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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Güncel çalışmalar, serbest oksijen radikal düzeylerinde artışın pek çok hastalığın 

patogenezinde rol oynadığını göstermiştir. Oksidatif stres yol açtığı inflamasyon, protein ve 

karbonhidrat yapılarında gerçekleştirdiği modifikasyonlar ve nükleik asitlerde mutasyonlar 

sonucunda yaşlanma, malign transformasyonlar, diyabet, otoimmün ve kardiyovasküler 

hastalıklar, obezite, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar, bakteriyel, viral, paraziter 

enfeksiyonlar vb. pek çok hastalığın patogenezinde yer almaktadır (Gospodaryov D ve ark, 

2012). Ayrıca diyabetik retinopati, glokom, katarakt, premature retinopatisi, otoimmün üveit 

gibi oküler patolojilerin oluşmasında da rol sahibidir (Sacca SC, 2013). 

 

Oksidatif stres, antioksidan ve oksidan moleküller arasındaki dengenin oksidatif 

moleküller lehine kayması ile oluşan patolojik bir durumdur. Normal şartlar altında oksidan 

moleküller doğum öncesi dönemden itibaren oluşmaktadır ve fizyolojik düzeylerinde enerji 

metabolizması, hücrede sinyal iletim kaskadı ve selüler immünoloji gibi fizyolojik 

fonksiyonların devamı için gereklidir (Pan Hong-Zi ve ark, 2008). Oldukça reaktif olan 

moleküllerdir ve hücrenin yapıtaşı olan pek çok molekülle (lipidler, karbonhidratlar, DNA, 

enzimler gibi) kolaylıkla reaksiyona girebilirler. Bu patolojik reaksiyonlar sayesinde pek çok 

komplikasyon oluşabilmektedir (Ballatori N ve ark, 2009). 

 

Diyabetes mellitus insülin sekresyonunda azalma veya insülin etkisine direnç 

sonucunda gelişen, hiperglisemi ve buna bağlı diğer metabolik bozukluklarla seyreden bir 

hastalıktır. Persistan hiperglisemi serbest radikal-özellikle reaktif oksijen türevleri- 

oluşumunda artışa yol açmaktadır. Bu artışta non-enzimatik protein glikozilasyonu, glukozun 

otooksidasyonu, bozulmuş glukoz metabolizması, artmış polyol ve hekzosamin yolu aktivitesi 

ve antioksidan enzimlerde yapısal değişiklikler gibi faktörler sorumlu tutulmuştur (Annadurai 

T ve ark, 2014) Hipergliseminin reaktif oksijen türevleri (ROS) gelişimine yol açtığı, bu 

moleküllerin de insülin rezistansını ve  pankreatik beta hücre hasarını artırarak hiperglisemiyi 

artırdığı ve böylece kısır bir döngü oluştuğu gösterilmiştir. Oksidatif stresin diyabetik 

komplikasyonların oluşumuna ve progresyonuna da neden olduğu çeşitli çalışmalarla 

gösterilmiştir (Kowluru RA, 2007) 
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Diyabetik retinopati diyabetin en önemli mikrovasküler komplikasyonlarındandır. 

Dünya genelinde yaklaşık 93 milyon kişiyi ilgilendiren önemli bir sağlık problemidir ve 

önlenebilir körlüğün en sık nedenlerindendir (Yau JWY ve ark, 2012) Diyabetik retinopati 

patogenezisini araştıran in vivo ve in vitro çalışmalar, oksidatif stres artışının ve buna bağlı 

gelişen inflamasyonun diyabetik retinopati gelişiminde etkili olduğunu göstermiştir (Mancino 

ve ark, 2011).  

 

Vücutta pek çok oksidan moleküller ve antioksidan savunma sistemleri bulunmaktadır. 

Bunların tek tek ölçümü pratikte mümkün değildir, bu molekülleri ayrı ayrı ölçmeye çalışmak 

ciddi zaman ve maddi kayıp olacaktır. Total antioksidan status ve total oksidan status 

biyolojik örneklerdeki antioksidanların ve oksidanların toplam miktarını yansıtan, pratik ve 

değerli bilgiler sunan biyokimyasal parametrelerdir. Çalışmamızda, diyabetin çeşitli 

komplikasyonlarının etyopatogenezinde rolü olduğu düşünülen oksidatif stresi 

değerlendirmek için total oksidatif stres düzeyleri ve total antioksidan status düzeylerinin, 

diyabet hastalarında sağlıklı kişilere göre ve diyabetik retinopati evrelerine göre kendi 

aralarında değişim gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

DİYABETES MELLİTUS (DM) 

  Diyabetes mellitus(DM) kronik bir metabolik hastalık olup vücutta yeterince insülin 

üretilememesi veya üretilen insülinin dokuda yeterli etkinlik gösterememesine bağlı olarak 

oluşur.  

Epidemiyoloji 

İnternational Diabetes Federation’un (IDF) 2013 yılında yayınladığı Dünya Diyabet 

Atlası’na göre dünya genelinde toplam diyabet hasta sayısının 382 milyon olduğu ve yaklaşık 

175 milyon insana (yüzde 46) henüz tanı konulmadığı, 2035 yılında diyabet hastalarının 

toplam sayısının 592 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir (IDF World Diabetes Atlas 6th 

Edition, 2013). Tüm dünyada hastalıklara bağlı ölümler içinde beşinci sırayı diyabet 

almaktadır; her 6 saniyede bir insan diyabete bağlı nedenler yüzünden hayatını 

kaybetmektedir. 2013 yılında Dünya genelinde 5,1 milyon insan diyabet nedeniyle yaşamını 

yitirmiştir ve dünya genelinde diyabet ve komplikasyonları için  yaklaşık 548 milyar dolar 

harcanmıştır (tüm sağlık giderlerinin %11’i). 60 yaş altında diyabetli hasta ölüm oranları 

ABD’de yaklaşık %38 iken Afrika’da bu oran %76’ya yükselmektedir (IDF World Diabetes 

Atlas 6th Edition, 2013). 

 

Ülkemizde 1997-1998 yıllarında yapılan, 20 yaş ve üzeri yaklaşık 25 bin kişiyi 

kapsayan Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Projesi (TURDEP-1) çalışmasında, 20-80 yaş 

grubunda diyabet sıklığı %7.2, bozulmuş glukoz toleransı sıklığı ise %6.7oranında 

bulunmuştur. Buna göre ülkemizde 3.5 milyon diyabet hastasının olduğu tahmin edilmiştir. 

Aynı çalışmada bilinmeyen diyabet oranının %32.3 olduğu bildirilmiştir. Yakın dönemde 

yapılan TURDEP-2 çalışmasında ise ilk çalışmada örneklemin yapıldığı aynı merkezden 20 

yaş ve üzerindeki yaklaşık 26.500 kişide diyabet sıklığı %13.7 olarak bulunmuş, toplam 

diyabetik popülasyon sayısı 6.5 milyona çıktığı saptanmıştır. Prediyabetik kişi sayısının ise 

13.8 milyon olduğu düşünülmüştür ( İ Satman ve TURDEP Çalışma Grubu, 2011). Bu 

çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’de yaklaşık 12 yıllık süre içinde diyabet prevalansı 

neredeyse iki katına çıkmıştır. 

Diyabet Dünya genelinde ciddi morbidite, mortalite ve iş gücü kaybına neden olan ve 

insidansı artmakta olan bir hastalıktır.  
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Sınıflama 

Diyabetes mellitus çeşitli klinik formlar gösterir. Sınıflamada ayrılıkların önlenmesi 

için Amerikan Diyabet Derneği tarafından 2000 yılında yayınlanan raporlara göre yapılan 

sınıflama kabul edilmiştir. Bu sınıflamaya göre: 

 

1. Tip 1 diyabetes mellitus: Genellikle otoimmün(%90) veya idiopatik(%10 ) 

kaynaklı pankreas β hücre tahribatına bağlı olarak oluşur. Sıklıkla çocuklar veya genç 

erişkinlerde görülür. 

 

2. Tip 2 diyabetes mellitus: İnsülin direnci veya insülin salınımında azalmaya bağlı 

olarak gelişir. Dokularda glukozun kullanımı yetersizdir ve hücrelerde glukozun içeri alımı 

azalmıştır, hücre içi glukoz düzeyi düşüktür. Sıklıkla 30 yaş üzeri erişinkerde görülmektedir. 

 

3. Gestasyonel diyabet: Gebelikte gelişen bir durumdur, çoğunlukla asemptomatiktir 

ve doğumdan sonra düzelmektedir ancak tip 2 diyabete yatkınlık oluşturmaktadır. 

 

4. Diğer spesifik tipler:  

a) Diğer Endokrin hastalıklar (Cushing, Akromegali vb.) 

b) Beta hücrelerinde genetik anomaliler 

c) İlaçlar ve kimyasal maddelere sekonder 

d) Enfeksiyonlar (konj. Rubella, CMV) 

e) Pankreasın diğer hastalıkları (pankreatit, kistik fibrozis vb.) (TEMD Diyabet tanı, 

tedavi, izlem kılavuzu 2013) 

 

Diyabetes Mellitusun Komplikasyonları 

Diyabetes mellitus progresif bir hastalıktır ve mikrovasküler, makrovasküler ve 

nöropatik komplikasyonlara neden olabilmektedir. 

 

Akut komplikasyonlar: Diyabetik ketoasidoz(DKA), Hiperosmolar hiperglisemik  

nonketotik koma, hipoglisemik şok  
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Kronik komplikasyonlar: 

 

1. Mikrovasküler komplikasyonlar: Diyabetik retinopati, nefropati, nöropati 

2. Makrovasküler komplikasyonlar: Serebrovasküler hastalık, koroner arter hastalığı, 

diyabetik ayak, periferik arter hastalığı ve enfeksiyonlar. 

 

DİYABETİK RETİNOPATİ 

 

Diyabetik Retinopati (DRP) diyabetin en sık görülen mikrovasküler komplikasyonla- 

rındandır. Diyabete bağlı oküler komplikasyonlar, tüm dünyada en sık görülen körlük 

nedenlerindendir.  Diyabete bağlı olarak gözde; azalmış gözyaşı üretimi, korneal anomaliler, 

glokom, iris neovaskülarizasyonu, katarakt, optik nöropati; üçüncü, dördüncü ve altıncı sinir 

paralizileri görülebilir. Diyabetin en sık görülen oküler komplikasyonu retinopatidir (Aiello 

1999, Benson 1994). 

         Diyabetik Retinopati Epidemiyolojisi 

         Diyabetik retinopati Dünya genelinde yaklaşık 93 milyon insanı etkilemektedir, 17 

milyon kişide proliferatif DR, 21 milyon kişide diyabetik makuler ödem ve 28 milyon kişide 

görmeyi tehdit eden DRP mevcuttur (Yau JWY ve ark, 2012). Diyabet gelişiminden sonraki 

ilk yıllarda insidansı çok düşüktür, ancak yaklaşık 10 yılda herhangi bir evredeki diyabetik 

retinopati görülme sıklığı %50’ye, 25 yılda %90’a çıkar. Diyabet hastalarının yaşam süreleri 

uzadıkça diyabetik retinopati prevalansı da artmaktadır. ABD’de Ulusal Göz Enstitüsünün 

verilerine göre diyabet hastaları içinde, herhangi bir evrede diyabetik retinopati görülme 

sıklığı %50’dir ve 700.000 kişide diyabete bağlı ciddi retinal problemler mevcuttur. Her yıl 

12-24.000 kişide diyabete bağlı körlük oluşmaktadır (Kowluru ve Chan,2006). 

 

Diyabetik Retinopati ve Maküla Ödemi Gelişimi ve Seyrine Etki Eden Faktörler 

 

a. Diyabet süresi ve Diyabet tipi: Diyabetin süresi uzadıkça DR, diyabetik 

makula ödemi(DMÖ) ve proliferatif diyabetik retinopati (PDR) gelişme oranı artar (Klein R. 

Ve ark., 1989). Tip-1 diyabetli olgularda, ilk tanıdan itibaren ilk 5 yılda DR görülmez. 10 ila 

15 yıl içinde hastaların %25-50’sinde DR’nin ilk belirtileri görülmeye başlanır. 15 yıldan 

sonra bu oran %75-95’e çıkar ve 30 yılın sonunda neredeyse %100’e ulaşır. Proliferatif 

diyabetik retinopati  (PDR) tanıdan sonraki ilk dekatta nadir beklenen bir bulgudur, ancak 

15 yıldan sonra riski giderek artmaktadır. 
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Tip 2 diyabetli hastalarda da DR görülme sıklığı yaşla artar. 11-13 yıldan sonra 

hastaların %23’ünde nonproliferatif diyabetik retinopati  (NPDR) görülürken 14-16 yıl sonra 

%41’inde, 16 yıldan sonra da yaklaşık %60’ında NPDR görülür. 

“The Wisconsin Epidemiologic Study of Diyabetic Retinopathy IV. Diyabetic Macular 

Edema” çalışmasına göre beş yıldan daha az süredir tip 1 diyabeti olanlarda DMÖ insidansı 

%0 iken, 20 yıl sonunda %29, 5 yıldır tip 2 diyabeti olan hastalarda ise DMÖ insidansı %3 

iken, 20 yıl sonunda %28 olarak saptanmıştır  (Klein ve ark.1984). Tip 1 diyabetlilerde, 

insülin tedavisi alan tip 2 diyabetlilerde ve insülin tedavisi almayan tip 2 diyabetlilerde 

hastalığın başlangıcından 10 yıl sonra sırasıyla DMÖ insidansları; %20.1, %25.4 ve %13.9 

olarak bildirilmiştir  (Klein ve ark.1995). 

 

b. Diyabetik retinopatinin evresi: Retinopatinin ileri evrelerinde, DMÖ gelişme riski 

daha fazladır. Preproliferatif DR ve PDR’li hastalarda DMÖ gelişme riskinin NPDR’lilere 

göre 7.7 kat daha fazla olduğu saptanmıştır  (Lopes de Faria JM ve ark,2000). 

 

c. Diyabetin iyi metabolik kontrolü: Kan glukoz düzeyleri DR gelişiminde önemli 

rol oynayan faktörlerden biridir. Normoglisemi, DR gelişimini engelleyemese de 

geciktirebilmektedir. Glukoz regülasyonu bozuk olan hastalarda DR daha erken dönemlerde 

gelişirb(Aydın ve Akova,2011). Glikolize hemoglobin (HbA1c) düzeylerinin diyabetik 

retinopati ve makuler ödem gelişiminde anlamlı bir prediktör olduğu gösterilmiştir (Klein R 

ve ark, 1994).  

d. Hiperlipidemi: Diyabetik retinopatinin erken tedavisi çalışması (ETDRS) grubu, 

serum lipidleri (trigliseridler, LDL, VLDL)ile sert eksudaların oluşumu arasında anlamlı 

pozitif korelasyon saptamışlardır (Chew EY ve ark, 1996). Fenofibrat ile kolesterol kontrolü 

sağlanan tip 2 DM hastalarında DR insidansı ve progresyonunun azaldığı gösterilmiştir (Chew 

EY ve ark, 2010). 

 

e. Sistemik hipertansiyon: Diyabetik retinopati progresyonunda ve diyabetik makuler 

ödem insidansında artışın, yüksek diastolik basınçla ilişkili olduğu bilinmektedir. ‘United 

Kingdom Prospective Diyabetes Study’ grubu tarafından yapılan çalışmada, sistemik kan 

basıncının daha fazla düşürüldüğü hastalarda (hedef kan basıncı <150/85 mmHg), 

konvansiyonel tedavi uygulanan hastalara göre  (hedef kan basıncı <180/105 mmHg) dokuz 

yıllık takip sonunda, DR progresyonunda %34, Görme keskinliğinin üç sıra azalma riskinde 

%47 ve lazer FK ihtiyacında %35 oranında azalma olduğu belirlenmiştir. 



7 
 

 

f. Proteinüri ve renal yetmezlik: Diyabetik nefropati varlığı platelet, lipid 

metabolizmasında anomalilere yol açmaktadır. Mikroalbuminüri ve gross proteinüri ile DR 

gelişimi arasında güçlü bağlantı saptanmıştır. (West KM ve ark., 1980). Renal hastalığın 

tedavisi ile birlikte DMÖ’de gerileme olduğu bildirilmiştir. 

 

g. Gebelik: Gebelikten önce DR’si olmayan diyabetik kadınlarda, gebelikte NPDR 

gelişme riski yaklaşık %10’dur. NPDR’li gebe kadınların yaklaşık %4’ü PDR’ye ilerler. 

PDR’si olan gebe olgularda sonuç genellikle kötüdür, ancak panretinal lazer fotokoagülasyon  

(PRFK) ile tedavi edilirse stabil seyredebilir. Gebelik öncesinde tedavi edilmiş PDR ise 

gebelik sürecinde çoğunlukla kötüleşmez  (Stuebe AM ve ark.,2011). 

 

h. Obezite: İnsülin rezistansı gelişimine önemli bir etyolojik faktördür. Adipositlerden 

salınan makrofak kemoatraktan faktör-1 (MCP-1) makrofaj aktivasyonuna, dolayısıyla 

inflamasyonda artışa neden olmaktadır (Higdon JV, Frei B. 2003). 

 

 

ı. Diğer olumsuz sistemik faktörler: Ciddi anemi ve sigara kullanımı  

DR’de zayıf risk faktörleri olarak kabul edilmiştir. 

 

 i. Sosyoekonomik düzey: Düşük sosyoekonomik düzeye sahip toplumlarda ve düşük 

eğitim düzeyi olanlarda diyabetik retinopati prevalansı daha yüksektir (Browving D, 2010). 

 

j-Oküler patolojiler:  

Miyopide, retinanın normal bireylere kıyasla daha ince olmasının koroidden daha fazla 

oksijen alınabilmesini sağladığı ve DR gelişimini bu yolla azalttığı öne sürülmüştür 

(Malinowski SM ve ark., 1996). 

Diyabetik hastalarda katarakt gelişimi, diyabetik olmayanlara göre daha genç yaşta ve 

daha hızlı gelişmektedir (Ederer F ve ark, 1981). 

Panretinal lazer fotokoagülasyon yapılan hastalarda DMÖ’de progresyon olduğu 

saptanmıştır  (McDonald HR, Schatz H.,1985).  
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Diyabetik Retinopatinin Patogenezi 

 

Kronik Hiperglisemi 

Kronik hiperglisemi DRP’nin başlıca sebebidir. Diabetes Control and Complications 

Trial Grubu’nun 1993 yılında yaptığı bir çalışmada diyabetik retinopati hastalarında yoğun 

glisemik kontrolün DRP gelişimini yaklaşık %76 oranında azalttığı saptanmıştır.  

 

Diyabette Biyokimyasal Değişiklikler 

 

1. Enzimatik olmayan glukozilasyon: Hiperglisemi durumunda glukozun 

proteinlerin serbest aminoasit gruplarına, lipidlere ve nükleik asitlere enzimlerin yardımı 

olmadan bağlanmasıdır. Bu bağlanma sonucunda “ileri glukozilasyon son ürünü”  (AGE) adı 

verilen kararsız moleküller oluşur (Grant M ve ark.1986).  (Şekil 1) AGE’ler selüler matriks, 

bazal membran ve damar duvarındaki proteinlere kovalent bağla bağlanarak onların yapısını 

ve fonksiyonlarını değiştirirler. Oksidatif stres hücre yüzeyinde AGE moleküllerine özel 

reseptörler (RAGE) oluşumuna da yol açmaktadır. AGE’ler bu reseptörlere bağlanarak hücre 

aktivasyonuna, pro-oksidant ve pro-inflamatuar olaylara yol açarlar. (Hammes HP ve ark, 

1991) 

 

Şekil 1: İleri glukozilasyon ürünleri ve reaktif oksijen türleri oluşumu (Rosalinda 

Madonna, Raffaele De Caterina Cellular and molecular mechanisms of vascular injury in diabetes — Part I: Pathways of 

vascular disease in diabetes Vascul Pharmacol. 2011 ‘den alınmıştır.) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cellular+and+molecular+mechanisms+of+vascular+injury+in+diabetes+%E2%80%94+Part+I%3A+Pathways+of+vascular+disease+in+diabete
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2. Poliol yolu: Glukoz transportu için insüline ihtiyaç duyulmayan lens, retina, 

böbrek, sinir gibi dokularda, hiperglisemi sonucunda hücre içi glukoz artar ve hücre içi glukoz 

daha sonra aldoz redüktaz enzimi tarafından sorbitole dönüştürülür. Diyabetik retinopatili 

hastaların sinir, ganglion ve müller hücrelerinde Aldoz redüktaz enzim düzeyinin arttığı 

gösterilmiştir. Aldoz redüktazın kofaktörü NADPH’tır ve bu reaksiyon sonucunda hücre içi 

NADP+ artar. Biriken NADP+, Glutatyon redüktaz enziminin aktivitesini azaltarak hücrenin 

anti-oksidan savunma mekanizmasını bozar (Altan N ve ark, 2006). Ayrıca hücre içinde 

biriken sorbitol osmotik stres oluşturarak mikrovasküler hasara yol açar (Chung SS ve ark, 

2003) Bir poliol olan sorbitol, sorbitol dehidrogenaz (SDH) enzimi tarafından fruktoza 

dönüştürülür (Şekil 2). Polyol yolu aktivitesinin artmasıyla Nitrik Oksit sentezi azalır, güçlü 

bir vazodilatör mediatör olan NO eksikliği sonucunda nöronal kan akımında azalma, 

dolayısıyla endonöronal hipoksi ve iskemiye neden olmaktadır. Bu olay sonucunda schwann 

hücrelerinde ve retina kapillerlerinin perisitlerinde hasar meydana gelir, periferal nöropati ve 

retina mikroanevrizmalarının oluşmasına yol açar (Cameron NE, Cotter MA, 1995-1997).  

                     

Şekil 2: Sorbitol yolu  (Rosalinda Madonna, Raffaele De Caterina Cellular and molecular mechanisms of vascular 

injury in diabetes — Part I: Pathwaysof vascular disease in diabetes Vascul Pharmacol. 2011 ‘den alınmıştır.) 

 

3. Protein kinaz C sistemi: PKC ailesi yaklaşık olarak 10 enzimden oluşur, Hücre içi 

sinyal iletim kaskadında görevlidirler, hormonal, nöronal ve büyüme faktörü stimulusları 

iletiminde spesifik rolleri vardır. Hücre içi glukoz artışı PKC’nin fizyolojik aktivatörü olan 

Diaçil gliserol (DAG) artışına yol açar (Wang QJ, 2006). Klinik ve deneysel çalışmalarda 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cellular+and+molecular+mechanisms+of+vascular+injury+in+diabetes+%E2%80%94+Part+I%3A+Pathways+of+vascular+disease+in+diabete
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diyabette PKC aktivasyonunun arttığı gösterilmiştir. PKC’nin beta 1ve  izoformları endotel 

hücresi aktivasyonu ve proliferasyonu, endotel permeabilitesi, retinal kan akımı, VEGF 

salınımı, ekstraselüler matriks protein sentezi, lökostaz gibi retinanın fizyolojik 

fonksiyonlarında görevlidir. PKC metabolizmasında bozukluk ile retinopati gelişimi 

hızlanacaktır. PKC sisteminin aktivasyonu inflamasyon, neovaskülarizasyon ve retinal 

hemodinaminin bozulması ile doğrudan ilişkilidir (Koya D ve King GL, 1998) 

 

Şekil 3: Yüksek glukoza bağlı oluşan ROS’un aktive ettiği biyokimyasal yollar 

 (Rosalinda Madonna, Raffaele De Caterina Cellular and molecular mechanisms of vascular injury in diabetes — 

Part I: Pathwaysof vascular disease in diabetes Vascul Pharmacol. 2011 ‘den alınmıştır.) 

 

 

4. Vazoproliferatif faktörler: VEGF iskemik retinada anjiyogenezisi promote eder, 

kan-retina bariyerinin yıkılmasına ve neovaskülarizasyona, vasküler permeabilite artışına 

neden olur. (Aiello LP ve ark.1994). Bu önemli etkilerinden dolayı anti-VEGF etkili 

moleküller DRP ve DMÖ tedavisinde günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. 

 

5. Koagülasyon sisteminde değişiklikler: Vazokonstriktör tromboksan A2 sentezinde 

artma ve vazodilatatör prostasiklin sentezinde azalma görülür. Trombosit adezyon ve 

aggregasyonunda artış görülür. Gelişen vazospazm ve kan viskozitesindeki artış, retinada 

fokal kapiller oklüzyon ve fokal iskemi alanlarına neden olur (Rosenblatt BJ, Benson WE, 

2004). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cellular+and+molecular+mechanisms+of+vascular+injury+in+diabetes+%E2%80%94+Part+I%3A+Pathways+of+vascular+disease+in+diabete
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6. Hekzosamin yolu  

 Normal şartlar altında glukozun %3’ü heksozamin yoluna girmektedir. İntraselüler 

hiperglisemi aynı zamanda heksozamin yolunu da aktive eder. Bir glikoliz ara ürünü olan 

fruktoz 6-fosfat, glutamin fruktoz-6 fosfat aminotransferaz (GFAT) enzimi tarafından 

glukozamin 6-fosfata dönüştürülür. Bu reaksiyonların son ürünü üridin di fosfat N-

asetilglukozamindir (UDPGlcNAC). O-bağlı UDPGlcNAC, DNAya bağlanarak Plazminojen 

aktivatör inhibitörü-1 (PAI-1) ve TGF- β ekspresyonunu ve ve aktivitesini artırır (Buse, 2006, 

Kolm-Litty ve ark, 1998).  (Şekil 4) Heksozamin yolu aktivitesi artışı retinada, insülinin hücre 

içi sinyal iletimini yavaşlatır. 

 

 

 

Şekil 4: Heksozamin yolu  (Rosalinda Madonna, Raffaele De Caterina Cellular and molecular 

mechanisms of vascular injury in diabetes — Part I: Pathwaysof vascular disease in diabetes Vascul Pharmacol. 2011 ‘den 

alınmıştır.) 

 

7. Oksidatif stres: İlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cellular+and+molecular+mechanisms+of+vascular+injury+in+diabetes+%E2%80%94+Part+I%3A+Pathways+of+vascular+disease+in+diabete
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Diyabetik Retinopatide Vasküler Patolojiler 

 

Diyabetik retinopati, bir mikroanjiopati tablosudur.  Diyabetik retinopati gelişiminde 

patofizyolojik mekanizmalar (Yanoff M, 2007) şu şekilde sayılabilir: 

 Kapillerlerde perisit kaybı 

 Bazal membran kalınlaşması ve endotel kaybı 

 Trombositlerde adezyon ve agregasyon artışı 

 Kapillerde duvar yapısının zayıflaması sonucu damar duvarının dışarıya 

invajine olması ile mikroanevrizma oluşumu 

 İç kan retina bariyerinin yıkılması sonucu permeabilite artışı-intraretinal ödem, 

eksudasyon 

 Retinal kapiller ve arteriollerin obliterasyonu 

 İntraretinal mikrovasküler anomaliler; retinada venüllerden arteriollere doğru 

uzanan kollateral damarlar 

 Retinal iskemiye sekonder retinada, optik diskte, iriste neovaskülarizasyon 

 

 

Diyabetik Retinopati Bulguları  

Mikroanevrizmalar  (MA)  

Oftalmoskopik olarak gözlenebilen ilk lezyonlardır. Perisit kaybının olduğu kapiller 

duvarda kese şeklinde genişlemeler başlamaktadır. Genellikle maküla temporalinde, 12-200 

μm çapında, küçük yuvarlak noktalar şeklinde görülürler, retinanın iç nükleer tabakasında 

bulunurlar (Yanoff M, 2007). 30 μm’den büyük MA’lar biyomikroskopik muayenede 

görülebilir. Mikroanevrizmaların ayırt edilmesinde FFA önemli derecede yardımcı olmakta ve 

bu alanlarda FFA’da hiperfloresans tespit edilmektedir (Yanoff M, 2007). Zaman içinde 

lümenleri tıkanabilir ve tromboze olabilirler. 

İntraretinal Hemoraji  

Mikroanevizmalar, sızdıran kapillerler, venüller ve intraretinal mikrovasküler 

anomaliler (İRMA), intraretinal kanamalara yol açabilir. İntraretinal kanamalar retinadaki 

derinliklerine bağlı olarak çeşitli şekillerde görülebilir. Hemorajiler derin  (iç nükleer veya dış 

pleksiform tabaka) kısımlarda lokalizeyse, nokta veya oval şekilde görülürken, yüzeyel 
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tabakalarda  (sinir lifi tabakası) lokalize ise, mum alevi veya iğ şeklinde görülür (Yanoff M, 

2007).  

Sert Eksuda  

Endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantıların kopması sonucu serum 

lipoproteinlerinin ve lipid yüklü makrofajların damar dışına sızması sonucu oluşur. Retinanın 

dış pleksiform tabakasında lokalize olup, değişik büyüklükte ve nispeten belirgin sınırlara 

sahip, sarımsı ve muma benzer bir görüntüye sahiptir. Fotoreseptör hasarına neden olabilirler 

(Cheur EY ve ark.,2001). Küçük noktacıklar veya kümeler halinde bulunabilir (sirsine 

retinopati). 

Yumuşak Eksuda  (Atılmış Pamuk Görüntüsü): 

Retina sinir lifi tabakasındaki prekapiller arteriollerin tıkanması sonucunda oluşan 

iskemi nedeniyle aksoplazmik akım bozulur  ve iskemi alanında hücre artığı organeller ve 

lipid yapıda hücresel maddelerin birikimi sonucu oluşur.  

Retinal Ödem  

Dış pleksiform ve iç nükleer tabaka arasında yerleşmiş olup, ödem ilerledikçe iç 

pleksiform ve sinir lifi tabakası da etkilenir. İç kan retina bariyerinin bozulması sonucu oluşan 

retinal kalınlaşmayla karakterizedir. Retinal ödem alttaki pigment epiteli ve koroidin 

seçilmesini zorlaştıracak şekilde retinanın kalınlaşmasına neden olur (Malecki MT ve ark., 

2007). 

İntraretinal Mikrovasküler Anomali: 

Arterioller ve venüller arasındaki genişlemiş, kıvrımlı ve telenjektatik damarlardır. 

İRMA, FFA’da neovaskülarizasyonlar (NV) kadar sızıntı göstermemeleri, intraretinal 

yerleşimli olmaları, retinadaki büyük damarları çaprazlamamaları ve fibröz proliferasyon 

eşlik etmemesi ile NV’lerden ayırt edilebilir (Cheur EY ve ark. 2001). FFA’da çevrelerinde 

geniş hipoperfüzyon alanları bulunur. 

 

Neovaskülarizasyon: 

Proliferatif diyabetik retinopatinin karakteristik bulgusudur. İç retina katlarının 

iskemisine sekonder gelişir. Venöz endotelin proliferasyonu ile başlar. Retina iç yüzeyi ile 

İLM arasında gelişen bu membran yapısı zamanla İLM’yi delerek vitreus boşluğuna 

uzanabilir. Retina yüzeyinde, optik disk başında, iriste, irido-korneal açıda görülebilir. 

FFA’da geç evrelerde artan hiperfloresans şeklinde görülür. Yeni damar oluşumları, 



14 
 

vitreoretinal ara yüzeye doğru büyüyerek, preretinal fibrozis, vitre içine ve subhyaloid 

boşluğa kanama, traksiyonel retina dekolmanı ve körlüğe neden olur (Akova Y ve Aydın P, 

2011). 

 

Venöz Bocuklanma: 

Ven duvarında incelme ve fokal dilatasyon alanlarıdır (Aydın P ve Akova YA, 2011). 

 

Vitreus Hemorajisi  

Vitreus kontraksiyonu sonucu, arka vitreye yapışık frajil damarların yırtılması sonucu 

oluşur. Ağır fiziksel egzersiz, yorgunluk, hipoglisemi, oküler travma gibi nedenlerle NV olan 

hastalarda vitreus hemorajisi meydana gelebilir (Fliser D ve ark.,2003). 

 

 Arka Vitreus Dekolmanı (AVD): 

 Retinadaki iskemiye ve yapısal defektlere bağlı olarak vitreus kontraksiyonu 

gelişebilir. Komplet vitreus dekolmanının olması retinopatinin gerilemesine yol açarken, 

parsiyel AVD olması traksiyonel retina dekolmanına neden olabilir. 

 

Retina Dekolmanı (RD): 

Geniş vitroretinal adezyon alanları üzerindeki fibrovasküler membranların ilerleyici 

kontraksiyonu sonucu meydana gelir. Arka vitreus yüzeyi, proliferasyon sahalarında retinal 

damarlara yapışmış halde bulunur ve proliferatif dokunun tutunabileceği bir iskelet oluşturur, 

bunun sonucunda ise traksiyonel kuvvetlere bağlı olarak retina dekolmanı gelişir.  

Diyabetik Retinopati Sınıflaması (ETDRS: Early Treatment Diyabetic Retinopathy 

Study)  

En sık kullanılan sınıflama ETDRS sınıflamasıdır: 

 Non-prolieratif diyabetik retinopati (NPDR) 

o Hafif 

o Orta 

o Ağır  

 Proliferatif diyabetik retinopati (PDR) 

o Erken PDR 

o Yüksek riskli PDR 
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Nonproliferatif Diyabetik Retinopati  

Hafif Nonproliferatif Diyabetik Retinopati  

 Retinopatinin ilk evresidir. Oftalmoskopik olarak ilk saptanabilen bulgusu 

mikroanevrizmalardır. Hafif NPDR’li gözlerin %15’inde ilk 5 yıl içinde PDR gelişme  riski 

vardır. Mikroanevrizmalar için lazer tedavisine gerek yoktur. 

 Orta Nonproliferatif Retinopati  

 Daha geniş yüzeye yayılmış mikroanevrizmalar, yüzeyel mum alevi hemorajiler veya 

daha derin yerleşim gösteren leke şeklinde hemorajiler, yumuşak eksudalar, venöz dilatasyon 

veya boncuklanma, 1 kadrandan fazla alanda olmayan İRMA bu evrede görülebilir. 

 

 Ağır Nonproliferatif Retinopati 

 Tüm retina yüzeylerinde ağır kanamalar, çok sayıda yumuşak eksudalar, çok belirgin 

venöz değişikliklerle karakterizedir. Bu gözlerin %60’ında 5 yıl içinde PDR gelişir. FFA’da 

retina kapillerlerinde tıkanmalar, iskemi sahaları tespit edilir. 

 

Proliferatif Diyabetik Retinopati  (PDR) 

Retina yüzeyinde ve/veya optik disk üzerinde neovaskülarizasyonun (NV) 

oftalmoskopik muayene ve retinal görüntüleme yöntemleri ile saptanması ile PDR tanısı 

koyulur. NV, endotel hücresinin proliferasyonu ile başlar, İLM ile retina arasında ilerler, 

İLM’yi delerek vitreusa uzanabilir. Optik disk başında İLM tabakasının olmamasından dolayı 

optik disk başındaki neovaskülarizasyonlar daha kısa sürese vitreus boşluğuna doğru 

ilerleyebilirler. Bu yeni oluşan damarlar oldukça frajil özelliktedir. Neovaskülarizasyonun 

etrafında zamanla fibröz kılıflanma oluşur ve zamanla damarlar ve etrafındaki dokular fibrotik 

dokuya dönüşür( Akova Y ve Aydın P, 2011). 

Total AVD varlığında neovaskülarizasyonun progresyonu daha yavaş olurken parsiyel 

AVD varlığında, fibrovasküler NV dokusundaki traksiyon artar ve tekrarlayan preretinal ve 

intravitreal hemorajilere, traksiyonel retina dekolmanına neden olabilir. Yüksek riskli PDR’de 

NV’ler vireusa doğru uzanmıştır. 
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DİYABETİK MAKÜLOPATİ 

 

Diyabetik Makülopatinin Sınıflaması 

 

Diyabetik makuler ödemde (DMÖ) Bresnick sınıflaması: 

1. Fokal DMÖ: Etrafı sert eksudalar ile çevrili lokalize retinal kalınlaşmadır. Damar 

geçirgenliğinin bozulmasıyla özellikle mikroanevrizmalar ve daha nadiren de 

İRMA’lardan sızıntı sonucu gelişir. 

2. Diffüz DMÖ: Santral makulada jeneralize kalınlaşma,  

3. İskemik makülopati: Geniş makuler kapiller oklüzyon sonucunda foveal avasküler 

zon (FAZ) genişler, diğer kadranlarda hemoraji ve eksudalar bulunmasına rağmen 

makula rölatif olarak normal görünür ancak görme keskinliği düşüktür. Prognozu 

kötüdür. 

4. Kombine makulopati  

 

Maküler Ödem ETDRS Sınıflaması: 

1. Makuler ödem: makula merkezine 1 disk mesafe içinde olan retinal kalınlaşma 

ve/veya sert eksudalar 

2. Klinik anlamlı makuler ödem(KAMÖ): Aşağıdaki bulgulardan herhangi birisinin 

olması: 

a) Foveanın merkezinde veya en fazla 500 μ uzağında retina ödemi 

b) Foveada veya en fazla 500 μ uzağındaki retinal ödem. FFA’da geç 

dönemde fluorescein göllenmesine bağlı olarak çiçek paterni görüntüsü 

oluşur. 

c) Herhangi bir bölümü fovea merkezine bir disk mesafesi uzaklıkta, en az 

bir diskçapı büyüklükte olan retina kalınlaşması (Aydın Y, Aydın P, 

2011). 

 

Makuler Ödem Uluslararası Sınıflandırması 

1. Hafif: arka kutupta görülen retinal kalınlaşma veya eksudalar 

2. Orta:Arka kutupta olup foveaya uzak olan retinal kalınlaşma veya eksudalar 

3. Ağır: makula merkezini içine alan eksuda ve ödem 
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Diyabetik Makülopatide Tanı 

DMÖ geri dönüşsüz görme kaybına yol açabildiği için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tanı ve 

takipte; 

• Yarıklı lamba biyomikroskopisi 

• Stereoskopik fundus fotoğraflama 

• Fundus floresein anjiografi 

• Optik koherens tomografi (OKT)  kullanılmaktadır.(Karaçorlu SA.,2004). 

 

 

Oftalmoskopi: DMÖ tanısında oftalmoskopi temel yöntemdir. Direkt oftalmoskopinin 

tanısal değeri düşüktür. En ideal yöntem biomikroskopik indirekt oftalmoskopidir 

Biomikroskopide kontakt veya non-kontakt lensler kullanılarak, retina kalınlaşması, sert 

eksüdaların takibi ve iskemik alanlar değerlendirilebilir, ancak retinal kalınlık ölçmede 

insensitif bir yöntemdir (Özkan Ş.,2000). 

 

Fundus floresein anjiografi: FFA, DR’de tanı, takip, tedavi ve prognozun 

belirlenmesi için önem taşıyan bir yöntemdir. İntravenöz sodyum fluoresein verilmesini 

takiben ard arda çekilen fundus fotoğraflarıyla, retina dolaşımı değerlendirilir. Normalde 

floresein, retina kapillerlerinin sıkı bağlantılarından dolayı damar dışı alana sızmaz. Fakat 

kan-retina bariyerinin yıkıldığı, kapiller geçirgenliğin arttığı durumlarda FFA’da 

mikroanevrizmalar, retinal ve optik disk neovaskülarizasyonu, makuler ödem, makuler iskemi 

gibi spesifik görüntüler elde edilmektedir (Ciulla TA ve ark.2003).  

 

Optik koherens tomografi: Huang tarafından 1991de tanımlanmıştır. OKT, hem 

retinanın çapraz kesitli görüntülerini oluşturabilen hem de makuler kalınlığı ölçebilen, retina 

içindeki kistleri ve seröz retina dekolmanını, vitreoretinal ilişkiyi (epiretinal membran, AVD 

gibi) gösterebilen bir cihazdır. Retina tabakalarının yansıtıcılık derecelerine göre farklı 

renklendirilmiş tomografik görüntüler oluşturulur. Maküla ödemi değerlendirmesinde FFA 

altın standart ise de, OKT maküla ödemi tanı ve takibinde birçok açıdan daha etkin bir 

tekniktir. Çünkü FFA, minimal olarak invazif ve kontrast madde nedeniyle morbiditeye yol 

açtığı bilinen bir tekniktir. FFA subjektif ve kalitatif bir bilgi sağlar; iki ayrı zamanda yapılan 

iki FFA paterni arasında kantitatif karşılaştırma yapmak mümkün değildir (Özkan Ş, 2000).  
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Fundus fotoğraflama: Stereoskopik veya nonstereoskopik kameralarla retina 

kadranlarının fotoğraflanması, maküla ödeminin tanısında da kullanılabilen bir teknik 

olmasına rağmen daha çok maküla ödeminin progresyonunun ve tedavinin etkinliğinin 

değerlendirmesinde kullanılır (Kiri A ve ark, 1996). 

 

SERBEST RADİKALLER 

 

Serbest radikallerin tanımı birçok şekilde yapılmış olsa da otoritelerin üzerinde 

uzlaştığı tanımı; moleküler ya da atomik yörüngesinde, çiftleşmemiş elektron bulunduran bir 

kimyasal yapı olduğu şeklindedir (Akkuş İ, 1995).  

 

Hücrelerde serbest radikal kaynakları 

A- Endojen Kaynaklar: 

1-Mitokondriyal aerobik solunum (elektron transport zinciri-ETZ) 

2-Mikrozomal elektron transport zinciri 

3-Oksidan enzimler 

a. Ksantin oksidaz 

b. Endolamin dioksijenaz 

c. Galaktoz oksidaz 

d. siklooksijenaz 

e. Lipoksijenaz 

f. Monoamino oksidaz 

4-Fagositik hücreler 

5-Nötrofiller 

6-Monositler ve makrofajlar 

7-Eozinofiller 

8-Endotelyal hücreler 

9-Otooksidasyon reaksiyonları  (ör: Fe+2) 

B-Ekzojen Kaynaklar: 

1-Redoks siklus bileşikleri  (ör: paraquat, doksorubisin) 

2-İlaç oksidasyonları  (ör: parasetamol) 

3-Sigara 

4-Güneş(UV) 

5-Isı şoku 
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6- Kimyasal maddeler (temizlik ürünleri, parfüm, boya vb.) 

 

 

Serbest Oksijen Radikalleri 

 

Oksijen, enerji metabolizmasından konak savunmasına, sinyal iletim kaskadlarından 

apoptozise kadar pek çok reaksiyon için gerekli bir moleküldür ancak fizyolojik koşullar 

dışına çıkıldığı zaman oluşan oksijen radikalleri hücreye ve dokulara toksik etki yapabilir. 

Serbest oksijen radikalleri, hücrede oksijenin girdiği birçok biyokimyasal reaksiyon 

sonucunda oluşabilir (Cavdar C ve ark. 1997).  

 

Vücutta oluşan serbest oksijen radikallerinin en önemlileri: 

1. Süperoksit Radikali  (O2
-) 

2. Hidrojen Peroksit  (H2O2) 

3. Hidroksil Radikali  (HO-) 

4. Singlet Oksijen  (O2↑↓)’ dir (Kılınc K, Kılınc A 2002) 

 

Süperoksit Radikali 

Oksijen molekülünün bir elektron almasıyla O2‾ radikali oluşur. Hücresel reaksiyonlar 

sonrası ortaya çıkan O2‾ radikali zayıf reaktandır, lipidlerle sınırlı reaktivitesi vardır ve 

hücrede ciddi tahribata yol açmaz, ancak süperoksit radikalleri redükte olarak daha güçlü olan 

başka oksijen radikallerine dönüşebilir (Lins H ve ark.2005). 

 

Hidrojen Peroksit 

O2‾’ye bir elektron eklenirse veya oksijenin direkt olarak indirgenmesiyle hidrojen 

peroksit (H2O2) oluşur. H2O2’nin kendisi çok reaktif değildir, Fe ve Cu iyonlarının varlığında 

spontan olarak hidroksil radikalini oluşturur. Hücredeki sitoplazmik ve mitokondriyal 

düzeyleri SOD enzimi tarafından kontrol edilir. Hidrojen peroksit membranlardan kolaylıkla 

geçer, hücreler üzerinde bazı fizyolojik rollere sahiptir (Baykal Y, Gok F 2002). 

 

Hidroksil Radikali 

En reaktif ve en zararlı oksijen radikalidir. Fagositoz ve çeşitli enzimatik katalizlerde 

üretilir ve normal biyolojik fonksiyonlarda da kullanılır (Baykal Y, Gok F 2002, Akkuş I 

1995). Hücre membranındaki lipidler (özellikle çoklu doymamış yağ asitleri) ile etkileşime 
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girerek hücre membranını denatüre eder (Kılınc K, Kılınc A, 2002). DNA kromatini ile 

etkileşime girerek DNA protein çapraz bağları ve bağ kırıkları oluşumuna yol açar. 

 

 

Singlet Oksijen 

Oksijenin uyarılmış şekline “singlet oksijen” denir. Reaktivitesi çok yüksek bir oksijen 

türüdür. Doymamış yağ asitleri ile reaksiyon oluşturarak peroksil radikalini oluşturur ve 

hidroksil radikali gibi etkili biçimde lipit peroksidasyonunu başlatabilir. (Akkuş I,1995). 

 

NO (Nitrik Oksid)  

NO inorganik, renksiz bir gazdır ve zayıf indirgendir. Orbitalinde taşıdığı eşleşmemiş 

tek elektronu nedeniyle radikal özelliktedir. Yüksüz bir molekül olduğu için sıvı ortamlarda 

serbestçe diffüze olabilir ve hücre membranından rahat geçebilir. NO sentaz enzimi, L-

arginini sitrüllin ve NO radikaline çevirir. NO radikali damar düz kas hücrelerinin gevşemesi 

için temel sinyali oluşturur. NO’ nun hem sitoprotektif hem de sitotoksik etkileri vardır. NO 

homeostazın sürdürülmesinde önemli bir moleküldür. Hipertansiyondan septik şoka dağılım 

gösteren birçok patolojik durumda etkilidir (Kuyumcu A ve ark, 2004). NO, kimi şartlarda bir 

antioksidan gibi davranarak lipid peroksidasyonundan korur. O2 düzeyinin arttığı durumlarda 

ise O2
- le reaksiyona girer ve bir prooksidan olan peroksinitriti oluşturur (Vincent AM ve ark, 

2004). Peroksinitrit (ONOO-) güçlü ve yarılanma ömrü uzun bir oksidandır. Organizmada, 

ONOO- hidroksil radikali gibi davranan hidroksinitrite (HOONO) dönüşür. ONOO-‘in 

parçalanmasıyla yüksek konsantrasyonlarda NO2 oluşur. 

Diyabetik hastalarda oluşan endotel disfonksiyonundan  (tartışmalı olmakla birlikte) 

endotel hücrelerindeki nitrik oksid üretiminin azalması sorumlu tutulmaktadır. Ancak 

diyabette NO’nun artmış olduğunu bildiren  araştırmacılar da vardır (Ostenson C.G., 2001). 

 

  

Geçiş Metalleri 

 Fe
+3 

+ e
- 

⎯→ Fe
+2 

 

Cu
+2 

+ e
- 

⎯→ Cu
+ 

 

 

gibi elektron transferi durumlarında, serbest metal iyonları radikal oluşumunu ve radikallerin 

başka moleküllerle etkileşimini hızlandırır. Lipid peroksidasyonunda rol oynarlar, oluşan lipid 

hidroperoksitlerin parçalanmalarını ve lipid peroksidasyonunun zincir reaksiyonunu katalize 
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eder. Serbest radikalleri daha zararlı formlar dönüştürürler, Fe
+2 

iyonlarının H
2
O

2
’i indirgeyip 

en reaktif radikal olan OH-‘ı oluşturabildikleri bilinmektedir (Fenton reaksiyonu) (Young IS, 

Woodside JV, 2001 Memişoğulları R, 2005).  

 

Serbest Oksijen Radikallerinin Hücreye Zararlı Etkileri 

Serbest radikaller hücresel lipit, protein ve DNA’da ceşitli derecelerde hasara neden 

olabilir. Oksijen mitokondride, endoplazmik retikulumda, plazma membranında 

peroksizomlarda ve sitozollerde oksidatif enzimler tarafından süperoksit anyonuna 

dönüştürülmektedir. Oluşan süperoksit anyonları, SOD enzimi ile hidrojen peroksite 

dönüştürülür. Cu+2/Fe+2 ile katalize olan Fenton reaksiyonu yoluyla hidroksil radikalleri 

oluşur. Burada ayrıca süperoksit anyonları, Fe+3’un Fe+2’ye indirgenmesini katalize eder ve 

Fenton reaksiyonu sayesinde hidroksil oluşumuna katkıda bulunurlar (Cavdar C, ve ark 1997). 

 

Membranların Lipid Peroksidasyonu 

Serbest oksijen radikalleri, hücre ve organel zarlarında lipit peroksidasyonuna neden 

olabilir. Hücre zarlarında bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin doymamış bağları, serbest 

radikallerle reaksiyona girerek peroksidasyona uğrayabilmektedirler (Akkuş I, 1995). Lipit 

peroksidasyonu sonucunda oluşan membran hasarı geri dönüşümsüzdür (Yamamoto Y. 2001). 

Hidroksil radikali, fosfolipaz A2’yi stimule ederek araşidonik asit salınımına yol acar. 

Araşidonik asitten de bir hidrojen atomu çıkararak lipit peroksidasyonunu başlatabilmektedir. 

Başlangıcta serbest radikaller, bir lipit karbon merkezli radikalden üretilmiş olan karbon 

zincirinden, hidrojen atomunu acığa çıkarmaktadır. Sonucta karbon merkezli radikal oluşur. 

Bu lipit radikal, moleküler oksijen ile reaksiyona girer, linoleik asit peroksil radikali 

oluşmasını sağlar ve oksidasyon zincirini başlatır. Üretilen peroksil radikali elektronları ve 

diğer duyarlı yağ asitlerini alarak lipit radikal ve lipit hidroperoksitleri oluşturur (Baykal 

Y,Gok F 2002). Membran fosfolipitlerinin peroksidasyonu membran akışkanlığında ve 

geçirgenliğinde değişikliklere yol açmaktadır. Geçirgenlik özelliklerinin değişmesi artmış 

Ca+2 girişine yol açarak hücre fonksiyonlarının bozulmasına ve oksidasyonla fosforilasyonun 

ayrılmasına yol açabilir. Peroksil radikali, poliansatüre yağ asidi moleküllerini okside 

edebilmekte, radikallerin ve aldehitlerin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Aldehitler ise 

bu maddelerin yıkılması sırasında oluşmakta ve uzun ömürlü olduklarından hücre hasarının 

yayılmasına neden olabilmektedirler. Bu aldehitler arasında en iyi bilinenleri malondialdehit 

(MDA) ve 4 hidroksi alkenal’dir (Yiğit A, Yurdakok M 1997).  
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Proteinlerin Oksidatif Modifikasyonu 

Oksijen radikalleri, proteinlerin peptid zincirini bozabilir, elektrik yüklerini değiştirebilir,  

aminoasit yan zincirleri ile (özellikle sistein ve metionin daha hassastır) etkileşime girerek 

protein-protein kovalent bağları oluşur (McCord JM,1993). Proteinlerin oksidatif 

modifikasyonu ile enzimlerin aktivitesinde değişimler oluşabilir, bu da yapısal maddelerin 

oluşmasında defekte yol açabilir. Oluşan yanlış katlanmış veya katlanmamış proteinler 

proteozomlarda yıkılır. 

Radikaller, hücre yüzeyindeki reseptör proteinlerinin  yapısını da bozarak bu reseptörlerin 

fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilirler  (Reznick AZ ve ark, 1992). 

 

Karbonhidratlara Etkileri 

Monosakkaritlerin otooksidasyonu sonucunda H2O2, ve okzoaldehitler meydana 

gelmektedir (Desrocher M, Rovet J., 2004).  Okzoaldehitler DNA, RNA ve proteinlere 

bağlanabilirler ve antimitotik etki gösterirler. Dolayısıyla kanser ve yaşlanma süreçlerinde rol 

alırlar (Akkuş İ, 1995). 

  

DNA’ya etkileri 

 Serbest radikaller, DNA’da tek ve çift bağ kırıklarına yol açarak DNA ipliklerinin 

birbirleriyle bağlantılarının bozulmasına yol açarlar. DNA üzerinde hidroksil radikali 

tarafından oluşturulan oksidatif hasar sonucunda idrarda tespit edilebilen 8-hidroksi 2-deoksi 

guanozin (8OHdG) seviyesi artar. 8OHdG düzeyleri, tip 2 diyabetli hastaların 24 saatlik 

idrarlarında artmış saptamışlardır (Memişoğulları R, 2005). Oksidatif DNA hasarı hücre 

yaşlanmasında ve hücrelerin malign transformasyonunda etkili olduğu gösterilmiştir (Robbins 

ve Cotran, 2010) 

 

 Sinyal İletimine Etkileri 

           Oksidan maddeler, sinyal iletim moleküllerin ekspresyonunu etkileyebilirler. Tirozin 

kinaz reseptörleri, VEGF ve PDGF gibi büyüme faktörlerinin reseptörleri, protein tirozin 

fosfataz reseptörleri ve serin/treonin kinaz reseptörleri oksidatif strese duyarlıdır. Sinyal iletim 

kaskadlarının aktivasyonu ile hücrede NF-κB, AP-1, T hücre nükleer faktörü ve hypoxia-

inducible factor 1 (HIF-1) gibi inflamatuar moleküllerin transkripsiyonu artar. Bunun 

sonucunda inflamasyon artışı, anjiyogenez, hücre diferansiyonu ve proliferasyonu artışı olur 

(Birben E ve ark, 2012) 
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Serbest Oksijen Radikallerine Karşı Savunma Mekanizmaları 

 

Antioksidan Sistemler 

Oksidatif moleküllerin düzeylerini normal sınrılar içerisinde tutmak ve zararlı 

etkilerini minimum düzeyde tutabilmek icin birçok  antioksidan mekanizma bulunur 

(Scandalios JG., 2002). Aerobik hücrelerde pek cok antioksidan sistem bulunmaktadır. Bu 

antioksidanlar endojen ve ekzojen kaynaklı olarak ikiye ayrılmaktadır (Scandalios JG., 2002). 

Endojen antioksidanlar, enzim olarak görev yapanlar ve enzim olmayan antioksidanlar olarak 

iki grupta incelenir (Minnet C,2006).  

 

 

Enzimatik Antioksidanlar 

 

Süperoksit Dismutaz  (SOD) 

SOD bir metalloproteindir, 3 tip Süperoksit Dismutaz (SOD) vardır. Mitokondriyal 

olan (SOD-2) Manganez bağımlıdır., sitoplazmada bulunan SOD-1 ve ekstraselüler SOD-3’ün 

her ikisi de bakır ve çinko bağımlıdır (Fukai T ve ark, 2002). SOD, süperoksit(O
2

-
) radikalini 

H
2
O

2
’ye çevirir. 

                         SOD 

O
2

- 
+ O

2

- 
+ 2H

+ 
                      O

2 
+ H

2
O

2 

 

Bu reaksiyon spontan olarak da oluşabilir ancak SOD enzimi sayesinde bu reaksiyon 4 

kat daha hızlı gerçekleşmektedir (Memişoğulları R ve ark, 2003). SOD-2 akut inflamasyonda 

görevli iken SOD-3 damar duvarında bulunur ve vasküler ROS düzeylerini düzenler. SOD- 2 

defekti bulunan fareler birkaç gün içinde ölürken SOD-1 defekti olan farelerin ise yaşam 

sürelerinin kısaldığı saptanmıştır (Fukai T ve ark, 2002). 
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ENDOJEN ANTİOKSİDANLAR EKZOJEN ANTİOKSİDANLAR 

1-Enzimler 1-Ksantin Oksidaz İnhibitörleri 

    Mitokondrial sitokrom oksidaz sistemi     Tungsten 

    Hidroperoksidaz     Allopürinol 

    Glutatyon peroksidaz     Oksipürinol 

    Katalaz     Folik asit 

    Glutatyon –S-transferaz     Pterin aldehid 

    Süperoksit dismutaz 2-NADPH Oksidaz İnhibitörleri 

2- Enzim Olmayanlar     Adenozin 

a)Lipid Fazda Bulunanlar     Lokal Anestezikler 

    α-tokoferol  (E vitamini)     Kalsiyum Kanal Blokerleri 

    β-karoten     Non-steroid Antiinflamatuar 

b)Sıvı fazda  (hücre sitozolünde veya 

kan plazmasında bulunanlar)     Diphenyline İodonium 

    Askorbik asit 3-Rekombinant Süperoksid Dismutaz 

    Melatonin 4-Trolox-C 

    Ürat 5- Diğer Nonenzimatik Serbest Radikal 

    Sistein Toplayıcıları 

    Serüloplazmin      Mannitol, albümin 

    Transferrin 
6-Demir Redoks Döngüsünün 

İnhibitörleri 

    Laktoferrin       Desferroksamin, serüloplazmin 

    Miyoglobin 7- Nötrofil Adezyon İnhibitörleri 

    Hemoglobin 8-Sitokinler 

    Ferritin        TNF ve interlökin-1 

    Metionin 9-Barbitüratlar 

    Albümin 10-Demir Şelatörleri 

    Bilirubin 11-Gıda Antioksidanlar 

    Glutatyon Butylated hydroxytoluene 

 Butylated hydroxyanisole 

  Sodium Benzoate 

  Ethoxyquin 

  Propylgalate 

       Tablo 1:Vücutta bulunan antioksidanlar (Akkan AG, 1999) 
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Katalaz  (KAT) 

Peroksizomda bulunan, Fe
+3 

içeren 4 hem grubundan oluşmuş bir kan proteinidir. 

H
2
O

2
’yi oksijen ve suya dönüştürür. Katalazın H

2
O

2
’e karşı K

m
’si glutatyon peroksidaza göre 

daha yüksektir. Buna bağlı olarak düşük yoğunluklarda H
2
O

2
 glutatyon peroksidaz tarafından 

parçalanırken yüksek yoğunluklarda ise katalaz aktivite kazanır. Eritrosit, hepatosit ve böbrek 

hücrelerinde aktivitesi daha yoğundur. Yapılan bir çalışmada, tip 2 diyabetli hastaların normal 

kişilere göre daha fazla serum katalaz aktivitesine  sahip oldukları gösterilmiştir 

(Memişoğulları R ve ark, 2003). Bu artışın ise artmış lipid peroksidasyonuna karşı vücut 

tarafından oluşturulan bir savunma mekanizması olabileceği düşünülmektedir.  

        KAT 

2 H2 O2                        2 H2O + O2 

 

Glutatyon Peroksidaz  (GPx) 

Glutatyon peroksidaz(GPx), redükte glutatyon varlığında H2O2 ve lipid hidroperoksitleri 

dönüştürür. Kapasitesi sınırlıdır, düşük hidrojen peroksit konsantrasyonunda çalışır. Katalaz 

ve SOD’nin aksine seleno-sisteine ihtiyaç duyar. GPx fagositoz yapan hücrelerde önemli 

fonksiyonlara sahiptir ve eritrositlerdeki en efektif antioksidandır (Akkuş I, 1995). E vitamini 

yetersizliği durumunda membranı peroksidasyona karşı korur. Selenyum, glutatyon 

peroksidaz enziminin bir parçasıdır ve fonksiyonlarında önemli role sahiptir, selenyum 

eksikliği enzim disfonksiyonuna neden olabilir. (Memişoğulları R, Bakan E, 2004). 

GSH-Px 

H2O2 + 2 GSH         GSSG + 2H2O 

 

GSH-Px 

ROOH + 2 GSH    GSSG + ROH + H2O 

 

Glutatyon-S-Transferazlar  (GST) 

Organizmaya giren ksenobiyotiklerin biyotransformasyonunda görev alırlar. Toksik 

metabolitlerin detoksifikasyonunu sağlar.  Prostaglandinler ve lökotrienlerin sentezinde rol 

alırlar. 

    GST 

ROOH + 2 GSH        GSSG + ROH + H2O 
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Glutatyon Reduktaz  (GR) 

Glutatyon bir tripeptiddir, detoksifikasyona yardımcı olur, aminoasit transportunu destekler, 

hücre için redox düzenlenmesine yardımcı olur. Bu reaksiyonlar sırasında okside olan 

glutatyonu(GSSG) Glutatyon redüktaz, tekrar bu görevlerde kullanmak üzere redükte hale 

(GSH) dönüştürür.  

GSSG + NADPH + H+    2GSH + NADP+ 

 

 

Nonenzimatik Antioksidan Savunma Sistemleri 

 

Glutatyon  (GSH) 

Redükte Glutatyon, hidroksil ve süperoksit radikalleri gibi reaktif oksijen türevleri ile 

reaksiyona girerek onları detoksifiye etmektedir. Yaşlanmayla birlikte GSH seviyeleri giderek 

düşmektedir.(Fang Y-Z 2002). Diyabet, YBMD, nörodejeneratif hastalıklarda GSH seviyesi 

düşmektedir (Ballatori N ve ark, 2009). 

 

Vitamin C  (Askorbik Asit) 

Plazmada bulunan güçlü bir zincir kırıcı antioksidandır, peroksil ve hidroksil radikallerini 

temizleyerek lipid ve membranları korur. Ağır metal toksisitesine karşı koruyucudur. C 

vitamininin antioksidan etkisinin yanında pro-oksidan etkisi de soz konusudur (Krinsky NI, 

1992). 

 

Vitamin E  (Tokoferol) 

Lipidler, lipoproteinler ve membranları koruyan zincir kırıc bir antioksidandır. Peroksil 

radikalini temizler ve tokoferil radikaline dönüşür. Tokoferil radikali de C vitamini, GSH ve 

coenzyme Q10 (CoQ10) sayesinde tekrar tokoferole dönüşür, bu da antioksidanların birbiriyle 

agonistik ilişkileri olduğu görüşünü desteklemektedir. E vitamininin antioksidan etkileri 

dışında etkileri de vardır. Membran yapısını stabilize ederler, akışkanlığını, küçük 

moleküllere ve iyonlara karşı membranın geçirgenliğini düzenlerler (Makarov VG, 2005). 

 

Vitamin A  (Beta Karoten) 

Yağda çözünen bir vitamindir. Beta-karoten plazma karotenoidlerinin %25-30unu oluşturur 

ve A vitamininin öncüsüdür. Singlet oksijen molekülünün temizleyicisidir. β-karoten’in, 
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singlet oksijeni bastırabildiği, süperoksid radikalini temizlediği ve peroksi radikalleri ile direk 

olarak etkileşerek antioksidan vazife gördüğü tespit edilmiştir (Burton G,Traber M. 1999). 

 

Serüloplazmin 

Plazma antioksidan aktivitesinin önemli bir kısmı, bakır içeren ve taşıyan akut faz 

proteini serüloplazminden kaynaklanmaktadır. Serüloplazmin Fe
+2

’yi Fe
+3

’e yükseltger, 

Fe
+3

’ün transferrinle bağlanmasını kolaylaştırır. Ayrıca serüloplazmin tarafından taşınan bakır 

hem prooksidan, hem de süperoksid dismutaz enziminin katalizörü olarak antioksidan etki 

gösterir. Bakır düzeylerinde artışın diyabette periferik vaskülarizasyon ve periferik nöropati 

ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Eaton JW, Qian M,2002). Bazı çalışmalarda, diyabetiklerin  

serumunda serüloplazmin seviyelerinin artmış, transferin seviyelerinin azalmış olduğu 

bildirilmektedir (Memişoğulları R, 2005). Diyabette serum serüloplazmin düzeylerinin, bir 

oksidan olan  serbest Fe
+2

’nin yüksek seviyelerine cevap olarak artmış olabileceği 

düşünülmektedir (Memişoğulları R, 2005).  

 

Magnezyum 

Pek çok enerji gerektiren reaksiyonun kofaktörüdür. Düşük Mg düzeyinin inflamasyon 

ve ROS artışı ve ayrıca insülin rezistansı ve metabolik sendrom ile ilişkili olduğu saptanmıştır 

(Rayssiguier ve ark, 2006). 

 

Çinko 

SOD enziminin kofaktörü olmasının yanında çinko düşüklüğünün inflamasyon ve 

oksidatif stres artışı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

 

Total Antioksidan Seviye  (TAS)/ Total Oksidan Seviye (TOS) 

Organizmanın antioksidan/oksidan durumu, antioksidan enzimlerin aktivitesi ve 

antioksidan/oksidan moleküllerin konsantrasyonları ayrı ayrı ölçülerek değerlendirilebilmekle 

birlikte TAS ve TOS ölçümü ile daha kolay ve daha doğru bir biçimde 

değerlendirilebilmektedir (Scandalios JG, 2002). Total antioksidan seviye/ kapasite (TAS), 

plazma ve vücut sıvılarındaki tüm antioksidanların toplam etkilerini yansıtmaktadır. Total 

antioksidan kapasiteye en büyük katkı plazmadaki antioksidan moleküllerden gelmektedir. 

Plazmada bilirubin, serbest demiri toplayan transferin ve serüloplazmin, urik asit, E vitamini, 

C vitamini yanında serbest radikalleri tutan zincir kırıcı antioksidanlarda bulunur. Albumin, 
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urik asit, askorbik asit insan plazmasındaki total antioksidan kapasitenin % 85’inden fazlasını 

oluşturmaktadır (Romay C ve ark, 1996). Plazmada antioksidanlar bir etkileşim icinde 

bulunurlar. Genel olarak bu maddeler sinerjist olarak calışmaktadırlar. Bu etkileşimden 

dolayı, bileşenlerin tek baslarına yaptıkları etkinin toplamından daha fazla bir etki 

oluşmaktadır (Scandalios JG, 2002). 

Vücutta oksidan maddelerin toplam etkisini ise total oksidan status (TOS) 

yansıtmaktadır. Reaktif oksijen türleri (ROS) metabolik ve fizyolojik sureclerde üretilen ve 

aynı zamanda dış ortamdan alınıp, zararlı oksidatif reaksiyonları nedeniyle enzimatik ve 

enzimatik olmayan antioksidan mekanizmalar aracılığıyla ortadan kaldırılan moleküllerdir. 

Bazı koşullar altında, oksidanlardaki artış ve antioksidandaki azalma önlenemez ve oksidatif / 

antioksidan denge oksidatif duruma doğru kayar ve birçok hastalığın etyopatogenezinde rolü 

olan oksidatif stres gelişir (Altan N, 2006). En önemli endojen oksidan moleküller, elektron 

taşıma zincirindeki ksantin oksidaz, monoaminoksidaz ve glikolat aracılığıyla oluşur. 

Erişkinde dinlenme halinde 3.5 mL O2/kg/dk ROS üretilir. Egzersiz esnasında ise O2 alınımı 

artmasına bağlı bu miktar 10 kat artmaktadır (Altan N,2006).  

 

OKSİDATİF STRES 

Organizmada normal şartlarda da oluşan serbest radikal üretimi, değişik savunma 

mekanizmaları ile ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle patolojik bir durum oluşmaz. Oksidan 

stres, serbest radikal oluşum hızı ve serbest radikal miktarı savunma mekanizmalarının 

gucunu aştığı zaman ortaya cıkar. Sonuc olarak serbest radikallerinin hücre fonksiyonlarına 

net etkisi, radikal urunleri ile koruyucu sistemler arasındaki dengeye bağlıdır. Vücutta serbest 

radikallerin oluşma hızı ile bunların temizlenme hızı bir denge içerisindedir, bu durum 

oksidatif denge olarak adlandırılmaktadır. Oksidatif denge sağlandığı sürece organizma, 

serbest radikallerin zararlarından korunacaktır, ancak bu radikallerin oluşum hızında artma ya 

da temizlenme hızında bir azalma bu dengenin oksidanlar lehine bozulmasına yol açacaktır. 

Bu durumda oksidatif stres artacaktır ve sonucta doku hasarına yol acacaktır (Serafini M, Del 

Rio D, 2004). 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Diyabet ve Oksidatif Stres 

 

Diyabete bağlı hipergliseminin oksidatif stresi artırdığı ve diyabetik 

komplikasyonların oluşumunda ve progresyonunda etkili olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. 

Hiperglisemiye bağlı olarak Polyol yol aktivitesi, PKC sistemi aktivitesi, hekzosamin yolağı 

aktivitesi artışı oluşmaktadır. Hiperglisemiye bağlı oluşan ‘İleri glikozilasyon son ürünleri’nin 

insülin rezistanını artırdığı ve pankreas beta hücrelerinde apoptozisi tetiklediği gösterilmiştir 

(Lim M ve ark, 2008). İleri glikozilasyon son ürünleri (AGE) oldukça reaktif olan 

moleküllerden oluşmaktadır ve bunlar özellikle protein yapılarına karşı duyarlıdır, hücrede 

yapısal değişikliklere yol açarak hücre ölümüne, hücre farklılaşmasına ve adezyon ve 

migrasyonunda değişikliklere yol açmaktadır. AGE molekülleri direkt olarak nuclear factor 

kappa B (NF�κB)’yi aktive ederek inflamatuar mediatörlerin (interlökinler, monosit 

kemoatraktan faktör vb) ekspresyonunu artırarak dokularda inflamasyon artışına yol 

açmaktadır. AGE molekülleri ekstraselüler matriks yapısını etkileyerek anjiyogenezis, 

fibrozis artışına yol açmaktadır. (Li J ve ark, 2014).  

 

İnsülin bağımlı kas, karaciğer ve kalp gibi dokularda yüksek yağ asidi 

konsantrasyonuna bağlı olarak ve insülin bağımlı olmayan göz, böbrek, sinir sistemi gibi 

dokularda ise yüksek glukoz düzeyleri ve yağ asidi akışının artışına bağlı olarak oksidatif 

stres artışı ve buna bağlı komplikasyonlar oluşmaktadır (Sivitz WI ve ark, 2010). 

 

Diyabette lipid metabolizmasında ve lipid yapısında anlamlı değişiklikler saptanmıştır, 

artmış lipid peroksidasyonu sonucunda ateroskleroz ve diğer kardiyovasküler 

komplikasyonların riskinin arttığı saptanmıştır (Januszewski AS ve  ark 2003). Diyabet 

olgularında plazma lipoproteinlerinde, eritrosit membran lipitlerinde ve çeşitli dokularda lipid 

peroksidasyonunun arttığı yapılan çalışmalar sonucu görülmüştür. Epidemiyolojik 

araştırmalar, serum lipid peroksitlerindeki artışın, diyabetten daha çok vasküler patolojinin 

kendisiyle ve hipertrigliseridemi ile ilgili olduğunu göstermektedir (Dean RT, 1997).  

 

Diyabetik nefropatide AGE’ler mezengial hücrelerde apoptozis ve VEGF 

ekspresyonunu tetikler. İn vitro olarak böbrek dokusunda AGE ilişkili TGF- β artışı 

gösterilmiştir, TGF-β böbrekte epitel-mezenkim dönüşümünü ve glomerüler hipertrofiyi 

tetiklemektedir (Oldfield ve ark, 2001). 
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Şekil 5: Hiperglisemi-oksidatif stres-diyabetik retinopati ilişkisi  (Renu A. Kowluru and Pooi-See 

Chan Oxidative Stress and Diabetic Retinopathy, Experimental Diabetes Research Volume 2007’den alınmıştır.) 

 

 

 

Diyabette Kullanılan Eksojen Antioksidan Maddeler 

  

Melatonin  

Tüm memelilerde bulunan bir nörohormondur, gözde de retina, siliyer cisim ve 

lakrimal glandda sentezlenebilir (Cam  M ve ark, 2003gözde retino-motor hareketlere, 

fotoreseptörlerin dış segmentlerinin dökülmesine, dopamin sentezine ve salınmasına katkıda 

bulunur ve efektif bir antioksidandır (Guerrero-Romero F ve ark 2005).  

 

Anjiyotensin konvertaz enzim(ACE) inhibitörleri  

Anjiyotensin 2’nin vasküler düz kas hücrelerinde O2
- radikali oluşumunu artırdığı 

bilinmektedir. ACE inhibitörleri; 1)NADPH Oksidaz aktivitesini azaltarak, 2)Oksidan 

oluşumunu tetikleyen anjiyotensin 2’yi baskılayarak 3) NO sentezini artırıp endotelyal 

disfonksiyonu azaltarak antioksidan etki gösterirler (Rochette L ve ark, 2014)  
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Sülfonilüreler  

Sülfonilüreler antidiyabetik ilaçlardır. Glibenclamide’in katalaz ve speroksit dismutaz 

aktivitesini artırdığı bulunmuştur (Bukan N ve ark 2004). Glipizide de antioksidan aktivite 

gösteren başka bir sülfonilüre grubu antidiyabetiktir. Gliklazid serbest radikal temizleyici 

özelliği bulunan 2. jenerasyon bir antidiyabetiktir ve LDL oksidasyonunu azalttığı 

gösterilmiştir (Alper G ve ark., 2005). Ayrıca diyabette görülen endotelial disfonksiyonu 

düzelttiği de belirtilmektedir. Bu etkinin gliklazidin metabolik etkilerinden daha çok 

antioksidan etkisine bağlı olduğu belirtilmektedir (Memişoğulları R., 2005, Vallejo S ve ark., 

2000).  

 

Metformin  

Biguanid grubu bir antidiyabetiktir. Eritrosit, karaciğer ve kan glutatyonunu artırdığı 

ve lipid peroksidasyonunu azalttığı belirtilmektedir (Yılmaz M ve ark 2005, Memişoğulları R. 

2005). Aynı zamanda demir ve bakır gibi metallerle şelasyon yapar, onların toksik etkilerini 

azaltarak antioksidan özellik gösterir. 

 

Lipoik Asit  

α-lipoik asit, ağır metal zehirlenmelerinde detoksifikasyon için kullanılan bir antioksidandır 

(Memişoğulları R. 2005). Hücre rejenerasyon kabiliyetini artırdığı gösterilen bir 

mitokondriyal antioksidandır. Hem diabetik hayvan modellerinde hem de diyabet hastalarında 

endotel disfonkisyonunda düzelme sağladığı gösterilmiştir (Thirunavukkarasu V ve ark 2005).  

 

Allopurinol  

Ksantin oksidaz enzimini inhibe ederek ürik asit oluşumunu engeller, hiperürisemi 

tedavisinde kullanılan bir antioksidandır. Lipid peroksidasyonunu ve hemoglobin 

glukozilasyonunu azalttığı bildirilmektedir. Fakat antioksidan özelliği bilinen ürik asit 

düzeylerini de azalttığı için allopurinolün antioksidan etkisinin diğer antioksidanlara göre 

daha zayıf kalacağı belirtilmektedir (Memişoğlu R ve ark. 2005). 

 

Pentoksifilin  

Diyabette lipid peroksidasyonunu azalttığı bildirilmektedir. Pentoksifilin ksantin 

oksidaz üzerine inhibitör etkisi olan ve periferik damar hastalıklarında kullanılan ksantin 
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türevi bir ilaçtır. Hidrojen peroksit oluşumunu artıran TNF-α’nın üretimini düzenler (Nieder C 

ve ark, 2005). 

 

Simvastatin 

Dislipidemisi olan tip 2 diyabetli hastalarda plazma karbonil gruplarının ve 

malondialdehid (MDA) düzeylerinin simvastatin kullanmayan grupta, simvastatin kullanan 

gruba göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Manfredini V ve ark, 2010, Sen 

K ve ark, 2011). 
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OKÜLER YAPILAR VE HASTALIKLARDA OKSİDATİF VE ANTİOKSİDAN 

MEKANİZMALAR 

 

Hümör Aköz Fizyolojisi, Oksidatif ve Antioksidatif Mekanizmalar 

 Hümör aköz, gözün ön segment yapılarının fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde 

sürdürülmesinde çok önemli görevleri olan saydam, renksiz bir sıvıdır. Ayrıca 1.33 refraktif 

indeksi ile gözün optik sisteminin bir bileşenidir. Pars plikatada bulunan silier çıkıntılarda 

sentezlenerek arka kamaraya salınır, pupil açıklığı vasıtasıyla ön kamaraya geçer. Ön 

kamarada konveksiyonel bir akımı vardır. İris yüzeyinde daha sıcaktır ve yükselir, kornea 

yüzeyinde daha serindir ve aşağı doğru hareket eder. Gözü ön kamara açısından iki yolla terk 

eder: 

 Trabeküler yol: Schlemm kanalı, kollektör kanallar, aköz venler ve episkleral venler 

yoluyla 

 Uveoskleral yol: iris kökü, uveal ağ, silier kas lifleri, arasındaki bağ doku, 

suprakoroidal boşluk ve skleraya doğru (Millar C ve Kaufman PL, 1995). 

 

Aköz Hümörün Fonksiyonu 

 

 Globun tonusunu oluşturur ve normal optik fonksiyonun sağlanması için gerekli olan 

göz içi basıncını (yaklaşık 15 mmHg) sağlar. 

 Lens, kornea ve trabeküler ağ gibi avasküler ön segment dokularının beslenmesini 

sağlar.  

 Ultraviyole ışınları absorbe eder ve O2
- radikallerini temizler. 

 Hücresel ve hümoral cevabı kolaylaştırır (Krupin T, Civan M, 1996). 

 

 

 

Aköz Hümör Biyokimyası 

 Kan aköz bariyeri ve siliyer epitelin aktif taşıma özelliği sayesinde aköz içeriği 

plazmadan farklıdır. 
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Proteinler: Hümör aközde plazmaya göre 200 kat daha düşük protein konsantrasyonu 

bulunur. Bunun sebebi kan-aköz bariyerinin proteinlerin ön kamaraya geçişini önlemesidir  

(Mirza E, 2009). Ön kamarada  protein düzeyleri trabeküler ağa yakın olan periferde, periferik 

iris kaynaklı protein girişi nedeniyle fazladır. Kan-aköz bariyerinin bozulduğu durumlarda 

(Üveit, travma vs.)  aközde protein artar ve biomikroskop ışığının ön kamaradan geçişi 

görünür hale gelir, buna ‘flare’ denir (Millar C ve Kaufman PL, 1995). 

 

Aminoasitler: Aktif sekresyon nedeniyle yüksek konsantrasyonda serbest aminoasit 

bulunur. 

 

Askorbik asit: Aköz içinde askorbik asit oranı plazmadan 15 kat daha fazladır. 

Yüksek askorbat değeri UV ışınlarına bağlı oluşan oksidatif hasardan ön oküler yapıların 

korunmasına yardımcı olur.  

Aköz hümör plazmaya göre hafif hipertoniktir, pH’ı daha asidiktir (pH=7.2). Bu, 

HCO3’ın düşük olmasına bağlıdır. Aközde CO2, sodyum ve glukoz görece azdır (Krupin T, 

1988). Aközde sodyum hyaluronat, epinefrin, nitrik oksit, koagülan ve antikoagülan sistemin 

çeşitli komponentleri, kollajenaz da gösterilmiştir. Ayrıca transferrin, transforming growth 

factor, endotelin-1, indoleamin 2,3 dihidrogenaz  (serbest oksijen radikallerine karşı koruyucu 

bir enzimdir) aközde tespit edilmiştir (Mirza E, 2009). Aközde laktat düzeyi plazmaya göre 

fazladır, bunun nedeni kornea, lens ve diğer oküler yapıların glikolitik aktivitesine bağlıdır 

(Millar C ve Kaufman PL, 1995). 

 

Ön Kamara ve hümör aköz antioksidan-oksidan mekanizmalar 

  

Ön kamara hücreleri sürekli serbest radikallerle temas halindedir. Hümör aköz (HA) 

serbest radikallere ve oksidan strese karşı antioksidan enzimler, bağlayıcı proteinler ve 

suda/yağda çözünen antioksidanlar tarafından korunur. Askorbat, laktat ve bikarbonat 

düzeyleri HA’da yüksektir. HA oksijen düzeyleri, ön kamara açısında kornea santraline göre 

daha düşüktür. Hipoksi, açıdaki oksijen seviyelerinde azalmaya yol açarken, santral korneaya 

komşu HA’da azalma olmaz (Shui Y.B ve ark., 2006). Trabeküler ağda artan oksidatif stres, 

glokomun ana patojenik mekanizmalarındandır. Trabeküler ağ ön kamarada oksidatif strese 

en duyarlı yapıdır (Izzotti A ve ark., 2009). Pekçok çalışmada trabeküler ağ hücrelerinde 

oksidatif stres sonucunda artmış apoptozis ve mitokondri hasarı gösterilmiştir (Sacca SC ve 

ark., 2007). Trabeküler ağda yaşın artışıyla birlikte hücre sayısında azalma gösterilmiştir. Bu 
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azalmanın oksidatif strese bağlı olduğu öne sürülmüştür. Primer açık açılı glokom 

hastalarında glutatyon S transferaz ve süperoksid dismutaz enzimlerinin azaldığı ve pro-

oksidan nitrik oksit sentaz ve glutamat amonia ligaz enziminin arttığı gösterilmiştir (Sacca SC 

ve ark., 2011). Primer açık açılı glokomda AH, trabeküler ağ ve schlemm kanalında lipid 

peroksidasyonunun arttığı gösterilmiştir ( Babizhayev M.A ve ark., 1989). 

Ön kamara yapılarından iris de antioksidan savunma mekanizmalarına sahiptir. İris 

düşük molekül ağırlıklı antioksidanlardan zengindir. İris melanositlerden zengindir, melanin 

güçlü bir antioksidandır ve özellikle hidrojen peroksite karşı irisi korur (Izzotti A ve ark., 

2009). Ayrıca melanin UV radyasyonu absorbe eder. Melaninle birlikte ekstraselüler matriks 

de irisin antioksidan savunma sistemine katkıda bulunur. Ayrıca ışık göze giren ışık miktarını 

ayarlayarak arka segmentte fazla ışığın yol açacağı toksisiteyi önlemeye yardımcı olur. 

 

Diğer Oküler Yapılarda Antioksidan Mekanizmalar 

 

Gözyaşı film tabakası 

Gözyaşı film tabakasının UV radyasyona karşı koruyuculuk, nem ve ısı dengesinin 

sağlanması gibi fonksiyonlarının yanında antioksidan fonksiyonu da mevcuttur. Gözyaşı film 

tabakasında pek çok antioksidan varlığı gösterilmiştir. Askorbik asit, tirozin, redükte 

glutatyon, sistein ve ürik asit gözyaşı film tabakasında bulunur. Antioksidanların korneal 

hücrelerden mi yoksa lakrimal glanddan mı kaynaklandığı tam açıklanamamıştır (Gogia R. ve 

ark., 1998). Gözyaşında 400 mM total antioksidan konsantrasyonu mevcuttur. Gözyaşındaki 

antioksidanların yarısını askorbik asit ve ürik asit oluşturmaktadır (Choy C.K. ve ark., 2000). 

Gözyaşı filmi ayrıca IgA, lipokalin (gözyaşında lipit bağlayıcı temel protein) ve diğer 

antioksidan proteinleri içerir. Lipokalin non-spesifik immün yanıtta görevlidir. Genç 

hastalarla kıyaslandığında yaşlı hastalar, daha zayıf fotooksidatif ve oksidatif savunma 

sistemlerine sahiptir (Choy C.K. ve ark., 2000).  

Gözyaşının antioksidan etkisi pH, kofaktör metal miktarı, oksijen konsantrasyonu gibi 

çeşitli faktörlere bağlıdır. Özellikle sülfidril gruplarından zengin aminoasitler ve proteinler, 

antioksidan görevi görür. Gözyaşı film tabakasının total antioksidan düzeyleri, korneada yara 

iyileşmesi ve inflamatuar yanıt üzerinde etkilidir. Kuru göz ile oksidatif stres arasında güçlü 

bir ilişki vardır (Nakamura S. ve ark., 2007). Kuru göz sendromunda süperoksid dismutaz, 

katalaz ve glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzim düzeyleri, hastalığın ciddiyeti arttıkça 

azalmaktadır (Cejkova J. ve ark., 2008). 
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Kornea 

Kornea optik sistemin primer bileşenidir ve oküler refraksiyonun %75’inden 

sorumludur. Kornea 300 nm dalga boyundaki UVB’nin %92’sini absorbe eder  (Chandler 

H.L. ve ark., 2010). UVB, kornea epitel hücrelerinde, intraselüler reaktif oksijen türleri (ROS) 

oluşumuna neden olur. Kornea hem ferritin, askorbik asit, redükte glutatyon (GSSH) ve α-

tokoferol gibi düşük molekül ağırlıklı hem de süperoksid dismutaz, katalaz, glutatyon 

peroksidaz ve glutatyon redüktaz gibi yüksek molekül antioksidanları içerir (Linsenmayer 

T.F. ve ark., 2005). Korneada süperoksid dismutazın antioksidan etkinliği katalazdan, 

katalazın etkinliği ise glutatyon peroksidazdan daha fazladır (Crouch R, 1998). Kornea 

endotel hücrelerine antioksidan vitaminlerin (A,C ve E) sağlanması ile serbest radikal hasarı, 

lipid peroksidasyonu ve apoptozun azaldığı gösterilmiştir (Serbecic N, Beutelspacher S.C., 

2005). Pirie’nin öne sürdüğü bir hipoteze göre korneaya askorbik asit geçişinin plazmadan 

aköz hümöre ve aközden korneaya geçiş olmak üzere iki aşaması vardır;. Korneanın askorbik 

asit konsantrasyonu, aközden 14 kat daha fazladır  (Pirie A., 2000). Askorbik asit korneada, 

tek başına UV radyasyonun %77’sini absorbe edebilir, bu sayede kornea epitel hücresinde UV 

kaynaklı DNA hasarı azaltılır ( Reddy V.N. ve ark., 1998). Katarakt cerrahisi sırasında yüksek 

ultrason enerjisine bağlı oluşan endotel hücre hasarının, irrigasyon sıvısına konulan askorbik 

asit ile %70 azaldığı gösterilmiştir (Reddy V.N. ve ark, 1998). Ülkemizde yapılan bir 

çalışmada GSSH içeren solüsyonların hücre kaybını azalttığı gösterilmiştir (Nemet A.Y, 

2007). 

GSH, optimum korneal hidrasyonun sağlanmasında etkilidir. Tavşanlarda kornea 

endotel hücrelerinde katalaz aktivitesinin, GSH düzeyinin ve hücre tarafından alımının yaşla 

birlikte azaldığı gösterilmiştir (Riley M.V., 1990). 

Pterjiumda SOD, katalaz ve glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzimlerin 

azaldığı, malondialdehit ve nitrik oksitin arttığı gösterilmiştir (Balcı M, 2011). 

Fuch’s korneal distrofide artmış oksidatif stres sonucunda antioksidan yanıt 

elementinin (ARE) gen ekspresyonu azalır ve oksidatif mitokondri hasarı artar  (Jurkunas 

U.V. ve ark., 2010). Distrofik hücreler guttata denilen anormal ekstraselüler matriks 

elemanları üretirler. Bunlar endotal tabakası yüzeyinde hızla yayılır, büyür ve birleşerek bir 

membran oluştururlar. Bu sürece endotel hücresi kaybı eşlik eder. Progresif kornea ödemi ve 

saydamlığın kaybı gelişir ( Elhalis H. ve ark., 2010). 

Keratokonusta, korneada en çok epitel ve endotel tabakalarında görev yapan 

glutatyon peroksidaz enzim aktivitesinin azalması sonucunda ROS düzeyi artar. 

Keratositlerde ROS düzeyinin artması katalaz aktivitesini artırır. Degradasyon yapan 
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enzimlerin aktive olması ile metalloproteinaz inhibitörleri parçalanır ve metalloproteinaz 

enzimlerinin aktivitesi artar (Arnal E ve ark., 2011). Oksidatif stres, keratositlerde mitokondri 

DNA’sı nın yapısında bozulmaya, malondialdehit ve nitrik oksit düzeylerinde artışa  ve 

lizozomal enzimlerin artışıyla apoptozise neden olur (Atilano S.R ve ark., 2005). 

  

Lens 

Lens oksidatif stres ve UV radyasyona maruz kalan bir yapıdır. Lens proteinleri ve 

fibrilleri rejenerasyon kapasitesine sahip olmadıkları için bireyin yaşam boyu görme 

fonksiyonunu devam ettirebilmesini sağlamak için lenste güçlü antioksidan mekanizmalar 

bulunmaktadır (Lou M.F, 2003). Lens hücrelerinin düşük oksijen seviyelerine maruz kalması 

ve mitokondriye sahip olmaması oksidatif stresin nispeten daha az oluşmasını sağlamaktadır. 

Lenste süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzimleri ile birlikte askorbik asit ve 

GSH antioksidan görev görmektedir (Scharf J. Ve ark., 1987). 

Kataraktlı lenslerde sülfidril zengin proteinlerin oksidasyonunun yaşla birlikte arttığı 

gösterilmiştir (Boscia F, 2000).  Yaşlanan lensin filtreleme kabiliyeti lens proteinlerinin sarıya 

dönmesiyle artar. Bu sarılaşma lens proteinlerinin oksidasyon ürünleriyle karşılaşması sonucu 

oluşan ileri glikasyon son ürünlerine bağlıdır (Cheng R, 2001). H2O2, lipid peroksidasyon 

ürünleri ve metal iyonları katarakt oluşumunda rol oynayan faktörlerdir. 

Gelişmekte olan ülkelerde katarakt, gelişmiş ülkelere oranla daha fazla görülmektedir. 

Diyetle beta karoten, askorbik asit, folik asit, demir, fitat ve polifenollerin az alınması lensin 

oksidatif savunma mekanizmalarını kırmaktadır (Taylor A, 1995). C vitamini alımı daha fazla 

olan insanlarda daha az katarakt gelişimi olduğu gösterilmiştir. Kan ve aköz C vitamini 

düzeyleri ile lens C vitamini arasında lineer ilişki vardır (Taylor A, 1995). 

Senil nükleer kataraktlarda, hümör aközdeki oksijen konsantrasyonu düşük olsa dahi, 

lens hücrelerinin sitozol ve membranlarında yoğun oksidasyon bulunduğu saptanmıştır 

(McNulty R. Ve ark., 2004). 

Blue Mountains Eye Study çalışmasında, 49 yaş üzerindeki 2464 hastada, diyetle C 

vitamini, β-karoten, E vitamini, çinko gibi antioksidanların alımının katarakt gelişimi üzerine 

etkisi araştırılmış, hastalıklar 5 ila 10 yıl süreyle takip edilmiştir. Nükleer katarakt gelişiminin 

antioksidan desteği alan grupta anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanırken, kortikal 

katarakt ve arka subkapsüler katarakt gelişimi üzerine antioksidan kullanımının etkisi 

bulunamamıştır (Tan AG ve ark, 2008). 
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Vitreus 

Lensin arkasında vitreus hümör vardır. Vitreus gözün en fazla hacim kaplayan 

yapısıdır (gözün %80’i). Vitreus globu desteklemesinin yanında antioksidan aktiviteye 

sahiptir. Vitreus jel yapıdadır, transparandır. Vitreusun viskoelastik özelliği kollajen fibrilleri 

ile hyaluronic asit arasındaki kompleks etkileşime bağlıdır, hyaluronik asit kollajen 

fibrillerinin arasını doldurur (Berman E ve ark., 1964). Yaşla birlikte vitreusta proteaz 

aktivitesinin artmasıyla birlikte vitreus likefaksiyonu oluşur. Askorbik asit, vitreusta 

hyalositlerde mRNA ekspresyonunu, hücre proliferasyonunu ve kollajen birikimini modüle 

eder. Vitreustaki askorbik asit konsantrasyonu 0.43 mmol/kg’dır ve serum konsantrasyonuna 

göre 9 kat daha fazladır. Vitreustaki glutatyon düzeyi, kadavra çalışmalarında askorbik asitten 

10 kat daha az bulunmuştur (Reddy D.V ve ark., 1960). Vitreustaki yüksek C vitamini düzeyi, 

silier cisim epitelinin pigmentli kısmında bulunan Na-bağımlı askorbik asit taşıyıcısı ile aktif 

transportla sağlanır (Tsukaguchi H. Ve ark., 1999). C vitamini, UV ışığı absorbe etme 

yeteneğine sahiptir ve UV kaynaklı oksidatif hasara koruyucu olduğu gösterilmiştir (Balazs 

E.A. ve ark., 1954). Ayrıca C vitamini, serüloplazmin ve transferrin ile birlikte inflamasyona 

bağlı oluşan oksidatif hasara karşı koruyucudur (Williams R.N ve ark, 1984). Askorbik asit 

ışığa bağlı retina pigment epitel hücresi ve fotoreseptör hücre kaybını önlemeye yardımcı 

olur, vitreusta askorbik asitin önemli bir yere sahip olmasının nedenlerinden biri de vitreusun 

moleküler oksijeni metabolize etmesinde askorbik asit bağımlı bir mekanizma kullanılmasıdır 

(Williams R.N ve ark, 1984). Vitreus içinde oksijen miktarının regülasyonu askorbik asite 

bağımlıdır. Vitrektomi veya vitreus likefaksiyonu gibi nedenlerle vitreus bileşimi değişime 

uğradığı zaman, retina damarlarından jel içine oksijen dağılımı ve askorbik asit ile etkileşime 

giren oksijen miktarı artar. Buna bağlı olarak lense oksijen ulaşması kolaylaşır, vitrektomiden 

sonra lensin lensteki oksidatif stres artışının nedeninin bu olduğu düşünülmektedir (Beebe 

D.C ve ark., 2011). 

 

Vitreustaki bir diğer antioksidan madde pigment epitel kaynaklı faktördür (PEDF). 

PEDF, serin proteaz inhibitör ailesinin bir üyesidir. PEDF, potent nöronal diferansiasyon 

aktivitesi gösterir ve antioksidan, antiinflamatuar, antitrombojenik, damar koruyucu özellik 

taşır (Yamagishi S.I ve ark, 2010). PEDF, anjiojenik göz hastalıklarında azalır, yaşa bağlı 

makula dejenerasyonu patogenezinde PEDF azalmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

PEDF’nin antioksidan özelliği NO ilişkili yolakları ve peroksinitrit oluşumunu azaltmasına 

bağlıdır (Yamagishi S ve ark., 2005, 2010). 
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Retina 

Retina vücutta görece en fazla oksijen tüketen dokudur. Bundan dolayı yüksek 

miktarda ROS oluşur. Retinada oksidatif stres oluşumu, ışık aktivitesine bağlı olarak meydana 

gelir, görülebilen ışık kromoforlar ile reaksiyona girer ve ROS oluşumu tetiklenir. Buna bağlı 

olarak selüler disfonksiyon ve hücre ölümü olur.  Retina çok miktarda çoklu doymamış yağ 

asidine sahip olduğu için oksidatif strese oldukça duyarlıdır. Aksine, bir çoklu doymamış yağ 

asidi olan omega-3 retinada iskemiye, ışığa, oksijene, inflamasyona ve yaşa bağlı vasküler ve 

nöral hasara karşı retinayı koruyucu etkilidir (San Giovanni J.P., Chew E.Y., 2005).  

Retina pigment epiteli glukoz, retinol, askorbik asit ve yağ asitlerini kandan 

fotoreseptör hücrelere taşır. Dokozahekzaenoik asit, esansiyel bir yağ asitidir ve nöral doku 

tarafından sentezlenemez, ancak nöronların ve fotoreseptörlerin membranlarının yapı taşıdır. 

Dokozahekzaenoik asit eksikliği retinal fonksiyonda ve sinyal iletiminde değişikliklere neden 

olur. Dokozahekzaenoik asit, nöroprotektin-1’in prekürsörüdür ve bu molekül retina pigment 

epitelini oksidatif strese karşı koruyan bir antioksidandır (Klettner A., 2012). Retinayı 

oksidatif strese karşı koruyan diğer bir madde de 17 β-estradiol’dür. RPE’de mitokondrial 

hasarı, hücresel ATP kaybını ve apoptozisi azaltır (Giddabasappa A ve ark, 2010). 

 

Retinada ışık hasarı görülebilen ışığın dalga boyuyla ilişkilidir. Görülebilir ışıklar 

içinde ışık hasarı için en düşük eşik mavi ışığa aittir. UV ışığa ek olarak, mavi ışık  (400-500 

nm) retinaya zarar verebilir  (mavi ışık hasarı). UV ışık rod ve koni fotoreseptörleri üzerinde 

tamiri mümkün olmayan hasarlara yol açmaktadır. Bulgulara göre RPE diyetteki antioksidan 

eksikliğine hassastır ve ışıkta aktifleşen melanin fototoksiteyi artırabilir (Ham W. J.r ve ark., 

1976). Kornea bir miktar UV radyasyonu absorbe etse bile genç insanların retinaları 350-400 

nm aralığında (genç lensler bu dalga boylarını geçirirler) belli miktarda ışığa maruz kalırlar. 

Lens yaş ilerledikçe dejenere olur ve yaşlılarda geçirilen dalga boyu 430 nm ye çıkar. Yaşlı 

lens 400nm altındaki ışığın neredeyse tamamını emdiği için yaşlılarda neredeyse hiç veya çok 

az UV retinaya ulaşır. Retinadaki fotoreseptörler özellikle mavi ışık hasarına hassastır, hücre 

ölümü ve retina hasarına neden olabilir (Shaban H ve ark 2002). 

 

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), dünyada körlüğün en sık 

nedenlerindendir. Pek çok risk faktörü tanımlanmıştır. Genetik, demografik özellikler, yaşam 

tarzı (örn. Sigara kullanımı), beslenme alışkanlığı, sistemik nedenler (kardiyovasküler 

hastalıklar), çevresel faktörler (güneş ışığı maruziyeti) ve oküler faktörler bunlar arasında 

sayılabilir (Chakravarthy U ve ark, 2010). Oksidatif hasar da YBMD patogenezinde 
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gösterilmiştir. RPE’de oksidatif hasar sonucunda druzen oluşumu meydana gelir. Lutein ve 

zeaksantin retinada bulunur. Lutein mavi ışık filtrasyonu ve antioksidan özelliklere sahiptir. İn 

vitro olarak antiinflamatuar etkinliği gösterilmiştir (Kijlstra A. ve ark, 2012) The Beaver Dam 

Eye Study çalışmasında yoğun ışık maruziyetinin YBMD insidansında artışa neden olduğu 

gösterilmiştir (Tomany S.C ve ark., 2004). Retinanın yüksek oksijen tüketimi nedeniyle 

yüksek düzeyde oksidatif stres mevcuttur. Yağ asitlerinde oksidasyon sonucunda 

fotoreseptörlerin ön kısımlarında lipofuskin birikimi olur. Oksidatif strese bağlı RPE 

hücrelerinde mitokondrial DNA hasarı ve mavi ışığa bağlı RPE hücresi hasarı YBMD 

oluşumunun ana mekanizmalarındandır (Szaflik J.P, 2009). 

Müller hücreleri, retina iskeletinin temel elemanlarındandır ve retina sinirleri ile 

moleküllerin değişiminin yapılabileceği kompartmanlar (retinal kan damarları, vitreus, 

subretinal boşluk) arasında ilişki kurar. Ekstraselüler matrikste iyonların, nörotransmitterlerin 

ve diğer nöroaktif maddelerin konsantrasyonunu ayarlayarak sinirsel aktiviteyi düzenler 

(Bringmann A, 2006). Müller hücrelerinin aktivitesi ile fotoreseptörlerin ve nöronların 

canlılıklarını sürdürebilecekleri ortam oluşturulur. Bu hücreler immün ve inflamatuar yanıtı 

düzenler ( Bringmann A. ve ark, 2009). Mavi ışık hasarı ile müller hücreleri hipertrofiye uğrar 

ve glial fibriler asidik protein miktarları artar. Oksidatif strese yanıt olarak bu hücrelerden 

glutatyon salınımı ve sinir hücrelerine glutatyon geçişi artar. Benzer olarak piruvat, 

ketoglutarat, metallotionein, lizozim, serüloplazmin, hem oksijenaz ve askorbik asit gibi 

antioksidan  maddelerin de müller hücrelerinden salınımı artar (Bringmann A., Wiedemann 

P., 2012). 

Vitamin C, önemli bir retinal antioksidandır. Plazmaya göre askorbik asit 

konsantrasyonu retinada 100 kat daha fazladır (Rose R.C., A.M. Bode, 1991). Fizyolojik 

konsantrasyonlardaki askorbik asidin RPE hücrelerinde apoptozis ve hücre ölümünü önlediği 

gözlenmiştir. Vitamin C, K+ akımını artırarak nöronal uyarılabilirliği artırırken, Vitamin E 

nöronal uyarılabilirliği azaltır (Alshuaib W.B., Mathew M.V, 2006). Vitamin C kültür 

hücrelerinde sinyal yolaklarını etkiler ve gen ekspresyonunu düzenler, invivo etkileri ise net 

değildir (Duarte T.L., Lunec J, 2005). Vitamin C, yüksek oksidatif stres düzeylerinde 

kompleman faktör H’ı artırarak alternatif kompleman yolunu ve lipid peroksidasyonunu 

dolaylı olarak inhibe eder, YBMD oluşumunu önlemeye katkıda bulunur (Edwards A.O. ve 

ark, 2005). 

Vitamin E fizyolojik retinal fonksiyonun devamı için gereklidir. Yağda çözünen, 

zincir kırıcı bir antioksidandır. Membran bütünlüğünü, lipid peroksidasyonunu engelleyerek 

korur. O2 ve NO tarafından indüklenen sitotoksisiteyi inhibe eder (Sen CK ve ark. 2004). 
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RPE’de non-enzimatik antioksidanlardan lutein ve zeaksantin depolanır. Lutein bir 

ksantofildir ve insanda makulada yüksek konsantrasyonda bulunur. Yaşla birlikte seviyeleri 

azalır. Lutein ayrıca rod hücrelerinin dış membranlarında bulunur, burda uzun zincirli çoklu 

doymamış yağ asitlerinin konsantrasyonu yüksektir ve oksidasyona duyarlılık yüksektir 

(Bhosale P. Ve ark, 2009). Lutein memelilerde sentezlenemez, sadece diyetle alınır. Mavi 

ışığı absorbe edebilir ve taşıdığı çok sayıda çift bağ ile antioksidan etkinliği vardır. Lutein 

fotoreseptör hücrelerde, ışığa bağlı DNA hasarı tamirine katkı sunar. Ayrıca lutein endotoksin 

ile indüklenen üveitte ve lazerle indüklenmiş CNV’de antiinflamatuar etkilidir (Jin X.H. ve 

ark, 2006). Lutein ve diğer bir ksantofil makula pigmenti olan zeaksantin foveayı ışığa bağlı 

hasardan korurlar. Zeaksantin de diyetle alınan bir karotenoiddir ve stromal fibroblastların 

migrasyonunun inhibisyonunda etkilidir (Wu N.L. ve ark., 2010). Etki mekanizması henüz net 

bilinmemektedir. Lutein ve zeaksantinin taşınımı ve depolanmasında oluşacak eksiklikler 

sekonder retinal vaskülerdeğişikliklere neden olabilir ( Zeimer M.B ve ark, 2010). 

RPE yüksek miktarda SOD ve katalaz gibi antioksidan enzimleri içermektedir. YBMD 

hastalarında bu enzimlerin selüler düzeyi yüksek bulunmuştur. Bunun artan oksidatif stres 

düzeyine bağlı olarak enzimlerde upregülasyon sonucunda olduğu düşünülmüştür (Decanini 

A, 2007). 
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Şekil 6: Patogenezinde oksidatif stresin rol oynadığı bazı oküler hastalıklar  (Sergio C. 

Sacca`, Environmental light and endogenous antioxidants as the main determinantsof non-cancer ocular diseases Mutation 

Research 2013’ten alınmıştır.) 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 Çalışmamıza Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul onayı 

(22/07/2014 tarih, 2014/14 toplantısı) alınarak başlanıldı. 

Çalışmamıza Ağustos-Aralık 2014 ayları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Göz hastalıkları polikliniğine ve retina birimine başvuran ve kliniğimizde katarakt cerrahisi 

uygulanması planlanan hastalar dâhil edildi. Hastalardan çalışmamız için ayrıntılı 

aydınlatılmış onam formu alındı. 

Hastalardan ayrıntılı anamnez alındı, sistemik ve oküler hastalıkları kullandıkları 

ilaçlar, sigara içimi hikayesi bilgileri kaydedildi. Hastaların göz muayenelerinde Snellen eşeli 

ile en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, airpuff tonometri ile göz içi basıncı ölçümü, 

biyomikroskopik ön segment ve fundus ayrıntılı muayenesi yapıldı. Katarakt tespit edilen 

hastalar dilate edilerek Oxford katarakt klasifikasyon ve gradeleme sistemi kriterlerine göre 

katarakt tipi ve gradelemesi yapıldı. Psödoeksfoliasyon, zonül dializi gibi katarakt cerrahisi 

için komplikasyon oluşturabilecek bulgular araştırıldı. Yaşlı hastalarda speküler mikroskopi 

ölçümü ile endotel sayısı ve morfolojisine bakıldı. Hastaların ayrıntılı fundus muayenesi 

yapıldı ve bulgular not edildi. Diyabeti olan bütün hastalara SD-OCT (Spectralis®, 

Heidelberg engineering, Heidelberg, Almanya) ile ölçüm yapıldı ve makuler ödem varlığı 

araştırıldı. Fundus muayenesinde diyabetik retinopati bulgusu olan hastalara katarakt cerrahisi 

öncesi fundus floresein anjiyografi çekilerek non-proliferatif ve proliferatif diyabetik 

retinopati ayrımı yapıldı.  

 

Çalışma dışı bırakılma kriterleri: 

 İnflamatuar ve romatolojik sistemik hastalığı olan (Romatoid artrit, Sarkoidoz 

vs.) 

 Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan 

 Travmatik kataraktlı 

 Üveit ve keratit öyküsü olan 

 Posterior-anterior sineşisi olan 

 Antioksidan vitamin ve mineral takviyesi alan 

 Malignite öyküsü bulunan 

 Son 1 ay içinde intravitreal, subkonjonktival steroid/ anti- VEGF enjeksiyonu 

yapılan  
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 Lens kapsül bütünlüğü bozulmuş olgular çalışma dışı bırakıldı. 

 

Çalışmaya alınan katarakt hastaları 4 gruba ayrıldı:  

1. Grup: Sistemik hastalığı olmayan kontrol grubu 

2. Grup: Diyabetik retinopatisi olmayan diyabetik olgular 

3. Grup: Non-proliferatif diyabetik retinopatili diyabetik olgular 

4. Grup: Proliferatif diyabetik retinopatili diyabetik olgular 

 

Operasyon planlanan günde hastalara operasyon öncesi her seferinde birer damla 

olmak üzere 3’er kere siklopentolat, tropikamid ve fenilefrin damla uygulanarak pupil 

dilatasyonusağlandı. Ön kamara örnekleri, operasyon başlangıcında 20 G’lik MVR bıçak ile 

açılan yan giriş sonrası ön kamaradan kanül yardımıyla yaklaşık 0,15 cc alınmış ve 

bekletilmeden -80 derece dondurucuya gönderilmiştir. Daha az örnek alınabilen hastalar 

çalışmaya dahil edilmemiştir. 

 

TAS Ölçümü: Örneklerdeki antioksidanlar konsantrasyonlarıyla doğru orantılı olarak, 

lacivert yeşil renkli ABTS (Etilbenzatiazolin Sulfonik Asit) radikalini renksiz ABTS formuna 

indirger. 660 nm dalga boyunda ölçülen absorbans değişiklği örneğin total antioksidan düzeyi 

ile ilişkilidir. Kalibratör olarak stabil antioksidan standart solüsyon, ticari ismiyle  Trolox 

kullanılır, Trolox E vitamininin suda çözünür bir analogudur. Sonuçlar mmol Trolox Equiv. 

/L olarak ifade edilir.  (Erel O, 2004) 

  

TOS Ölçümü: Örnekteki oksidanlar ferröz iyon şelatör kompleksini ferrik iyona 

dönüştürürler. Ferrik iyonu asidik ortamda kromojenle birlikte renkli bir kompleks oluşturur. 

Spektrofotometrik olarak ölçülen rengin yoğunluğu örnekteki oksidan moleküllerin total 

miktarı ile ilişkilidir. Kalibratör olarak Hidrojen peroksit (H2O2) ve ölçüm birimi litrede 

mikromolar H2O2 eqivalanı  (µmolH2O2 equiv/L) olarak verilir  (Erel O, 2005). 

-80 C. de saklanan hümör aköz örnekleri, yukarıdaki prosedüre göre Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda Abbott Architect C16000  (Japan) 

tam otomatik biyokimya otoanalizöründe kolorimetrik yöntemle çalışıldı. TAS için RL 0017, 

TOS için RL0024 kodlu Rel Assay kitleri kullanıldı. Kitler, Selçuk Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri  (BAP) Koordinatörlüğü tarafından sağlanan maddi destek ile alındı.  
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OSI Ölçümü:  [TOS(µmolH2O2 equiv/L)÷TAS (µmol Trolox Equiv. /L)] x100  

TOS’un TAS’a bölünmesiyle elde edilir. OSI, oksidatif stresi gösteren bir parametredir. 

 

Hastaların HbA1c düzeyi ölçümü, kliniğimizde katarakt cerrahisi planlanan diyabetik 

hastalar için rutin yapılan bir tetkiktir. Çalışmamıza dahil edilen hastaların HbA1c ölçüm 

sonuçları retrospektif olarak tarandı. 

 

İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

 (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 18.0 programı kullanıldı. Frekanslar, 

ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum değerler hesaplandı. Çoklu 

ortalamaların karşılaştırılmasında normal dağılan değişkenler için ANOVA testi ve 

Bonferroni analizi uygulanırken, normal dağılmayan değişkenler için non-parametrik 

Kruskal-Wallis testi, 2 bağımsız grubun karşılaştırılmasında  Mann Whitney U testi kullanıldı. 

Parametreler arası korelasyon Spearman korelasyon analizi ile yapıldı. Sonuçlar %95’lik 

güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
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BULGULAR 

 

Çalışmamıza toplam 86 hasta dahil edildi. Hastalar 4 gruba ayrıldı: 

 1.Grup  (n:31 kişi): Sistemik hastalıkları olmayan hastalar,  

 2. Grup  (n:19 kişi): Diyabetik retinopatisi olmayan diyabet hastaları 

 3. Grup (n: 17 kişi): Non-proliferatif DRP hastaları  

 4. Grup (n: 19 kişi): Proliferatif diyabetik diyabetik retinopati hastaları 

 

Yaşları 44-107 arasında değişen (ortalama yaş 66.48±11.31 yıl)  katılımcıların 41’i erkek 

(%47.7), 45’i kadındı (%52.3). Erkek hastaların yaş ortalaması 64.4±9,4 kadın hastaların yaş 

ortalaması ise 68.4±12.6 idi. Kadın- erkek katılımcıların yaş ortalamaları arasında anlamlı 

fark saptanmadı (p>0,05). 

      

    1. grubun yaş ortalaması 65.1±11.3, 2. grubun yaş ortalaması 68.4±16.7, 3. grubun yaş 

ortalaması 65.6±8.9, 4. grubun yaş ortalaması 67.4±6.5 bulundu. Çalışmaya katılanların 

ortalama yaşı 66.48±11.31 idi. Grupların yaş ortalamaları birbirleriyle karşılaştırıldığında 

anlamlı fark saptanmadı (p>0,05, ANOVA).  (Tablo2) 

 

 

Grup N Ortalama Yaş±SD p 

Grup 1 

Grup2 

Grup3 

Grup4 

31 

19 

17 

19 

65.1±11.3 

68.4±16.7 

65.6±8.9 

67.4±6.5 

 

>0.05  (hepsi için) 

Tablo2: Gruplarda yaş dağılımı 

 

Çalışmamızda ortalama total anti oksidan seviye (TAS) düzeyleri sırasıyla 1. grupta 

2.22±0.48 mmol/L, 2. grupta 1.98±0.59 mmol/L, 3. grupta 1.85±0.57 mmol/L, 4. grupta 

1.78±0.4 mmol/L düzeyindeydi. Çalışmamızda 1. Gruptan 4. Gruba kadar giderek azalan 

TAS seviyeleri saptandı, TAS düzeyleri karşılaştrıldığında 1. Grup ile 2. Grup arasında 

anlamlı fark bulunamazken, 1. Grup ile diyabetik retinopati grubu(3 ve 4. gruplar) arasında 

anlamlı fark saptandı. 2, 3 ve 4. grupların kendi aralarında karşılaştırılmasında evre ilerledikçe 

TAS düzeyleri giderek azalmasına rağmen anlamlı fark saptanmadı. (Tablo 3) 
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  N Minimum Maksimum Ortalama 
Std. 

Sapma 
Anlamlılık 

            TAS: 

GRUP 1   TAS  31 1,1 3,2 2,225 0,481 Grup 1-2: p:0.113 

                  

TOS  
31 7,98 21,98 10,756 3,801 Grup 1-3: p:0.042 

                  OSI 31 0,26 1,1 0,504 0,185 Grup 1-4: p:0.002 

            Grup 2-3: p:0.661 

GRUP 2   TAS  19 0,9 3,4 1,984 0,596 Grup 2-4: p:0.223 

                  

TOS 
19 8,28 28,11 15,477 6,661 Grup 3-4: p:0.639 

                  OSI 19 0,25 3,12 0,913 0,692 TOS: 

            Grup 1-2: p:0.041 

GRUP 3   TAS 17 0,6 2,7 1,852 0,572 Grup 1-3: p<0.001 

                  

TOS 
17 8,5 31,89 17,572 7,215 Grup 1-4: p<0.001 

                  OSI 17 0,34 4,59 1,21 1,071 Grup 2-3: p:1.00 

            Grup 2-4: p:0.981 

            Grup 3-4: p:1.00 

GRUP 4   TAS 19 1,2 2,7 1,784 0,407 OSI: 

                  

TOS 
19 8,41 33,41 18,043 6,252 Grup 1-2: p: 0.042 

                    

OSI 
19 0,38 2,57 1,085 0,529 Grup 1-3: p:0.004 

            Grup 1-4: p<0.001 

            Grup 2-3: p: 0.244 

            Grup 2-4: p: 0.981 

            Grup 3-4: p:0.754 

Tablo 3: Gruplarda TAS, TOS, OSI düzeyleri  (TAS birimi:mmol/L, TOS birimi: 

µmol/L) 

 

Çalışmamızda ortalama total oksidan status (TOS) düzeyleri sırasıyla 1. grupta  

10.7±3.8 µmol/L, 2. grupta 15.47±6.66 µmol/L, 3. grupta ortalama 17.57±7.21 µmol/L, 

4.grupta ortalama 18.04±6.25 µmol/L bulundu. Kontrol grubunda TOS düzeyleri, diyabetik 

gruplara (2,3 ve 4. Gruplar) göre anlamlı olarak daha düşük saptandı. Ancak, 2,3 ve 4. 

Gruplar arasında evre ilerledikçe ortalama TOS düzeyi artmasına rağmen anlamlı fark 

bulunmadı (p>0.05).  (Tablo 3) 

 

Çalışmamızda ortalama oksidatif stres indeksi (OSI) düzeyleri sırasıyla 1. grupta  

0,504±0,185, 2. grupta 0,913±0,692, 3. grupta ortalama 1,21±1,07, 4.grupta ortalama 

1,085±0,529 bulundu. Kontrol grubunda OSI düzeyleri, diyabetik gruplara (2,3 ve 4. 

Gruplar) göre anlamlı olarak daha düşük saptandı. Ancak, 2,3 ve 4. Gruplar arasında evre 

ilerledikçe ortalama OSI düzeyi arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).  (Tablo 3) 

 

         Çalışmamızda diyabetik hasta gruplarında (Grup 2-3-4) evre ilerledikçe TAS düzeyinin 

azaldığı, TOS düzeyinin arttığı saptandı. Diyabetik hastalarda TAS ve TOS düzeyleri 

arasında Spearman korelasyon testi sonuçlarına göre anlamlı negatif korelasyon bulundu.  
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(p<0.001, Spearman korelasyon katsayısı:-0.475) Kontrol grubunun TAS ve TOS değerleri 

arasında ise anlamlı korelasyon saptanmadı (p:0.346, Spearman korelasyon katsayısı:                    

-0.175). 

 

  

 Grafik 1: Grupların total antioksidan kapasite (TAS) düzeyleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grafik 2: Grupların total oksidan stres (TOS) düzeyleri 
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Grafik 3: Diyabetik hastalarda TAS ve TOS düzeyleri arasında anlamlı negatif 

korelasyon (p<0.001, Spearman korelasyon katsayısı:-0.475)  

  

Yaşın TAS ve TOS düzeylerine etkisi olup olmadığına bakmak için korelasyon analizi 

yapıldı. Yaş ve TAS arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.  (p>0.05, Spearman korelasyon 

katsayısı:0.05) Benzer şekilde yaş ve TOS arasında da anlamlı korelasyon saptanmadı.  

(p>0.05, Spearman korelasyon kasayısı:-0.08) 

 

 Diyabet hastalarının ilk tanı konmasından itibaren geçen süre ile TAS-TOS düzeyleri 

arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0.05, Spearman korelasyon katsayısı sırasıyla: 

-0.205 ve 0.179). 

 

 İnsülin kullanan diyabet hastalarının TAS düzeyleri ortalama 1.91±0.44, insülin 

kullanmayan diyabet hastalarının 1.85±0.64 saptandı. İnsülin kullanımının TAS düzeyi 
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üzerine anlamlı etkisi saptanmadı (p>0.05). TOS düzeyi ortalamaları insülin kullanan 

hastalarda 15.20±0.23, insülin kullanmayan diyabetik hastalarda 16.6±0.44saptandı. Gruplar 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. (p>0.05, Mann Whitney U testi) 

 

2,3 ve 4. Gruptaki hastalarda HbA1c düzeyleri ortalamaları sırasıyla 2.grupta 

7.57±1.98, 3. grupta 9.39±2.6 ve 4. grupta 8.69±1.15 düzeyinde ölçüldü. 2. grubun ortalama 

HbA1c değerleri 3. gruba göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. 4. Grubun ortalama 

HbA1c düzeyleri 2. gruptan daha yüksek ve 3. Gruptan daha düşük olmasına rağmen 

aralarında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). (Tablo 4) 

 

 

 

 (I) GRUP  (J) GRUP Ortalama Fark 

(I-J) 

Std. 

Sapma Sig. 

95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

 

2,00 

 

3 -1.81875 0.69872 0.037 -3,5535 -0,0840 

4 -1.11944 0.67904        0.318 -2.8053 0.5664 

3,00 

 

2 1.81875* 0.69872 0.037 .0840 3.5535 

4 0.69931 0.67904 0.925 -.9865 2.3851 

4,00 

3 

2 1.11944 0.67904 0.318 -.5664 2.8053 

3 -0.69931 0.67904 0.925 -2.3851 .09865 

 

Tablo 4: HbA1c ortalamalarının analizi(ANOVA testi) 

 

 

 2,3 ve 4. Grupların HbA1c ölçümleri ile TAS-TOS düzeyleri kıyaslandığında, HbA1c 

düzeyi ile TAS-TOS düzeyi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0.05, pearson 

korelasyon katsayısı:-0.110). 

 

 1. hasta grubunda hipertansif olan (n:7) ve olmayan  (n:24) hastaların TAS ve TOS 

düzeyleri ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmadı. Tüm diyabetik hasta grupları  (2,3 ve 

4) içinde hipertansif olan  (n:20) ve olmayan  (n:35) hastaların TAS ve TOS düzeyleri 

ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmadı. Tüm hasta grupları içinde hipertansif olan ve 

olmayan hastaların TAS-TOS düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05, Mann 

Whitney U testi). 
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TARTIŞMA 

 

Diyabetes mellitus, tüm dünyada yaygın olarak görülen, yüksek mortalite ve morbidite 

riski taşıyan bir hastalıktır. Diyabet, kronik metabolik bir bozukluk olduğu gibi aynı zamanda 

da artmış bir oksidatif stres durumudur (Kowluru A ve ark, 1997). Oksidatif stres membran 

lipidleri, proteinler ve DNA üzerinde hasarlanmaya yol açmaktadır, ayrıca artmış ROS 

düzeyleri de diyabetik retinopati patogenezinde yer alan pekçok metabolik bozukluğu 

tetiklemektedir (Mancino ve ark., 2011). Artmış oksidatif stres ve antioksidan kapasitede 

görülen değişikliklerin, diyabetin kronik komplikasyonlarının ortaya çıkışı ile ilişkili 

olabileceği de araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır  (Pitkanen OM,1992).  

 

Çalışmamızın sonuçlarına göre, diyabetik retinopatisi olsun veya olmasın diyabetik 

hastalarda hümör aközde TOS ve OSI düzeylerinin sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu ve diyabetik retinopatili hastalarda ise sağlıklı katarakt hastaları 

grubuna göre TAS düzeylerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bizim 

çalışmamız literatürde, diyabetik hastalarda hümör aközde Oksidatif stres indeksinin (OSI) 

ölçüldüğü ilk çalışmadır.  

 

 Oksidanlar fizyolojik şartlar altında konak savunması, proliferasyon, gen ekspresyonu, 

sinyal iletimi gibi hayati fonksiyonların devamı için gerekli olan moleküllerdir. Oksidanların 

aşırı üretimi veya yetersiz eliminasyonu sonucunda ‘oksidatif stres’ oluşur. Oksidatif stres 

artışı çeşitli doku ve hücrelerde tahribata ve yaşlanmaya yol açmaktadır. Oksidatif stresin 

diyabetik retinopati, katarakt, glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, otoimmün üveit, 

psödoeksfoliasyon sendromu gibi çeşitli oküler hastalıkların oluşumu ve progresyonunda rol 

oynadığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir(Oduntan OA ve KP Mashige, 2011). 

 

Diyabete bağlı hipergliseminin kanda ve çeşitli dokularda oksidatif stres artışına yol 

açtığı, DNA, protein ve lipid moleküllerinde oksidasyona neden olduğu gösterilmiştir (Evans 

J.L. ve ark, 2001). Artmış oksidatif stres, bu moleküllerin fonksiyonunda bozulmanın yanı 

sıra hücresel yanıt mekanizmalarının bozulmasına yol açar. Diyabette artmış “ileri glikasyon 

son ürünleri (AGE)” oluşumunun insülin rezistansını artırdığı,insülin sekresyonunu azalttığı, 

inflamasyon markerlarını artırdığı ve bunun sonucunda diyabetik komplikasyonlara neden 
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olduğu gösterilmiştir. Retina dokusunda AGE birikiminin ve buna bağlı gelişen oksidatif 

stresin retinal hücrelerin fonksiyonlarında bozulmaya yol açtığı, retinal kapiller endotel 

hücreleri, retinal nöronlar ve glia hücrelerinde apoptozisi tetiklediği gösterilmiştir (Boehm 

Bve ark, 2004) 

Hiperglisemide mitokondriyal ROS üretiminin arttığı gösterilmiştir. Oluşan 

mitokondriyal anormaliler irreversibl olup hiperglisemi kontrol altına alınıp normoglisemi 

sağlansa dahi mitokondriyal ROS üretimi devam etmektedir. Bu buruma ‘metabolik hafıza’ 

veya ‘legacy effect’ denmektedir (Kowluru RA, 2003). İnvitro hiperglisemi ile karşılaşan 

ARPE-19 retinal hücreler ve retinal perisitlerin normoglisemik ortamda ROS aşırı üretimine 

devam ettiği gösterilmiştir (Wu Y ve ark, 2014). Hiperglisemi, mitokondriyal RNA hasarına 

ve respiratuar chain enzimlerinde glikasyona neden olur, bunun sonucunda AGE oluşumu, 

protein kinaz C (PKC) ve Polyol yol aktivitesi artarak ROS üretiminde ve oksidatif streste 

artışa neden olur (Williams ve ark, 2013). 

 

Artmış AGE ve oksidatif stres endotel hücre disfonksiyonuna, perisit kaybı ve nöronal 

ve glial hücre ölümüne, kan-retina bariyerinin fonksiyonunun bozulmasına neden olmaktadır. 

Oksidatif stresin ve AGE’nin ayrıca platelet agregasyonunda artışa ve tromboza yatkınlığa, 

bunun sonucu olarak iskemiye yol açtığı, ekstraselüler matriks yapısını bozarak retinal hücre 

kaybını artırdığı ve büyüme faktörlerini indükleyerek retinal neovaskülarizasyonu tetiklediği 

gösterilmiştir (Jimenez B.Duran ve ark, 2009). Hayvan deneylerinde oksidatif stresin NADPH 

oksidaz aktivitesini artırarak, NADPH düzeylerini azalttığı, glutatyon redüktaz enzim 

aktivitesini azaltarak retinada inflamasyonu, vasküler adezyonu ve sızıntıyı artırdığı 

gösterilmiştir (Tawfik A ve ark, 2009)  

 

Juan Li ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada diyabetik ketoasidoz(DKA) ve 

nonketotik hiperglisemisi (NKH)  olan diyabetik hastalar ve sağlıklı kontrol grubu olmak 

üzere 3 grup oluşturulmuş. Örneklerde SOD, TAS, MDA, inflamasyon markerlerı olarak 8-

iso-PGF2α , TNF-RI, IL-1β, TNF-α ve IL-6 bakılmıştır. DKA ve NKH hastalarına yoğun 

insülin tedavisi verilmiş. Yoğun insülin tedavisinden sonra hasta grubunda SOD ve TAS 

düzeyleri artarken MDA ve diğer inflamasyon markerları azalmış. Tedavi öncesi ve sonrası 

DKA ve NKH grubundaki hastaların SOD, TAS değerleri anlamlı olarak kontrol grubuna 

göre daha düşük bulunmuş. MDA ve diğer infalamasyon markerları ise hem tedavi öncesi 

hem tedavi sonrası anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş  Bu da hiperglisemi düzelse dahi 
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diyabetik hastaların plazmalarında oksidasyon markerlarının daha yüksek antioksidan 

markerların düzeyinin daha düşük olduğunu göstermektedir (J Li ve ark, 2014) Bizim 

çalışmamızda da diyabetik retinopatisi olmasa dahi diyabetik hastaların hümör aköz 

örneklerinde TOS düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Diyabetik farelerde retinadaki oksidatif stresin ana kaynağının yüksek glukoza maruz 

kalan fotoreseptör hücreler olduğu, bu hücrelerde süperoksid seviyelerinin arttığı 

gösterilmiştir (Yunpeng Du ve ark., 2013). Deneysel olarak indüklenmiş diyabet oluşturulan 

hayvanlarda antioksidan enzimler olan süperoksid dismutaz (SOD), glutatyon redüktaz, 

glutatyon peroksidaz ve katalaz düzeyleri azalmış olarak bulunmuştur. Bunun bir sonucu 

olarak bu hayvanlarda, antioksidan glutatyon düzeylerinin retinada azalmış olduğu 

saptanmıştır (Kowluru Renu A ve ark, 2007). 

 

Kowluru ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada, daha önceden diyabeti olmayan 2 

grup sıçandan bir gruba streptozosin diğer gruba da galaktoz verilerek 2 ay boyunca 

hiperglisemi oluşturulmuş. 2 grupta da retinopati gelişmiş, 2 ay sonra retinal süperoksit 

dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz ve glutatyon redüktaz aktivitelerinde azalma 

saptanmış, ancak glutatyon sentezleyen enzimlerde etkilenme görülmemiştir. Yine Kowluru 

ve ark. tarafından yapılan ikinci bir çalışmada yine aynı çalışma grubu kullanılmış, 2 ayrı 

grup sıçanda streptozosin ve galaktoz ile 2 ay hiperglisemi oluşturulmuştur. Farelere 

hiperglisemi döneminde 2 ay vitamin C ve Vitamin E desteği sağlamışlar ve bir önceki 

çalışmalarında görüldüğü gibi antioksidan enzim seviyelerinde düşüş gerçekleşmemiştir 

(Kowluru RA ve ark, 1997). 

   

Rani ve Mythili tarafından yapılan bir çalışmada 93 tip 2 diyabet hastasının ve aynı 

sayıda sağlıklı kontrol grubunun serumunda malondialdehit ve total antioksidan seviye 

düzeylerine bakılmış ve diyabetik hastalarda MDA düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak daha yüksek bulunurken, TAS düzeyleri anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. 

 

İngiltere’de yapılan bir çalışmada 87 tip 2 diyabet hastası ile 41 sağlıklı kontrol 

grubunun serum örneklerinde lipid peroksidasyon ürünleri  (ROOH-), Vitamin E düzeylerine 

bakılmış. Diyabetik hastalarda lipit peroksidasyon ürünleri düzeylerinin kontrol grubuna göre 
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anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmış. E vitamini düzeyleri ise diyabetik hasta grubunda 

anlamlı olarak düşük seviyede bulunmuştur (Nourooz-Zadeh J. Ve ark., 1997). 

 

Savu ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada ise, 15 tip 2 DM hastası ve 18 sağlıklı 

kontrol grubunun serumlarında total antioksidan kapasite düzeylerine bakılmış ve TAS, DM 

grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın bulguları serumda TAS 

düzeyi ölçümü yapılan diğer literatür çalışmalarıyla zıt sonuç göstermiştir. 

 

Koca ve ark. tarafından ülkemizde yapılan bir çalışmada, diyabetli hastalarda serumda 

lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olan malondialdehit (MDA), lipit hidroperoksit 

(ROOH)  ve antioksidan enzimlerden süperoksid dismutaz seviyesi ölçüldüğünde, kontrol 

grubuna göre diyabetik hastalarda MDA ve ROOH’nin arttığı, SOD’un azaldığı saptanmıştır 

(Koca C. Ve ark, 2009). 

 

Çalışmalarda oksidatif stresin ileri glukozilasyon son ürünlerinde (AGE) artışa neden 

olduğu, bu moleküllerin de VEGF düzeyinde artışa yol açtığı gösterilmiştir. VEGF bir 

oksidatif stres belirtecidir ve neovasküler diabetik retinopati oluşumunda rol aldığı 

gösterilmiştir (Yokoi M ve ark, 2005). Izuta ve ark, PDRli hastaların vitreus örneklerinde 

VEGF ile N-hexanoyllysine (bir lipid peroksidi) arasında anlamlı pozitif korelasyon 

saptamışlardır (Izuta H ve ark, 2010). Yokoi ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada 41 

diyabetik retinopatili hasta ve 28 diyabeti olmayan hastadan vitreus örnekleri alınmış ve 

numunelerde ileri glukozilasyon son ürünleri, VEGF düzeyleri ve total antioksidan seviyeleri  

(TAS) çalışılmıştır. Vitreusta TAS düzeylerinin diyabetik hastalarda kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur (p:0.01). Ayrıca TAS ile AGE ve VEGF 

düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır (p<0.01) (Yokoi M ve ark, 2005). 

Bizim çalışmamızda da benzer şekilde diyabetik hastalarda hümör aközde TAS ve TOS 

düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı. 

 

Mancino ve ark. 2011 yılında, 59 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada hastaları 3 

gruba ayırarak 1. grupta (n:10) vitreoretinal cerrahi uygulanan proliferatif diyabetik retinopati 

(PDR) hastaları, 2. grupta (n:9) orta non-proliferatif diyabetik retinopati (NPDR) hastaları ve 

3. grupta (n:40) benzer yaş grubunda non-diyabetik ERM hastalarına yer vermişlerdir. Cerrahi 

sırasında vitreus, kan ve serum örnekleri alınmış ve tüm örneklerde total antioksidan status 

(TAS), malondialdehit düzeylerine ve serumda enerji dolum potansiyellerine (ECP) bakılmış 
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ve 3 grup arasında yapılan karşılaştırmada, PDR hasta grubunun vitreus ve ön kamara 

örneklerinde NPDR grubuna (sırasıyla p<0.001 ve p:0.032) ve kontrol grubuna göre  

(sırasıyla p:0.002 ve p:0.003) daha düşük TAS düzeyleri saptanmıştır. Vitreus MDA düzeyleri 

kontrol ve NPDR grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunsa da hümör aközde MDA 

düzeylerinde anlamlı fark bulunamamıştır. Serum örneklerinde de TAK düzeyleri açısından 

anlamlı fark bulunamamıştır.  

 

Verdejo ve arkadaşları proliferatif diyabetik retinopatili hastalarda vitreusta Katalaz ve 

Süperoksid dismutaz enzim seviyelerine bakmışlar ve sağlıklı kontrol grubuna göre PDRli 

hasta grubunda daha düşük olduğunu bulmuşlardır (Verdejo C ve ark, 1999) Ancak retina 

daha fazla antioksidan savunma sistemlerine sahiptir ve tek tek ölçülen antioksidan maddeler 

total antioksidan düzeyini yansıtmamaktadır. Mancino ve ark. antioksidanların tek tek 

ölçümünün zor olduğunu, her antioksidanın farklı hastalarda hastalığın evresine ve 

antioksidanın kimyasal yapısına göre düzeylerinin farklı olacağını,  bunun yerine bütün 

antioksidanların toplam kapasite düzeyini ölçen total TAK ölçümünün daha kullanışlı 

olduğunu öne sürmüşlerdir (Mancino ve ark., 2011). Young IS de bir biolojik sıvıdaki 

antioksidanların tamamını tek tek ölçmenin pratikte mümkün olmadığını hem de oldukça 

maliyetli olduğunu, bunun yetine total antioksidan kapasiteyi ölçmenin daha doğru ve kolay 

bir yöntem olduğunu belirtmektedir (Young IS, 2001).  

 

Erel ve ark, TAS ile C vitamini, E vitamini, bilirubin ve serumdaki diğer antioksidan 

proteinlerin düzeyleri arasında korelasyon çalışmaları yapmışlardır ve TAS düzeyi ölçümünün 

tüm antioksidan moleküllerin, toplam antioksidan kapasitesini yansıttığını bildirmişlerdir.  

Biz de çalışmamızda bu yöntemi kullanarak oksidan dengeyi araştırmak için total antioksidan 

seviye (TAS) ve total oksidan seviye (TOS) düzeylerini araştırmayı uygun bulduk. 

 

Yapılan çalışmalarda oksidan moleküllerin sadece birinin veya birkaçının birlikte 

ölçümünün hastaların total oksidan seviyelerini tam olarak yansıtmadığını, oksidan 

moleküllerin birbirleriyle aditif etkilerinin olduğunu bildirmektedir. Oksidan molekülleri tek 

tek ölçebilmek pratik olarak mümkün değildir, zaman ve kaynak harcanmasına da neden 

olmaktadır. Bunun yerine total oksidan seviye (TOS) düzeylerinin ölçümünün daha doğru 

olduğu bildirilmiştir (Erel O, 2005).  
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Literatürde, diyabetik hastaların oksidatif stres düzeylerinin ölçüldüğü çalışmalarda 

daha çok serum numuneleri kullanılmıştır. Hümör aközde TAS-TOS düzeylerinin ölçümünün 

yapıldığı çalışmalar çok az sayıdadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada proliferatif diyabetik 

retinopati tanısı alan hastalarda panretinal fotokoagülasyonun (PRP) humör aköz TAS, TOS 

düzeylerine etkisi araştırılmıştır. PRP uygulanmış olan PDR’li 16 olgu Grup 1, PRP 

uygulanmamış olan PDR’li 10 olgu Grup 2 ve diyabeti olmayan 20 olgu ise Grup 3 olarak 

kabul edilerek tüm olgulardan fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt ameliyatı sırasında ön 

kamaradan hümör aköz örnekleri alınmış ve örneklerde total antioksidan kapasite düzeyleri 

çalışılmıştır. Grup 1 ve 2’de ortalama TAS düzeyleri Grup 3’e göre anlamlı derecede düşük 

iken, grup 1 ve 2 arasında ortalama TAS düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak proliferatif diyabetik retinopati hastalarında 

PRP’nin hümör aköz TAK düzeyi üzerine etkisi bulunamamıştır (Beyazyıldız E ve ark, 2012). 

 

Kırboğa ve ark. tarafından Aralık 2014’te yayınlanan yeni bir çalışmada diyabetik 

retinopati hastaları ve sağlıklı kontrol grupları arasında total antioksidan kapasite (TAS), total 

oksidatif stres (TOS), iskemi modifiye albümin ve total tiyol seviyelerine bakılmıştır. 44 hasta 

2 gruba ayrılarak 1. gruba 22 diyabetik retinopati hastası ve 2. gruba 22 sağlıklı kontrol grubu 

dahi edilmiştir. 2 grubun hümör aköz örneklerinde TAS, TOS, total tiyol seviyeleri açısından 

anlamlı fark bulunmamıştır. IMA düzeyi hümör aközde ölçülememiştir. Serumda TAK düzeyi 

için gruplar arasında anlamlı fark bulunamazken, diyabetik retinopatili grupta IMA ve TOS 

düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek, total tiyol seviyesinin ise anlamlı olarak daha düşük 

olduğu bulunmuştur (Kırboğa ve ark, 2014). Bizim çalışmamızda bu çalışmanın aksine 

diyabetik retinopati grubunda hümör aköz TAS seviyesinin, sağlıklı kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak daha düşük olduğu, retinopatisi olmayan diyabetik hastalarla sağlıklı kontrol 

grubu arasında ise anlamlı fark olmadığı bulundu. TOS seviyeleri açısından ise sağlıklı 

kontrol grubunda diğer 3 gruba (DRP’si olmayan, NPDR’li ve PDR’li olgular) göre anlamlı 

olarak daha düşük seviyede TOS seviyeleri saptandı.Ek olarak bizim çalışmamızda OSI de 

değerlendirilmiş ve diyabetik grupta OSI kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur. 

 

 Sırbistan’da yapılan bir çalışmada, diabetik katarakt hastalarının serum ve hümör aköz 

örneklerinde, kontrol grubuna göre lipid peroksidasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 

antioksidan kapasite seviyelerinin daha düşük olduğu bulunmuş. Ancak aradaki farkın anlamlı 

olmadığı görülmüştür (Zorić L, 2003).  Bizim çalışmamızda da benzer şekilde TAS düzeyinin  
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sağlıklı kontrol grubundan diyabetik retinopati evresine ilerledikçe azaldığı, TAS düzeylerinin 

NPDR ve PDR gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı. 

(sırasıyla p:0,042 ve p:0,002, Mann Whitney-U test)  Ancak diyabetik retinopatisi olmayan 

grupta kontrol grubuna göre anlamlı azalma bulunmadı (p:0.113, Mann Whitney U) Bu 

çalışmada oksidatif stres belirteci olarak sadece lipid peroksidasyon düzeylerine bakılmışken, 

bizim çalışmamızda oksidatif moleküllerin toplam düzeyini yansıtan TOS düzeylerine 

bakılmıştır. 

  

Ülkemizde yapılan bir çalışmada (Aksoy H ve ark., 2005), diyabetik katarakt 

hastalarıyla  (n:20) non-diyabetik katarakt hastalarının (n:16) hümör aközlerinde TAS ve ürik 

asit düzeylerine bakılmış ve diyabetik katarakt hastalarının kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak daha düşük ürik asit ve total antioksidan seviyelerine sahip olduğu bulunmuştur 

(p:0.001). Bizim çalışmamızda da kontrol grubuna göre TAS seviyesinin NPDR ve PDR hasta 

grubunda anlamlı olarak daha düşük olduğu, ancak retinopatisi olmayan grupla arasında 

anlamlı fark bulunmadığı görüldü. 

 

Yoshida ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada 9 proliferatif diyabetik retinopati ve 

34 üveit hastasının hümör aköz numunelerinde endojen bir antioksidan olan pigment epitel 

derive faktör  (PEDF) ve TAS düzeylerine bakılmış ve PDR hastalarında PEDF ve TAS 

düzeylerinin, üveitli olgulara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (Yoshida Y 

ve ark, 2007). Ancak bu çalışmada diyabetik hasta sayısı az sayıdadır ve kontrol grubu olarak 

sağlıklı bireyler değil üveit olguları alınmıştır. Bizim çalışmamızda da diyabetik retinopatili 

olgularda kontrol grubuna göre TAS düzeylerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı.  

 

Cunha ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada diyabetik retinopatisi olan 

(n:15) retinopatisi olmayan diyabetik hastalar (n:15) ve sağlıklı kontrol grubu (n:15) 

hastalarının humör aköz örneklerinde VEGF, IL-6 ve TAS bakılmış ve bizim çalışmamızın 

aksine diyabetik retinopatisi olan hastaların hümör aköz örneklerinde TAS düzeylerinin 

retinopatisi olmayan diyabetik hastalara ve sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Hümör aköz IL-6 ve VEGF düzeyleri ise diyabetik retinopatili hasta grubunda 

retinopatisi olmayan ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

(Cunha ve ark, 2013). 
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Çalışmamızda kontrol grubunda (Grup 1) hümör aköz TAS düzeylerinin,  tüm 

diyabetik hasta gruplarından  (Grup 2, 3, 4) anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı. 

Ayrıca TAS düzeylerinin proliferatif diyabetik retinopati  (4. grup) grubuna gidildikçe 

azaldığı ve  NPDR ve PDR olgularında TAS düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak 

daha düşük olduğu saptandı (sırasıyla p:0.042 ve p<0.001). Kontrol grubunun TAS düzeyleri, 

diyabetik retinopatisi olmayan diyabetik hastaların TAS düzeylerine göre daha yüksekti, 

ancak arada anlamlı fark saptanmadı.  (p:0.113) TAS ölçümleri diyabetik grupların kendi 

içinde karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. 

 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada, diyabet süresi ile hümör aköz TOS düzeyi arasında 

anlamlı pozitif korelasyon saptanırken, diyabet süresi ile TAS arasında anlamlı negatif 

korelasyon saptanmıştır (Beyazyıldız E ve ark, 2012). Bizim çalışmamızda diyabetik hasta 

gruplarının ilk tanı anından itibaren geçen süre ile TAS veTOS düzeyleri arasında anlamlı 

korelasyon saptanmadı (TAS için p:0.336, Spearman korelasyon katsayısı:-0.205, TOS için 

p:0.402, Spearman korelasyon katsayısı:-0.179). 

 

 HbA1c değerlerinin oksidatif ve antioksidan parametreler ile korelasyonunun olup 

olmadığının araştırıldığı bir çalışmada, 60 tip 2 DM hastası ve 15 sağlıklı kontrol grubu 

çalışmaya alınarak diyabet hastaları HbA1c seviyesine göre 4 gruba ayrılmış ve olgulardan 

kan glukozu, HbA1c, lipit profili, hemolize plazmada antioksidan markerlardan süperoksit 

dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz ve glutatyon, oksidatif markerlardan ise 

malondialdehit düzeylerine bakılmıştır. HbA1c değerleri ile süperoksit dismutaz, katalaz, 

glutatyon peroksidaz ve glutatyon seviyeleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır. 

Malondialdehit (MDA) düzeyi ile HbA1c arasında da anlamlı pozitif korelasyon saptanmıştır  

(Annadurai T ve ark, 2004. Bizim çalışmamızda HbA1c değerleri ile TAS-TOS değerleri 

arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (TAS için p:0.236 , Spearman korelasyon katsayısı:-

0.264, TOS için p:0.157, Spearman korelasyon katsayısı:0.312). 

 

 Literatür taramasında yaş ile hümör aköz veya serum TAS-TOS düzeylerinin 

korelasyonunun yapıldığı bir çalışma bulamadık. Bizim çalışmamızda yaş ile TAS ve TOS 

düzeylerinin korelasyon analizinde anlamlı korelasyon saptanmadı. (TAS için p:0.646, 

Spearman korelasyon katsayısı:0.051, TOS için p:0.442, Spearman korelasyon katsayısı:         
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-0.084). Literatürde hipertansiyon ile hümör aköz veya serum TAS-TOS düzeyleri arasında 

ilişkinin varlığını araştıran bir çalışma da bulamadık. Bizim çalışmamızda diyabet varlığından 

bağımsız olarak tüm hasta gruplarında  (toplam hipertansif hasta sayısı:27, hipertansiyonu 

olmayan hasta sayısı:59)  ve tüm grupların kendi içinde hipertansiyon varlığı ile hümör aköz 

TAS ve TOS düzeyleri arasında bir ilişki bulunamıştır. (tümü için p>0.05, Mann-Whitney U 

test)  
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SONUÇ 

 

 

Tüm dünyada çok sık görülen bir hastalık olan diyabetin komplikasyonlarının oluşumunda 

pek çok mekanizma öne sürülmüştür. Bu mekanizmalardan birisi de oksidatif stres 

mekanizmasıdır. Diyabet pek çok organı mikroskobik ve makroskopik düzeyde etkileyebilen 

bir hastalıktır. Redoks homeostazisini de etkileyebildiği pek çok araştırmada gösterilmiştir. 

Çalışmamızda diyabetin hümör aközde total antioksidan kapasite ve total oksidatif stres 

düzeylerini etkileyip etkilemediği araştırıldı. Bu çalışmada; 

 

 Sağlıklı kontrol grubuyla (Grup 1) diyabetik olguların (Grup 2-3-4) TOS düzeylerinin 

karşılaştırılmasında kontrol grubundan proliferatif diyabetik retinopati evresine kadar 

TOS’un giderek arttığı ve diyabetik hastaların kontrol grubuna göre HA TOS 

düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu,  

 TAS düzeylerinin ise diyabetik retinopati hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak daha düşük olduğu ancak kontrol grubu ile retinopatisi olmayan diyabetik grup 

arasında anlamlı fark olmadığı saptandı. 

 TAS-TOS değerlerinin tüm hasta gruplarında birbiriyle korelasyonunu 

incelediğimizde TAS-TOS arasında anlamlı düzeyde negatif korelasyon olduğu 

saptandı. 

 

Literatürde diyabet hastalarının serum dışında çeşitli sıvı örneklerinde total antioksidan 

kapasite ve total oksidatif stres süzeyleri ölçümü ve bu düzeylere katkıda bulunan oksidan-

antioksidan maddelerin bu düzeylerle korelasyonu ile ilgili yeterli bilgi düzeyi 

bulunmamaktadır. Diyabetin oksidatif stresle olan karmaşık ilişkilerini araştırmak ve bu 

oksidatif strese karşı kullanılacak antioksidan  tedavilerin geliştirilmesi için çok merkezli, 

daha geniş hasta popülasyonu üzerinde daha fazla klinik araştırma yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

DİYABETİK HASTALARDA ÖN KAMARA SIVISINDA  

TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE TOTAL OKSİDATİF STRES 

DÜZEYLERİ 

 

Dr.Mevlüt YILMAZ 

 

 

Amaç: Bu çalısmada diyabetik ve non-diyabetik katarakt hastalarında hümör 

aközde total oksidatif stres (TOS), total antioksidan kapasite (TAK) seviyeleri 

karsılaştırılarak, diyabetik retinopatinin ilerlemesinde oksidatif stresin rolü değerlendirildi. 

Gereç ve Yöntem: Prospektif olarak planlanan bu çalısmada, olgular Ağustos 2014-Aralık 

2014 tarihleri arasında katarakt cerrahisi tedavisi planlanan diyabetik ve diyabetik olmayan 

hastalar(toplam n:86) arasından seçildi. Katarakt tanısı dısında ek sistemik hastalığı olmayan 

hastalar 1. Grup (n:31), diyabeti olup retinopatisi olmayan hastalar 2. Grup (n:19), non-

proliferatif diyabetik retinopatili hastalar 3. Grup (n:17) ve poliferatif diyabetik retinopatili 

hastalar 4. Grup (n:19) olarak ayrıldı. Hastalardan katarakt cerrahisi öncesi hümör aköz örneği 

alındı. Örneklerdeki TAS, TOS düzeyleri kolorimetrik yöntemle belirlendi ve gruplar arasında 

karşılaştırma yapıldı. 

Bulgular: 4 grubun hümör aköz sonuçları karsılastırıldıgında, total antioksidan seviye  (TAS) 

düzeylerinin kontrol grubundan diyabetik retinopati evresine doğru ilerledikçe azaldığı, 

kontrol grubu (1.Grup) ile DRP grubu (Grup 3 ve 4) arasında anlamlı fark olduğu bulundu  

(sırasıyla p:0.042 ve p:0.02). Total oksidatif stres  (TOS) düzeylerinde ise, 1. Grupta TOS 

düzeylerinin tüm diyabetik gruplara (Grup 2, 3 ve 4) göre anlamlı olarak daha düşük olduğu 

saptandı (p<0.05). Diyabetik gruplarda TAS-TOS düzeylerinin Spearman korelasyon testinde 

anlamlı olarak negatif korele olduğu saptandı (p<0.001, Spearman korelasyon testi katsayısı:  

-0.475) 

Sonuç: Çalışmamızda saptadığımız verilere göre, retinopatisi olsun veya olmasın tüm 

diyabetik hastaların hümör aköz oksidatif stres düzeyleri kontrol grubuna göre artmıştır. Total 

antioksidan seviyeleri ise diyabetik retinopatili grupta anlamlı olarak daha düşüktür.  

 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik retinopati, total oksidatif stres, total antioksidan kapasite, 

hümör aköz 
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SUMMARY 

 

TOTAL ANTIOXIDANT AND TOTAL OXIDATIVE STRESS LEVELS  

IN HUMOR AQUEOUS OF DIABETIC CATARACT PATIENTS 

Dr. Mevlüt YILMAZ 

 

Purpose: In this study, we aimed to investigate the effect of oxidative stress in progression of 

diabetic retinopathy through comparison of humor aqueous total antioxidant capacity (TAC) 

and total oxidant status levels (TOS) between patients with and without diabetes mellitus. 

Material and method: In this prospective study, the participants were chosen from the 

diabetic and non-diabetic patients who were scheduled for cataract surgery (n:86) in our 

clinic. Group 1 (n:31)involved the patients without any sistemic disorders except the 

diagnosis of cataract. In Group 2(n:19), group 3(n:17) and group 4(n:19)  there were diabetic 

patients without diabetic retinopathy, non-proliferative diabetic retinopathy patients and 

patients with proliferative diabetic retinopathy, respectively. Humor aqueous samples were 

collected before cataract surgery in the operating room. TAC and TOS levels are determined 

by the colorimetric method and compared in between groups.  

Results: In comparison of the humor aqeous levels four groups, TAC was seen as 

progressively decreased from control group (group 1) to the progressive diabetic retinopathy 

levels, and a statistically significant difference was found between control group (group 1) 

and diabetic retinopathy groups (group 3 and 4) in terms of TAC (p:0.042 ve p:0.02, 

respectively). TOS levels were significantly lower in group 1 compared  to all diabetic groups 

(groups 2, 3 and 4) (p<0.05 in all). In diabetic groups, TAC and TOS levels were significantly 

inversely correlated (p<0.001, Spearman correlation coefficient:-0.475). 

  

Conclusion: According to our study results, oxidative stress levels in humor aqueous was 

increased in diabetic patients independent from the presence of diabetic retinopathy. Total 

antioxidant levels were decreased in patients with diabetic retinopathy. 

Key words:  Diabetic retinopathy, total antioxidant capacity, total oxidative stress, humor 

aqueous 


