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ÖZET 

CA YKARA, B. (20ı2). SR-BI gen varyantıarının koroner kalp hastalarında 

proaterojenik/antiaterojenik lipid profiline etkisinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

HDL-kolesterol (HDL-C) seviyeleri ve koroner kalp hastalığı (KKH) arasındaki 

ters ilişki çok sayıda çalışma ile kanıtlanmıştır. HDL'ye yüksek afıniteyle bağlanan 

çöpçü reseptör BI (SR-BI), karaciğer tarafından kolesterol esterlerinin selektif alımını 

düzenleyen bir transmembran reseptörüdür ve ateroskleroz gelişimi ile ters ilişkilidir. 

Projemizde erkek KKH hastalarında SR-BI gen varyantıarının KKH 

gelişimindeki proaterojeniklantiaterojenik lipid profiline etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışma Türkiye'de SR-BI gen varyantıarının serum ApoAı ve lipid 

düzeylerine etkisini inceleyen ilk araştırmadır. Çalışma gruplarımız ı 00 KKH ve 89 

kontrolden oluşmuştur. SR-BI (rs5888 ve rsı0846744) genetipleri gerçek zamanlı 

polimeraz zincir reaksiyonuyla, rs423800ı ise polimeraz zincir reaksiyonu ve agarozjel 

teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. rs423800ı mutant TT genotipi hasta grubunda 

kontrol grubuna oranla düşük gözlenirken (p=0,025); normal CC genotipi ise hastalarda 

yüksek gözlenmiştir (p=O,OOO). Bu polimorfızmin KKH riski açısından koruyucu 

olabileceği gözlenmiştir (OR=0,2ı 0). rs5888 polimorfızminde CC genotipi taşıyanlarda 

KKH riskinin 2,20 kat arttığı tespit edilmiştir (OR=2,20). Hasta grubunda diabetik 

hastaların tamamının (14 kişi) normal rs5888 C alleli taşıdığı bulunmuştur (p=0,034). 

rs ı 08467 44 koroner kalp hasta grubunda allelerinin etkisi incelendiğinde minor all el c 
taşıyan bireylerde GG taşıyaniara göre serum Total-kolesterol (p=O,Oı4), trigliserid 

(p=O,Oı9) ve LDL-kolesterol (p=O,Oı5) düzeyleri anlamlı seviyede yüksek 

bulunmuştur. 

Sonuç olarak, tez çalışmamızda incelediğimiz SR-BI gen polimorfızmlerinden 

rs5888 serum lipidlerinden bağımsız KKH'a yatkınlıkla ilişkili gözlenmiştir. SR-BI 

rs423800ı polimorfızmi ise serum lipidlerinden bağımsız KKH gelişim riskine karşın 

koruyucu olarak gözlenmiştir. SR-BI rsı0846744 polimorfızmi ise KKH riski ile 

ilişkisiz iken serum sağlıklı kontrollerde antiaterojenik, KKH grubunda ise aterojenik 

lipid profıli ile ilişkili gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çöpçü Reseptör Sınıf B tip-I (SR-BI), Ateroskleroz, Koroner Kalp 

Hastalığı, HDL, polimorfızm 

Bu çalışma, İstanbul üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: ı5907 
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ABSTRACT 

CAYKARA, B. (2012). Investigation of the influence of SR-BI gene variants on 

proaterogenic/antiaterogenic lipid profıle in coronary heart disease patients. Istanbul 

University Institute of Health Sciences, Mo I eculer Medicine Department, Master' s 

Thesis. Istanbul. 

The inverse correlation between HDL-cholesterol (HDL-C) levels and coronary 

heart disease (CHD) is proven in lots of studies. Scavencer reseptor BI (SR-BI) which 

binds to HDL with high affınity is a transmembrane receptor that regulates selective 

uptake of colesterol esters by liver and is inversely correlated with atherosclerosis 

development. 

The aim of this study is determine the influence of SR-BI gene variants to the 

proatherogenic/antiatherogenic lipid profıle in male CHD patients. This study is also the 

fırst one investigating the influence of SR-BI gene variants on serum ApoAl and lipid 

levels in Turkey. Test subjects are 100 CHD patients and 89 control individuals. SR-BI 

(rs5888 and rs 108846744) genotypes were determined by RT-PCR and rs 4238001 was 

d etermin ed by PCR and agarose gel techniques. rs423 800 I mutant TT genotype w as 

monitored lower in CHD patients than control group (p=0,025); normal CC genotype 

was higher in CHD patients than control group (p=O,OOO). This polyınorphism is 

considered to be protective against CHD risk (OR=0,210). It was determined that the 

risk of CHD is 2,20 fold increased in the subjects with rs5888 polyınorphism cc 
genotype (OR=2,20). It was observed that all diabetic patients in CHD group (14 

individual) have normal rs5888 C allele (p=0,034). In the study of allele rsl0846744 

influence in CHD, it was determined that serum total-coJesterol (p=0,014), trigliserid 

(p=O,Ol9) and LDL-coJesterol (p=O,Ol5) levels were signifıcantly higher in the 

individuals who have minor C allele than who has GG allele. 

As a result, rs5888, which is one of the SR-BI gene polyınorphisms that we 

studied in this thesis, was observed associated with susceptibility to 

CHD independently of serum Iipids. SR-BI rs4238001 was found to be protective 

against CHD development risk independently of serum Iipids. SR-BI rsl0846744 

polyınorphism was determined antiatherogenic in serum healthy control, and correlated 

with atherogenic lipid profıle in CHD group although it has no correlation with CHD 

occurrence risk. 
Keywords: Scavenger Receptor Class B type-I (SR-BI), Atherosclerosis, 

Coronary Heart Disease, HDL, polymorphism 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. 

Project No: 15907. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Koroner Kalp Hastalıklan (KKH) dünyada ölüm nedenlerinde ilk sıralarda yer 

almaktadır (lll). TEKHARF çalışmasının 2009 sonuçlanna göre Türkiye genelinde 

erişkinlerde kalp hastalığı prevalansı 45-74 yaş kesimindebinde olarak erkeklenınizde 

7 .6, kadınlarda 3.8 olduğu bildirilmiştir. Avrupa ülkelerine kıyasla KKH mortalite 

oranımızın 3 ila 5 kat yüksek oranda olduğu gözlenmektedir (112). Y etişkinlerimizde 

gözlenen erken yaşta koroner hastalık nedenli ölüm genellikle HDL-kolesterol, 

apolipoprotein A-I, C-III ve adiponektin gibi KKH'den koruyucu serum proteinlerinin 

kusurlu işlevine atfedilmektedir ( 42). 

Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)'nin düşük seviyede olması ateroskleroz 

gelişiminde önemli bir risk faktörüdür (1 ,2). Arter rluvanndaki hücrelerden karaciğere 

ters kolesterol taşınımının uyanlması HDL'nin anti-aterojenik özelliklerini sunduğu 

başlıca mekanizma olarak kabul edilmektedir (3). İlk olarak HDLr-~HDL2~HDL3 
siklüsü ve pre~ 1 HDL~HDL3~HDLı~ pre~ 1 HDL siklüsü tamamlanır ve ters 

kolesterol transportu gerçekleştirilir ( 43). 

HDL metabolizmasının en önemli düzenleyicilerinden biri çöpçü reseptör 

ailesinde yer alan Çöpçü reseptör sınıf B, tip I (scavenger receptor class B, type I,SR

BI) (75) karaciğere HDL kaynaklı kolesteril esterlerinin seçici alımında aracılık etmesi 

nedeniyle ters kolesterol transferinin son adımında da çok önemli bir göreve sahiptir 

(89). SR-BI çift yönlü lipid değiş tokuşuna aracılık ederek HDL ve LDL'den kolesteril 

esterleri ve serbest kolesterolü seçici olarak almaktadır (75). SR-BI HDL'deki kolesteril 

esterlerinin selektif alımını düzenlediği karaciğer ve steroidojenik dokularda bol 

miktarda eksprese edilmektedir (22). 

insanda SR-BI geni (SCARBl) 12. kromozomun q kolunda lokalize (62), 13 

ekzonlu ve iki ana transkript ürün veren bir gendir (63). Ekzon 12'de 129 bp'lik bir 

atlama sonucu (alternatif kesilme ile fare, sıçan, insan ve sığırda) karboksi terminal 

varyantlı bir SR-BI mRNA transkriptinin translasyon ürünleri SR-BII diye 

adlandınlmıştır (26). SR-BI hücre yüzeyinde bulunan moleküler ağırlığı 82 kD olan 509 

aminoasitlik bir glikoproteindir (69,70). ikincil yapısında iki transmembran ve iki 

sitoplazmik alandan oluşan ve hücre dışında N-glikolizasyon bölgesi içeren oldukça 

büyük bir ilmek bulundurduğu bildirilmiştir (122). Farelerde yapılan adrenal doku 
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çalışmasında, SR-BI'ın monomerik (82kDa), dimerik (164 kDa) ve hetero/oligomerik 

formlan gösterilmiştir (72). Karşılıklı bağlanma çalışmalannda ise apoAVSR-BI 

kompleksi (yaklaşık 225 kDa) gözlenmiştir (73). Aynca SR-BIIapolipoprotein E çift 

homozigot knock-out farelerde yapılan çalışmalar SR-BI'ın erken başlangıçlı 

ateroskleroza karşı koruyucu olduğu (41) ve Apolipoprotein E-eksik farelerde SR-BI 

ekspresyon kaybının erken başlangıçlı oklusif aterosklerotik koroner arter hastalığı, 

spontan myokard infarktüsü, şiddetli kardiyak fonksiyon bozukluğu ve prematur ölümle 

sonuçlandığı bildirilmiş ve SR-BI'ın ateroskleroz gelişimine karşı koruyucu olduğu ileri 

sürülmüştür (52). 

SR-BI'ın böbreküstü bezleri ve ovaryumlarda aşın derecede, karaciğerde yüksek 

seviyede, testis, kalp, meme bezleri, barsakta az miktarda eksprese olduğu bildirilmiştir 

(62,74,75). SR-BI doğal ve modifiye lipoproteinler ile anyonik fosfolipidler için 

reseptör görevi yapmaktadır. Hücreler SR-BI reseptörleri aracılığıyla normal LDL, 

okside-LDL, asetile-LDL, HDL ve VLDL'yi tanıyıp bağlayarak bünyelerine içeriklerini 

alabilmektedirler (61,70,75). SR-BI ileri glikozillenmiş son ürünler (AGE)'e de yüksek 

afınite ile bağlanmaktadır (76). 

Batı Avrupa toplumunda SR-BI geninde tespit edilen ortak varyantlar, HDL

kolesterol ve LDL-kolesterol seviyeleri ile ilişkili bulunmuş ve insandaki lipoprotein 

sınıflannın metabolizmasında önemli rol oynayabileceği önerilmiştir. Trigliserid ve 

vücut kütle indeksi ile olan ilişkisi sayesinde metabolik sendromun bazı özelliklerini 

saptamada faydalı bir araç olabileceği de savunulmuştur (1 02). 

SR-BI gen varyasyonlan lipid profiline etkileri nedeniyle aterosklerotik 

kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörü olarak incelenmeye değer bulunmuştur. Tez 

çalışmamızda bu nedenle SR-BI'ın HDL, LDL ve VLDL gibi lipoproteinlerin hücre 

içine alımında ve başlıca ters kolesterol taşınımında üstlendiği görev nedeniyle rs5888, 

rs4238001 ve rs1 0846744 polimorfızmlerinin lipid düzeyleriyle ilişkili olarak koroner 

kalp hastalığı gelişimindeki etkileri incelenmiştir. Tez çalışmamız, toplumumuzda 

antiaterojenik mekanizmalann eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen koroner kalp 

hastalığı riskine SR-BI gen varyasyonlannın katkısını aterojenik/antiaterojenik lipid 

profiline etkisi ile birlikte değerlendiren ilk araştırmadır. Çalışmamızdan elde edilecek 

bulgularla Türk toplumunda sağlıklı erkek kontrol ve erkek koroner kalp hastalannda 

incelenen SR-BI gen varyasyonlannın serum lipid profıli üzerindeki olası proaterojenik 
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ya da antiaterojenik etkilerinin ve KKH gelişim riski üzerindeki katkılannın 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. ATEROSKLEROZ PATOJENEZİ 

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) en çok araştınlan ve tedavi stratejileri 

geliştirilen hastalık grubu olmasına rağmen dünyada prevalansı ve mortalitesi yüksek 

hastalıklar arasındaki yerini korumaktadır. 

KVH'ın altında yatan en önemli etken olan ateroskleroz patojenezinde ilerleyen 

yaş, hipertansiyon, dislipidemi, obezite, diyabet ve sigara gibi faktörler yer almaktadır 

(1 ). Genetik faktörlerin de ateroskleroz patojenezinde önemli katkısı olduğu, çok sayıda 

toplumda yapılan hedef gen araştırma sonuçlan ve KVH kalıtımına yönelik yapılan ikiz 

çalışmalannda genetik faktörler sonucu oluşan bireysel farklılık oranının %30 ile %60 

arasında değiştiğinin gösterilmesi ile kanıtlanmıştır (2). 

Bu nedenle multifaktöriyel bir hastalık olarak tanımlanan ateroskleroz, fetal 

yaşamda başlayan ve çesitli organlarda kan akımının bozulmasına yol açan kompleks 

bir hastalıktır (3 ). Çocukluk ve er genlik döneminde yavaş bir ilerleme göstermekle 

birlikte erişkin yaşamda daha hızlı bir progresyona ulaşarak yüksek morbiditeye ve 

ölümcül olabilen klinik durumlara yol açabilmektedir ( 4). Ateroskleroz gelişim 

sürecinde lipidler, fıbroblastlar, makrofajlar, düz kas hücreleri ve hücre dışı maddeleri 

değişik oranlarda içeren intimal plaklara bağlı olarak gelişen ilerleyici arteriyal darlık ve 

tıkanmalarla, arterierin esneklik ve antitrombotik özellikleri bozulmaktadır (5). 

Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)'nin düşük seviyede olması ateroskleroz 

gelişiminde önemli bir risk faktörüdür (1 ,2). Arter rluvanndaki hücrelerden karaciğere 

ters kolesterol taşınımının uyanlması HDL'nin anti-aterojenik özelliklerini sunduğu 

başlıca mekanizma olarak kabul edilmektedir (3). Aynca arter rluvanndaki hücrelerin 

HDL ile direkt etkileşimi de oksidatif stres ve vasküler inflamasyona karşı koruyucu 

etkidedir ( 4). 

HDL metabolizmasının en önemli düzenleyicilerinden biri çöpçü reseptör 

ailesinde yer alan Çöpçü reseptör sınıf B, tip I (scavenger receptor class B, type I,SR

BI)'dir (75). SR-BI geniş bir skalada yer alan doğal ve modifiye lipoproteinleri bağlama 

yeteneğinde olan çok fonksiyonlu bir reseptördür. SR-BI HDL'deki kolesteril 

esterlerinin selektif alımını düzenlediği karaciğer ve steroidojenik dokularda bol 
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miktarda eksprese edilmektedir (22). HDL metabolizması ve ters kolesterol 

transportunda SR-BI'ın kesin fonksiyonu farklı transgenik ve knock-out fare modelleri 

kullanılarak in vivo'da gösterilmiştir. SR-BI'ın aşın hepatik ekspresyonuna HDL

kolesterol'ün azalmış düzeyleri eşlik etmektedir (23). Aynca hedeflenmiş SR-BI 

inaktivasyonunun anormal büyük ve heterojen HDL birikimi nedeniyle plazma 

kolesterol düzeylerinde iki kat artışa neden olduğu bildirilmiştir (40). Diğer yandan SR

BVapolipoprotein E çift homozigot knock-out farelerde yapılan çalışmalar SR-BI'ın 

erken başlangıçlı ateroskleroza karşı koruyucu olduğu ( 41) ve Apolipoprotein E-eksik 

farelerde SR-BI ekspresyon kaybının erken başlangıçlı oklusif aterosklerotik koroner 

arter hastalığı, spantan myokard infarktüsü, şiddetli kardiyak fonksiyon bozukluğu ve 

prematur ölümle sonuçlandığı bildirilmiş ve SR-BI'ın ateroskleroz gelişimine karşı 

koruyucu olduğu ileri sürülmüştür (52). Bu nedenle ateroskleroz patojenezinde etkili 

olduğu gözlenen SR-BI proteinin farklı doku ve metabolik yolaklardaki etkisinin 

aydınlahlması ile ilgili yapılan çalışmalar temelinde kardiyovasküler hastalıklara tanı 

ve tedavi açısından yaklaşımıda değiştirebilecek değerdedir. 

2.1.1. KAN DAMARLARI 

Tüm kan damarlan, kılcal damarlar hariç, tunika adı verilen üç katmanlı 

duvarlara sahiptirler (Şekil 2.1 ). 

Advensiya: Tunika ekstema veya tunika adventisya adı verilen katman damann 

dışını kapsar. Tunika adventisya adlı bu katman darnan destekleyen lif ve bağ 

dokulanndan oluşur. 

Media: Tunika media ya da orta katman olarak adlandınlan ve büyük ölçüde 

düz kas hücrelerinden oluşan bu tabaka damar çapını düzenler ve kontrol eder. 

İntima: Tunika intima tabakası, elastik ve ince bir endotelyal hücre katmanıyla 

damar içi lümenin yüzeyini kaplar. Endotelyal hücre katmanı, damann iç yüzeyinin 

kaygan ve pürüzsüz olmasını sağlar. Bu pürüzsüz iç astar, hasar görmediği müddetçe, 

trombosit bağlanmasını ve kan pıhtılaşmasını önlemektedir (6). 
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Arter Damar 

Şekil 2-1: Damar duvarının yapısının şematik olarak gösterimi (6) 

2.1.2. ATEROJENEZİ AÇlKLAYAN TEORiLER 

Aterosklerotik plak (Şekil 2.2) oluşumu belli başlı moleküler ve enflamatuvar 

süreçlerle gerçekleşir (34). 

Ad\'ensiya 

onnal i dm:aı tntima 

Organiza yonu 
bozulmu iç duvar 

Orta duvar 

Kan 
Pıhtısı 

·;ı.~ Platelet ı.:umeleri 

~ Kol st<tol kıutalı 
- .yı Kol ıerol - lıptd - yag 

: · Kat ıyıım 
Oı;ı Olu hııc.reler 

-' Ftbröz kapak 

Şekil 2-2: Aterom plağının şematik olarak gösterimi (7) 

Başlangıç lezyonu: Başlangıç lezyonu arterlerde kan akışında meydana gelen 

d ğişiklikler sonucu artan kan turbulansının intima'da küçük odaklı bir yaralanmaya 

neden olma ı ile gerçekleşir. Bu küçük yaralanma, arteriyal daHanma bölgelerinde kan 
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akışının çalkantılı biçimde olmasına ve koruyucu olarak inflamatuvar yanıt gelişmesine 

neden olur (7). Bu lezyonun inflamatuvar yanıt silsilesini, adaptif intima 

kahnlaşmasının olduğu bölgelerde shear strese sebep olup kan akımını yavaşlatarak 

başlattığı da önerilmektedir (8). 

Lipoprotein Parçacıklarının Birikimi: İlk olarak 1950 yıllannda travma 

sonucu ölen genç erişkinlerde ve kolesterol ve doymuş yağ oranı yüksek diyetle 

beslenen tavşanlann arterlerinin intima katmanında küçük lipoprotein partiküllerinin 

yapısal birikimi gözlenmiştir. Ateroskleroz patogenezi kısaca hemodinamik 

zorlanınayla arteriyel yaralanma sonucu aterom gelişimidir. Aterom oluşmasıyla 

inflamatuar yanıt gelişerek, kan dolaşımındaki lipid yapılı bileşikler hasarlı bölgede 

birikirler. Hasar görmüş bölge doğal bir yara bandı gibi koruyucu fibröz duvarla 

kaplanır. Düz kas hücreleri bu süreçte de önemli rol oynamaktadır (7). 

Endotel Aktivasyonu ve Lökosit 1 İnflamatuar Tepki: Endotel hasar sonucu 

gelişen inflamatuar süreçte lökositlerin endotelyuma bağlanması ve endotel hücreleri 

arası bağlantılardan diyapedezle intimaya girişleri gözlenir. İntİmaya göç eden bu 

hücrelerde daha sonra lipid birikimi ve köpük hücrelerine dönüşüm izlenir. Monositlerin 

yanı sıra T lenfositleride intimada birikme eğilimi gösterirler (7) (şekil 2-3). İmınun 

mekanizmalar metabolik risk faktörleri ile etkileşime geçerler. İnflamasyon, 

aterosklerozun başlangıcı ile ilerlemesinde rol alırken aynca plak yırtılması ve trombus 

oluşumunda da önem taşımaktadır (9, 27). 

Aterom gelişiminde rol oynayan moleküler mediyatörler: 

Vasküler hücre adezyon molekülü-1 (VCAM-1) endotelyal hücre yüzeyine 

lökosit çekimini arttınr (7 ,28). VCAM-1 hem monositleri hem de T lenfasitleri bağlar 

(29). 

Normal diyetle beslenen tavşanlarda VCAM-1 ekspresyonu gözlenmezken 

yüksek kolesterol diyeti uygulanan tavşanlarda VCAM-1 ekspresyonu ve endotele bağlı 

lökosit seviyesi büyük artış göstermiştir (7). 

intima ve düz kas hücreleri tarafından üretilen Monosit kemoatraktant protein-I 

(MCP-1) monositlerin media du vanndan endotelyuma geçişine yardımcı olur (7, 29). 
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Monosit aktivasyonu sonucu makrofajlardan çöpçü reseptörler eksprese edilir ve 

köpük hücrelerine dönüşüm gerçekleşir. Makrofaj kolani stimüle edici faktör (M-CSF) 

köpük hücre dönüşümünde anahtar rol oynar. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde 

LDL reseptör eksikliği olan farelerde M-CSF eksikliğinin aterom oluşumunu azalttığı 

bildirilmiştir (7). 

Hücre içi Lipid Birikimi ve Köpük Hücre Oluşumu: Arteriyal intima içine 

monositler lipid bileşikleri çekerek sıkışırlar. Bu lipid yüklü makrofaj köpük hücre 

olarak adlandınlır. Bu makrofajlar interlökin-3, M-CSF ve yardımcı bir mitojen etkisi 

altında bölünerek uyanlırlar (7). M-CSF bölgedeki makrofaj yığılımını arttırdığı gibi 

aynı zamanda immun sistemide uyarmaktadır (30). 

Düz Kas Hücre Göçü ve Yayılması: Düz kas hücrelerinin media katmanından 

intima katınanına geçmelerinin sebebinin yaralı bölgeyi güçlendirmek amacıyla olduğu 

kabul edilmektedir. Düz kas hücreleri için aktive makrofajlardan trombosit türevi 

büyüme faktörü salınır (7). Sitokinler vasıtasıyla aktivite olan düz kas hücreleri hücre 

dışı sıvı ya ve fibrozise neden olmaktadır (31 ). 

LDL Kolesterol Katılımı: Plazma hücrelerinde bulunan normal LDL; ölü ya da 

aktif nötrofillerden salınan serbest oksijen radikalleri (peroksit, OH) ile birleşerek önce 

asetile-LDL daha sonra okside-LDL' ye dönüşür (32). Böylece intimada biriken LDL 

kolesterol enflamatuar yanıtı arttınr (30) ve diğer monositler için kemotaktik etki 

gösterir (7). Subendotelyal bölgede biriken monositler makrofaj hücresine dönüşerek 

çöpçü reseptörleri eksprese etmeye başlarlar (30). Çöpçü reseptörler vasıtasıyla akside 

LDL'yi bünyelerine alarak biriktiren makrofajlar köpük hücrelerine dönüşürler (33). 

Monosit kökenli makrofajlar ve monositlerin, erken ateromatöz plak içinde çoğalarak 

uyanlmalanyla inflamatuar yanıt gerçekleşir. Bu aktivite düz kas hücrelerinin hasarlı 

intimal bölgeye göçünü ve çoğalmalannı uyanr. Sağlam düz kas hücreleri, hücresel ve 

hücresel olmayan bileşenlerle birlikte, yaralanmanın olduğu arteriyal duvarda 

fibroproliteratif bir bariyer oluşturmak için kalıniaşarak koruyucu etki gösterirler. Bu 

doğal iyileşme süreci bazen tam teşekküllü tamamlanamaz ve ince, kınlgan kopmaya ya 

da aşınınaya yatkın bir koruyucu yapı oluşabilir (7). 
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Enfeksiyon: Chlamydia pneumoniae, cytomegalovirus, Helicobacter pylori gibi 

bazı enfeksiyöz organizmalann aterosklerozda inflamatuvar süreç ve hasarlı plak 

oluşumunda rol aldıkianna dair kanıtlar mevcuttur. Kardiyovasküler hastalarda, kalp 

krizine yatkınlıkta bu organizmalar bir belirleyici olarak kullanılmıştır. 

Bazı olgularda incelenen ateromatöz lezyonlarda C. pneumoniae tespit 

edilmiştir. Klinik olarak antibiyotik denemeleri söz konusu olsa da, şimdiye kadar 

istenilen ölçüde yarar sağlanamamıştır. Ancak antibiyotik kullanımı ile bu 

organizmanın aterom plağındaki stabilizasyonu bozulabilmektedir (7). 

LOL 

sigara 
içimi 

kan akışındaki tahmin edilemeyen homosistem 
türbülans fak1:örlet"ltoksin elementler immün 

viral enfeksiyonlar hipertansiyon kompleksler 

Ox-LDL )'Utulması ve. metabolize edilmesi 

lipid oksidasyon ütütı.lerinUı ·salı:rımu 
'------~--··-·-4----·-··.--.s...-~ r4dik:aller.tolaik üriiı:ıler---ifl-----~ 

L..-~A-TE~~·~O~KLER~Tfi{ P~AK J 
T .,. 

~iak:rofajlar, koUojenaz I Hidrolik stres, katekol.aminler, 
hücredışı matriks düzenlenmesi ~~giyotens1rı n 

PLAK 1:'1R.Tll..~1.i\Sl 

T romboj enik materyal sahrumı 

TROJ\ffiOZ 

Şekil 2-3: Aterosklerotik plağın patogenezinin şematik olarak gösterimi (7) 
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2.1.3. ATEROJENEZ RİSK FAKTÖRLERİ 

2.1.3.1. Diyabet 

Tip 2 Diyabetes mellitus, patogenetik olarak kolesterole bağımlı olmakla birlikte 

istatistiksel olarak bağımsız olan bir ateroskleroz risk faktörüdür (17). İnsulin direnci ve 

hiperinsülinemi, ateroskleroza neden olan vasküler yapı değişikliklerini arttınp endotel 

fonksiyon bozukluğuna katkıda bulunarak kardiyovasküler hastalıklara zemin 

hazırlamaktadır ( 1 O, ll). 

Diyabetik hastalarda hipertansiyon, yüksek LDL-kolesterol ve düşük HDL

kolesterol seviyeleri vücudun bir çok bölgesindeki arterlerde agresif ateromatöza neden 

olmaktadır (7). 

2.1.3.2. Sigara İçme Alışkanlığı 

Sigara kullanımının, tam mekanizması netleştirilememesine karşın, antiaksidan 

stres ve diğer zararlı etkileri nedeniyle kardiyovasküler hastalıklann gelişiminde rol 

oynadığı kabul edilmektedir (7). 

Miyokard enfarktüsün sigara içenlerde, içmeyeniere göre 30-49 yaş grubunda 6 

kat, 50-59 yaş grubunda 3 kat, 60-79 yaş grubunda 2 kat yüksek olduğu bildirilmiştir 

(12). Sigaranın bırakılması, sağlıklı veya miyokard enfarktüs geçirmiş hastalarda, 

yaşam suresini uzatmakta ve sigara içmeyi üç ve daha fazla yıl bırakmış hastalarda 

miyokard enfarktüs riski, hiç içmeyen hastalann seviyelerine kadar azaltmaktadır (13). 

2.1.3.3. Ailesel Yatkınlık (Genetik) 

Genetik faktörler ateromatöz koroner arter hastalığı gelişimine yatkınlık 

sağlayarak (35); miyokard infaktüs komplikasyonlanna ve ani kardiyak ölüme sebebiyet 

verebilmektedir. Ailede 50 yaşından önce yaşanmış ani koroner ölüm hikayesi bireysel 

riski önemli ölçüde yükseltınektedir (7). 

2.1.3.4. Stresli Yaşam Tarzı 

Stresli yaşam tarzına sahip bireylerde diğer risk faktörleri ile ateromatöz koroner 

arter hastalığı riskinin arttığı bildirilmiştir (7). 
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2. 1.3.5. Yaş ve Cinsiyet 

Yaş kardiyovasküler hastalıklar için çok etkili bir faktördür. Yaşlılarda aterom 

oluşumunun daha yaygın olduğu bilinmektedir. Hastalık yaklaşık 25 yaşlannda başlar 

ve birçok popülasyonda 40 ve 50 yaşlanna kadar giderek doruğa çıkar. Lezyonlann 

damariann işlevini tamamen engelleyecek boyutta büyümesi ı O-ı5 yılı alır. 

Kadınlarda genellikle 75 yaş sonrası gözlenen kardiyovasküler hastalıklara 

erkeklerde daha erken yaşlarda rastlanmakta ve tedavi edilmezse, bir arterin tıkanınası 

sonucu mi yokard enfarktüsü ya da ölümle sonuçlanabilmektedir (7). 

2.1.3.6. Homosistein 

Homosistein, metionin aminoasitinin demetilasyonu ile oluşan sülfür içeren 

esansiyel olmayan bir amino asittir (36). Son yıllarda yüksek plazma homosistem 

seviyesinin aterom oluşumu ve kardiyak olaylar için risk oluşturduğuna dair etkileri çok 

tartışılmıştır. Rastgele bir klinik çalışmada pridoksin ve folik asit kullanımı homosistein 

seviyelerinde azalmayı sağlamış, ancak daha yüksek oranda intrakoroner stentlerin 

tıkanıklığına sebep olmuştur (7). Bu nedenle ateroskleroz ile homosistein düzeyleri 

arasındaki ilişkide açıklanması ve aydınlatılması gereken sorular hala mevcuttur. 

2.1.3. 7. Obezite 

Obezite, özellikle gençlerde koroner hastalıklar için önemli bir primer risk faktörüdür. 

Obezite, vücut kitle indeksi (VKİ: kg cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy 

uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanır) ~30 kg/m2 ve kilolu olarak 25-29,9 

kg/m2 değerlerinde tanımlanır. Obezite varlığıyla, diyabet ve hipertansiyon da 

gelişebilmektedir. Genellikle abdominal obezite, insülin direnci ve koroner arter 

hastalığı beraber görülmektedir. Bel çevresinin erkeklerde ı 02 cm' yi kadınlarda ise 88 

cm' yi geçmesinin kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı belirlenmiştir (14). 

2.1.3.8. Hipertansiyon 

Hipertansiyon ve hiperkolesterolemi ateroskleroz oluşumunda en önemli risk 

faktörleridir. Orta ve ileri yaşlarda büyük arterierin esnekliğinin azalması sebebiyle 
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sistolik kan basınç yükselmekte ve diyastolik basınç azalmaktadır (16). Yüksek kan 

basıncının lokositlerin endotele yapışmasını da uyardığı bildirilmiştir (14). 

2.1.3.9. Dislipidemi 

Lipoproteinler, lipid ve protein ıçeren yüksek molekül ağırlıklı kompleks 

partiküllerdir. Aterojenezde önemli bir rol oynadığı bilinen LDL, damar duvannda iki 

yönlü lipid transportunda etkilidir (15). Epidemiyolojik gözlemler, anjiyografık 

çalışmalar ve lipid düşürücü çalışmalann yanı sıra deneysel çalışmalarda LDL'nin 

aterosklerozun önemli bir etmeni olduğu doğrulanmıştır (17, 18). 

Yine LDL-kolesterol, akut koroner olaylarda son basamak olan pıhtı oluşumuna 

katkıda bulunabilir. Antiaterojenik etkili HDL-kolesterol ıse, aterosklerotik 

lezyonlardan kolesterolün uzaklaştınlmasında rol alır. Aynca HDL-kolesterol, LDL 

oksidasyonunu ve birikimini inhibe etmektedir. Serum total kolesterolde %1 'lik oranda 

azalmanın koroner arter hastalığı riskini %2 azalttığı, statinler sayesinde serum LDL

kolesterol düzeyinde %1 'lik oranda azalmanın, koroner arter hastalığı riskini %1 

azalttığı bildirilmiştir (14). 

2.2. PLASMA LİPOPROTEİNLERİ 

Lipoproteinler; nonpolar lipidler (trigliserid ve kolestrol esterleri) içeren 

hidrofobik yağlı bir çekirdek ve bunu çevreleyen surfaktan moleküller (fosfolipid ve 

serbest kolestrol) ile apolipoprotein olarak adlandınlan spesifik proteinlerden oluşan 

yapılardır (19) (Şekil 2-4). 

Lipoproteinler elektroforetik mobilitelerine ve yoğunlukianna göre 

sınıflandınlmışlardır (Tablo I). Elektroforez sonucu başlangıç noktasında kalanlar veya 

göç edenler [ p, a 2 (prep) ve a 1 ] şeklinde, hidrate yoğunlukianna göre; şilomikronlar, 

çok düşük yoğunluklu lipoproteinler (VLDL), orta yoğunluklu lipoproteinler (lDL), 

düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoproteinler (HDL) 

olarak sınıflandınlmışlardır. Elektroforezde başlangıç noktasında kalan lipoproteinler 

şilomikronlardır. Prep-lipoproteinler VLDL'nin, P-lipoproteinler LDL'nin ve a

lipoproteinler HDL'nin göç ettiği bölgelerdir (20). 



Kolesterol 
esterleri 

Şekil 2-4: Lipoprotein genel yapısı (6) 

2.2.1. Şilomikronlar 

13 

Fosfolipidler 

Diyetle alınan trigliserid içeriği zengın lipidlerin incebarsak hücrelerinden 

karaciğere taşınımı şilomikronlar aracılığı ile gerçekleşir (3 7). İncebarsak hücrelerinde 

yağ asi tl erinin, trigliseride ve kolestrol 'ün kolestrol esterlerine esterifikasyonu 

gerçekleşir ve oluşan bu hidrofobik lipidler büyümeye başlayan şilomikronların 

çekirdeğinde bir araya gelirler. Şilomikronun yüzeysel tabakası; serbest kolesterol, 

fosfolipid, Apo A-I, A-II, A-IV ve Apo B-48'den oluşmuştur. Gerçekte bir yağ 

damlacığı olan şilomikron ağırlığının o/o 90'ı trigliseridten oluşmaktadır. Mukozal 

hücrelerden kanallar vasıtasıyla lenfatik sisteme geçen şilomikronlar bazı fiziko

kimyasal ve metabolik değişimlere uğrarlar. Öncelikle HDL'den apoprotein C-II (Apo 

C-II)'yi bünyelerine alırlar ve Apo C-II sayesinde yağ ve kas dokusunun endotelyal 

hücre yüzeyinde yer alan lipoprotein lipaz (LPL) ile etkileşime girerek bu enzimi aktive 

ederler. Karşılıklı olan bu etkileşim ile çekirdek trigliseridlerinin hidrolizi gerçekleşir. 

Apo C-III şilomikron yüzeyine bir süre sonra eklenir ve LPL aktivitesini inhibe eder. 

Belirgin bir trigliserid hidrolizi olduktan sonra şilomikron kalıntılarının sferik şekillerini 

devan1 ettirebilmeleri için yüzeylerindeki fazlalıklarından kurtulmaları gerekir. Bu 

nedenle şilomikronun içerdiği fosfolipid, kolestrol, Apo C-II ve C-III HDL'ye transfer 

edilir. Geri kalan tanecikler (şilomikron kalıntıları) kolesterol esteri ve ApoE 
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içeriğinden zengindir ve başlangıçtaki Apo B-48'lerini de bünyelerinde taşırlar (19). 

içerdikleri ApoE sayesinde karaciğer hücrelerinde bulunan LDL veya apo-E 

(şilomikron kalıntısı) reseptörleri tarafından tanınarak hücre içine alınır ve dolaşımdan 

uzaklaştınlıdar (20). 

2.2.2. Çok Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler (VLDL) 

Karaciğer ve incebarsak hücrelerinde sentezlenen VLDL (38), % 85-90 lipid (% 

55 trigliserid, o/o 20 kolesterol ve o/o 15 fosfolipid) ve % 10-15 proteinden oluşan ve 

çaplan 300-700 A0 olan partiküllerdir (20). Apo B oluşum aşamasında VLDL 

partikülünde yer alırken, Apolipoprotein C-1, C-II, C-III ve E VLDL' in plazmaya 

girişinden sonra HDL'den alınırlar. Plazmaya geçen VLDL, LPL ile şilomikronlarda 

olduğu gibi etkileşir. Böylece trigliserid hidroliziyle küçülerek Ara Yoğunluklu 

Lipoproteinler (IDL)'e dönüşür. Büyük yapılı VLDL genellikle plazmadan LDL'ye 

çevrilmeden uzaklaştınlırken, küçük ve yoğun VLDL'nin çoğunlukla LDL'ye 

dönüşmektedir. LPL aktivitesi VLDL'den lDL'ye ve LDL'ye olan metabolik kaskadın 

normal fonksiyonu için gereklidir. LPL eksikliği olan kişilerin normal LDL 

üretemedikleri bildirilmiştir (19). 

2.2.3. Orta Yoğunluklu Lipoproteinler (lDL) 

Büyüklük ve içerik bakımından VLDL ve LDL arasında yer alırlar. Normal 

koşullarda plazmada çok düşük konsantrasyonda bulunduklan gösterilmiştir (20). Apo 

B-100, Apo C-1, C-II ve C-III ihtiva ederler (19). lDL kısa ömürlü bir lipoprotein olup 

karaciğer tarafından LDL'ye çevrilir (38). Hepatik trigliserid lipaz lDL'deki 

trigliseridlerin hidrolizinde etki gösterir. Hepatik trigliserid lipaz eksikliği olan kişilerin 

plazmalannda lDL'nin biriktiği bildirilmiştir (19). 

2.2.4. Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler (LDL) 

Serum kolesterolünün % 70'i LDL bünyesinde bulunur. LDL'nin yaklaşık olarak 

% 75'i lipid (ester kolesterol, serbest kolesterol, trigliserid ve fosfolipid) ve % 25'i 

protein (hemen hemen tamamı apo B-1 00, eser miktarda apo E)' den oluşmaktadır (20). 

lDL, LDL için ana kaynaktır. Aterojenik olarak kabul edilen LDL'nin sirkülasyonu 

LDL resptörleri veya çöpçü hücreler (monosit veya makrafajlar gibi) tarafından 

gerçekleştirilir (6). LDL'nin plazmadaki yan ömrü, LDL reseptörlerinin mevcudiyeti 
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veya aktivitesi ile doğru orantılıdır. LDL katabolizmasının toplam % 60-70 'i LDL 

reseptör yolağı ile meydana gelir. Hemen hemen bütün dokularda bulunan LDL 

reseptörlerinin (19) o/o75'i hepatositlerde yer almaktadır; bu durum karaciğerin LDL 

metabolizmasındaki önemine işaret etmektedir (6). Çok sayıda çalışmada LDL'nin lipid 

peroksidasyonuna maruz kalabileceği gösterilmiştir (19). Monosit ve makrofajlar gibi 

çöpçü hücreler okside veya kimyasal olarak modifiye olmuş LDL'yi reseptörleri 

vasıtasıyla bağlamaktadır. Bu şekilde çöpçü yolağı ile taşınan LDL miktarı plazma 

kolesterol seviyesi ile direkt olarak ilişkilidir. LDL reseptörleri azaldığında ya da LDL 

seviyesi reseptör miktarını aştığında çöpçü hücreler tarafından taşınan LDL miktan 

büyük ölçüde seviyede artmaktadır (6). Oksidasyonla değişikliğe uğrayan LDL'nin 

damar rluvanndaki varlığı endotelyal hücreler, düz kas hücreleri ve monosit kaynaklı 

makrofajlardan büyüme faktörleri ve sitokinlerin sekresyonunu ve köpük hücre 

oluşumunu uyarabilir. Bu olay düz kas hücrelerinde proliferasyon ve lezyon safhasında 

daha fazla monosit toplanmasıyla devam eder. Aktive olmuş düz kas hücreleri bol 

miktarda ekstrasellüler matriks materyali sentezleyip salgılar ve bu şekilde ateroskleroz 

gelişmesine katkıda bulunabilirler. Farklı boyut, dansite ve lipid kompozisyonu olan 

LDL alt grupları farklı aterojenik potansiyeliere sahiptir. Trigliserid içeriği zengin 

kolesterol esterince fakir LDL erken koroner arter hastalığı gelişiminde güçlü bir risk 

faktörü kabul edilmektedir. LDL bünyesindeki monoansatüre yağ asitleri lipid 

peroksidasyonuna daha az uğradıklarından, LDL' yi oksidasyona dirençli kılarak 

antiaterojenik etki göstermektedirler (19). 

2.2.5. Yüksek Yoğunluklu Lipoproteinler (HDL) 

Çok sayıda çalışmada aterojenik Apo B içeren lipoproteinlerin aksine Apo A 

içeren HDL'nin (19) ateroskleroz ve koroner arter hastalığı gelişimi için koruyucu 

olduğu gösterilmiştir (39). Yaklaşık olarak % 50 lipid (fosfo lipid, ester kolesterol, 

serbest kolesterol ve trigliserid) ve % 50 proteinden (apo AI, All, apo C'ler ve apo E) 

oluşur. HDL karaciğerde, barsaklarda ve VLDL'nin ve şilomikronlann yüzey 

maddesinden üretilir. Olgunlaşmamış haldeki HDL hücrelerden ve diğer 

lipoproteinlerden fizikokimyasal kolesterol gradyanıyla kolesterol toplayarak apo Al

fosfolipid diskleri oluştururlar (20). Bu basamağı Lesitin kolesterol açil transferaz 

enzimi etkisiyle oluşan ve serbest kolesterolün, partikülün çekirdeğine taşınmasını 

sağlayan, kolesterol esterlerine çevrilmesi takip eder ve HDL3 'ü oluşturur. HDL3 
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kolesterol es terlerini biriktirdikçe büyür ve Apo C-II ve C-III gibi diğer apoproteinleri 

ise yüzeyinde barındırır. HDL3 'ün kolesterol ve apoproteinlerle zenginleşmesi ile HDL2 

formasyonu oluşur. HDL2, HDL3'e oranla daha fazla kolesterol taşıyabilir ve böylece 

kolesterolün perifer dokulardan karaciğere taşınmasında çok daha etkili bir taşıyıcı 

olarak işlev görür (19). Kolesterolün perifer dokulardan karaciğer ve bağırsağa taşınarak 

son olarak vücuttan dışkı yoluyla atılmasına Ters Kolesterol Taşınımı denir (Şekil 2-5) 

(24). HDL2'nin Apo E ile birleşmesi sonucu HDLı meydana gelmektedir. Apo E içeren 

HDL lipoprotein reseptörleriyle etkileşebilme yeteneğine sahiptir (20). 

VLDL ve lDL (veya şilomikronlar ve artıklarının) artmış plazma düzeyleri; hem 

HDL kolesterol ester transferini stimüle etmeye, hem de kolesterol esterlerinin damar 

duvarına taşınımına yardım eder. Damar duvarına ya direkt bu lipoproteinler ile ya da 

onların LDL 'ye dönüşümüyle taşınır. Yani Apo B ihtiva eden lipoproteinlerin miktarı 

plazmada yükseldiğinde ters kolesterol transportunun sonraki basamakları değişebilir. 

Böylece HDL kaynaklı kolesterol esterleri periferal dokulara geri transport edilerek 

aterosklerozda yaygın olarak gözlenen klinik tablo ortaya çıkabilir. 

HDL'nin ters kolesterol taşınımı haricinde de antiaterojenik mekanizmalarda rol oynar: 

Aterosklerotik lezyonlardaki köpük hücrelerden kolesterolü çıkarabilir. 

Eikosanoidlerin metabolizmasında rol oynar. 

LDL'yi oksidatifınodifikasyonlardan koruyabilir. (19). 

Karaciğer Periferal Hücreler 

Billyer 1 i NonbiJiyer 
kolesterol , kolesterol 

ince bağırsak 

Şekil 2-5: Ters Kolesterol Taşınımı (24) 

• -ot----
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Kolesterol 
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-- Klasik rota 

------- Alternatif rota 
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2.2.6. Lipoprotein (a) [ Lp(a) ] 

Lp(a) yapı olarak LDL molekülüne çok benzer. Lipid içeriği LDL ile hemen 

hemen aynıdır ve yüzeyi Apo B-1 00 ile çevrili dir. Ancak, farklı olarak yüzeyinde 

apolipoprotein (a) denilen bir apolipoprotein daha bulunur (21). Apo (a), Apo B-100'e 

tek bir disülfid bağı ile tutunur ve moleküler ağırlığı 300.000 ile 800.000 dalton 

arasında değişir (38). Lp (a)'nın aminoasit dizilişi plasminojen ile arasındaki yapısal 

benzerliğin temelini oluşturur. Bu benzerlik Lp (a)'nın fibrolitik sistem üzerindeki 

etkisini araştırmaya yönelik çalışmalara zemin oluşturmuştur. Yapılan deneylerde Lp 

(a)'nın fibrin pıhtılarının erimesini yavaşlattığı görülmüştür. Bunun nedeninin 

plazminojenin plazmine dönüşümünün Apo (a) tarafından inhibe edilmesi olduğu 

düşünülmüştür. Buna ilave olarak trombosit agregasyonunu arttırıcı etkide olduğuna 

yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Lp (a)'nın aterojenik etkili olduğuna dair birçok deneysel 

çalışma mevcuttur (21). Lp (a) plazmadan LDL mekanizmasına benzer şekilde 

taşınırlar. Lp (a) subendotelyal alana taşınırken matriks bileşenleri ile ilişki içindedir, 

kimyasal modifikasyon geçirir ve köpük hücreleri tarafından çöpçü yolağı ile alınan bir 

ligand olarak görev yaparlar (38). 

Tablo 2-1: Majör Lipoprotein Sınıflarının Fizikokimyasal özellikleri 

Şilomikron 0,95 ~ 400xı06 
75-ı200 80-95 2-7 3-9 

VLDL 0,95-ı,006 ı 0-80xı 06 30-80 55-80 5-ı5 ı0-20 

lDL ı,006-ı,oı9 5-ıoxı06 25-35 20-50 20-40 ı5-25 

LDL ı,oı9-ı,063 2,3xı06 
ı8-25 5-ı5 40-50 20-25 

HDL ı ,063- ı ,2ı ı,7-3,6xı05 
5-ı2 5-ıo ı5-25 20-30 

VLDL:Çok düşük dansiteli lipoprotein ; IOL:Ara dansiteli lipoprotein; LDL: Düşük dansiteli lipoprotein; HDL: 

Yük ek dan iteli lipoprotein; Tg:Trigliserid; C:Kolesterol ; PI: Fo folipid (19). 
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2.3. APOLİPOPROTEİNLER 

Lipoproteinlerin yüzey proteinleri apoprotein veya apolipoprotein olarak 

adlandırılırlar. Lipoproteinlerin yapısal stabilitesini sağlayıp , metabolik aktivitelerinde 

kritik roller oynarlar (19). Apolipoprotein tipleri ve lipoproteinler içindeki dağılımı 

Tablo 2' de gösterilmiştir ( 44). 

Tablo 2-2: Apolipoprotein tipleri ve li po proteinler içindeki yüzdelik dağılımı ( 44) 

\ ~ ~ ~ . .. 

APOLİPOPROTEİN 

Apo i-I Karaciğer 
\ \\ '; ~\ '-"\ %: ~ \ • 

ve Bağırsak 

40 100 Karaciğer 

ve Bağırsak 

18 Karaciğer 

ve Bağırsak 

0.2 >70 B ağırsak 

80 88 6 6 Karaciğer 

6 97 2 Karaciğer 

• 1 3 60 10 30 Karaciğer 

' A)lO Ç-111 12 60 10 10 20 Karaciğer 

• • 10 100 Çeşitli 

Karaciğer 

5 50 10 20 20 Karaciğer 

Apo 'E-lV Karaciğer 
. .:: ~ 
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2.4. ÇÖPÇÜ RESEPTÖRLER 

Canlı yapısında bulunan çok sayıdaki biyomoleküller çeşitli karmaşık süreçlerde 

hem organizma tarafından hem de çevresel etkilerle çeşitli bozunmalara maruz 

kalmaktadır. Bozunmalar sonucu biyomoleküllerin pek çoğunun işlevi değişerek 

yararsız ve hatta bazen zararlı hale gelebilir. Bu nedenle işlevsiz ya da zararlı bu 

modifiye moleküllerin vücutta birikerek organizmaya zarar vermemesi için, onlan 

tamyan ve vücuttan uzaklaştırarak yıkılmalanna aracılık eden bazı reseptör gruplan 

bulunur. Bu işlevi üstlenen proteinlerin en başında çöpçü reseptör ailesine ait proteinler 

gelmektedir (25). 

Çöpçü reseptörler yapısal olarak farklı protein gruplanın içerir. Tüm çöpçü 

reseptörler modifiye lipid partiküllerini ve ana kaynaklı ya da ekzojen orjinli çeşitli 

polianyonik ligandlann (örneğin, patojenler) bağlanabilme kapasitesine sahiptirler ( 45). 

Çöpçü reseptör sınıflan paylaştıklan yapısal özelliklerin varlığı bakımından 

gruplara aynimışlardır ve farklı sımflar içersinde büyük yapısal farklılıklar söz 

konusudur ( 4 5, 46). 

2.4.1. ÇÖPÇÜ RESEPTÖRLER KEŞFİ, TİPLERİ ve ÖZELLİKLERİ 

Hiperkolesterolemi tip 2a hastalannda, LDL partiküllerinin hücre içine 

alınmasını sağlayan LDL reseptörünün genetik defekti ya da az sentezlenmesi sonucu, 

bu hastalann serum LDL seviyeleri oldukça yüksektir ve kolesterol, damarlar dahil 

olmak üzere pek çok dokuda birikmektedir. Ancak kolesterolün dokularda birikimi LDL 

reseptörüyle alınımı dışında bir yolla gerçekleşmektedir (25). Bu alternatif yol Brown 

ve Goldstein'in 1979 yılında yayınladıklan çalışma ile ortaya konulmuştur (45,47). 

Araştırmacılar LDL'nin normal formu yerine asetil grubu eklenerek modifiye olmuş 

asetile-LDL'nin LDL reseptörü haricindeki başka bir reseptör aracılığı ile makrofaj 

içine alındığını ve kolesterolün bu yolla makrofaj içinde biriktiğini belirtmiştir. Bu 

reseptör normal LDL partikülünü hücre içine almazken, asetillenerek modifiye olan 

asteile-LDL molekülünü hücre içine almaktadır. Böylece araştırmacılar, dolaşımdan 

temizlenemeyen LDL partiküllerinin dalaşımda geçirdikleri süre içerisinde modifiye 
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olduklarını ve hücre içine bir çöpçü reseptör tarafından alındıkları tezini ortaya atmıştır 

(47, 25). 

Brown ve Goldstein' in bu keşiflerinin ardından ortak özellikleri modifiye LDL 

parçacıklarını ve çeşitli polianyonik ligandları bağlamak olan proteinler saptanarak 

"çöpçü reseptörler' adı altında toplanmışlardır. Moleküler özelliklerine göre çöpçü 

reseptörler sekiz sınıfa ayrılmışlardır (Tablo 3). Bu reseptörler genellikle damar endoteli 

ve makrofajlar olmak üzere pek çok hücrede yer almaktadır. Organizmada tanıdığı 

ligandlar arasında modifiye ve modifiye olmamış lipoproteinler, bazı moleküler 

şaperonlar ve modifiye olmamış hücrelerarası matriks bileşenleri , beta-amiloid, 

apoptotik hücreler, glikolize proteinler ve bazı lipid molekülleri yer almaktadır (25 , 46). 

Çöpçü reseptörlerin ligandiarına karşı oluşturdukları tepkilere ek olarak, bağışıklık 

sisteminin uyarılması , oksijen radikali salınımının arttırılması , hücre-hücrelerarası 

matriks ilişkisinin kurulması gibi işlevleri de saptanmıştır (25 ,48). 

Tablo 2-3: Çöpçü reseptör sınıfları (25) 

Çöpçü S R-A CD36 dSR-CI CD68 LOX-1 SREC SR-

reseptörler I/ll/III I/II PSOX I/II 

MAR CO SR-B I/II Lamp 

I/II/III 

RCL I/II 

CARA-5 

2.4.2. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR İLİŞKİLİ HASTALIKLAR 

Çöpçü re eptörlerin bağlandıkları ligandlar bu reseptörlerin hangi hastalıkların 

patogenezinde rol aldığını anlamak açısından çok önemlidir. 

2.4.2.1. Ateroskleroz 

LDL'nin, özellikle ok ide-LDL ve asetile-LDL şeklindeki modifiye formlarının 

aterom plaklarının oluşumundaki rolleri bilinmektedir (25). Modifiye LDL içeriklerinin 

aterom plaklarında hücre içine alınmasında Çöpçü reseptör AI (SR-AI), CD36 Çöpçü 
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reseptör BI (SR-BI) ve Lektin benzer akside LDL reseptörü (LOX-1) gibi reseptörlerin 

görev aldığı gösterilmiştir ( 49). CD36 genleri olmayan hayvanlarda yapılan deneyler bu 

hayvanlarda o ksi de-LDL alınımının ve aterosklerotik plak oluşumunun azaldığı 

belirlenmiştir (25, 50, 51 ). SR-BI reseptörü ile yapılan çalışmalarda ise diğer çöpçü 

reseptörlerden farklı olarak bu reseptörlerin normal LDL partiküllerini de tanıdıklan ve 

bu partikülleri modifiye olmadan önce dolaşımdan temizledikleri gösterilmiş ve bu 

nedenle aterosklerozdan koruyucu etkiye sahip olduklan önerilmiştir (52, 53). 

2.4.2.2. Diyabet 

Diyabet mellitus komplikasyonlannın patogenezinde oldukça önemli olan ileri

glikozillenmiş son ürünler (AGE); glikozile olarak işlevini kaybetmiş, birbirleri 

arasında çapraz bağlan olan proteinlerdir (54). AGE miktannın dalaşımda uzun süre 

yüksek bulunmasının diyabetteki mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlann 

patojenezinde kilit nokta olduğu bilinmektedir (55). Pek çok in vitro çalışmada çöpçü 

reseptörlerin tamamına yakınının AGE modifiye proteinlerini tanıdığı ve bu proteinlerin 

makrofajlar tarafından fagosite edilerek yıkımının sağlandığı gösterilmiştir ( 46). Bu 

sürecin bağışıklık yanıtını uyararak diyabet komplikasyonlanna yol açabileceği 

görülmektedir (56). 

2.4.2.3. Alzheimer Hastalığı 

Alzheimer hastalığı ileri yaşlarda ortaya çıkan, nöron kaybı ve beyinde protein 

agregatlannın birikimiyle karakterize olan bir hastalıktır. Protein agregatlan arasında en 

çok araştınlan ve hastalığın patogenezinde birincil görevler üstlendiği düşünülen yapılar 

senil plaklardır (57). Bu plaklar, fibriler hale gelmiş beta-amiloid proteini içermektedir. 

SR-A, SR-B, CD36, SRCL gibi mikroglial hücre üzerindeki bazı çöpçü reseptörlerin 

fibriler beta-amiloid proteini ile bağlanarak bağışıklık yanıtı oluşturabileceği 

gösterilmiştir (25). Araştırmacılar fibriler beta-amiloidin beyin dokusundan çöpçü 

reseptör aracılığı ile uzaklaştınldığını; ancak ilerleyen yaşla bu işlemin azalarak beta

amiloidin beyin dokusunda birikıneye başlamasıyla hastalığın patogenezinde rol 

alabileceğini öne sürmüşlerdir (25,58). 
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2.4.2.4. Obezite 

B grubu çöpçü reseptör CD36 geninden yoksun farelerle yapılan çalışmada, bu 

farelerin yağlı yiyecekleri tercih etme davranışlannın ortadan kalktığının gözlenmesi yle, 

çöpçü reseptörlerle obezite arasında da ilişki olduğu öne sürülmüştür (25). 

2.4.2.5. Patojenlere Karşı Bağışıklık Yanıtı 

Çöpçü reseptörler, çeşitli patojenler ile bağlanarak bunlann doğal bağışıklık 

sistemi tarafından tanınmasını sağlamaktadırlar (59). Bu iletişim patojenlere karşı olan 

konak yanıtının ölüm ya da yaşam ile sonuçlanmasında çöpçü reseptörlerin önemli 

görevler üstlendiğini göstermektedir. Çöpçü reseptörler, doğal bağışıklık sisteminde 

üstlendikleri rolün yanında, edinsel bağışıklıkta görevli hücrelerde antijenin fagosite 

edilmesini sağlayan mekanizmalarda da görev alırlar (25). 

2.4.2.6. Apoptotik Hücrelerin Dokulardan Temizlenmesi ile ilişkili Hastalıklar 

Programlı hücre ölümü olarak bilinen apoptoz, insan vücudunda çok sayıda 

fizyolojik ve patolojik süreçte rol alır. Apoptotik hücrelerin makrofajlar tarafından 

dokulardan temizlendi ği bilinmektedir ( 60). Yapılan çalışmalarda makrofajlar 

tarafından gerçekleştirilen bu apoptotik süreçte kollajen yapılı makrofaj reseptörü 

(MARCO) , CD36, LOX-1 gibi bazı çöpçü reseptörlerin önemli fonksiyonlan olduğu 

gösterilmiştir ( 46,25). Son olarak, hücre zannda yer alan bir fosfolipid olan fosfotidil 

serin ve bunun okside formunun hücredeki apoptotik süreçlere bağlı olarak, normalde 

az bulunduğu hücre zannın dış yüzeyine çıktıklan ve burada çöpçü reseptörlerce 

tanınmalan sonucu apoptotik hücrelerin makrofajlar tarafından fagosite edilebildikleri 

ileri sürülmektedir. Bunda görev alan çöpçü reseptörlerin eksikliği durumunda 

dokulardan apoptotik hücrelerin temizlenmesinde aksaklıklar oluştuğuna dair in vivo 

kanıtlar vardır (25). 

2.5. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI) 

İlk olarak Dr.Krieger ve ark. tarafından tanımlanan çöpçü reseptör BI (SR-BI)'ın 

asetile-LDL, okside-LDL ve normal LDL formunu bağiayabildiği gösterilmiştir. Aksine 

LDL'nin modifiye formlan olan asetile-LDL ve okside-LDL'nin LDL reseptörlerine 

bağlanamadığı ve SR-BI ligandı olduklan bilgisi sonradan doğrulanmıştır. Yapılan 

araştırmalar sonucu SR-BI'ın HDL'den seçici kolesterol alımına da aracı olduğu 
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gösterilmiştir (26). İnsan homolojisi çalışmalannda SR-BI'ın HDL, LDL ve VLDL 

bağiayabilen bir çoklu lipoprotein reseptörü olduğu keşfedilmiştir (61). 

2.5.1. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI)'IN GEN YAPISI 

insanda SR-BI geni (SCARBl) 12. kromozomun q kolunda lokalize (62), 13 

ekzonlu ve iki ana transkript ürün veren bir gendir ( 63 ). Ekzon 1, 5 '-transki be olmayan 

UTR bölgesinin tamamını içerirken, ekzon I3 ise 3 '-UTR bölgesinin tamamını içerir. 

SR-BI yine B grubu çöpçü reseptör olan CD36 ile ekzonik yapılan bakımından oldukça 

benzerlik göstermektedir (26). 

İnsan SR-BI genine ait mesajcı RNA (mRNA)'nın uzun formu yaklaşık 2,8 

kbç'dir (62). ekzon 12'de 129bp lik bir atlama sonucu (altematifkesilme ile fare, sıçan, 

insan ve sığırda) karboksi terminal varyantlı bir SR-BI mRNA transkriptinin 

translasyon ürünleri SR-BII diye adiandınımıştır (26). İki mRNA, uzunluklan ile 

aynlamamaktadır ancak SR-BII'nin karboksi terminalindeki üç kalıntı SR-BI'ya göre 

daha kısadır (64). 

2.5.2. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI)'IN PROMOTÖRÜ 

SR-BI promotörü hücresel kolesterol seviyeleri ve hormonlar tarafından 

düzenleyici yapıda çok sayıda gerekli yapısal element içermektedir. (Şekil 2-6). İnsan 

promotörü iki E-box konsensus sekansı (CANNTG) içermektedir: biri proksimal (-160 

bç ), diğeri distal ( -II45 bç) uçta yer alan bu sekanslann transkripsiyona başlama 

alanlan ıse -I40bç'dedir (62). Sterol düzenleyici element (SRE) motifı 

(A TCACCCCAC) ve sterol düzenleyici elementi bağlama proteini (SREBP) 9 bç'lik E

box motifı ile birbirine oldukça yakındır (26). İnsan promotöründe iki CAA T alanı 

bulunmaktadır; birincisi CAAT/arttıncı bağlama proteini (C/EBP) olup bu alaniann (-

476 ve -I046 bç) fonksiyonu bilinmemektedir (62). İkincisi ise (-2I7 bç) bağlanma 

alanında steroidojenik faktör-I (SF -I); fonksiyona! CAA T bağlayıcı protein 

alanlanndan diğeridir (SF-I, orphan nükleer reseptör, adrenal korteks hücrelerinde 

steroid biyosentezinin ekspresyonunu kontrol eder) (26). 
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Karaciğer reseptör homolog-I (LRH-1) orphan nükleer reseptör ailesinden olup 

karaciğer, pankreas ve steroidojenik dokularda eksprese edilir (65). SR-BI 

promotöründe -77 bç'de LRH-1 cevap elementi bulunmaktadır (66). SR-BI 

promotöründe ayrıca -1139 bç'de karaciğer X reseptör (LXR) cevap elementi 

bulunmaktadır (26). 

İnsan SR-BI promotöründe beş tane proksimal maymun virüs 40 protein-I (Spl) 

bağlayıcı alanı bulunmuştur (62). Mizutani ve ark.nın 2000 yılında yaptıklan 

gonodotropin hormonunun SR-BI transkripsiyonunu arttırmasının altında yatan sebebi 

araştırdıklan hücre kültürü deneylerinde; gonodotropin etkisi sonucu protein kinaz 

enzimi aracılığı ile Spl 'in fosforile olduğunu ve DNA'ya bağlanarak sinyal kaskatı 

oluşturduklannı bildirmişlerdir. SR-BI promotöründeki guanin ve sitozince zengin 

dizilerin bulunduğu proksimal bölgeye Sp 1 ve Sp3 transkripsiyon faktörleri, üç çinko 

parmakla bağlanmaktadır (67). Araştırmacılar bu bilgiler doğrultusunda SR-BI 

promotörü aktivasyonunun hücrede belki de özelleşmiş gonodotropin bağımlı yolak ile 

gerçekleşebileceğini önermişlerdir (26). 

Fare SR-BI promotöründe proksimal -238 ve distal -1958 bç'de yer alan dört 

östrojen cevap elementi (ERE) yan alanı tanımlanmıştır (68). Ayrıca LDL reseptör 

promotöründeki gibi SR-BI promotöründe de iki tane Yin Yang protein-I bağlama 

alanlan keşfedilmiştir (26). 
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2.5.3. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI)'IN PROTEiN YAPISI ve 
EKSPRESYONU 

SR-BI hücre yüzeyinde bulunan moleküler ağırlığı 82 kD olan 509 aminoasitlik 

bir glikoproteindir (69,70). İnsan SR-BI proteini oldukça glikolize bir proteindir (26). 

Şekil 2-7 'de, SR-BI proteinin at nalına benzer yapısı ve kritik bölgeleri ile önemli dizi 

motifleri gösterilmektedir. 
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Şekil2-7: SR-BI proteini (89,26) 

26 

İki transmembran alan büyük bir hücre dışı alan ile (37-439 aminoasitlik) 

ayrılmıştır (69). SR-BI proteininin, protein kinaz için üç potansiyel fosforilasyon 

bölgesi- A (ser481) ve C (Ser4 ve Ser477) ve lösin fermuar (bZIP ailesi dimerizasyon 

alanı aminoa it 427-455) (69) ve bir peraksimal hedef dizi olduğu tahmin edilen 

bölgesi (PTS-1 507 -509)'nin mevcudiyeti çeşitli araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. 

SR-BI yapı ve fonksiyonunun bu motifler sayesinde sitoplazmik uçların fosforilasyonu 

ve homo veya heterodimerizasyon ile düzenlenebileceği önerilmektedir (71 ). Farelerde 

yapılan adrenal doku çalışmasında, SR-BI'ın monomerik (82kDa), dimerik (164 kDa) 

ve hetero/oligomerik formları gösterilmiştir (72). Karşılıklı bağlanma çalışmalarında ise 

apoAI!SR-BI kompleksi (yaklaşık 225 kDa) gözlenmiştir (73). 

SR-BI protein ekspresyonu: İlk çalışmalarda SR-BI'ın böbreküstü bezleri ve 

ovaryumlarda aşırı derecede karaciğerde yüksek seviyede, testis, kalp, meme bezleri, 

barsakta az miktarda ek pre e olduğu; plasenta, böbrekler, beyin, akciğer, kas, rahim ve 

dalakta i e ek pre e olmadığı bildirilmiştir (62,74,75). Araştırmacılar dokulardaki bu az 

veya hiç ek pre e olmama durumunu tüm doku homojenitesine göre incelemişlerdir. 

SR-BI ek pr y nunun tekrar dikkatlice incelenmesiyle fare plasentasındaki desidual ve 
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trophoblastik hücrelerde, matemal ve visseral endoderm tabakası ile koryonik 

hücrelerin fetal kısmında, kortikal ve tübüler böbrek hücrelerinde, beyin astrositlerinde, 

pnömositlerde, makrofajlarda, endotelyal hücrelerde, vasküler düz kas hücrelerinde, 

enterasitler dahil çeşitli intestinal hücrelerde, keratinositler ve çeşitli epitelyal 

hücrelerde SR-BI ekspresyonunun olduğunu bildirmişlerdir. İnsanlarda SR-BI'ın 

kemirgenlere oranla plasentada yüksek miktarda eksprese olduğu ovaryumlarda ise az 

eksprese olduğu bulunmuştur (26). 

2.5.4. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI) LiGANDLARI 

B sınıfı çöpçü reseptörler olan SR-BI ve CD36 multiligandlı reseptörlerdir. SR

BI hücre dışı alanlarda bulunan birçok farklı ligandı bağlama bölgeleri ile bağlanarak 

plazma zannda aracılı çift yönlü lipid değişimine, seçici lipid alımına ve kolesterol 

akışında reseptöre bağlanma ve ligandlan lipid çevresinde modüle etme özelliklerine 

sahiptirler (26). 

SR-BI doğal ve modifiye lipoproteinler ile anyonik fosfolipidler için reseptör 

görevi yapmaktadır. Hücreler SR-BI reseptörleri aracılığıyla normal LDL, okside-LDL, 

asetile-LDL, HDL ve VLDL'yi tamyıp bağlayarak bünyelerine içeriklerini 

alabilmektedirler ( 61, 70,7 5). 

SR-BI maleillenmiş sığır serum albumini (M-BSA) (70) ve ileri glikozillenmiş 

son ürünler (AGE)' e de yüksek afinite ile bağlanmaktadır (76). Yapılan araştırmalarda 

SR-BI'ın tüm sımf lipoproteinleri bağladığı ve bunlann kritik kalıntılanmn ektrasellüler 

bölgede farklı olduğu bulunmuştur (26). 

Yapılan ilk araştırmalarda HDL apolipoproteinleri olan Apo A-1, Apo A-ll ve 

Apo C-lll'ün ve nötral fosfolipidikolesterol lipozomlann da SR-BI ile yüksek afiniteyle 

bağlandığı bildirilmiştir (77). Son çalışmalarda ise Apo E nötral fosfolipid diskinin SR

BI için ligand olduğu bulunmuştur, fakat Apo E diskine olan çekim Apo A-1 diskine 

olan çekimden daha zayıftır. Apo A-1 ve Apo E SR-BI üzerinde ortak bağlanma 

alanlannı paylaşmaktadırlar (78). 

SR-BI anyonik fosfolipleride bağlar ve bunlar HDL ve LDL ile SR-BI'a 

bağlanmak için yanşabilirler (26). 
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2.5.5. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI) SEÇİCİ LİPİD ALIMI, SUBSTRATLARI, 
LİPİD DEGİŞİMİ ve İŞLENMESİ 

Makrofajlardaki kolesterol akımında başlıca görevi kolesterol transfer 

proteinlerinden biri olan ATP-bağlayıcı kaset taşıyıcı Al (ABCAl) üstlenmektedir. 

ABCAl fonksiyonunun inhibe edilınesi, makrofajlardan kolesterol akımının neredeyse 

tamamen durması ve köpük hücre gelişimiyle ilişkili bulunmuştur (90,91). HDL 

formasyonuncia ilk adım Apo AI lipidasyonudur, bu işlem periferal hücrelerden 

(makrofajlar ile) safra salınımı için karaciğere "ters kolesterol taşınımı" olarak 

adlandırılan geri kolesterol transferini yürütür (Şekil 2-8) (92). SR-BI karaciğere HDL 

kaynaklı kolesteril esterlerinin seçici alımında aracılık etmesi nedeniyle ters kolesterol 

transferinin son adımında da çok önemli bir göreve sahiptir (89). 

Biliyer Sahmm Steroidogenez 

Köpük hücre formasyonu Agregasyon ve tromboz 

Şekil 2-8: SR-BI aracılt ters kolesterol taşınımının şematik gösterimi (89) 
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SR-BI çift yönlü lipid değiş tokuşuna aracılık etmektedir. SR-BI reseptörü HDL 

ve LDL'den kolesteril esterleri ve serbest kolesterolü seçici olarak almaktadır (75). SR

BI tarafından HDL ve LDL'de içeriğindeki polar lipidler (fosfotidilkolin ve 

sfıngomyelin) yanında polar olmayan trigliserid gibi nötrallipidler de transfer edilirler. 

Fosfotidilkolin ve sfıngomiyelin gibi dipolar (zwitter) iyonik lipidler, SR-BI ile zayıf 

etkileşime girerler (26). HDL'deki trigliserid miktan arttıkça trigliserid/kolesterol oram 

da artmakta ve bu durum kolesteril esterlerinin seçici alımını azaltmaktadır (79). HDL 

içindeki sfıngomiyelin artışı ise SR-BI eksprese eden hücreler tarafından kolesterol 

alımım arttırarak kolesterol akımını yükseltir (80). indirgenmiş HDL'deki lipid 

transferinde verim açısından seçici olarak substratlar arasında yapılan tercihin: Serbest 

kolesterol> Kolesteril esterleri> Trigliserid> Fosfolipid> Sfıngomiyelin olarak 

sıralandığı bildirilmiştir (26). Diğer lipidlerle karşılaştınldığında, lipoprotein yapısında 

olmayan nötral fosfolipid ve sfıngomiyelin alımı stokiyometriktir, seçici lipid alımım 

içermez. Diğer bir deyişle, lipoprotein içermeyen veziküllerden lipid transferi dış lipid 

kabuğu ve zar dışındaki yapı arasında gerçekleşen bir birleşme ile (hemifüzyon) transfer 

edilmektedir (81 ). 

SR-BI aracılı lipid değişimi: SR-BI aracılı taşırumlar yüksek afınite (SR-BI 

bağımlı) ve düşük afınite (SR-BI çevre-bağımlı) süreçlerini içermektedir. Yüksek 

afınite ile gerçekleşen süreçlerde apolipoproteinler gibi diskoidal veya siferik 

lipoproteinler ve modifıyeli proteinlerin yer aldığı ligandlar SR-BI'a bağlanarak üretken 

kompleks oluşturulur (26). Kolesteril esterleri seçici alım oram başlangıçta partikülde 

bulunan kolesteril esteri miktanyla orantılıdır. Bu da kolesteril esterlerinin 

konsantrasyon gradiyentinin SR-BI üzerinde bulunan HDL'den hücrenin plazma 

membranına doğru olduğunu göstermektedir. HDL3 veya yeniden yapılandınlmış 

HDL'den kolesteril esteri alımı için gerekli aktİvasyon enerjisi yaklaşık 9 kcal/mol'dür. 

HDL-kolesteril esteri alımı aquatic olmayan yolakla gerçekleşir. HDLnin SR-BI'a 

bağlanması CE moleküllerine, su içermeyen bir reseptörden oluşan 'kanal'a erişim 

yapmasına ızın verir. Bu kanal boyunca, HDL-CE moleküllerinin konsantrasyon 

gradienti hücre plazma membranına doğru aktanlır (87). Zar % 2-3 m ol' den fazla 

kolesterolü kabul etmez ama kolesterolün zardaki miktan genelde daha düşüktür (82). 

Kimerik ve kesilmiş SR-BI'ın yapı-aktivite çalışmalannda hücre dışı alanda 

lipid taşınımının yüksek aktiviteyle yapıldığı görülmüştür. Yüksek afınite ile bağlanan 
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HDL gibi ligandlarda taşırum aynı kolesteril esterlerinin akımındaki gibi 

gerçekleşmektedir (26). 

Hücre yüzeyinde düşük afinite ile gerçekleşen taşınımiarda ve çift yönlü lipid 

değişiminde SR-BI alıcılara tıpkı nötral fosfolipid diskleri ya da veziküllerdeki gibi 

gevşek bir bağ ile bağlanmakta ya da ligandı kendine sabitlemektedir (83). LDL'den 

kolesteril esterlerinin seçici alımının düşük afiniteli komponent içeriği nedeniyle 

doygunluk eğrisine göre gerçekleşmektedir (84). 

Kolesteril esterlerinin seçıcı alımının genellikle endositozik olmayan 

mekanizmalardaki gibi gerçekleştiği önerilmektedir. Bu modelde HDL-apolipoprotein 

hücreye girmez, kolesteril esterleri tersinir ve tersinir olmayan plazma membran 

havuzuna hücre yüzeyindeki kontrol kompartmanlarıyla transfer edilir (82,85). Hücre 

yüzeyinde gerçekleşen HDL kökenli kolesteril esterlerinin alımı ekstralizozomaldir ve 

seçici alım eş zamanlı gerçekleşmektedir (86). 

Fare hepatositlerinde yapılan bir çalışmada floresan proteinle işaretlenmiş HDL, 

kolesteril esterleri ve fosfolipidterin SR-BI ile alındığını ve hücre içi üç bölümde 

kolonize oldukları bildirilmiştir. Bunlar; 1) b azalateral zar, 2) jukstanükler 

kampartmanlar ve 3) subapikal kompartımanlar'dır. Jukstanükleer ko m partımanlar 

HDL, SR-BI ve transferin endozomal geri dönüşüm kompartımanlarında yer alır (Şekil 

2-9). Fare hepatositlerinde floresan antikorlarla işaretli SR-BI ile yapılan çalışmalarda 

endositozla hepatositlere alınan SR-BI yerleşiminin apikal zar ile subapikal 

kompartımanlarda olduğu gösterilmiştir (26). 

Polarize Madin-Darby köpek böbrek hücrelerinde eksprese edilen SR-BI'in 

bazolateral zardan lipid bağımlı HDL'nin yeniden sekresyonu ve HDL partiküllerinin 

alımını güçlü bir şekilde arttınrken, apikal uçtaki düşük HDL seviyeleri ile HDL

kolesterol esterleri ve serbest kolesterolün yeniden sekrete olduğu gösterilmiştir (88). 

Şekil 2-9'da hepatositlerde HDL lipidlerinin SR-BI yolağı ile apikal sekresyonu ve 

retroendositozu gösterilmiştir. 
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2.5.6. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI) ARACILI SEÇİCİ LİPİD ALIMININ 
Dİ GER PROTEiNLER İLE MODÜLE EDİLMESİ 

SR-BI tarafından seçıcı lipid alımının hedef hücrelere etkilerini ve 

mekanizınalarını düzenleyen proteinler tespit edilmiştir. Bunlar; kaveolin-1 , 

CLAMP/PDZKl , ABCAl , Apo E ve Hepatik lipaz enzimidir. 

2.5.6.1. Kaveolin-1 

SR-BI, kaveolin-1 (2lkDa) ile birçok doku ve hücrede kısmen kolonize şekilde 

bulunmaktadır. SR-BI aktivitesinin incelendiği monosit/makrofaj hücre hattında; 

kaveolin tarafından zarda stabilizasyonu gerçekleşmiş kolesterolün, lipoproteinler ve 

hücre yüzeyleri arasında olan kolesterol konsantrasyon gradiyentinin azalmasına sebep 

olarak kolesterol seçici alımını azahabileceği önerilmiştir (26). 

Hepatositlerde ıse SR-BI ile kaveolin ekspresyonu ters ilişkidedir. 

Kemirgenlerin öncül hepatositlerinde SR-BI'ın hiç olmadığı ya da az seviyede 
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bulunduğu bildirilmiştir (93,94). Kaveolin ekspresyonunu etkileyen en önemli etken 

hepatik HDL-Apo AI' dir (94). Kaveolin SR-BI'ın HDL'ye olan etkisini negatif yönde 

etkilemektedir (95). HepG2 hücrelerinde yapılan çalışmalann bazılannda kaveolin-1 'e 

rastlamazken, bazılannda kaveolin-1 'in uzun süreli eksprese olduğu ve bunun 

sonucunda HDL-kolesterol esterlerinin seçici alımının arttığı ve LDL-kolesterol 

esterlerinin seçici alınımının azaldığı ileri sürülmüştür (26). 

2.5.6.2. CLAMP/PZDKl 

C-terminal bağlayıcı ve modülatör protein (CLAMP) 70 kDa büyüklüğünde olup 

PDZ-domain bağlayıcı protein (PDZKI) olarak ta adlandınlır (96). Araştırma sonuçlan 

CLAMP'ın direkt SR-BI fonksiyonuna yardım ettiğini ya da hücre yüzeyinde eksprese 

edilmesini koruduğuna işaret etmektedir. SR-BI'ın PDZ bölgesinin varlığından ötürü 

hücresel mekanizmalar ile kendisi arasında köprü görevi yapabileceği de önerilmiştir 

(26). 

2.5.6.3. ABCAl 

ATP-bağlayıcı kaset taşıyıcı Al (ABCAl), serbest Apo AI'e transloke olarak 

bağlanan bir fosfolipidtir. ABCA 1 tarafından gerçekleşen kolesterol akımı Apo AI 

tarafından zayıf lipidtenmiş fosfolipidlere ikincil olarak eklenme şeklindedir (97). 

Kolesterol akımının bir bölümü ABCAl tarafından gerçekleştirilir (26). SR-BI ve 

ABCA 1 'in farklı substratlara doğru gerçekleşen kolesterol akımında beraber işlev 

gördükleri önerilmektedir. Özellikle hücrelerin kolesterol içeriği yüksek olduğunda 

ABCAI zayıf lipidtenmiş Apo Al 'de SR-BI'ın ise kaveol yığınlıküçük diskoidal HDL 

partikülleri veya olgun HDL partiküllerinde görevli olduklan ileri sürütınektedir (98). 

Araştırmalar SR-BI ve ABCAl 'in (pre-/3) HDL ve makrofajlar arasındaki kolesterol 

akışında yaptıklan aracılıkta farklı ve rakip rolleri olduğunu göstermektedir (89). 

2.5.6.4. Apolipoprotein E (Apo E) 

Apo E, LDL ve HDL3 'den kolesterol esterleri alımında pozitif düzenleyicidir 

(26). Son birkaç çalışmada Apo E'nin SR-BI ligandı olduğu gösterilmiştir. Lipid yoksun 

Apo E (99) ve Apo E/fosfo lipid disklerinin her ikiside SR-BI ligandıdır ( 1 00). Yapılan 
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çalışmalarda SR-BI'ın HDL-kolesterol esterlerini seçici alımında apo E'nin yardımcı 

fonksiyon gördüğü önerilmiştir (99). 

2.5.6.5. Hepatik Lipaz 

Hepatik lipaz hücre yüzeyindeki heparan sülfat protoglikanlannı bağlar ve LDL 

reseptör ve LDL reseptör ilişkili protein (LRP) yolaklannı lipolitik aktivitesinden 

kısmen bağımsız olarak HDL-kolesterol esterlerinin seçici alımını arttınlmasına aracılık 

eder (1 Ol). SR-BI'ın Apo AI ve Apo B içeren lipoproteinlerden kolesterol esterlerinin 

seçici alımında hepatik lipazın yardım ettiğine dair bulgular mevcuttur (26). 

2.5.7. ÇÖPÇÜ RESEPTÖR BI (SR-BI) POLİMORFİZMLERİ 

İnsan epidemiyolojik çalışmalannda SR-BI'ın aktivitesi ve fonksiyonu ile 

yokluğu durumundaki plazma HDL-kolesterol ve diğer lipidler ya da lipoproteinlere 

etkisinin saptanması zor olduğu için SR-BI ilişkisi tam anlamıyla bilinmemektedir. Batı 

Avrupa toplumunda SR-BI geninde tespit edilen ortak varyantlar, HDL-kolesterol ve 

LDL-kolesterol seviyeleri ile ilişkili bulunmuş ve insandaki lipoprotein sınıflannın 

metabolizmasında önemli rol oynayabileceği önerilmiştir. Trigliserid ve vucüt kütle 

indeksi ile olan ilişkisi sayesinde metabolik sendromun bazı özelliklerini saptamada 

faydalı bir araç olabileceği de savunulmuştur (1 02). 

Gen varyasyon u ilişki çalışmalarda SCARB 1 (SR-BI geni) Tip 2 diabet ve 

abdominal obezite ile ilişkili bulunmuş, Tip 2 diabet için risk faktörü olarak 

tanımlanmıştır. SCARB I genindeki genetik varyantıann koroner arter hastalığı riskini 

arttırdığını savunan araştırmalar da mevcuttur (103). 

Kapsamlı genom ilişkili çalışmalarda SCARB I tek nükleotid 

polimorfızmlerinden (SNP) ekzon I, ekzon 8 ve intron 5 'de meydana gelen 

varyasyon! ann serum lipid düzeyleri üzerinde önemli etkisi gözlenmiştir. SCARB I 

geninde meydana gelen bu polimorfızmler serum trigliserid, HDL kolesterol, LDL 

kolesterol ve VLDL kolesterol seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur. Ancak elde edilen 

sonuçlar kadın ve erkeklerde farklı bulunduğu için lipid düzeyleri üzerindeki etkinin 

cinsiyet hormonlan tarafından kaynaklandığı düşüncesine vanlmıştır. Östrojen, serum 

lipid seviyelerine çok ciddi etkiler yapmaktadır; LDL-kolesterol ve trigliserid 
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düzeylerinde azalmaya sebep olarak menapoz öncesi dönemdeki kadınlan koroner arter 

hastalığından korumaktadır. Östrojen, SR-BI ve SR-BI izoformlannın ekspresyonunu 

etkileyen potansiyel bir düzenleyici görevi görmektedir (104). 

Acton ve arkadaşlannın beyaz ırkta yaptıklan SR-BI gen lokusu araştırmasında; SR

BI'ın 13 ekzonik bölgesi intronik bölgelerden seçilen primerler kullanılarak 

çoğaltılmıştır. PZR ürünlerinin analizi Tek Zincir Konformasyon Polimorfizmi (SSCP) 

ya da restiriksiyon endonükleazlar kullanılarak (Restriksiyon fragman uzunluk 

polimorfizmi, RFLP) yapılmıştır. Ekzon 1, 3, 5, 8 ve ll bölgelerinde ya da yakınlannda 

bulunan polimorfizmler sekanslama yöntemi ile tespit edilmiştir. Ekzon 8'de (rs5888) 

1050. bazda meydana gelen C/T değişiminin 350. aminoasiti kodlayan Alanin 

aminoasitinin değişimine yol açmadığı bulunmuştur (105). Andreas Ritsch ve ark. SR

BI geninde ekzon 8 C/T (rs5888) değişiminin bayan hastalarda aterojenik lipid profiline 

neden olarak kardiyovasküler hastalık gelişim riskini arttırdığı aynca periferal damar 

hastalıklannın gelişiminde rol oynadığı bildirmişlerdir (1 08). SR-BI varyasyonlannın 

bayan hastalarda etkisi incelediğinde rs5888 varyantı taşıyan bireylerde östrojen 

düzeyleri ve SR-BI varyasyonu ilişkili bulunmuştur (109). 

Ekzon 1 'de 4.bazda meydana gelen C/T (rs4238001) değişiminin glisin 

aminoasitini serin'e çevrilmesini sağladığı ve yüksek HDL, düşük LDL düzeyleriyle ile 

ilişkili bulunmuştur. Heterozigot allele sahip hem erkek hem bayan hastalarda LDL 

seviyeleri oldukça düşük tespit edilmiştir. Bu etkilerden dolayı rs4238001 varyantının 

antiaterojenik lipid değişimine yol açtığı ileri sürülmüştür (1 06). 



35 

3' Exon13 ExonU Exonl s· 

Cl 

• re • WL-e HDL-C • rig GHDl 

0.0001 
ll 
::J 0 .001 ii 
> • re 
o.. 0.01 
c 

0.1 o 
• lDl-C 

:e 1 :.! 
ll U) 
~ o 
E .... .... 

o 
~ 

HDl-C 

<n N M ll) U) ~ • rns N o. ~ 0\ 0\ ..... (1) (1) (1) (1) ..... ..... al (1) CD CD m • lGHDl ...... M M M M .... 
0\ 

' ' ! ' 
0\ 

~ ~ 

o 3 

o 

Şekil 2-10: SR-BI geninde tanımlanan çeşitli genetik varyasyonlar (104) 

Adaın C. Naj ve arknın çoklu etnik grupta yapılan bir çalışmada (rs10846744) 

intran 1 c.l27 -1 O 172C>G varyasyonunda normal C allelinin aterosklerozla bağlantısı 

olduğu vurgulamıştır (ll 0). ümit Chiba-Falek'in SR-BI gen varyantıarı ve lipid profili 

ilişkisini incelediği çalışmada c.127-10172C>G C allelinin yüksek LDL ve düşük HDL 

seviyeleriyle ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (1 04). Bu etkileri dikkate alındığında 

c.127 -1 O 172C>G polimorfizminin proaterojenik yönde etki gösterdiği önerilebilir. 

Sonuç olarak; SR-BI gen varyasyonları lipid profiline etkileri nedeniyle 

aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörü olarak incelenmeye değer 
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bulunmuştur. Tez çalışmamızda bu nedenle SR-BI'ın HDL, LDL ve VLDL gibi 

lipoproteinlerin hücre içine alımında ve başlıca ters kolesterol taşınımında üstlendiği 

görev nedeniyle rs5888, rs4238001 ve rs 10846744 polimorfizimlerinin lipid 

düzeyleriyle ilişkili olarak koroner kalp hastalığı gelişimindeki etkileri incelenmiştir. 

Çalışmamızdan elde edilecek bulgularla Türk toplumunda sağlıklı erkek kontrol ve 

erkek koroner kalp hastalannda incelenen SR-BI gen varyasyonlannın serum lipid 

profıli üzerindeki olası proaterojenik ya da antiaterojenik etkilerinin ve KKH gelişim 

riski üzerindeki katkılannın belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Tez projemizde belirlenen polimorfızmlerin analizi için ilk kadernede aşağıda 

belirlenen klinik kriteriere dayanılarak olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Proje 

kapsamında bu örneklere ait DNA'lar hazırlandı, saflık tayinleri yapıldı ve DNA 

düzeyleri hesaplandı. Elde edilen DNA örneklerinde SR-BI genindeki varyasyonlardan 

rs5888 C/T ve rs10846744 C/G polimorfızmi real-time PZR yöntemi ile ve rs4238001 

C/T polimorfızmi incelenmesi Polimeraz Zincir Reaksiyonu, ve agaroz jel elektroforezi 

teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Hasta ve kontrol gruplarında genotip ve allel 

dağılımlan istatistiksel analizle incelendi ve hastalık gelişiminde risk oluşturup 

oluşturmadıklan tespit edilmeye çalışıldı. 

Bu çalışmada iki örnek grubu kullanılacaktır. Birinci grupta 89 kişiden oluşan 

yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı hikayesi olmayan sağlıklı erkek bireyler kontrol 

grubuna dahil edildi. 

İkinci grup İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü tarafından 

takip edilen 100 koroner kalp hastalığı tanısı konmuş hastadan oluşturuldu. Diğer klinik 

parametrdere ait ayınınlar yukanda belirtilen klinik tarafından yapılacak ve kan 

örnekleri bu birim tarafından sınıflandınlarak anabilim dalımıza gönderilecektir. 

Kontrol ve hasta seçiminde izlenecek kriterler aşağıda özetlenmiştir. 

Kontrol Grubu: Herhangi bir iskemik kalp hastalığı bulgusu, hipertansiyon, lipid 

anomalisi, metabolik rahatsızlık (DM, KC yetersizliği, böbrek yetersizliği vs.), ailede 

bilinen erken yaş iskemik kalp hastalığı lipid metabolizma bozukluğu ve hipertansiyon 

bulgusu olmayanlar kontrol grubuna alınacaktır. 

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

geçirmemişse tanı amacıyla farmakolojik stres testi veya myokard perfüzyonuna 

bakılacaktır. Sonuç negatifse çalışma grubuna dahil edilmeyecek, pozitifse hasta 

Koroner kalp hastası kabul edilip anjiyografı önerilerek çalışma grubuna alınacaktır. 



38 

3.1. KULLANILAN MATERYAL 

3.1.1. KULLANILANKİMYASALLAR 

• Agaroz (Sigma, A-6013) 

• Eti1 alkol (Merc) 

• Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (EDTA) (Sigma, 9884) 

• Eti d yum Bromid (Sigma, E 151 O) 

• Hidroklorik asit (Sigma, H1758) 

• Hidrojen peroksit (Sigma, 349887) 

• İzopropanol(Sigma, 19516) 

• Tris Baz (BioChemika, 93362) 

3.1.2. KULLANILAN KİTLER 

• High pure PCR Template Preparation kit 

• Light Cycler FastStart DNA Master Hyprobe (Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Almanya) 

3.1.3. KULLANILAN MARKERLER 

• Puc Mix Mark er, 8 (Fermentas, GmbH, Litvanya). 

3.1.4. KULLANILAN CİHAZLAR 

• Buzdolabı ve Derin Dondurucu 

Scientific) 

• Çeker Ocak 

• Derin dondurucu -80 derece 

• Distile su cihazı 

• Elektroforez sistemi 

• Elektroforez sistemi 

• Etüv 

(+ 4 oC ve -20 oC , -80°C Forma 

(Opaş) 

(Heraeus Sepatech) 

(Millipore) 

(Thermo) 

(Fisher Biotech FB-SB71 O) 

(Heraeus) (Nüve) 

1 

1 



• Güç kaynagı 

• Hassas terazi 

• Hibridizasyon fınnı 

• Isı bloğu 

• Light Cycler 1.5 RT- PCR cihazı 

• Masaüstü mini santrifüj 

• Otomatik pipetler 

• PCR cihazı 

• PH metre 

• Soğutmalı santrifüj 

• Spektrofotometre 

• CCD kamera 

• Su banyolan 

• Laminar Flow kabin 

• İnkübatorler 

• Masaüstü mini Santrifüj 

(Stratagene) 

(Shimadzu) 

(Techne) 

(Fisher scientific modellll 004) 

(Roche) 

(Eppendort) (Hettich) 

(Gilson) (Eppendort)(Thermo) 

(BioRad) 

(Corning) 

(Heraus) 

(NanoDrop) 

(Bilgisayar donanıını Bio Rad) 

(Fisher scientific) 

39 

(Hepa filtreli) (Thermo, Scientific) 

(37°C- 56°C Elektro Mag) 

(H etti ch) 

3.1.5. KULLANILAN TAMPON SOLÜSYONLARI, ÇÖZELTiLER 

EDTA (0.5 M) 

86.1 g EDTA 

Di stil e su ile 1000 ml 'ye tamamlandı ve otoklavlandı. Oda ısısında saklandı. 

Tris EDTA (TE) pH: 8.0: 

1 O ml I M Tris-HCL (pH 8.0) 

20 ml 0.5 M EDTA 



Distile su ile ı 000 ml 'ye tamamlandı ve otoklavlanarak oda ısısında saklan dı. 

6X Agaroz Jel Yükleme Tamponu 

2.5 mg Bromfenol mavisi ı Oml di stil e suda çözüldü. Oda ısısında saklandı. 

5 X TBE (Tris baz-Borik asit-EDTA) 

60,57 g Tris baz 

30,90 g Borik asit 

40 ml EDTA (0.5M) 

Di stil e su ile ı 000 ml 'ye tamamlandı ve otoklavlanarak steril edildi. 

0/o70'lik Etil Alkol: 

70 ml etil alkol 

Steril di stil e su ile ı 00 ml'ye tamamlandı. 

3.2. KİT İLE DNA İZOLASYONU 

• Hibridizasyon fınnı + 70°C'ye ayari andı. 

• Elution buffer hibridizasyon fınnının içine kondu. 

• ı ,5 ıni'lik ependorfiçinde kanşım hazırlandı; 

• 200 ı.ıi Kan 

• 200 J.ıl Buffer 

• 40 J.ıl Proteinaz K 

• Kanşım vortekslendikten sonra, I O dk +70°C'de bekletildi. 

• Üzerine ı 00 J.ıl izopropanol eklendi ve vortekslendi. 

• Kanşım filtreli tüpe aktanldı ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 
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• Üzerine 500 ı.ıl Remove! Buffer kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj 

edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 
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• Üzerine 500 J.!l Washing Buffer kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj 

edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 

• Üzerine 500 J.!l Washing Buffer kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj 

edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 

• ı4000 rpm 'de ı5 sn s pin edildi. 

• Toplama tüpleri atıldı ve altlarına ı,5 ıni'lik ependorfkondu. 

• 200 J.!l Elution buffer kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj edilir. 

• Filtreye takılı DNA ependorf içine elde edildi. 

• DNA'lar +4°C'de saklandı. 

3.3. DNA KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ 

• DNA konsantrasyonunun ve saflığının tespit edilmesi için NanoDrop 

spektrofotometrede 260 ve 280 nın dalga boyunda ışığı sağurma (OD) 

ölçümü yapıldı. 260nın'deki OD/280 nın'deki OD oranı hesaplanarak 

DNA'nın saflık derecesi bulundu. 

3.4. AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİ 

• Hazırlanacak jelin yoğunluğu yürütülecek DNA dizisinin uzunluğuna 

göre belirlendi. 

• Uygun miktardaki toz agaroz ıx TBE solüsyonu içerisine eklenerek 

mikrodalga fınnda ısıtıldı ve çözünınesi sağlandı. 

• Çeker ocak altında, üzerine 2 J.!l etidyum bromid eklenerek kanştınldı. 

Jel kabı na hava kabarcı ğı bırakmayacak şekilde döküldü ve örnek 

sayısına uygun taraklar yerleştiriterek katılaşması için beklendi. 

• Katılaşan jel, içerisinde I X TBE solüsyonu bulunan elektroforez tankına 

yerleştirildi. Taraklar yavaşça çıkartılarak yüklemeler yapıldı. 

• Örnekler yükleme boyası ile karıştınlarak jeldeki kuyucuklara yüklendi. 
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• Uygun markırda yüklendikten sonra 90-120 volt elektrik akımında 

yürütüldü 

• Bu işlemin sonunda jelde ilerlemiş olan ürünler ultraviole ışığı altında 

CCD kamera ile görüntülendi. 

3.5. REAL TİME PZR İLE GENOTİPLEME 

Real Time PZR tekniği kullanılarak SR-BI A350A (rs5888) ve 127-10172G>C 

(rs rsı0846744) geni üzerindeki 2 bölgenin Türk popülasyonundaki polimorfizmleri 

incelenmiştir. rs5888 ve rsı0846744 polimorfizmlerinin tespiti amacıyla bu bölgeye 

özgü primerler tasarlanmıştır. Gelen kanlardan Kit (Roche Diagnostics, Manheim, 

Germany) protokolüne uygun olarak spin column ile genomik DNA İzolasyonu 

yapılmış ve daha sonra N an o Drop Spektrofotometre kullanılarak, elde edilen 

DNA'lann konsantrasyonlan ölçülmüştür. DNA'lann konsantrasyonlan 100 nglul. 

olacak şekilde dilüe edilmiştir. Polimeraz zincir reaksiyonu, total hacim 20 ul olacak 

şekilde hazırlandı ve ı ul Reagent Mix (TIB MolBiol), 1.6 ul 25mM MgC12, 2 ul 

FastStart DNA Master (TIB MolBiol), 100 ng genomik DNA içermesi sağlanmıştır. 

Real Time PCR kondüsyonlan ıO' 95 °C'de ilk denatürasyondan sonra 40 döngüden 

oluşan cycling aşamasında 95 °C'de 10", 60 °C'de 10" ve 72 °C'de 15" olacak şekilde, 

melting curve aşamasında ı siklus 95 °C'de 30", 40 °C'de 2 dk. ve cooling aşamasında 

da ı siklus 40 °C' de 30" olarak düzenlenmiştir (Tablo 3-ı ). SR-BI A350A (rs5888) ve 

127-10172C>G (rsl0846744) geni üzerindeki 2 bölgenin polimorfızmlerinin tespiti için 

Light Cycler FastStart DNA Master Hyprobe (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Almanya) kit ve LightSnip rs5888 ve LightSnip rs10846744 (TIB Molbiol GmbH, 

Berlin, Almanya) primer-prob seti kullanılarak aşağıdaki kanşım hazırlandı. 



RT -PZR içeriği 

Miktar 

dH20 ı 3.4 ul 

MgCl (25mM) ı.6 ul 

Reagent mix ı .O ul 

Fast start master mix 2.0 ul 

DNA 2.0 ul 

To~lam 20 ul 

Uygun koşullarda eş zamanlı PCR yapıldı. 

Tablo 3-1: SR-BI rs5888 ve rs10846744 polimorfızmlerinin gerçek zamanlı PZR 
reaksiyonu için termal profil şartları 
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3.6. MASA-PZR Yöntemiyle rs4238001 Gly2Ser Polimorfızmi Saptanması 

3.6.1. PZR'de Kullanılan Kimyasal Maddeler 

PZR master mix (2X) (Fermentas) 

PZR reaksiyonuna 25 Jll eklendi. 

Su, nuklease free (Fermentas) 

50 ~l'lik PZR kanşımına 21 ~1 eklendi. 
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3.6.2. 12'inci Kromozomda SR-BI Geni Ekzon 1 Bölgesinin MASA-PZR 
Yöntemiyle Çoğaltılması 

SR-BI geninin ı. ekzonunda ortaya çıkan Gly2Ser polimorfızminin 

belirlenmesi için gen bölgesini çoğaltınada kullanılan primerierin dizisi aşağıda 

verildiği şekildedir. Bu primerler insan genom databaseleri kullanılarak doğrulanmış 

pnmer dizileridir. Primerler kullanılmadan önce sulandınlarak ıoo pmol/~l'lik 

stoklar hazırlanmıştır. PZR'de kullanılmadan önce ıo pmol/~1 olacak şekilde 

sulandınımıştır. 

İleri Primer ı: 5'-GCTTTGGCGGAGCAGCC-3' 

İleri Primer 2: 5'-CCCAGCGCGCTTTGGCGGAGCAGCT-3' 

Geri Primer: 3'-GTCCCCGTCTCCTGCCA-5' 

SR-BI geninin ı. ekzenunun çoğaltılması için PZR kanşımı aşağıdaki gibidir: 

50 ~l'lik kanşım; dH20 2ı~ı, PZR master mix 25 ~1, her bir primerden 0,5 ~1. 

Normal tip ve mutant tip ekzon ı 'i çoğaltmak üzere her örnek için ikişer tüp 

hazırlandı. Normal tip için ileri primer ı; mutant tip için ileri primer 2 kullanıldı. 

İkisinde de aynı geri primer kullanıldı. 

Malzemeler eklendikten sonra tüp içindeki bileşenler pipetleme işlemi ile 

kanştınldı. Örnek sayısı kadar 0,2 ml'lik tüplere 47 ~1 PZR kanşımı konuldu. Daha 

sonra her tü pe 3 ~1 DNA (30-ı 00 ng) eklendi. Tüpler PZR cihazına yerleştirildi. 

3.6.3. PZR Şartları 

SR-BI geninin ı. ekzenunun çoğaltılmasında kullanılan primerler için 

bağlanma ısısı normal tip olan için 63°C, mutant tip için 69,5.°C olarak saptanmıştır. 

Optimize edilmiş PZR şartlan Tablo 3-ı ve Tablo 3-2' de gösterilmiştir. 



Tablo 3-2: SR-BI geninin normal tipli 1. ekzonunun çoğaltılmasında kullanılan PZR 
şartları 

Sıcaklık Zaman 

Ön Denatürasyon 95°C 3 dk 

Denatürasyon 95°C 
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Primer Bağlanması 63°C 30 saniye 35 döngü 

45 saniye } 
Zincir Uzaması 72°C 45 saniye 

Tablo 3-3: SR-BI geninin normal tipli 1. ekzonunun çoğaltılmasında kullanılan PZR 
şartları 

Ön Denatürasyon 

Denatürasyon 

Primer Bağlanması 

Zincir Uzaması 

Son Zincir Uzaması 

Sıcaklık 

95°C 

95°C 

69,5°C 

72°C 

3.6.4. MASA-PZR Ürünlerinin Kontrolü 

Zaman 

3 dk 

45 saniye 

30 saniye 

45 saniye 

10 dk 

35 döngü 

PZR ürünlerinin kontrolü için %3 ' lük agaroz jel hazırlandı. ı O 111 PZR ürünü, 

ı 111 yükleme tamponu ile karıştırıldı. Jeldeki kuyulara yükleme yapıldı. Ürünler 50 

bp'lik DNA markeri (Fermentas 50 bp marker) ile birlikte yürütüldü. Yürütme 

soruası jel üzerindeki bandlar UV ışık altında incelendi. 

Şekil 3-7: 128 bç'lik normal tip SR-BI PZR ürünlerinin agaroz jeldeki görüntüsü 

83 bç 



Şekil 3-8: 91 bç'lik mutant tip SR-BI PZR ürünlerinin agaroz jeldeki görüntüsü. 

3.6.5. MASA-PZR Yöntemi ile Elde Edilen Sonuçların Değerlendirilmesi 

İleri primer ı kullanılarak yapılan birinci PZR normal tip ekzon ı 'in 

çoğalmasını; ileri primer 2 kullanılarak yapılan PZR ise mutant tipin (SR-BI 

Gly2Ser) çoğalmasını sağlamaktadır. Normal tipte 83 bç'lik, mutant tipte 9ı bç'lik 

band oluşmaktadır. Örneğin normal tipi için yapılan PZR sonucu 83 bç'lik band 

görülmüş; mutant için yapılan PZR sonucu band görülmemiş ise hastada SR-BI 

Gly2Ser polimorfizmi yoktur. Eğer her iki PZR ürünü yürütüldüğünde de band 

görülmüş ise SR-BI Gly2Ser polimorfizmi vardır şeklinde değerlendirildi. 

3.7. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

48 

Bu çalışmanın istatiksel analizleri SSPS ı3,0 paket programı kullanılmıştır. 

Sonuçlar o/o95 güven aralığında, istatiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak 

değerlendirilmiştir. 

Kan basınçları, 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 (x2
) testi kullanılmıştır. 

Klinik ve klinik olmayan parametrelerin allellerle karşılaştırılmasında Kikare 

ınetodu ve Student's t-testi ikiden fazla değişkenin olduğu genotip karşılaştırmalarında 

ANOV A testi kullanılmıştır. Gruplar arası risk etkeninin belirlenmesi için Odds oranı 

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

91 
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sayma yöntemi kullanılmıştır. Varyasyonlar arası bağlantı dengesizliğini tespit etmek ve 

Haplotip analizi için ise Haploview paket programı kullanılarak kullanılmıştır. 

Koroner kalp hastalığı gelişiminde çalışmamızda risk oluşturduğu gözlenen 

faktörler logistik regresyon analizi ile araştınldı. Logistik resyon analizine dahil edilen 

faktörler rs5888 CC genotipi, rs4238001 CC genotipi 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 gruplan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Kardiyoloji kliniğinde takip edilen 100 koroner kalp hastası (KKH) ve 89 gönüllü 

sağlıklı kontrolden oluşturulmuştur. Çalışmamıza dahil edilen koroner kalp hastalığı 

olan hasta ve kontrol grubuna ait özellikler Tablo 4-1 'de verilmiştir. Buna göre hasta ve 

kontrol grubu arasında yaş ortalaması açısından anlamlı farklılık gözlenmiştir (hasta 

grubu: 57,07±7,3; kontrol grubu: 48,23± 7,87; p<O,OOl). Sigara tüketimi açısından hasta 

ve kontrol gruplan karşılaştınldığında; KKH grubunda kontrol grubuna göre sigara 

kullanımı yüksek gözlenmiştir (hasta grubunda %66,3; kontrol grubunda % 43 ,1; p 

=0,006). 

Hasta grubunda total kolesterol ve HDL-kolesterol değerleri kontrol grubuna 

göre daha düşük (sırasıyla p<0,05 ve p=0,06); açlık kan şekeri düzeyi ise yüksek 

(p<0,05) gözlenmiştir. 

Hasta ve kontrol grubu arasında sistolik ve diastolik kan basınçlan, VKİ (vücut 

kitle indeksi) serum apoprotein A-1, trigliserid, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, 

HDL kolesterol değerleri ve alkol tüketimi açısından istatistiksel anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Hasta grubumuzu oluşturan bireylerin %92,5 'sı statin sınıfı ilaç kullanmakta; % 

7,5'u ise antihiperlipidemik tedavi almamaktadır. Aynca KKH grubunun %96 ' sı 

hipertansiftir ve antihipertansif tedavi almaktadır. Hasta grubunda kontrol grubumuza 

kıyasla gözlemlediğimiz daha düşük serum lipid/lipoprotein değerlerini 

antihiperlipidemik tedaviye bağlamaktayız. 

Koroner kalp hasta ve kontrol gruplannda incelenen SR-BI (SCARB 1) geninde 

rs5888, rsl 0846744 ve rs4238001 polimorfizimlerine ait genotip ve allel dağılımlan 

Tablo 4-2'de gösterilmiştir. rs5888 A350A (C/T değişimi) ve rs4238001 Gly2Ser (C/T 

değişimi) genotip dağılımlan çalışma gruplannda incelendiğinde, istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmuştur (Tablo 4-2). KKH grubunda rs5888 polimorfizmi normal 

CC genotip frekansı kontrol grubuna kıyasla istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

gözlenmiştir (X2=3,987, p=0,046). rs5888 polimorfizminde CC genotipi taşıyanlarda 

KKH riskinin 2,20 kat arttığı tespit edilmiştir (göreli risk=2,20 ve o/o95 CI= l 004-
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4,884). rs4238001 mutant TT genotipi hasta grubunda kontrol grubuna oranla düşük 

gözlenirken (Kontrol %32,9 ~Hasta% 17,5, X2=5,014 p=0,025); normal CC genotipi 

ise hastalarda yüksek gözlenmiştir (Hasta %67,5 ~ Kontrol %30,4, X2=21,916, 

p=O,OOO). Bu polimorfızmin KKH riski açısından koruyucu olabileceği gözlenmiştir 

(OR=0,210, %95 CI=0,108-0,411) (Tablo 4.2). 

Tablo 4-1: Çalışma Gruplarının Karakteristik Özellikleri 

C ruplar P değeri 

Kontrol (n=89) Hasta (n=lOO) 

Yaş (yıl) 48,23± 7,87 57,07±7,3 0,001 
ilk Ml Yas (yıl) - 50,85±6,54 
Sistolik Kan Basıncı (mmHg) 129,36± 18,92 125,26± 13,92 0,109 
Diastolik Kan Basıncı (mmHg) 75, ll± 13,49 75,67 ± 8,76 0,751 
VKi (kg/m2

) 25,17± 4,28 25,39 ± 3,76 0,715 
Apoprotein A-l 1,34±0,25 1,26±0,19 0,103 
Total-Kolesterol (mmol/dl) 4,89 ± 1,15 4,49± 1,15 0,017 
Trigliserid (mmol/dl) 1,58 ± 0,70 1,59 ±0,67 0,928 
LllL-Kolesterol (mmol/dl) 2,91 ± 0,76 2,73 ± 0,94 0,188 
HDL-Kolesterol (mmol/dl) 1,17 ± 0,3 ı 1,09 ± 0,26 0,060 
VLDL-Kolesterol (mmol/dl) 0,73 ± 0,32 0,68± 0,24 0,268 
Açlık C lu kozu 90,6 ± 14,7 105,37 ± 39,08 0,021 
Sigara Kullanıını %43,1 %66,3 0,006 
Alkol KuJlanımı %36,8 %42,7 0,534 
Tip 2 Diyabet varlt~ı ('%) - %17,4 
Hipertansiyon varh~ı (0/o) - %96 
Miyokard infarktüs hikayesi varlığı (0/o) - %97,8 
Statin kullanımı (0/o) - %92,5 
Stent varhğı (o/o) - %85,9 
Bir damar (0/o) - %70,8 
İki damar('%) - %10,8 
Üç damar (0/o) - %4,6 

.. ~ 

Tablodakı yaş,serum lıpıd, VKJ ve kan basınçlan degerler X±SD olarak, dığer değerler % olarak venlmıştır. 
Gruplararası önemlilik derecesi student t testi ile incelenmiştir. KKH : Koroner kalp hastalan, VKİ : Vücut kitle 
indeksi, SKB : Sistolik kan basıncı, DKB : Diastolik kan basıncı, n : örnek sayısı (KKH grubunda üç hastanın diabet 
varlığı/yokluğu bilgisi edinilememiştir). 
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Tablo 4-2:Çahşma gruplarında SR-BI Genotiplerinin Dağılımı 

SR-BI Çalışma Gruplan 

Kontrol (n=76) KKH Hasta (n=92) 
rs5888 Genotipleri 

cc ll (0/ol4,5) 25 (0/o27,2)* 
TT 24 (%31,6) 18(%19,6) 
CT 41 (%53,9) 49 (%53,3) 

rs5888 C/T Allelleri 
c 63 (%41,45) 99(%53,8) 
T 89 (%58,55) 85 (%46,2) 

rsl0846744 Genotipleri n=75 n=89 

cc 6 (%8) 5 (%5,6) 
GG 42 (%56) 47 (%52,8) 
GC 27 (%36) 37 (%41,6) 

rsl0846744 G/C Aileleri 
c 39 (%26) 47 (% 26,40) 
G ı ll (%74) 131 (% 73,59) 

rs4218001 Genotipleri n=79 n=80 

cc 24 (0/o30,4) 54 (o/o67,5)** 
TT 26 (o/o32,9) 14 (17,5)*** 
CT 29 (%36,7) 12 (%15) 

rs4218001 C/T Allelleri 
c 77 (% 48,73) 120 (% 75) 
T 81 (%51 ,26) 40 (% 25) 

. . .. 
Tablodakı değerler örnek sayısı ve yüzde olarak verılmıştır. Gruplararası önemlılık derecesı student t te tı ıle 

incelenmiştir. KKI I : Koroner kalp hastaları, VKİ : Vücut kitle indeksi, SKB : Sistolik kan basıncı, DKB: Diastolik 
kan ba ıncı , n : örnek sayısı. 

*: X2=3,987, p=0,046 (Göreli risk=2.20, (0/o95 güvenlik aralığı:l,004-4,844)) 
**: X2=21,916 p=O,OOO 
***: X2= 5,014 p=0,025 (Göreli risk=0,210, (0/o95 güvenlik aralığı: 0,108-0,411) 

Koroner kalp hasta grubunda rs5888 A350A (C/T değişimi) polimorfizminin ANOV A 

testi ile yapılan istatiksel analizinde normal CC genotipi ile heterozigot CT genotipine 

sahip bireylerin normal TT genotipine sahip bireylere kıyasla VKİ değerleri yüksek 

gözlenmiştir (sırasıyla p=0,023 ve p=0,020). rs5888 normal C allelinin (CC+ TC) 

student' s t testi ile yapılan analizinde de, yüksek VKİ değerleri ile ilişkisi saptanmıştır 

(p=0,012) (Tablo 4-3). Hasta grubunda diabetik hastaların tamamının (14 kişi) normal 

rs5888 C alleli taşıdığı bulunmuştur (Fisher's exact test, p=0,034, Şekil 4-2). Kontrol 

grubunda ise rs5888 genotip ve allellerinin klinik ve metabolik parametrelerle istatiksel 

olarak anlamlılık derecesinde bir ilişkisinin olmadığı gözlenmiştir (Tablo 4-3). 
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Tablo 4-3: SR-BI rs5888 Genotiplerinin Çalışma Gruplarında Serum lipid profili, kan 
basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

rs5888 

cc CT TT TT/CT CC/CT 

KONTROL 

1,14±0,14 1,32±0,25 ı,36±0,22 ı,34±0,24 ı ,29±0,24 

96,20±21 ,05 90,42± 11 ,86 9ı ,64± 17 ,48 90,93± 14,27 9ı ,62± 13 ,89 

Total-K (mmol!L) 5,22±1,67 4,72± ı,07 5,18±ı,19 4,89±1' 13 4,82±1,22 

1,76±0,64 1,67±0,80 1,47±0,50 1,60±0,74 1,69±0,80 

JIDJ..;-K (mmoi/:E) · 1,02±0,33 1,19±0,30 ı' 17±0,32 1,19±0,30 1,16±0,31 

LDI..~-K (mmol/L) 2,76±0,81 2,84±0,79 3,14±1,01 2,91±0,80 2,83±0,72 

0,76±0,33 0,76±0,36 0,70±0,30 0,74±0,34 0,76±0,35 

26,79±3,14 24,23±4,84 25,98±3,64 24,90±4,47 24,85±4,58 

ı36,00±28,58 129,50±17,23 125,59±17,30 128,0ı ± 17 ,20 130,91±20,03 

81 ,80±20,57 74,63±11 ,66 72,90± 12,63 73 ,98± 11 ,96 76,19±14,12 

ı ,3 ı ±0,13 1,23±0,20 1,25±0,28 1,24±0,22 1,26±0 , ı8 

106,36±28 ,28 ı 13 ,00±51 ,94 9ı , 63± 1 ı ,91 ıo5 , 84±43 ,54 110,90±44,83 

4,56±1,02 4,40±1,13 4,35±1,28 4,39± 1,16 4 ,46± ı ,09 

1,54±0,72 1,69±0,62 ı ,43±0,78 1,62±0,67 1,64±0,65 

1,13±0,32 1,05±0,23 1,08±0,21 ı ,06±0,22 1,08±0,27 

2,85±0,83 2,56±0,93 2,79±0,83 2,62±0,91 2,66±0,90 

0,63±0 ,2ı 0,71±0,24 0,67±0,26 0,70±0,25 0,69±0,23 

26,04±2,99* 25,82±3,07* 23 ,23±6,19 25 ,17±4,17 25,89±3,02 

122,80±13,39 127,29± 15,67 124,1 1±9,39 126,46±14,29 125,75.± 14,99 

74 00±7,63 77,50± 10,00 74,70±6,24 76,70±9,20 76 30.±9,35 

Tablodaki değerl er X±SD olarak verilmi ştir. 3 deği şkenli genotip ve biyokimya allmetabolik karşılaştırmalar 
ANOVA te ti ile, 2 deği kenli alle l ve biyokimya allmetabolik ka rş ıl aştırm alar i e student's t testi ile yapılmıştır. 
Total-K : Total kole terol , TG : Trigli erid, HDL-K : HDL-kole terol, LDL-K : LDL-kole terol, VLDL-K : VLDL-
kolesterol, VKİ : Vücut ki tle indek i, SKB : Sistolik kan bas ın c ı , DKB : Diastolik kan basınc ı ,* : p<0,05. 
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Koroner kalp hasta ve kontrol gruplannda rsl0846744 127-10172C>G 

polimorfizminin serum apoprotein A-I ve lipoprotein düzeyleri, açlık kan şekeri, kan 

basınçlan ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi incelendiğinde; kontrol grubunda mutant 

GG genotipi taşıyan bireylerde heterozigot GC genotipi taşıyaniara göre serum total 

kolesterol (P=0,007), Apoprotein A-I (p=0,052) yüksek gözlenirken VKİ değerleri 

normal CC taşıyan kontrollerde GC taşıyaniara göre yüksek gözlenmiştir (p=0,034). 

Apo AI düzeylerinin kontrol grubunda sırasıyla GG>GC>CC şeklinde artışı gözlendi. 

Kontrol grubunda rs 1 08467 44 allelerinin etkisi student' s t testi ile 

incelendiğinde minör C alleli taşıyanlar (CC+GC) ile normal homozigot bireyler 

karşılaştınldığında serum Apo AI (p=0,021), Total-kolesterol (p=0,015) ve HDL

kolesterol (p=0,059) düzeyleri düşük gözlenmiştir. Kontrol grubunda ayrıca majör G 

alleli taşıyanlarda normal CC genotipi taşıyaniara göre VKİ düzeyleri istatiksel 

anlamlılığa yakın seviyede düşük gözlendi (student's t testi p=0,061). 

Koroner kalp hasta grubunda Anova testi ile yapılan istatistiksel analizde, 

rs10846744 127-10172C>G polimorfizmi mutant GG genotipine sahip bireylerin 

heterozigot GC taşıyaniara göre kolesterol düzeyleri düşük gözlenmiştir (p=O,Ol2). 

Ayrıca serum trigliserid değerleri mutant GG ile heterozigot GC genotiplere sahip 

bireylerin kıyaslanmasıyla benzer şekilde istatiksel olarak düşük gözlenmiştir 

(p=0,024). LDL kolesterol düzeyleri de hasta grubunda GG ve GC genotipli bireylerin 

karşılaştınlmasıyla düşük gözlenmiştir (p=O,O ll). Diğer parametrelerin 

karşılaştınlmasında ise istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05) 

Koroner kalp hasta grubunda allelerinin etkisi incelendiğinde minör C alleli 

taşıyan bireylerde GG taşıyaniara göre serum Total-kolesterol (C allel: 4,80± 1,21~ 

GG:4,19±1,07, p=0,014), trigliserid (C: 1,78±0,7~ GG:1,44±0,62, p=0,019) ve LDL

kolesterol (C: 3,00±1,07~ GG:2,49±0,78, p=0,015) düzeyleri anlamlı seviyede yüksek 

bulunmuştur (Tablo 4-4). 
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Tablo 4-4: SR-BI rs10846744 Genotiplerinin Çalışma Gruplarında Serum lipid profili, 
kan basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

rs10846744 

cc GC GG GG/GC CC/GC 

KONTROl.~ 

1,17±0,07 1,23±0,26 1,38±0,21 1,33±0,24 1,21±0,23* 

92,25±7,41 89,00±11 ,29 93 ,14±18, 13 91,55±15,8 89,76±10,38 

5,03±1,01 4,42±1,00 5,18±1,17** 4,88±1 ,16 4,53±1,01* 

ı ,31±0,27 ı ,63±0,51 1,61±0,85 1,62±0,73 1,57±0,49 

ı ,06±0,31 1,09±0,36 1,23±0,27 1,17±0,31 1,08±0,35 

2,94±0,59 2,62±0,63 2,98±0,75 2,84±0,72 2,66±0,62 

0,54±0,14 0,75±0,23 0,73±0,36 0,73±0,32 0.71±0,23 

28,62±3,10* 24,12±6,13 25,3 1±2,60 24,86±4,30 24,89±5,94 

135,83±23,75 13 1,92± 19,79 125,94± 17,66 128,28± 18,60 132,67±20,24 

81 ,66±23 ,38 74,92± 12,80 74,00± 12,06 74,35± 12,28 76,22± 15,18 

1,34±0,04 ı ,28±0,20 1,24±0,21 1,25±0,20 ı ,29±0,19 

140,50±54,44 ı 00,64±31 ,42 107,04±45 ,35 104,32±39,69 104,84±34,64 

4,53±1,37 4,84±1,20* 4,19±1,07 4,48±1,17 4,80±1,21 * 

ı ,78±0 ,67 1,78±0,71* 1,44±0,62 1,59±0,68 1,78±0,70* 

1 , 12±0,2ı 1,09±0,25 ı ,08±0,27 1,08±0,26 1 , ı0±0 ,24 

2 ,76± ı ,3o 3,03±1,05* 2,49±0,78 2,73±0,94 3,00±1,07* 

0,62±0, ı6 0,73±0,23 0,65±0,25 0,68±0,24 0,71 ±0,23 

25,52±2,94 24,77±5,15 25,95±2,77 25 ,45±3,98 24,87±4,90 

120,00±7,07 12 4, 16± ı 4, 41 125, 10± ı3 , 8 ı 124,69± 13 99 123,65± 13,73 

78 ,00±8,36 73 ,88±8,02 75,74±8,53 74,93±8,31 74,39±8,07 

Tablodaki değerl er X± D olarak verilmi ştir. 3 değ i şkenli genotip ve biyoki myasal/metabolik karşılaştırmalar 
ANOVA testi il e, 2 değ i kenli aile! ve biyokimyasa l/metabolik ka rş ıl aştırma l ar ise studenr t te ti ile yapılını tır. 

Total-K : Total kole terol, TG : Trigli erid , HDL-K : HDL-kolesterol, LDL-K : LDL-kole terol , VLDL-K : VLDL
kolesterol , VKİ : Vücut ki tle indek i, SKB : istolik kan ba ın c ı , DKB : Diastolik kan basıncı , * : p<0,05 , ** : 
p<O,OI 
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Koroner kalp hasta ve kontrol gruplannda rs4238001 Gly2Ser (C/T değişimi) 

polimorfizminin serum apoprotein A-I ve lipoprotein düzeyleri, açlık kan şekeri, kan 

basınçlan ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi incelendiğinde; klinik ve metabolik 

parametreler üzerine istatiksel anlamlılık seviyesinde herhangi bir etkisi gözlenmemiştir 

(Tablo 4-5). 
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Tablo 4-5: SR-BI rs4238001 Genotiplerinin Çalışma Gruplarında Serum lipid profili, kan 
basınçları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi 

rs4238001 ----
cc TT CC/CT TT/CT 

1,35±0,29 1,39±0,27 1,32±0,22 1,37±0,28 1,35±0,24 

93 ,20±16,52 86,00± ı 0,66 91 , 7ı± ı7 ,09 89,72± ı4 ,24 88 ,85± ı4 ,28 

5,11±1,40 4,88±1,30 4,68±0,78 4 ,99± ı ,34 4,79±1,08 

1,60±0,53 ı , 65±0,96 1,49±0,48 1,63±0,79 ı ,57±0 ,77 

1,09±0,25 1,23±0,34 ı ' 17±0,33 1,16±0,79 1,20±0,33 

3 ,06±0 ,9ı 3,02±0,82 2,73±0,52 3,03±0,85 2 ,89±0 ,7ı 

0,76±0,31 0,74±0,41 0,68±0,2ı 0,75±0,37 0,71±0,33 

25,56±3,66 24 , 89±5 ,5ı 25,45±3,45 25,17±4,79 25 , ı2±4 ,74 

132,04±20,15 126,58±20,46 132 , 59± ı 7,10 128,94±20,3 ı 129, 17± 19,14 

73,54±13,51 77 ,44± ı4 ,57 75 ,45± ı3 ,84 75 ,70± 14,12 76 ,58± ı4 , 16 

ı ,26±0, 17 ı ,3ı±0,31 ı,33±0,25 1,27±0,19 1,32±0,26 

ı o ı ,39±36,5 ı 94,33±7,09 ı 13,37±49,74 .ı 00 '70±34 '7 5 ı 08, ı 8±42,67 

4,60± ı,23 4,07±0,76 4,79±1,44 4,50±1 ,17 4,46:t: l ,2ı 

1,68±0,72 1,3 1±0,61 ı ,49±0,67 1,62±0,71 ı 40±0 63 

1,09±0,23 1,03±0,25 1,19±0,33 ı ,08±0,24 ı , ı 1±0,30 

2,87±0,99 2,38±0,68 2,75±1 , ı9 2,78±0,96 2,58±0,99 

0,70±0,24 0,60±0,19 0,68±0,32 0,68±0,24 0,64±0.26 

25,63±2,81 24,63±2,36 24,51±7,75 25,44±2,74 24,57±5,60 

127 ,96± ı 5,09 120,00±9,53 ı20,83± 12,40 126,51 ± 14,51 120,41± 10,82 

75 ,74±9,02 78,33±7,17 73 ,33±6,51 76,21±8,72 75,83±7 ı 7 

Tablodaki değerl er X± D olarak verilm iştir. 3 değ i şke nli genotip ve biyokimya allmetabolik karşılaştırmalar 
/\NOVA testi il e, 2 deği şkenli alici ve biyokimyasal/metabolik karş ıl aştırma l ar ise student's t testi ile yapılmıştır. 
Total-K : Tota l kolc tcrol, TG : Trigli crid, HDL-K : HDL-kole terol, LDL-K : LDL-kolesterol, VLDL-K: VLDL-
kolesterol, VKİ : Vücut kit le indck i, KB : i to lik kan basıncı, DKB : Diasto lik kan basıncı. 
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Tablo 4-6'da lojistik regresyon analizini kullanarak Koroner kalp hastalığı 

gelişiminde bu çalışma için risk olarak belirlediğimiz genetik ve biyokimyasal 

parametrelerin etkileri değerlendirilmiştir. KKH hasta grubunda rs5888 CC (p=0,046), 

rs4238001 CC genotipi (p=O,OOO) (Tablo 4-2) ve sigara kullanımı (p=0,006) (Tablo 4-1 ) 

kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Bu nedenle KKH için yapılan risk analizinde 

rs5888 CC genotipi, rs4238001 CC genotipi ve sigara içiciliği kategorik değişkenlerde 

yer almıştır. Sonuç olarak yapılan lojistik regresyon analizinde rs4238001 C>T 

polimorfizminin diğer ilişkili KKH risk faktörlerinin varlığında KKH riski açısından 

koruyucu olduğu hasta grubunda mutant CC genotipinin yüksek bulunmasıyla 

doğrulanmıştır (Tablo 4-6, p=0,001 göreli risk =0,220, %95 CI: 0,091-0,530). 

Tablo 4-6: Koroner kalp hasta grubunda ilişkili risk faktörlerinin lojistik regresyon 
analizinde değerlendirilmesi 

p value Exp (B) OR (95°/o Cl) for Exp (B) 
' 

Rs 5888 CC 0,123 0,419 O, 139-1 ,264 

Rs 4238001 CC 0,001 0,220 0,091-0,530 
f-- --- -- -. --

Sigara 1 0,52 0,423 O, 178-1 ,008 

Tez çalışmamızda incelediğimiz SR-BI gen varyanİları arasındaki bağlantı 

dengesizliği (linkage disequilibrium) varlığı Haplotip analizi ile incelendiğinde üç SNP 

arasında ilişki gözlenmemiştir (p'=0,056 r2=0,0020) (Tablo 4-7 ve Şekil 4-1 ). Daha önce 

incelediğimiz polimorfizim incelemelerine ek olarak koroner kalp hastalığı riski 

açısından SR-BI geninde araştırdığımız varyasyonlara ait haplotipleri de değerlendirdik 

(Tablo 4-8). Haplotip analizi sonucunda, Haplotip-2 (rs5888 normal C alleli- rs 

10846744 G alleli- rs4238001 C alleli) 

Haplotip-4 (rs5888 normal C all eli- rs ı 0846744 C all eli- rs4238001 C 

alleli)'ün koroner kalp hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla istaistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir (sırasıyla p=O,OO ı ve p=0,027). 
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Tablo 4-7: Haplotip analizi değer tablosu 

KKH 
Haplotip 

ilişkili Hasta/Kontrol xı P değeri 
ilişkisi 

all el 

rs 5888 c 98:80, 61:87 6,195 0,0128 

rs 10846744 c 48:128, 39: lll 0,067 0,7957 

rs 4238001 c 114:36, 66:72 24,342 8,065 

'IP"" N (\"") 
o o c ... ... ... 
Q) Q) Q) 
.:.:: .:.:: .:.:: ... ... ... 

('1:2 ('1:2 ı:a 

E E E 

Block 1 (63 kb) 
1 2 3 

Şekil4-1: Bağlantı analizi 



Tablo 4-8: SR-BI geninde araştırdığımız polimorfizmlere ait haplotipleri çalışma 
gruplarında incelenmesi 
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Haplotip Haplotip Frekans Kikare P değeri 

No 

Toplam Kontrol KKH 

hasta 

ı TGC 0,241 0,211 0,266 1,393 0,237 

2 CGC 0,193 0,132 0,243 6,607 0,01 

3 TGT 0,180 0,269 0,105 15,233 9,501 

4 eec 0,124 0,080 0,160 4,869 0,0273 

5 CGT 0,120 0,129 0,113 0,178 0,673 

6 TCC 0,069 0,070 0,068 0,004 0,950 

7 CCT 0,52 0,075 0,032 3,055 0,080 

8 TCT 0,22 0,035 0,012 1,978 0,159 

İstatistik güç hesaplamaları (power analysis), PS software version 3.0 paket program kullanılarak 

hesaplanmıştır (1 07). 

Koroner kalp hasta grubunda SRB1 gen ı rs5888 ve rs4238001 

polimorfizmlerinin açlık kan şekeri (AKŞ) ve tip 2 diabetes mellitusla (T2DM) olan 

ilişkisini incelediğimizde; hem AKŞ değerlerinin 100 ıngldL'den yüksek olması hem de 

T2DM riskinin SR-BI geni rs5888 C alleli ile tek başına ve rs4238001 normal C alleli 

ile birlikteliğinde anlamlı seviyede yüksek olduğunu gözlemlerlik (p<0,05) (Şekil 4-2 ve 

4-3). 
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Şekil4-2: Hasta grubunda rs5888 ve rs4238001 polimorfızmlerinin açlık kan şekeri 
düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi. 

61 



p= ,034 p= ll 

100 .:::=; 

-- ~~ c 

L ~ 

~-

• .. -

•'- .. 
•'- .. 

o -- 1--

-- 1--
', 

~ 
-- - 1--.. 
.. - - ı--- 1--

' LF f - - ....._ ....... 
ı ı 

c 

Şekil4-3 Hasta grubunda rs5888 ve rs4238001 polimorfizmlerinin tip 2 diabet varhğıyla 
değerlendirilmesi. T2DM: Tip 2 Diabetes mellitus 
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5. TARTIŞMA 

Koroner Kalp Hastalıklan (KKH) dünyada ve Türkiye' de ölüm nedenlerinde ilk 

sıralarda yer almaktadır (lll). Ülkemizdeki TEKHARF çalışmasının 1990 sonuçlanna 

göre Türkiye genelinde erişkinlerde kalp hastalığı prevalansı erkeklerde o/o6.2, 

kadınlarda %7.3 ve toplamda %6.7 olarak bildirilmiştir. TEKHARF çalışmasının 2009 

sonuçlanna göre ise 45-74 yaş kesiminde bu oranın binde olarak erkeklenınizde 7.6, 

kadınlarda 3.8 olduğu bildirilmiştir Avrupa ülkelerinde ise aynı yaş kesiminde KKH 

hastalığından kaynaklı yıllık mortalite erkeklerde binde 2-8, kadınlarda binde 0.6-3 

arasında değişmektedir. Avrupa ülkelerine kıyasla KKH mortalite oranımızın 3 ila 5 kat 

yüksek oranda olduğu gözlenmektedir (112). Yetişkinlerimizde gözlenen erken yaşta 

koroner hastalık nedenli ölüm genellikle HDL-kolesterol, apolipoprotein A-I, C-III ve 

adipanektin gibi KKH'den koruyucu serum proteinlerinin kusurlu işlevine 

atfedilmektedir ( 42). 

Antiaterojenik özelliği bilinen HDL yaklaşık olarak çoğunluğu kolesterol ve 

fosfolipid olmak üzere % 50 lipid ve % 50 proteinden (apoprotein- AI, All, C'ler ve E) 

oluşur. Olgunlaşmamış haldeki HDL hücrelerden ve diğer lipoproteinlerden 

fizikokimyasal kolesterol gradyanıyla kolesterol toplayarak apoprotein AI-fosfolipid 

diskleri oluştururlar (20). Bu basamağı Lesitin kolesterol açil transferaz (LKA T) enzimi 

etkisiyle oluşan ve serbest kolesterolün, partikülün çekirdeğine taşınmasını sağlayan, 

kolesterol esterlerine çevrilmesi takip eder ve HDL3 'ü oluşturur. HDL3 kolesterol 

esterlerini biriktirdikçe büyür ve Apoprotein C-II ve C-III gibi diğer apoproteinleri 

yüzeyinde banndınr. HDL3 'ün kolesterol ve apoproteinlerle zenginleşmesi ile HDL2 

yapısı oluşur (19). Son olarak HDL2'nin Apoprotein E ile birleşmesi sonucu HDL1 

(ApoE'li HDL) meydana gelmektedir. Apoprotein E içeren HDL düşük yoğunluklu 

lipoprotein reseptörleriyle etkileşebilme yeteneğine sahiptir (20). HDL kolesterol, 

periferal dokulardan karaciğere taşınmasında üstlendiği rol itibariyle antiaterojenik 

tablo çizmektedir (19). Kolesterolün periferal dokulardan HDL aracılığıyla karaciğere 

taşınması süreci "ters kolesterol taşınımı" olarak bilinmektedir (24). 

Çöpçü reseptör sınıfı BI (SR-BI) HDL'yi yüksek afinite ile bağlayarak seçici 

lipid alımında aracılık eden karaciğer ve böbreküstü bezin yer aldığı çeşitli dokularda 

bulunan bir integral membran proteinidir. Ters kolesterol taşınımında HDL reseptörü 

olarak fonksiyonel bir role sahiptir. Bunun haricinde Apo-B içeren LDL ve VLDL 
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lipoproteinlerinin taşınımında da reseptör görevi görmesinden ötürü çoklu ligandı olan 

(multi-ligand) bir reseptördür. SR-BI (SCARB ı) geninde meydana gelen 

polimorfızmlerin serum trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol ve VLDL

kolesterol seviyeleri ile ilişkili bulunmasıyla SR-BI'ın lipid metabolizmasında gözlenen 

bireysel farklılıklardan sorumlu olabileceği önerilmiştir (ı 04 ). Tez çalışmamız, 

toplumumuzda antiaterojenik mekanizmaların eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen 

koroner kalp hastalığı riskine SR-BI gen varyasyonlannın katkısını 

aterojenik/antiaterojenik lipid profiline etkisi ile birlikte değerlendiren ilk araştırmadır. 

Brezilya'da ı47 hiperkolesterolemik ve ı85 normolipidemik bireyden oluşan 

gruplarda ekzon ı (rs423800ı C>T Gly2Ser) ve ekzon 8'de (rs5888) yer alan SR-BI 

varyandannın incelendiği bir çalışmada, hiperkolesterolemi hastaianna 4 hafta süreyle 

günde ı O mg atorvastatin uygulaması yapılmıştır. SCARB 1 ekzon ı ve ekzon 8 gen 

polimorfızmleri hiperkolestrolemik ve normolipidemik hastalar arasında benzer 

görülmüştür (p>0,05). Her iki polimorfızminde hiperkolesterolemik bireylerde bazal 

serum lipidleri ile ilişkisi gözlenmemiştir. Bununla birlikte hiperkolesterolemik 

olgularda atorvastatine tedavisi sonrasında rs5888 C allel taşıyanlarda (CC ve CT 

genotipleri), TT genotipi taşıyaniara göre total kolesterol, LDL-kolesterol, Apo B ve 

Apo B/Apo AI oranı (p<0,05) düşük gözlenmiş ve ekzon 8 (rs5888) varyasyonunun 

lipid-düşürücü atorvastatine cevap ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Normolipidemik 

grupta ekzon ı T alleli düşük Apo AI konsantrasyonları ile ilişkili iken (CC ı44±28; 

CT+TT, ı 35±22 mg/di; p=0,038); normolipidemik bireylerde ekzon 8 C/T 

varyasyonunda bu ilişki gözlenmemiştir. rs423800ı C>T polimorfızmi minör allel 

frekans ı normolipidemik bireylerde % ı4, hiperkolestemik bireylerde %ı 2 gözlenmiştir. 

rs5888 T alleli ise Avrupadakine benzer sıklıkta normolipidemik bireylerde %34,6, 

hiperkolestemik bireylerde o/o 39,5 gözlenmiştir. Bu oran Asyaltiarda %28 iken 

Afrikalılarda% 20'dir (ı ı3). 

İsviçre'de ı 756 kişide yapılan (Morabia ve ark.) SR-BI varyandan ve lipid 

profılinin incelendiği araştırmada; ateroskleroz gelişimine karşı risk değerlendirmesinde 

SR-BI ekzon 8 C/T (rs5888) A350A polimorfızmi erkeklerde koruyucu etkili 

gözlenirken (GR = 0.36, 95% GA= O. ı5-0.90, p< 0.03); kadınlarda bu ilişki tespit 

edilmemiştir (2.09, 0.79-5.49, p= O. ı4). A350A genotipinin bu toplumdaki klinik 

etkileri incelendiğinde ise; erkeklerde HDL-kolesterol düzeylerine etkisi olduğu 

(CC: I. ı 7 mmol/L, CT: 1.22 mmol/L, ve TT: 1.24 mmol!L, p= 0.0062), bayanlarda ise 
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LDL-kolesterol düzeylerini etkilediği (CC: 3.58 mmol/L, CT: 3.72 mmol/L, and TT: 

3.79 mmol/L, p= 0.014) bulunmuş ve sonuç olarak SR-BI A350A (rs5888)'nın 

lipoproteinlerin kolesterol taşınımında cinsiyete ve yaşa bağımlı etkileri olduğu 

bildirilmiştir. SR-BI varyandannın allelik frekans dağılımı (Erkek bireylerde %42,43, 

Kadın bireylerde %45,96) Avrupa ve Kuzey Amerika populasyonlannda oldukça 

benzer gözlenmiştir (114). 

McCarty J. J. ve ark.'nın üç toplumda (Finlandiya, İsveç, İsrail) yaptığı 

araştırmada; ekzon 8 A350A (rs5888) ve rs4238001 C/T polimorfızminin allel 

frekanslan sırasıyla; İsrail (%40 ve% 11,4), Finlandiya (%55 ve %6) ve İsveç (%46 ve 

%9) olduğunu bildirmişlerdir. HDL-kolesterol seviyelerinin üç popülasyona ait 

kadınlarda incelenmesiyle rs4238001 ile ilişkisi gözlenmezken, rs5888 ise yalnızca 

İsrail popülasyonuna ait kadınlarda anlamlılığa yakın bir değere ulaşmıştır (TT: 

1,27±0,37, CT 1,14±0,37, CC 1,13±0,42 ve p=0,07) (115). 

Çinde, Bai Ku Yao (598 kişi) ve Han popülasyonlannda (585 kişi) rs 5888 

polimorfızmi ve serum lipid düzeylerinin incelendiği çalışmada; Bai Ku Yao 

populasyonunda total-kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol ve Apolipoprotein AI 

seviyeleri düşük gözlenirken, Apo B düzeyi Han populasyonuna göre daha yüksek 

bulunmuştur (sırasıyla, p<0,05 ve p<O,OOl). C ve T allelerinin frekanslan Bai Ku Yao 

populasyonunda% 78,3 ve% 21,7, Han populasyonunda ise sırasıyla% 73,7 ve% 26,3 

gözlenmiştir (p<O,Ol). CC, CT ve TT genotip frekanslan sırasıyla Bai Ku Yao 

popülasyonunda% 60,%36,6 ve% 3,4 bulunurken, Han popülasyonunda% 54,2,% 39 

ve % 6,8 gözlenmiştir (p<O,Ol). TT genotipine sahip bireylerde her iki etnik grupta 

HDL-kolesterol ve Apo AI seviyeleri CC veya CT genotipi taşıyan bireylere göre 

anlamlı derecede düşük gözlenmiştir (iki popülasyonda da p<0,05). Bai Ku Yao 

popülasyonuna ait T allel taşıyan erkek bireylerde yukardaki ilişki gözlenirken, 

bayanlarda T alleli taşıyaniann trigliserid, LDL-kolesterol ve Apo B seviyeleri T alleli 

taşımayanianna göre yüksek bulunmuştur (p<0,05). Han popülasyonunda TT genotipine 

sahip erkek bireylerde HDL-kolesterol ve Apo AI seviyeleri CC veya CT taşıyaniara 

göre daha düşük gözlenmiştir, ancak gruplararası farklılık istatiksel anlamlılık 

seviyesine ulaşmamıştır (sırasıyla p=0,063 ve p=0,086). Araştırmacılar iki etnik grup 

arasındaki lipid seviyelerinde gözlenen farkı, SCARB 1 genindeki rs5888 

polimorfızmine ve bazı çevresel faktörlere atfetmişlerdir ( 116). 
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Constantineau J. ve ark yaptığı in vitro çalışmada rs5888 varyantının SR-BI 

RNA sekonder yapısını, protein translasyonunu etkilediği ve varyantın düşük SR-BI 

ekspresyonu ve fonksiyonu ile belirgin bir şekilde ilişkili olduğunu bildirmişlerdir 

(lı7). 

Koroner arter hastalannda rs5888 C/T değişiminin incelendiği bir diğer 

çalışmada yapılan lineer regresyon analizinde, rs5888 ile intron 5 polimorfızminin 

kombinasyonu HDL-kolesterol seviyeleri ve vücut kütle indeksi ileri seviyede anlamlı 

bulunmuş (p<O,OOOı) ve bu parametrelerin cinsiyet bağımlı olarak değişim gösterdiğini 

gözlemlemişlerdir. Trigliserid bağımlı değişkende cinsiyet ilişkili olarak yine vücut 

kütle indeksi ile ilişkili bulunmuştur (p=O,Oı). Bu çalışmada rs5888 polimorfızminin 

etkisini ile yine SCARB ı geninde intron 5 varvasyon u ile birlikte değerlendirdiklerinde; 

intron 5 ve rs5888 genotiplerinin HDL-kolesterol, trigliserid ve Trigliserid/HDL

kolesterol oranlan sırasıyla; CT+CT: 0,65 mmol/L, 8,87 mmol/L ve ı6,93 mmol/L (3 

bireyde rastlanmış), CT+TT: 0,93 mmol/L, 9,09 mmol/L ve 9,76 mmol/L (1 bireyde 

rastlanmış), CT+CC: ı,25 mmol/L, 2,04 mmol/L ve ı,7ı mmol/L (ıO bireyde 

rastlanmış) bulunmuştur. Araştırmacılar elde ettikleri bulgularla SCARB ı rs5888 C/T 

gen varyasyonunun kadınlarda koroner arter hastalığı gelişiminde rol alabileceğini 

belirtmişlerdir (ı20). 

Framingham çalışmasında (Osgood ve ark.), 2463 diyabetik olmayan (%49 

erkek) ve ı87 diyabetik (%64 erkek) bireyin dahil edildiği araştırmada rs5888 ile HDL 

konsantrasyon ve partikül ilişkili olduğu bildirilmiştir. Erkek.lerde ekzon 8 rs5888 

polimorfızmi ile plazma HDL kolesterol konsantrasyonlan arasında belirgin gen-dozaj 

ilişkisi bulunmuştur (CC için 1,09±0,02 mmol/L, CT için ı,ı2 ±O,Oı mmol/L, TT için 

ı, 15±0,02 mmol/L, p=0,044). T alleli taşıyan bireylerde total plazma HDL-kolesterol 

seviyesindeki artışın HDL partikül çapının artışından kaynaklandığı savunularak bu 

genetik varyantın SR-BI gen ekspresyonunu azaHabileceği önerilmiştir. T alleli 

taşıyanlarda LDL-kolesterol konsantrasyonlan düşük bulunmuştur, ancak farklılık 

istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır. 

Framingham çalışmasında incelenen diğer SR-BI varyasyonu olan rs423800ı 

ekzon ı G>A varyasyonunun tip 2 diyabetli bireylerde önemli etkisi olduğu 

bildirilmiştir. Minör A allelini taşıyan bireylerde düşük lipid konsantrasyonianna 

gözlenmiştir. LDL-kolesterol için; diyabetik olmayanlarda GG ve GA/ AA belirlenmiş 

oranlar (±SE) 3,31±0,03 ve 3,29±0,04 mmol/lt bulunmuştur Diyabetikierde ise GG ve 
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GAIAA sırasıyla 3,ı9 ±O,ıü ve 2,75±0,0ı ınınol/lt bulunmuştur (p=0,03). Benzer 

veriler HDL2-kolesterol içinde gözlenmiştir. A alleli taşıyan bireylerde LDL-kolesterol 

partikül büyüklüğünde ve konsantrasyonunda %ı3,8 azalmaya sebep olduğu 

belirlenmiştir. Framingham Çalışması'ndan elde edilen bulgulara dayanarak 

araştırmacılar SR-BI gen varyasyonlannın lipid profilini modüle ederek, metabolik 

anamalilere sebebiyet verdiğini önermiştir. Framingham Çalışması'nda rs4238üüı ve 

rs5888 arasında ise anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (1 02). 

Acton S. ve ark yaptığı SR-BI geni ekzon ı varyantı (rs4238üüı) erkeklerde 

yüksek HDL-kolesterol (GG, GA ve AA sırasıyla; 3,75±ı,ı4 mmol/L, 

3,23±0,98mmol/L, 2,ı2 mmol/L, p=0,029) seviyesi ve düşük LDL-kolesterol seviyesi 

(GG, GA ve AA sırasıyla; ı, ı9±0,44mmol/L, ı ,24±0,26mmol/L ve ı ,45mmol!L 

p=0,035) ile istatistiksel olarak anlamlı seviyede ilişkili bulunmuştur (p<0,05) (1 05). 

Erkeklerde SR-BI ekzon 8 (rs5888 C/T) varyantı ile lipid profili arasında ise ilişki 

gözlenmemiştir (p>0,05) (1 05). 

West ve ark. 'nın 2009 yılında yayınlarlıklan araştırmada; Amerikada yaş aralığı 

57,2±ıü,9 arasında değişen hiperalfalipoproteinema hasta grubuna ait bireylerin SR-BI 

protein seviyeleri ile HDL-kolesterol seviyeleri (p<0,002) ve HDL partikül büyüklüğü 

(p<0,05) ters orantılı bulunurken, kolesterol esterlerinin alımı doğru orantılı olarak 

(p<0,004) değiştiği ve plazma apolipoprotein seviyeleri ise ilişkisiz gözlenmiştir (lı9). 

SR-BI protein seviyelerinin (p<O,Oı) HDL-kolesterol için bağımsız belirleyiciler olduğu 

bulunmuştur. rs4238üüı (Gly2Ser) A alleli taşıyanlar düşük SR-BI seviyelerine (A 

alleli taşıyanlarda: O, ı6±0,05 %48 düşürmekte, A alleli taşımayanlarda 0,3ı±0,03, 

p=O,Oı) sahip olduğu bulunmuştur (p=O,Oı) (ıı9). SR-BI protein seviyelerinin 

belirlenmesinde Vücut kütle indeksi (p=0,05) ve rs4238üüı varvasyonunun (p=O,Oı) 

bağımsız belirteçler olduğu bildirilmiştir (lı9). Bu çalışmada SR-BI protein 

seviyelerinin hiperalfalipoproteinemili kadınlarda HDL-kolesterol için bağımsız bir 

belirleyici olduğu ve rs42380üı varvasyonunun düşük SR-BI protein seviyeleri ile sıkı 

ilişkide olduğu bildirilmiştir ( ıı9). 

ümit Chiba-Falek'in SR-BI gen varyandan ve lipid profilini incelerlikleri 

çalışmalannda intronik c.ı27-ıüı72C/G (rsıü846744) varyasyonuna ait C allelinin 

yüksek LDL ve düşük HDL seviyeleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (1 04). 

Adam C. Naj ve ark. karotid intimal-arteriyal kahnlaşması olan çoklu etnik 

gruptan oluşan ateroskleroz hastalannda yaptıklan çalışmada SR-BI intron ı 
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rsl 0846744 C allelinin Afro-Amerikalılarda (%60, p=0,03), Çiniilerde (%58, p=0,02), 

Avrupa-Amerikalılarda (%35, p=0,05) ve İspanyol hastalarda (%18, p=0,03) yüksek 

frekansta gözlemiş ve lipidlerden ya da diğer kardiyovasküler risk faktörlerinden 

bağımsız olarak hastalık riskini arttırdığını ileri sürmüşlerdir. Cinsiyete göre ayının 

yapılarak incelendiğinde kadınlarda rs 10846744 varyantı ile yaygın karotid-intima 

medya kahnlaşması arasında güçlü bir ilişki olduğu bildirilmiştir (ll 0). 

Manichaikul ve ark. ateroskleroz hikayesi olan 7936 kişilik çoklu etnik 

grupta yaptıklan çalışmada; Aterosklerozun klinik altgruplan, miyokard infarktüsü ve 

kardiyovasküler hastalık fenotipleri belirlenmiştir. Bu fenotipler ile 126 SCARB 1 

SNP'nin genetik ilişkisini incelemişlerdir. Cinsiyet gruplannda bu SCARB 1 SNP 

etkilerinin farklı olup olmadığına dair katmanlı analiz yapılmıştır. Cinsiyet-katmanlı 

analizde erkeklerde kardiyovasküler olaylarda rs10846744 ile sıkı bir ilişki gözlenmiştir 

(p=O,Ol). Miyokard infaktüsü ile yapılan analizlerde de rs10846744 ilişkisini 

destekleyen sonuçlar gözlenmiştir. Araştırmacılar rs10846744 varvasyonunun majör 

etkisinin ateroskleroz alt gruplan ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine etki 

gösterdiğini bildirmişlerdir ( 118). 

Liu ve ark. GOLDN çalışmasında SCARBl (rs4238001) c.4G>A polimorfizmi 

fenofibrat tedavisine rağmen trigliserid değişimleri ile alakah bulunmuştur {p=0,004) 

(121 ). 

Andreas Ritsch ve ark. 'nın periferal arteriyal hastalarda (354 kontrol ve 354 

hasta) yaptığı araştırmada rs5888 ( ekzon 8, A350A, c.l 050C>T) ortak allelini taşıyan 

kadınlarda bu polimorfizmin hastalık riskinde önemli etkisi olduğu bildirilmiştir (göreli 

risk, 2.623; p= 0.003) (1 08). 
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Tablo 5-1: SR-BI SNP'Ierinin farklı toplumlardaki frekansları ve hastalıklarla ilişkisi 

Çalışma 
Yazar Irk 

ineelen MAF Çalışma 
Sonuç 

yiiı en SNP grubu 

Avusturya rs5888 K:%33,3; 
Periferal 

2007 
Ritsch ve 

(beyaz (C/T) H:%43,22 
Arteriyal Kadınlarda rs5888 c alleli 

ark. (1 08) Hastalık (P AD) riski ile ilişkili(p=0,07) 
ırk) 

(PAD) 

rs5888 için 
Normolipid 

rs5888 C alleli düşük LDL-K ve 
rs5888 N:%34,6;H:%3 

emik (N) ve 
ApoB ile ilişkili. 

2010 
Cerda ve 

Brezilya rs42380 9,5 
Hiperlipide 

rs4238001 min ör T alleli N 
ark. ( 113) 

Ol rs4238001 için 
mik (H) 

bireylerde düşük Apo AI ile 
N:%14; H:%12 

kalp 
ilişkili 

hastalan 

Erkeklerde 
Erkeklerde ateroskleroza karşı 

Morabia %42,4 
Gen- koruyucu iken bayanlarda ilişki 

2004 
ve 

İsviçre rs5888 popülasyon bulunamamıştır. Lipidlerle 
ark. (1 14) Kadınlarda 

%45,9 
çalışması cinsiyet ve yaşa bağımlı ilişki 

kurulmuştur. 

Beyaz ırk, 
rs5888 için 

rs5888 C alleli düşük HDL-K 
McCarty J. kadınlarda rs5888 

%51 
Koroner yüksek trigliseridlerle ve KKH 

2003 J. ve ark. (GeneQue rs42380 
rs4238001 için 

Arter gelişiminde riskli iken 
(120) st Ol Hastalığı rs423800 1 ile lipidler ve KKH 

çalışması} 
%12 

risk ilişkisi yok 

Wu D.F. ve 
Han pop: %26,3 

Popülasyon 
T alleli taşıyan bireylerde HDL-

2012 
ark. 

Çin rs5888 B ai Ku Yao 
çalışması 

K ve Apo AI düşük, LDL-K ve 
pop: %21,7 Apo B yüksek 
rs5888 için rs5888 I ve Is kadınlarda HDL-

McCarty J.J 
İsveç (ls) 

rs5888 
Is:%52,5, F: K ile ilişkili Finlandiyalı 

2003 ark. 
Finlandiya 

rs42380 
%60 ve I:%44,7 

Diyabet 
kadınlarda trigliseridle ilişkili. 

ve 
(F) rs423800 1 için Erkeklerde lipidlerle ilişki siz. 

(115) 
ve 

Ol 
İsrail (I) Is:%9, F:%6,3 rs4238001 her iki cinsitette 

ve I:%11,4 lipidlerle ilişkisiz. 
Osgood ve 
ark. rs5888 

rs5888 için rs5888 min ör all el yüksek 

2003 
(Framingha 

İngiltere rs42380 
Erkek:%48 

Diyabet 
HDL-K ile ilişkili. Rs4238001 

m 
Ol 

Kadın:%48,6 min ör T alleli düşük lipid 
Çalışması: rs4238001 %12 düzeyleri ile ilişkili 
102) 

rs5888 
rs5888 için 

, rs4238001 yüksek HDL düşük 
1999 

Acton ve 
İspanya rs42380 

%43,8 
Popülasyon LDL seviyeleri ile ilişki 

ark. (105) rs4238001 için 
Ol 

%11,7 bulunurken, rs5888 ilişkisiz. 

rs5888 varyasyon u pre ve 

Roberts Avrupalı Popülasyon 
postmenapozal dönemde 

2007 
ve rs5888 %41 östrojen bağımlı 

ark. ( 1 09) Amish'ler çalışması 
ve genç 

kadınlarda yüksek HDL ile 
ilişkili. 

rs42380 Hiperaifali po 
rs4238001 T alleli düşük SR-BI 

2009 WGst ve ark. ABD 
Ol 

%10'dan fazla 
proteinema ekspresyonu ve yüksek HDL-K 

ile ilişkili. 
Chiba-Falek 

Beyaz ırk rsl08467 
C alleli kadında Popülasyon c alleli yüksek LDL-K 

2010 ark. %75 erkek te (kohort) 
ve 

ve 
(ABD) 44 (G/C) düşük HDL-K ile ilişkili. 

(104) %51 çalışması 

c alleli 
Afroamerikalı: 

Alterosklero C alleli Koroner arter kalsiyum 
Naj ve ark. rsl08467 %60 

2010 
(l lO) 

Multietnik 44 Çinli:%58 
z klinik alt ve karotid arter kahnlaşması ile 

Avrupa:%35 
gruplan ilişkili 

Hispanik:%18 
C alleli 

Manichaikul 
rsl08467 

Beyaz ırk: %18 
Aterosklero Erkeklerde kardiyovasküler risk 

2012 ve ark. Multietnik 44 
Çin: %57 

artışı ile ilişkili (p=O,O ı). 
(ı ı 8) Siyah:%62 

z 

Hispanik:%35 
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Tez çalışmamızda özellikle HDL-kolesterol düzeylerinde östrojen etkisini 

ortadan kaldırmak ve SR-BI varyasyonlannın serum lipid/lipoprotein düzeylerine daha 

kesin etkilerini görmek amacıyla hasta ve kontrol grubumuzu sadece erkek bireylerden 

tercih ettik. 

Hasta grubumuzu oluşturan bireylerin %92,5'u statin sınıfı ilaç kullanıyordu. Bu 

açıdan bulgulanmız Brezilya toplumunda hiperkolesterolemik olgularda yapılan 

çalışmanın SR-BI ve serum lipid ilişkisi sonuçlan ile karşılaştınlabilir. 

Bizim çalışmamızda sağlıklı kontrollerde rs5888 mutant T allel sıklığı %58,5 

iken KKH grubunda %46,2 gözlenmiş ve all el dağılımı Avrupa topluınianna yakın 

bulunmuştur. Minör allel frekans dağılımlan açısından rs5888 dağılımlanmız McCarty 

ve arknın bulguianna yakındır. Bulgulanmız rs5888 SNP'nin KKH gelişimi açısından 

riskli, rs423 8001 'in ise koruyucu olabileceğine işaret ettiğinden McCarty ve 

bulgulanyla uyumlu değildir. 

Bizim çalışmamızda rs5888 nadir CC varyantının KKH gelişiminde Morabia ve 

arknın bulgulannın aksine risk oluşturduğu gözlenmiştir (p<0,05). KKH grubunda 

rs5888 C/T varyantının HDL-kolesterol (CC: 1,13 mmol/L, CT: 1,05 mmol/L ve TT: 

1,08 mmol/L) ve LDL-kolesterol (CC: 2,85 mmol/L, CT: 2,56 mmol!L ve TT: 2,79 

mmol!L) seviyelerine etkisi gözlenmemiştir. KKH grubunda VKİ değerleri CC 'lerde 

TT ve TC'lere göre yüksek bulunmuştur (p<0,05). Aynı şekilde kontrol grubumuzu 

oluşturan bireylerde de bu SNP'nin serum lipoprotein etkisi gözlenmemiştir (HDL

kolesterol için; CC: 1,02 mmol/L, CT: 1,19 mmol/L ve TT: 1,17 mmol/L ve LDL

kolesterol için; CC: 2,76 mmol/L, CT: 2,84 mmol/L ve TT: 3,14 mmol!L). 

Çalışmamızda incelediğimiz SR-BI rs4238001 kontrol grubu MAF frekanslan 

Avrupalı beyaz ırktan yüksek gözlenmiştir (T allel frekansı Kontrollerde %51,3, KKH 

grubunda %25) (Tablo 5-1). SR-BI rs4238001 SNP'nin kontrol ve hasta grubundaki 

MAF frekansı, McCarty ve arknın MAF dağılımından yüksektir. SR-BI rs4238001 

mutant TT genotipi hasta grubunda kontrol grubuna oranla düşük gözlenirken (Kontrol 

%32,9 ~ Hasta 0/o 17,5, p=0,025); normal CC genotipi ise hastalarda yüksek 

gözlenmiştir (Hasta %67,5 ~ Kontrol %30,4, p=O,OOO). Koroner kalp hasta ve kontrol 

gruplannda rs4238001 Gly2Ser (C/T değişimi) polimorfızminin serum lipidleri, kan 

basınçlan ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi gözlenmemiştir (p>0,05). Bu nedenle 

toplumumuzda lipid düzeylerinden bağımsız olarak SR-BI rs5888 varyasyonunun KKH 
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risk etmeni, rs423 8001 varyasyonunun ise KKH riski açısından koruyucu olabileceği 

izlenimi edinilmiştir. 

Tez çalışmamızda ayrıca Koroner kalp hasta grubunda SR-BI geni rs5888 ve 

rs4238001 polimorfizmlerinin hem açlık kan şekeri (AKŞ) değerlerinin 100 ıngldL'den 

yüksek olması hemde tip 2 diabetes mellitusla T2DM riskinin SR-BI geni rs5888 C 

alleli ile tek başına ve rs4238001 normal C alleli ile birlikteliğinde anlamlı seviyede 

yüksek olduğunu gözlemlerlik (p<0,05). Bu bakımdan SR-BI gen varyasyonlarının 

toplumumuzda diyabetle ilişii olabileceği izlenimi edinilmiştir. 

Bulgularımız Brezilya ve İsviçre ve İngiltere (Framingham) toplumlannda 

yapılan çalışma bulgularından farklı iken Acton ve ark.nın İspanyollarda yaptığı 

popülasyon çalışması sonuçlanyla uyumludur. Toplumlar arası farklı bulgulann 

sebebininin birkaç faktörden kaynaklandığını düşünmekteyiz: (1) Araştırmalann bir 

kısmı, popülasyon çalışmasıdır (İspanya), bir kısmında koroner arter hastalarında 

yapılmış ancak statin sınıfı ilaç kullanılmamıştır (İsviçre) bir kısmında ise statin grubu 

ilaç kullanılmıştır (Brezilya). Bizim çalışmamızda ise hasta grubumuzu oluşturan 

bireylerin %92,5'sı lipid düşürücü statin sınıfı ilaç kullanmaktadır ve sadece % 7,5'u 

antihiperlipidemik tedavi almamaktadır (2) Çalışmalar arasında örnek sayısı açısından 

büyük farklılık bulunmaktadır (3) Etnik farklılık. 

Çalışmamızda Koroner kalp hasta ve kontrol gruplarında rs4238001 Gly2Ser 

(C/T değişimi) polimorfizminin normal CC genotipinin hasta grubunda yüksek 

(p<O,OOl) ve nadir TT genotipinin düşük frekansta olduğunu (p<0,05) gözlemledik. 

Ancak rs4238001 serum lipid düzeyleri, kan hasıçiarı ve vücut kitle indeksi (VKİ) 

üzerine istatiksel anlamlılık seviyesinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır. Hasta 

grumuzun antihiperlipidemik tedavi almasının bu SNP'nin sernın lipidleri üzerindeki 

etkisini maskeleyebileceğini düşünmekteyiz. Ancak sonuçlanmız buna rağmen SR-BI 

rs4238001 'in KKH gelişim riskine karşı koruyucu olabileceğine işaret etmektedir. 

Çalışmamızda rs10846744 C alleli minör allel frekansı (MAF) oranını sağlıklı 

bireylerden oluşan kontrol grubumuzda %26, KKH hasta grubumuzda da benzer 

biçimde %26,4 olarak bulduk. SR-BI rs10846744 MAF oranlanmız Tablo 5-1 'de 

görüleceği gibi beyaz ırkayakın bulunmuştur. Çalışmamızda sağlıklı kontrol grubunda 

rsl0846744 127-10172C>G polimorfizm mutant GG genotipi taşıyan bireylerde 

heterozigot GC genotipi taşıyaniara göre serum total kolesterol (P=0,007) Apoprotein 

A-I (p=0,052) yüksek gözlenirken VKİ değerleri nadir CC taşıyan kontrollerde GC 
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taşıyaniara göre yüksek gözlenmiştir (p=0,034). Apo AI düzeylerinin kontrol grubunda 

GG>GC>CC sırasıyla arttığı gözlenmiştir. Bu grupta rs10846744 minör C alleli 

taşıyanlar (CC+GC) ile mutant homozigot bireyler karşılaştınldığında serum Apo AI 

(p=0,021 ), Total-kolesterol (p=0,015) ve HDL-kolesterol (p=0,059) düzeyleri düşük 

gözlenmiştir. Kontrol grubunda aynca normal G alleli taşıyanlarda nadir CC genotipi 

taşıyaniara göre VKİ düzeyleri istatiksel anlamlılığa yakın seviyede düşük gözlenmiştir 

(p=0,061). 

Koroner kalp hasta grubunda ise, rs10846744 127-10172C>G polimorfızmi 

mutant GG genotipine sahip bireylerin heterozigot GC taşıyaniara göre kolesterol 

düzeyleri düşük gözlenmiştir (p=0,012). Ayrıca serum trigliserid ve LDL-kolesterol 

değerleri mutant GG genotipi taşıyanlarda heterozigot GC genotipi taşıyaniara göre 

düşük gözlenmiştir (sırasıyla p=0,024 ve p=0,011). KKH grubunda minör C alleli 

taşıyan bireylerde GG taşıyaniara göre serum Total-kolesterol (C all el: 4,8~ GG:4, 19, 

p=0,014), trigliserid (C: 1,78-i" GG:1,44, p=0,019) ve LDL-kolesterol (C: 3,0~ 

GG:2,49, p=0,015) düzeyleri anlamlı seviyede yüksek bulunmuştur. 

Çalışmamızda rs10846744 ı27-ıOı72C>G polimorfızminin koroner kalp 

hastalığı riskinden bağımsız olarak serum lipid/lipoprotein düzeyleri üzerinde kontrol 

grubunda antiaterojenik profilde hasta grubunda ise aterojenik profilde etkisi 

gözlenmiştir. Kontrol ve hasta gruplanmız arasında rs ı 0846744'ın serum lipidleri 

üzerindeki ters etkisi iki grup arasındaki yaş dağılımlan ve sigara kullanım oranındaki 

farklılıktan kaynaklanabilir. SR-BI rsı0846744 gen varyasyonunun serum lipid 

profılleri ve KKH riskinin toplumumuzda daha kesin gösterilmesinin ilerideki 

çalışmalanmızda gruplar arasında yaşiann homojen dağılması ve örnek sayısının 

arttınlmasıyla mümkün olacağını düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda KKH yatkınlığı açısından risk olarak belirlediğimiz rs5888 CC 

(p=0,046), rs423800ı CC genotipi (p=O,OOO) ve sigara kullanımı (p=0,006) lojistik 

regresyon analizinde incelendiğinde; rs423 800 ı C> T polimorfızminin diğer ilişkili 

KKH risk faktörlerinin varlığında KKH riski açısından koruyucu olduğu hasta grubunda 

mutant CC genotipinin yüksek bulunmasıyla doğrulanmıştır ( p=O,OO ı göreli risk 

=0,220). 

Tez çalışmamızda incelediğiDiz SR-BI gen varyantlan arasındaki bağlantı 

varlığı Haplotip analizi ile incelendiğinde üç SNP arasında ilişki gözlenmemiştir. 

incelediğimiz SR-BI gen varyasyonlannın Haplotip analizi sonucunda, Haplotip-2 
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(CGC) (rs5888 nadir C alleli- rs 10846744 G alleli- rs4238001 C alleli) ve Haplotip-4 

(CCC) (rs5888 nadir C alleli- rs 10846744 C alleli- rs4238001 C alleli)'ün koroner kalp 

hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

dolayısıyla KKH gelişimi açısından risk oluşturduklan gözlenmiştir (sırasıyla p=0,001 

ve p=0,027). 

Sonuç olarak, tez çalışmamızda incelediğimiz SR-BI gen polimorfızmlerinden 

rs5888 serum lipidlerinden bağımsız KKH'a yatkınlıkla ilişkili gözlenmiştir. SR-BI 

rs4238001 polimorfizmi ise serum lipidlerinden bağımsız KKH gelişim riskine karşın 

koruyucu olarak gözlenmiştir. SR-BI rs10846744 polimorfizmi ise KKH riski ile 

ilişkisiz iken serum sağlıklı kontrollerde antiaterojenik, KKH grubunda ise aterojenik 

lipid profili ile ilişkili gözlenmiştir. 

Bulgulanmız SR-BI gen varyasyonlannın toplumumuzda aterosklerotik 

kardiyovasküler hastalıklara ve aterojenik lipid profiline bireysel yatkınlıktan sorumlu 

olabileceğine işaret etmektedir. Toplumumuzda HDL-kolesterol düzeylerinin düşük 

olması ve kardiyovasküler hastalık riskinin artış eğilimi göstermesi gerçeğini de göz 

önünde bulundurarak; son zamanlarda statin grubu ilaçlara karşı bireysel cevabı 

etkileyebileceği gösterilen SR-BI gen varyasyonlannın araştınlmasının sadece koroner 

kalp hastalığı değil diğer dislipidemi tedavisi gerektiren hastalıklarda da bireysel tedavi 

protokollerinin uyarlanmasında yardımcı olabileceği kanaatinde ve bu nedenle örnek 

gruplanmızın sayısını arttırarak çalışmamızı devam ettirme amacındayız. 
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