01±0,22 1,00±0,12 

LDL-K (mmol/L) 3,08±0,75  3,41±1,24 3,15±0,87 3,41±1,24 

VLDL-K (mmol/L) 0,66±0,26  0,72±0,50 0,67±0,31 0,72±0,50 

VKİ (kg/m
2
) 25,59±2,99  25,47±3,39 25,56±3,05 25,47±3,39 

SKB (mmHg) 137,50±32,34  119,09±14,45 133,94±30,52 119,09±14,45 

DKB (mmHg) 85,21±18,55  72,72±8,76 82,80±17,75 72,72±8,76 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler 

arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir. Total-

K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, LDL-K : LDL-

kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, SKB : Sistolik kan 

basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı 

Tablo 4-11’de Çalışma gruplarında LFA-1  rs2230433 genotip ve allellerinin 

serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi gösterilmiştir. 

Kontrol grubunda rs2230433 heterozigot GC genotipli bireylerde total kolesterol 

seviyeleri nadir CC genotipli bireylere göre istatistiksel olarak anlamlılığa yakın 
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seviyede yüksek (p=0,056) iken; G alleli taşıyan bireylerde CC genotipli bireylere göre 

istatistiksel olarak anlamlılığa yakın seviyede yüksek bulunmuştur (p=0,061). 

Koroner kalp hasta grubunda rs2230433 GG genotipi gözlenmediğinden ve 

kontrol grubunda sadece bir örnekte GG genotipi tespit edildiği için her iki grupta da 

genotiplerin kan basıncı ve lipid düzeylerine etkisi ANOVA testi ile incelenememiştir. 

Koroner kalp hasta grubunda Student’s t testi ile yapılan istatistiksel analizde de 

rs2230433 genotipleri arasında istatistiksel anlamlılığa ulaşan farklılık elde 

edilememiştir. 

LFA-1 rs2230433 genotiplerinin cinsiyet alt gruplarına ayrılarak kontrol ve 

koroner kalp hasta gruplarında serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi 

üzerine etkisi yine GG genotipi tespit edilemediği için ANOVA testi ile 

incelenememiştir. Student’s t testi ile yapılan istatistiksel analizde de rs2230433 GC ve 

CC genotipleri ve G/C allelleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmemiştir 

(Tablo 4-12 ve Tablo 4-13). 
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Tablo 4-11: LFA-1  rs2230433 Genotip ve allellerinin Çalışma Gruplarında Serum lipid 

profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP 

 

rs2230433 

GG CC GC GG/GC CC/GC 

KONTROL 
 

    

Total-K (mmol/L) 3,98 4,34±1,38 4,93±1,34 4,91±1,34 4,73±1,37 

TG (mmol/L) 1,66 1,58±0,59 1,74±1,00 1,74±0,99 1,68±0,88 

HDL-K (mmol/L) 0,59 1,12±0,34 1,11±0,28 1,11±0,28 1,11±0,30 

LDL-K (mmol/L) 2,64 2,81±0,80 3,16±1,10 3,15±1,09 3,04±1,01 

VLDL-K (mmol/L) 0,75 0,67±0,23 0,71±0,28 0,71±0,28 0,70±0,26 

VKİ (kg/m
2
) 29,05 26,56±4,27 25,69±3,29 25,74±3,30 25,96±3,63 

SKB (mmHg) 120,00 129,59±16,70 123,73±16,96 123,66±16,81 125,71±17,00 

DKB (mmHg) 60,00 76,85±10,64 73,69±12,99 73,44±13,01 74,76±12,27 

 
     

KKH HASTA      

Total-K (mmol/L)  5,15±1,01 5,19±1,15 5,19±1,15 5,18±1,11 

TG (mmol/L)  1,58±0,63 1,54±0,86 1,54±0,86 1,55±0,80 

HDL-K (mmol/L)  1,04±0,28 1,03±0,207 1,03±0,207 1,03±0,22 

LDL-K (mmol/L)  3,31±0,74 3,28±0,98 3,28±0,98 3,29±0,92 

VLDL-K (mmol/L)  0,72±0,29 0,71±0,39 0,71±0,39 0,71±0,36 

VKİ (kg/m
2
)  26,78±3,54 25,74±3,30 25,74±3,30 25,95±3,35 

SKB (mmHg)  132,95±18,42 135,59±36,11 135,59±36,11 134,94±32,56 

DKB (mmHg)  80,45±11,84 82,98±18,27 82,98±18,27 82,35±16,89 

 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler 

arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir.  
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Tablo 4-12:Kontrol Grubunda Cinsiyete Göre LFA-1 rs2230433 Genotip ve Allellerinin 

Serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP 

 KONTROL 

 

rs2230433 

GG CC GC GG/GC CC/GC 

KADIN 
 

    

Total-K (mmol/L) 
 

3,82±1,06 4,82±1,09 4,82±1,09 4,48±1,16 

TG (mmol/L) 
 

1,58±0,50 1,40±,047 1,40±0,47 1,47±0,48 

HDL-K (mmol/L) 
 

1,23±0,40 1,33±0,28 1,33±0,28 1,30±0,32 

LDL-K (mmol/L) 
 

2,67±0,41 3,10±0,76 3,10±0,76 2,95±0,69 

VLDL-K (mmol/L) 
 

0,67±0,17 0,64±0,23 0,64±0,23 0,65±0,21 

VKİ (kg/m
2
)  28,27±4,55 26,30±4,00 26,30±4,00 26,96±4,23 

SKB (mmHg) 
 

134,09±16,09 134,17±20,76 134,17±20,76 134,14±18,74 

DKB (mmHg) 
 

80,63±10,41 79,58±17,52 79,58±17,52 80,00±14,91 

  
    

ERKEK 
 

    

Total-K (mmol/L) 3,98 4,64±1,48 4,99±1,48 4,96±1,46 4,87±1,47 

TG (mmol/L) 1,66 1,58±0,65 1,91±1,15 1,90±1,13 1,80±1,01 

HDL-K (mmol/L) 0,59 1,05±0,29 0,99±0,19 0,98±0,20 1,01±0,23 

LDL-K (mmol/L) 2,64 2,89±0,97 3,19±1,27 3,18±1,26 3,09±1,18 

VLDL-K (mmol/L) 0,75 0,67±0,26 0,75±0,30 0,75±0,30 0,72±0,29 

VKİ (kg/m
2
) 29,05 25,48±3,82 25,37±2,84 25,45±2,86 25,40±3,13 

SKB (mmHg) 120,00 126,50±16,91 118,80±12,35 118,83±12,18 121,17±14,20 

DKB (mmHg) 60,00 74,25±10,31 70,91±9,26 70,62±9,30 71,94±9,62 

 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler 

arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir. Total-

K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, LDL-K : LDL-

kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, SKB : Sistolik kan 

basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı 
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Tablo 4-13: Hasta Grubunda Cinsiyete Göre LFA-1 rs2230433 Genotip ve Allellerinin 

Serum lipid profili, kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

GRUP  

HASTA 

 

rs2230433 

GG CC GC GG/GC CC/GC 

KADIN 
 

    

Total-K (mmol/L) 
 

5,64±1,43 5,37±1,38 5,37±1,38 5,42±1,36 

TG (mmol/L) 
 

1,75±0,58 1,76±1,01 1,76±1,01 1,76±0,95 

HDL-K (mmol/L) 
 

1,05±0,38 1,06±0,22 1,06±0,22 1,06±0,24 

LDL-K (mmol/L) 
 

3,68±0,83 3,40±1,06 3,40±1,06 3,45±1,02 

VLDL-K (mmol/L) 
 

0,80±0,27 0,82±0,48 0,82±0,48 0,82±0,44 

VKİ (kg/m
2
)  27,90±4,99 27,16±3,41 27,16±3,41 27,29±3,60 

SKB (mmHg) 
 

146,00±16,73 138,95±41,85 138,95±41,85 140,17±38,55 

DKB (mmHg) 
 

84,00±13,41 82,91±18,05 82,91±18,05 83,10±17,13 

  
    

ERKEK 
 

    

Total-K (mmol/L) 
 

5,01±0,86 5,08±1,00 5,08±1,00 5,06±0,96 

TG (mmol/L) 
 

1,53±0,65 1,40±0,73 1,40±0,73 1,44±0,70 

HDL-K (mmol/L) 
 

1,03±0,26 1,01±0,19 1,01±0,19 1,02±0,21 

LDL-K (mmol/L)  3,20±0,70 3,20±0,93 3,20±0,93 3,20±0,86 

VLDL-K (mmol/L) 
 

0,70±0,30 0,64±0,32 0,64±0,32 0,66±0,31 

VKİ (kg/m
2
) 

 
26,33±3,01 25,02±3,04 25,02±3,04 25,30±3,04 

SKB (mmHg) 
 

129,11±17,52 133,72±32,86 133,72±32,86 132,41±29,26 

DKB (mmHg) 
 

79,41±11,57 83,02±18,61 83,02±18,61 82,00±16,90 

 

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler 

arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir. Total-

K : Total kolesterol, TG : Trigliserid, HDL-K : HDL-kolesterol, LDL-K : LDL-

kolesterol, VLDL-K : VLDL-kolesterol, VKİ : Vücut kitle indeksi, SKB : Sistolik kan 

basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı 
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Tablo 4-14’da lojistik regresyon analizini kullanarak Koroner kalp hastalığı gelişiminde 

bu çalışmada risk olarak belirlediğimiz genetik ve biyokimyasal parametrelerin etkileri 

değerlendirilmiştir. KKH hasta grubunda JAM-A rs790056 T alleli (p=0,007), 

rs8058823 AA genotipi (p=0,000) (Tablo 4-3) ve sigara kullanımı (p=0,000), diastolik 

kan basıncı (p=0,003), total-kolesterol (p=0,003) (Tablo 4-1) kontrol grubuna gore 

yüksek bulunmuştur. Bu nedenle KKH için yapılan risk analizinde rs790056 T alleli, 

rs8058823 AA genotipi, diastolik kan basıncının 80 mmHg'nin üstünde olması, total 

kolesterol düzeylerinin 5,18 mmol/L'den yüksek olması ve sigara kullanımı kategorik 

değişkenlerde yer almıştır. Sonuç olarak yapılan lojistik regresyon analizinde rs8058823 

AA genotipi, sigara kullanımı, diastolik kan basıncının 80 mmHg'nin üstünde olması, 

total kolesterol düzeylerinin 5,18 mmol/L'den yüksek olmasının KKH gelişiminde risk 

oluşturdukları doğrulanmıştır.  

 

Tablo 4-14: Koroner kalp hasta grubunda ilişkili risk faktörlerinin lojistik regresyon 

analizinde değerlendirilmesi 

Değişkenler P değeri Exp (B) OR (95% CI) for Exp (B) 

rs8058823 AA genotipi 0,000 0,103 0,041-0,262 

rs790056 normal T alleli  0,062 0,281 0,074-1,066 

Sigara 0,001 0,207 0,084-0,514 

DKB>=80 0,004 0,265 0,108-0,653 

Tkolmmol≥5,18 0,024 0,351 0,141-0,873 

 

Tez çalışmamızda incelediğimiz JAM-A ve LFA-1 gen polimorfizmleri arasındaki 

bağlantı dengesizliği (linkage disequilibrium) varlığı Haplotip analizi ile incelendiğinde 

üç SNP (tek nükleotid polimorfizmi) arasında ilişki gözlenmemiştir (D'=0,348 r
2
=0,023, 

LOD=0,86) (Tablo 4-15 ve Şekil 4-1). Daha önce incelediğimiz polimorfizm 

incelemelerine ek olarak koroner kalp hastalığı riski açısından JAM-A ve LFA-1 

genlerinde araştırdığımız varyasyonlara ait haplotipleri de değerlendirdik (Tablo 4-16). 

Haplotip analizi sonucunda, Haplotip-1 (TCA) (rs790056 normal T alleli- rs2230433 

nadir C alleli- rs8058823 normal A alleli), Haplotip-2 (TGA) (rs790056 normal T alleli- 

rs2230433 normal G alleli- rs8058823 normal A alleli) koroner kalp hasta grubunda 

kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek iken (sırasıyla 

p=0,0021 ve p=0,0086), Haplotip-7'nin (CGG) (rs790056 nadir C alleli- rs2230433 

normal G alleli- rs8058823 nadir G alleli)  düşük dolayısı ile koruyucu olduğu 

gözlenmiştir (p=0,0023) (Tablo 4-16). 



 56 

 

Tablo 4-15: Bağlantı analizi tablosu 

Haplotip 

ilişkisi 

İlişkili 

olası allel 
Hasta/Kontrol X

2
 P değeri 

rs790056 T 178:50, 142:72 7,581 0,0059 

rs2230433 G 70:114, 71:129 0,267 0,6055 

rs8058823 A 195:19, 140:74 41,55 1,145E-10 

 

 

 

 

Şekil 4-1: Bağlantı eğrisi 
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Tablo 4-16: JAM-A ve LFA-1 genlerinde araştırdığımız polimorfizmlere ait haplotiplerin 

çalışma gruplarında incelenmesi 

Haplotip 

No 

Haplotip Frekans Kikare P değeri 

  Toplam Kontrol KKH 

hasta 

  

1 TCA 0,3344 0,265 0,402 9,454 0,0021 

2 TGA 0,249 0,195 0,302 6,912 0,0086 

3 CCA 0,127 0,120 0,135 0,242 0,623 

4 TCG 0,126 0,183 0,069 13,376 3,0E-4 

5 CGA 0,072 0,079 0,065 0,363 0,5471 

6 CCG 0,042 0,074 0,011 10,947 9,0E-4 

7 CGG 0,035 0,061 0,009 9,284 0,0023 

8 TGG 0,015 0,023 0,008 1,808 0,1787 
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5. TARTIŞMA 

Koroner kalp hastalığı (KKH) gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin başında yer 

almaktadır. Ülkemizdeki KKH prevalansı TEKHARF Çalışmasının 19 yıllık 

kohortunun sonuçlarına göre artış göstermektedir (114). Bu nedenle KKH risk artışı ile 

ilişkili çevresel ve genetik etkenlerin araştırılması toplumumuz açısından öncelikli 

faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

İlk olarak lipidlerin birikimi ile damarların tıkanması sonucu geliştiği kabul 

edilen KKH'ın bugün hasar veya infeksiyona yanıt olarak gelişen kronik inflamatuar bir 

hastalık olduğu bilinmektedir (115). 

Koroner kalp hastalığı gelişiminde yer alan aterosklerotik lezyonlar arter 

duvarındaki endotelyum ve düz kas hücrelerinde  meydana gelen değişikliklere karşı 

inflamatuar-fibroproliferatif cevabın artışından ileri gelmektedir. Ateroskleroz kronik 

inflamatuar hastalıkların bir çok özelliğini paylaşmakta ve aterosklerotik oluşuma çok 

sayıda büyüme faktörü, sitokinler ve vazoregülatör moleküller katılmaktadır (20). 

Makrofajlar hücreler için atık olan maddeleri toplama yeteneği ve büyüme 

faktörlerini salgılamaları nedeniyle, kronik inflamatuar cevapla ilişkili konnektif doku 

proliferasyonunun başlangıcından sorumlu olan anahtar hücrelerdir. Aterosklerotik 

lezyonlarda da makrofajların büyük miktarda kolesterol esterlerinden oluşan damlacık 

şeklinde lipid depoladıkları ve köpük hücrelerine dönüştükleri gösterilmiştir.  Köpük 

hücreleri ise aterosklerozun başlangıç lezyonlarındaki yağ çizgileri (fatty streak) 

oluşturan temel hücrelerdir (18).  

Koroner arter hastalarında aterosklerotik plaklarda makrofaj, köpük hücreleri ve 

düz kas hücrelerinde JAM-A molekülünün yüksek oranda eksprese edilirken, sağlıklı 

insan arterlerinin düz kas hücrelerinde eksprese edilmediği bildirilmiştir (88). Endotel 

hücrelerin inflamatuar sitokinlere maruz kalmasını takiben, JAM-A endotelin luminal 

yüzeyinde eksprese edilmekte (55) burada JAM-A etkileşimleri aracılığıyla plateletlerin 

inflamasyonlu endotel hücrelere başlangıç adezyonunda görev almaktadır (108). Bu 

veriler JAM-A‘nın inflamatuar tromboz ve aterosklerozda yer aldığına işaret etmektedir 

(63). Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalarda koroner kalp hastalarının JAM-A 
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düzeylerindeki artışın KKH şiddeti (109), böbrek disfonksiyonu (110) ve 

hipertansiyonla (111) da ilişkili olduğunun gösterilmesi bunu doğrulamaktadır. 

Son çalışmalardan birinde erkek koroner kalp hastalarının plazmalarında 

çözünebilir JAM-A düzeyleri ölçülmüş ve hastalığının daha ileri evrelerinde olan 

bireylerde daha yüksek seviyelerde çözünebilir JAM-A düzeyleri tespit edilmiştir. Elde 

edilen verilerden endotel hücrelerden ve / veya plateletlerden membranın yakınında 

enzimatik kesimle JAM-A ‘nın ekstrasellüler domeninin dolaşıma salındığı hipotezi 

ortaya konmuştur.  Çalışma sonucunda plazma JAM-A düzeylerinin KKH varlığı ve 

ciddiyeti ile bağımsız olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Plazma JAM-A düzeylerinin 

inflamatuar sitokinlerden TNF-α’ nın plazma düzeyleriyle önemli derecede ilişkili 

olduğu tespit edilerek JAM-A‘nın damar duvarında inflamasyon etkilerinin önemli bir 

düzenleyicisi olabileceği öne sürülmüştür (116). 

İnsan platelet süspansiyonları, venöz endotel hücre ve arteriyel endotel hücre 

kültürleri proinflamatuar sitokinlere maruz bırakılarak yapılan bir diğer araştırmada 

çeşitli inhibitörlerle bu hücrelerde JAM-A geninin transkripsiyonu ve translasyonu 

bloke edilmiştir. JAM-A geninin transkripsiyon ve translasyonunun tamamen bloke 

edilmesi inflamasyonlu endotele plateletlerin adezyonunu inhibe etmiştir. 

İnflamasyonlu endotele platelet adezyonu aterosklerotik plak oluşumunda gerekli 

olduğundan JAM-A’nın aterogenezin başlangıcında önemli bir molekül olduğu 

bildirilmiştir (117). 

İnsan aterosklerotik koroner arterlerinin intimasının düz kas hücrelerinde 

yapılan araştırmada da JAM-A mRNA ve proteininin eksprese edildiği gösterilmiştir. 

Ayrıca proinflamatuar sitokinlerle muamele edilmiş insan aortik düz kas hücrelerinde 

JAM-A geninin susturulmasının inflamasyonlu düz kas hücrelerinin aterogenezde 

önemli olan proliferasyonunu ve migrasyonunu bloke ettiği gözlenmiştir. Böylece JAM-

A’nın aterosklerotik plak oluşumunun başlangıç aşamalarındaki rolünün yanısıra düz 

kas hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonunu sağlayarak aterosklerotik plakların 

gelişiminde de önemli rol oynadığı sonucuna varılmıştır (112). 
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JAM-A molekülünün membran-proksimal Ig domen 2 (D2) aracılığı ile LFA-1'e 

bağlandığı gösterilmiştir (7,10). LFA-1/JAM-A etkileşimi lökosit transendotelyal 

migrasyonun başlangıç evrelerinde önemli rol oynamaktadır (6). Lökositlerin endotel 

hücre bağlantılarında toplanmasını sağlayan LFA-1 molekülü, JAM-A moleküllerinin 

homofilik etkileşimini stabilize etmede görevli JAM-A D2 domenini bloke etmektedir. 

Bu şekilde zayıflayan JAM-A etkileşimleri bozulurken daha güçlü LFA-1/JAM-A 

etkileşimleri kurulmakta ve lökositlerin endotelyal bağlantı boyunca ilerlemesi 

sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle, LFA-1 molekülü homofilik JAM-A etkileşimlerini 

destabilize ederek endotelyal bağlantı bölgelerinin gevşemesine ve lökosit diapedezine 

neden olmaktadır (104).  

LFA-1/JAM-A etkileşiminin ateroskleroz patojenezinde monosit göçündeki rolü 

itibariyle bu proteinlere ait genlerde meydana gelecek varvasyonların ateroskleroz 

gelişiminde etkili olabileceği hipotezinden yola çıkarak tez projemizde bu amaçla hedef 

çalışma grubu olarak seçtiğimiz koroner kalp hastalarında endotel kökenli JAM-A 

genindeki rs790056 varvasyonu ile monosit kökenli LFA-1 genindeki rs2230433 ve 

rs8058823 varyasyonlarının dağılımlarını ve hastalığın gelişiminde risk faktörü olarak 

bireysel ve kombine etkilerinin belirlenmeyi hedefledik. Araştırdığımız JAM-A ve 

LFA-1 gen bölgeleri bireysel veya birlikte, koroner kalp hastalarında günümüze kadar 

çalışılmamış olup, bu anlamda uluslararası tıp literatüründeki ilk çalışmadır.   

JAM-A ve LFA-1 gen varyasyonlarının hastalıkların gelişimindeki etkilerini 

inceleyen sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. Bunlardan biri, Ong ve ark.nın (59) Çin 

toplumunda 263 hipertansif hasta ve 263 normotansif sağlıklı kontrolde JAM-A 

rs790056, rs3737787, rs7546890, rs6695707, rs2481084, rs2774276 ve rs11576837 gen 

varyasyonlarının kan basıncı ve obezite üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmadır. 

Bu çalışmada hipertansif hastalarla kontroller arasında rs790056 genotip dağılımı 

açısından anlamlı farklılık gözlememiştir (P>0,05), rs790056 minör allel frekansı (C) 

kontrol grubunda %18,5; hasta grubunda %16,7 olarak bildirilmiştir. Ong ve ark. 

inceledikleri tüm SNP'lerin Hardy-Weinberg eşitliğinde olduğunu (p>0,05) 

gözlemlemişlerdir. Bu araştırıcılar ayrıca rs790056 ile rs2774276 (r
2
=0,69) ve 

rs2481084 ile rs3737787 (r
2
=0,87) arasında bağlantı olduğunu bildirmişlerdir. 
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JAM-A genotiplerinin kan basıncı üzerindeki etkileri incelendiğinde ise anti-

hipertansif ilaç kullanmayan hasta ve normotensif kontroller birlikte 509 bireyde, 

rs790056 ve rs2274276 minör allel taşıyıcılarının daha düşük ortalama sistolik kan 

basıncına sahip oldukları (sırasıyla p=0,004 ve p=0,007), rs6695707 minör allel 

taşıyıcılarının ise daha yüksek sistolik kan basıncına sahip oldukları gösterilmiştir 

(p=0,045). İncelenen SNP'lerin hiçbiri diastolik kan basıncı ile ilişkili bulunmamıştır 

(p>0,05). Sistolik kan basınçlarıyla anlamlı ilişki veren bu üç SNP arasında çoklu veri 

analizi ile düzeltme sonrası sadece rs790056 ve rs2774276'nın yüksek kan basıncı 

fenotipleriyle ilişkisinin devam ettiği bildirilmiştir. 

Ong ve ark. (59) JAM-A genotiplerinin obezite ile ilişkisini incelediklerinde ise 

rs2481084 (GA=0,516, p=0,002) ve rs3737787 (GA=0,540, p=0,005) minör allellerini 

taşıyanlarda obezite riskinin daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. İncelenen diğer 

SNP'lerle obezite arasında ise ilişki bulunmamış (p>0,05) ve serum lipid düzeyleriyle 

ilişkisi bildirilmemiştir. 

Bizim çalışmamızda JAM-A rs790056 gen varyasyonu kontrol grubunda 

Hardy–Weinberg dengesi ile uyumlu iken (p> 0,05) KKH hasta grubunda uyumlu 

olmadığı gözlenmiştir (p< 0,05). Çalışmamızda KKH grubunda normal TT genotipi ve 

T alleli kontrol grubuna göre yüksek iken (sırasıyla p= 0,03; p= 0,007); mutant CC 

genotipi ve C alleli kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur (sırasıyla p= 0,007; p= 

0,03). Koroner kalp hasta grubunda kadınlarda TT genotipi erkeklere göre daha yüksek 

iken C alleli  düşük bulunmuştur (P= 0,043). 

Çalışma grubumuzda JAM-A rs790056 minör allel frekansının (C) kontrol 

grubunda %33.91 ve hasta grubunda %22,55 olduğunu ve minör allel taşımanın KKH 

gelişim riski açısından koruyucu olduğunu gözlemledik. (p= 0,03; GR=0,775).  Minör 

allel frekansımız Ong ve ark. nın (59) Çin toplumundaki sonuçlarına göre hafif seviyede 

yüksektir.  

JAM-A rs790056 polimorfizminin serum lipidleri ve kan basınçları üzerindeki 

etkisini incelediğimizde; kontrol grubunu oluşturan erkeklerde sistolik kan basıncı, TC 

genotipini taşıyanlarda CC genotipini taşıyanlara göre istatistiksel olarak anlamlılığa 

yakın seviyede yüksek gözlenmiştir (P = 0,066). Kontrol grubu erkeklerde ayrıca 

diastolik kan basıncının CC<TC<TT sırasına göre arttığı gözlenmiştir. Bu sıralamadaki 

CC genotipi taşıyan erkeklerde TT genotipi taşıyanlara göre diastolik kan basıncının 
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istatistiksel anlamlılık seviyesinde daha düşük olduğunu (p= 0,046); TC ve CC 

genotipini taşıyan erkekler arasında ise istatistiksel anlamlılığa yakın farklı olduğunu 

bulduk  (p = 0,069). Kontrol ve hasta gruplarında yer alan kadınlarda da CC genotipi 

taşıyanlarda TT ve TC genotipi taşıyanlara göre sistolik ve diastolik kan basınçları daha 

düşük gözlenmiştir ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır (p>0,05). CC taşıyan 

erkek KKH hastalarda ise kan basınçlarında diğer genotiplere kıyasla istatistiksel 

anlamlılığa ulaşmayan bir artış gözlenmiştir. Kontrol ve hasta gruplarında erkekler 

arasında gözlemlediğimiz bu farklılığın KKH'ta hipertansiyonla ilişkili sigara kullanımı 

gibi diğer risk etmenlerinin baskın etkisinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

JAM-A'nın kan basıncı düzenlenmesi üzerindeki rolü kesin olarak 

açıklanamamıştır (60,118). JAM-A T-hücrelerinin transendotelyal migrasyonuna ve 

tutunmasına aracılık etmektedir. Son çalışmalardan birinde hipertansiyonda T 

hücrelerinin rolü olduğu gösterilmiştir (119). İnflamasyonun da hipertansiyon 

patojenezinde yer aldığı iyi bilinmektedir. Ayrıca spontan hipertansif sıçanlarda 

hipertansiyon başlangıcından önce JAM-A ekspresyonunun arttığı bildirilmiştir. JAM-A 

reseptör ekspresyonunun lökositlerin yapışmasına ve vasküler inflamasyona neden 

olduğu ve bu şekilde toplam periferal direnci arttırdığı önerilmiştir. Spontan hipertansif 

sıçanlarda JAM-A ekspresyonu arttığında; kalp, böbrek, dalak, karaciğer, akciğer ve 

iskelet kası gibi organlarda lökositlerin biriktiği ve bunun periferal dolaşımdaki kan 

akımı azalmasıyla sonuçlanabileceği bildirilmiştir (60). 

İntronlardaki mutasyonlar splice bölgesinin bozulması nedeniyle splicing 

arttırıcıları, susturucular ya da mRNA’nın sekonder yapısının değişimi gibi anormal 

splicingi indükleyebilirler (120). Bu nedenle intron mutasyonları translasyonun 

engellenmesine ve protein seviyelerinde azalmaya neden olabilirler (121). JAM-A 

rs790056 gen varyasyonu da TTS’de (tripleks oluşturan oligonükleotid hedef dizileri) 

yer alan diğer bir SNP olan rs790055 ile tam bağlantı dengesizliğindedir ve bu ilişkinin 

minör allelin (C) gen transkripsiyonu üzerindeki inhibitör etkisini arttırabileceği ve bu 

şekilde JAM-A‘nın minör allel taşıyıcılarında düşük ekspresyona dolayısıyla daha 

düşük sistolik kan basıncına neden olabilecekleri önerilmiştir (122). Çalışmamızda 

özellikle kontrol grubumuzda gözlemlediğimiz kan basınçları ve JAM-A rs790056 

genotipleri arasındaki ilişki bu açıdan literatürle uyumludur. 
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JAM-A rs790056 polimorfizminin lipid düzeylerine etkisini incelediğimizde, 

kontrol grubunda rs790056 ‘heterozigot TC’ genotipli bireylerde serum VLDL-

kolesterol değerleri yüksek iken (p=0,000); serum HDL-kolesterol seviyeleri düşük 

gözlenmiştir (p=0,039). Kontrol grubunda rs790056 T alleli taşıyan bireylerde CC 

genotipli bireylere göre VLDL-kolesterol seviyeleri yüksek bulunmuştur (p=0,001). 

Cinsiyete göre ayırım yaparak kontrol grubunda JAM-A rs790056 etkilerini 

incelediğimizde ise özellikle TC genotipini taşıyan kadınlarda serum trigliserid (p<0,05) 

ve VLDL-kolesterol düzeylerinin yüksek olduğunu (p<0,01), buna karşın CC genotipini 

taşıyan kadın kontrollerde serum HDL-Kolesterol düzeylerinin TT ve TC genotipli 

kadınlara göre yüksek olduğunu bulduk (p<0,05).  

 Bulgularımız minör C allelinin serum lipidleri üzerinde olumlu antiaterojenik 

etkileri olduğu yönündedir. Serum lipidleri üzerinde gözlemlediğimiz JAM-A rs790056 

polimorfizminin etkileri ayrıca minör C allelinin KKH'ta azalan riskle ilişkili gözlenen 

bulgumuz ile de uyumludur. 

JAM-A geni upstream transkripsiyon faktör 1 (USF1)'i kodlayan gene çok yakın 

lokalizasyonda bulunmaktadır. USF1 geni glukoz ve lipid metabolizmasında yer alan 

çok sayıda genin ekspresyonunu kontrol etmektedir. Ayrıca USF1 gen varyantlarının 

ailesel kombine hiperlipidemi, serum trigliserid, LDL-kolesterol ve glukoz düzeyleri ile 

ilişkili olduğu bulunmuştur (123,124,125). 

Bu nedenle çalışmamızda gözlemlediğimiz serum lipid ve JAM-A SNP ilişkileri 

Ong ve ark.nın da önerdiği gibi (59) USF1 gen varyantları ile JAM-A gen varyantları 

arasındaki yüksek bağlantıdan kaynaklanabilir. 

LFA-1 geninde incelediğimiz rs8058823 ve rs2230433 polimorfizmleri 

literatürde sadece Fu ve ark. (113) tarafından sporadik infiltratif meme kanseri olan 537 

Çinli kadın hasta ve 577 sağlıklı Çinli kadında incelenmiştir. Bu araştırıcılar LFA-1 

rs2230433 ( hasta %19, Kontrol %16,5) ve rs8058823 (Hasta %2, Kontrol %0,09) gen 

varyasyonlarının hasta ve kontrol gruplarında Hardy–Weinberg dengesi ile uyumlu 

olduğunu göstermişlerdir.  

Bizim çalışmamızda rs2230433 ve rs8058823 gen varyasyonlarının kontrol 

grubunda Hardy–Weinberg dengesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir (P>0,05). 
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Fu ve ark. (113) rs2230433 ve rs8058823 genotip ve allel dağılımlarının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiğini ve rs2230433 GC genotipinin hasta 

grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir (p= 0,0397). 

rs2230433 GG genotipi ve G allel frekansları meme kanseri hasta grubunda sağlıklı 

kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Fu ve ark. (113) LFA-1 

genindeki rs2230433 varyasyonunun sporadik infiltratif meme kanseri gelişiminde 

LFA-1’in fonksiyonunu ve ekspresyonunu etkileyebileceğini önermiştir.  

Fu ve ark (113) rs80558823 minör allel frekansını (G) meme kanseri hasta 

grubunda %2, kontrol grubunda %0,09 bulmuşlardır; rs2230433 minör allel frekansını 

(C) ise meme kanseri hasta grubunda %19 ve kontrol grubunda %16,5 olarak 

bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda rs2230433 genotip ve allel dağılımları koroner kalp 

hasta grubu ve kontrol grubu arasında benzer gözlenmiştir  (p>0,05). Bizim 

çalışmamızda LFA-1 rs8058823 minör allel frekansını (G) kontrol grubunda %35,3 ve 

hasta grubunda %8 bulduk (p= 0,000; GR= 0,602). LFA-1 rs2230433 minör allel 

frekansını (C) ise kontrol grubunda % 65 ve hasta grubunda % 62 olarak saptadık. 

Bizim çalışmamıza ait kontrol ve KKH hasta gruplarının LFA-1 minör allel frekansları 

Fu ve ark.nın (113) frekanslarından yüksek gözlenmiştir. Bu farklılığın örnek grupları 

arasında sayıca eşitsizlikten ve çalışmaların farklı etnik/ coğrafik kökenli toplumlarda 

yapılmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Fu ve ark. (113) 3’-UTR’de yer alan rs8058823 varyasyonunda homozigot 

major AA genotipi ve A allel frekanslarının meme kanserli hastalarda kontrol grubuna 

göre düşük olduğu (sırasıyla p= 0,00000418, GR= 0,041; p= 0,00000267, GR= 0,040), 

böylece AA genotipi ve A allelinin meme kanserinde koruyucu olabileceği sonucuna 

varmışlardır. rs8058823 AG genotipi ise meme kanserli hastalarda kontrol grubuna göre 

daha yüksek bulunmuş (p= 0,00000747, GR= 23,442) ve rs8058823 AG genotipinin 

meme kanseri riskini arttırabileceğini önermişlerdir. Bizim çalışmamızda koroner kalp 

hasta grubunda AA genotipi ve A alleli kontrol grubuna göre yüksek iken (sırasıyla p= 

0,000; p= 0,000); kontrol grubunda GG ve AG genotipleri ve G alleli hasta grubuna 

göre yüksek bulunmuş (sırasıyla p= 0,000; p=0,031; p= 0,000) ve sonuç olarak minör G 

allelinin koruyucu olabileceği gözlenmiştir. rs8058823 genotip ve allel dağılımları 

koroner kalp hasta grubu ve kontrol gruplarında kadınlar ve erkekler arasında da 

farklılık göstermemiştir (p>0,05). 
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3’-UTR bölgesinin farklı seviyelerde gen ekspresyonunu düzenleyebildiği ve 

mRNA’nın stabilitesi, degradasyonu ve subsellüler lokalizasyonuna aracılık ettiği 

bilinmektedir (126).  Bu nedenle 3' UTR'de yer alan rs8058823 varyasyonu da protein 

bağlanma modelini değiştirebilir ve LFA-1 ekspresyonunu etkileyebilir (113). 

LFA-1 rs2230433 varyasyonu LFA-1 geninin EGF2, FG-GAP ve integrin-B-

kuyruk domenleriyle etkileşim oluşturan integrin-alfa-2 domeninde yer almaktadır. Bu 

nedenle rs2230433 SNP’nin kesimin düzenlenmesinde yer aldığı önerilmektedir (127). 

Ayrıca rs2230433 varyasyonu amino asit değişimine neden olduğundan (Arg/Thr), 

LFA-1’in protein yapısını ve sonuçta fonksiyonunu da etkileyebilir (113). 

Kontrol grubumuzda serum VLDL-kolesterol seviyeleri rs8058823 normal AA 

genotipli bireylerde minör GG genotipli bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı 

seviyede düşük (p=0,049) iken GG genotipli bireylerde A alleli taşıyan bireylere göre 

anlamlı seviyede yüksek bulunmuştur (p=0,04). Sistolik kan basıncı değerleri de G alleli 

taşıyan bireylerde normal AA genotipli bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı 

seviyede yüksek bulunmuştur (p=0,038). GG genotipli bireylerde ayrıca vücut kitle 

indeksi de istatistiksel anlamlılığa yakın seviyede yüksek bulunmuştur (p=0,057). 

Bununla birlikte AA genotipine sahip kadın kontrollerde GG (p=0,000) ve AG 

genotipini (p=0,026) taşıyanlara göre serum total kolesterol düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek gözlenmiştir. Ancak kontrol grubunu oluşturan kadınların 

sayısı nispeten küçük olduğundan (rs8058823 38 kadın kontrolde incelenmiş) ve minör 

GG genotipini taşıyan sadece 8 kadın kontrol bulunduğundan bu istatistiki verinin 

değerinin düşük olduğunu diğer parametrelerle çelişkinin bu nedenden kaynaklandığını 

düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak kontrol grubumuzda rs8058823 normal A alleli ve AA genotipinin 

kan basıncı, VKİ ve VLDL-kolesterol ve dolayısıyla trigliserid seviyeleri açısından 

olumlu etkilere sahip olduğu gözlenirken, minör G alleli ve GG genotipinin ise bu 

parametreler üzerinde olumsuz etkisi olabileceği izlenimi elde edilmiştir.  

Koroner kalp hasta grubunda ise kontrol grubunun aksine diastolik kan basıncı 

AA genotipli bireylerde AG genotipli bireylere göre istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı seviyede yüksek (p=0,007) iken; sistolik kan basıncı istatistiksel anlamlılığa 

yakın seviyede yüksek bulunmuş (p=0,064) ve sağlıklı kontrollerin aksine normal AA 

genotipi ve A allelinin kan basınçları üzerinde olumsuz etkisi gözlenmiştir. KKH 
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grubunda LFA-1 rs8058823 genotip ve allellerinin serum lipid profili, kan basınçları ve 

vücut kitle indeksi üzerinde “cinsiyete göre” anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir (p>0,05). 

Hasta grubumuzda minör G allel frekansı düşük iken normal AA frekansı yüksektir 

(p=0,000). Bulgumuz KKH hasta grubunda lipid profilinden bağımsız olarak LFA-1 

rs8058823 normal AA genotipinin kan basınçlarında yükselmeye yani hipertansif 

fenotipe neden olarak KKH riski oluşturabileceği yönündedir. 

Kontrol grubunda rs2230433 heterozigot GC genotipli bireylerde total kolesterol 

seviyeleri nadir CC genotipli bireylere göre istatistiksel olarak anlamlılığa yakın 

seviyede yüksek (p=0,056) iken; G alleli taşıyan bireylerde CC genotipli bireylere göre 

istatistiksel olarak anlamlılığa yakın seviyede yüksek bulunmuştur (p=0,061). Koroner 

kalp hasta grubunda ise  rs2230433 G>C genotiplerinin kan basıncı ve serum lipid 

düzeylerine etkisi gözlenmemiştir. 

İncelediğimiz JAM-A ve LFA-1 genlerine ait üç SNP arasında bağlantı (linkage 

disequilibrium) gözlenmemiştir (D'=0,348 r
2
=0,023, LOD=0,86). Haplotip analizinde 

ise, Haplotip-1 (TCA) (rs790056 normal T alleli- rs2230433 nadir C alleli- rs8058823 

normal A alleli), Haplotip-2 (TGA) (rs790056 normal T alleli- rs2230433 normal G 

alleli- rs8058823 normal A alleli) koroner kalp hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek iken (sırasıyla p=0,0021 ve p=0,0086), 

Haplotip-7'nin (CGG) (rs790056 nadir C alleli- rs2230433 normal G alleli- rs8058823 

nadir G alleli)  düşük dolayısı ile koruyucu olduğu gözlenmiştir (p=0,0023). 

Yaptığımız lojistik regresyon analizinde; rs8058823 AA genotipi, sigara 

kullanımı, diastolik kan basıncının 80 mmHg'nin üstünde olması, total kolesterol 

düzeylerinin 5,18 mmol/L'den yüksek olmasının KKH gelişiminde risk oluşturdukları 

doğrulanmıştır. 

Çalışmamızda JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 genotip ve allel 

dağılımları incelendiğinde normal genotip ve allellerin koroner kalp hastalığı açısından 

risk oluştururken, nadir genotip ve allelerin sağlıklı kontrollerde yüksek olduğu ve 

dolayısı ile koruyucu olabileceği gözlenmiştir.  
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Aterojenezde inflamasyonun rolünün daha iyi anlaşılması, yeni terapötik 

girişimlerin oluşturulmasında elzemdir. Bu açıdan inflamatuar süreçte yer alan ve 

hücreler arasındaki bağlantılarda anahtar rol oynayan adezyon moleküllerinin 

etkileşimlerinin engellenmesinin aterojenezi en erken evrelerinde inhibe edebileceği 

varsayımından yola çıktığımızda, tez çalışmamızda bu kapsamda incelediğimiz JAM-A 

ve LFA-1 moleküllerine ait SNP'lerin nispeten düşük örnek grubuna karşın KKH riski 

ile ilişkileri olabileceğini göstererek bu amaca katkı sağladığı ve ekspresyon/ protein 

seviyesinde daha ileri çalışmaları teşvik edeceği düşüncesindeyiz.  
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Kişisel Bilgiler 

Adı  Bengü  Soyadı  Tokat 

Doğ.Yeri  Ankara Doğ.Tar.  29.11.1983 

Uyruğu  TC TC Kim No 34588700588 

Email bengutokat@yahoo.com Tel 05368221852 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis. İ.Ü DETAE Moleküler Tıp ABD.  

Yük.Lis. İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü İç Sular Biyolojisi ABD. 2010 

Lisans İ.Ü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2008 

Lisans İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi 2007 

Lise  Saint-Benoit Fransız Lisesi 2002 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
Konuşma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

İngilizce Çok iyi İyi Çok iyi 96.25  

Fransızca Çok iyi Çok iyi Çok iyi 91.25  

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office İyi 

  

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Yüzme 


