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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 Diyabet, insülin eksikliği ya da insülinin etkisinde bozuklukluktan dolayı 

karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden yeteri kadar faydalanılamayan, tıbbi olarak 

sürekli takip gerektiren, kronik bir rahatsızlıktır. 

  İnsüline bağımlı olmayan diyabet hastalığının prevalansı, tüm dünyada 

artmaya devam etmektedir. Satman ve ark  tarafından yapılan “Türkiye Diyabet, 

Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II 

(TURDEP-II)” başlıklı araştırmada, erişkin toplumda diyabet oranının %13,7’ye 

ulaştığı; Malatya’da  %20, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Antalya, İzmir, 

Eskişehir, Denizli, Ankara ve Konya’da ise %15’in üzerinde bulunduğu 

bildirilmiştir. Diyabette farkındalık sıklığı Bursa’da en yüksek, Diyarbakır’da ise en 

düşük oranda bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulamasında 

Periyodik Muayene Rehberi’nde periyodik muayeneye tarama için gelen diyabet 

prevalansı yüksek etnik gruplara mensup kişilerin açlık şekerlerine bakılması 

kuvvetle önerilmektedir. 

  Diyabete bağlı akut ve kronik komplikasyonlar gelişebilmektedir. Diyabetin 

kronik komplikasyonları, mikrovasküler ve makrovasküler olarak başlıca ikiye 

ayrılmaktadır. Bu komplikasyonlardan makrovasküler komplikasyonlar; serebral, 

periferal, koroner ateroskleroz, hipertansiyondur. Mikrovasküler komplikasyonlar ise 

başlıca retinopati, nefropati, nöropati (Periferik nöropati ve otonomik nöropati) dir. 

 Tip 2 Diyabetes Mellituslu hastaların %5-10 unda böbrek yetmezlği gelişir. 

Diyabetik nefropati, tüm dünyada kronik böbrek yetmezliğinin (%40) önemli 

nedenlerinden biridir. Diyabetik nefropati, artmış glomerül permeabilitesi nedeni ile 

belirli proteinlerin aşırı ekskresyonu ile karakterizedir ve bu glomerüler  hasarın 

derecesiyle koreledir. Nefropatide ilk gösterge (30-300 mg/gün) albüminin idrarda 

gösterilmesidir (mikroalbüminüri-MAU). 

Proteinüri, glomerüler kapiller duvarın yük ve büyüklük selektivitesinin 

bozulmasından dolayı ortaya çıkar. Glomerül hasarı oluştuğunda, glomerüler kapiller 

duvarın negatif yükünü kaybetmesi albümin gibi negatif yüklü makromoleküllerin 

filtrasyon bariyerini geçmesine neden olur. 
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Netrinler, nöral ve vasküler gelişim için önemli öncü proteinlerdir. Netrin-

1’in Akut Böbrek Yetmezliğinde (ABY) biyomarker olarak kullanılabileceği 

gösterilse de kronik böbrek yetmezliğinde kullanışı tam olarak bilinmemektedir. 

Netrin -1 ve böbrek yetmezliği için yapılan çalışmalar hayvan çalışmaları ve idrar 

netrin üzerine yoğunlaşmıştır. Jayakumar ve ark’nın 2014 yılında yaptığı çalışmada 

diyabetli hastaların idrarlarında netrin-1 seviyesine bakmışlar ve anlamlı derecede 

artmış bulmuşlardır. White jj ve ark’ nın 2013 yılında farelerde yaptığı çalışmada da 

diyabetik farelerin idrarlarında anlamlı oranda artmış netrin-1 seviyesi tespit 

etmişlerdir.  Plazma netrin-1 seviyesi ve kronik böbrek yetmezliği ilişkisi yeterince 

bilinmemektedir. Bu çalışmada diyabet, albuminüri ve plazma netrin-1 seviyesi 

arasındaki ilişki araştırıldı. 

Netrin-1: Netrinler nöral ve vasküler gelişim için önemli öncü proteinleridir  . Netrin-

1’in Akut Böbrek Yetmezliğinde (ABY) biyomarker olarak kullanılabileceği 

gösterilse de kronik böbrek yetmezliğinde kullanışı tam olarak bilinmemektedir. 

Netrin -1 ve böbrek yetmezliği  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Diyabetes Mellitus 

2.1.1 Diyabetes Mellitus Tanımı ve  Tarihçesi  

 Diyabet, genetik ve immünolojik yapının sebep olduğu bir seri patolojik 

olaylar neticesinde, pankreasın beta hücrelerinden salınan insülinin, mutlak ya da 

göreceli eksikliği veya etkisizliği neticesinde karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizmasında bozukluklara neden olan, kronik, hiperglisemik, metabolik bir 

hastalıktır (Braunwald  ve ark 2001, Yenigün M 2001). 

 Mısır uygarlığında, milattan önce 1500 yıllarına ait Ebers papirüslerinde 

diyabetten bahsedilmektedir. Milattan önce 600 yıllarında eski Hint Uygarlığı’ nda, 

"Charak samhira" isimli tıp kitabında, diyabet üriner hastalıklar arasında 

geçmektedir. M.Ö. 150 yıllarında, Kapadokya'da Areteus, ilk kez "diyabetes" 

terimini kullanmıştır (International Diabetes Federation 2005). 

 Milattan sonra 9. yüzyılda Razi ve 10-11. yüzyılda  İbn-i Sina, diyabet 

hastalarının idrarlarının tatlı olduğunu ve susuzluk hislerinin olduğunu 

söylemişlerdir. 18. yüzyılda William Cullen "Diyabetes" kelimesine, tatlı veya ballı 

anlamındaki "Mellitus" terimini eklemiştir. 1815'te ise Chevreul idrarda bulunan 

şekerin "glikoz" olduğunu açıklamıştır. 

 19. yüzyılda Claude-Bernard glikozun karaciğerde glikojen şeklinde 

depolandığını buldu. 1869 yılında Paul Langerhans pankreas adacık hücresini 

tanımlamıştır. 19. yüzyıl sonlarında Kussmaul, komadaki klinik belirtileri tanımladı 

ve "asidoz" terimini kullandı. 1889 yılında Oskar Minkowski, deneylerinde  

pankreasın diyabetten sorumlu organ olduğunu ispatladı. 

 İnsülinin ocak 1922’de Leonard Thomson isimli çocuğun tedavisinde 

başarıyla kullanılıncaya kadar, erken yaşlarda kendini gösteren bu hastalık ölümcül 

bir hastalıktı. 1936 yılında  Hagedorn protamini kristalize insüline ekleyerek uzun 

etkili insülini buldu. 1955'te oral antidiyabetikler kullanılmaya başlandı (tolbutamid). 

Pankreas nakli ilk kez 1966’da, adacık hücre nakli ise 1990’da yapıldı. 1972 yılında 

saf insülin piyasaya sürüldü. Aynı yıllarda Amerikada oral antidiyabetiklerin 

kardiovasküler komplikasyonlar üzerine faydası heyecanla karşılandı ve hemen 

ikinci kuşak oral antidiyabetikler keşfedildi (Kasper DL ve ark 2005, Nathan DM 

ve ark 2001). 
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 1973 yılında Danimarka'da antikor oluşturmayan, saflaştırılmış insülin türleri 

bulundu. Günümüzde ise "Recombinant DNA" teknolojisiyle insan insülini 

üretilmektedir (Yenigün M ve ark 2001, Watkins PJ ve ark 1996, Erdoğan G 1997). 

  

2.1.2 Diyabetes Mellitus Epidemiyolojisi 

 İnsüline bağımlı olmayan diyabet hastalığının prevalansı, hızla 

yükselmektedir. Amerika Birles ̧ik Devletlerinde (ABD) NHANES III (National 

Health and Nutrition Examination Survey) verilerinde 20  ve u ̈zeri yaşlardaki 

nüfusun (1988–1994 arası) %5,1’inin diyabetik oldug ̆u bulunmuştur (Bennett PH ve 

ark 2003). Yeni bulunan diyabetiklerle birlikte total prevalans rakamı %7,8’dir. 

ABD’de 10 yılda diyabet prevalansı %38 oranında artıs ̧ go ̈stermis ̧tir (King H ve ark 

1998). 

 Türkiye diyabet taraması verileri, ilk defa 1960’lı yıllarda Tu ̈rk Diyabet 

Cemiyeti’nin yaptığı taramalarda bildirilmeye bas ̧lanmıs ̧tır. O do ̈nem, glukozürinin 

sıklığı ile ilgili yapılan c ̧alıs ̧malar 18 yas ̧ üzerindeyaklaşık %1,5-2 arasında bir 

prevalans bildirirken, bu değer ileri do ̈nemlerde gittikçe artmıştır. Tu ̈rkiye’de nüfusa 

yönelik diyabet taramasını ilk kez 1999–2000’de Türk Diyabet Epidemiyoloji 

C ̧alıs ̧ma Grubu (TURDEP-I) yapmış ve eris ̧kin nüfus için  diyabet oranını %7,2 ve 

bozulmuş glukoz toleransı sıklığını  %6,7 olarak bildirmişlerdir (Satman I ̇ ve ark 

2002). 

 Ocak 2010-haziran 2010 arasında 15 ilde 540 merkezde TURDEP-II 

çalıs ̧ması yürütülmüştür. Çalışmaya bölgenin nüfus yapısına uygun olarak randomize 

sec ̧ilen 20 yas ̧ ve üzeri 26499 kişi alınmış ve çalıs ̧ma %92 katılıma oranıyla 

gerçekleşmiştir. TURDEP-II çalışmalarına göre Türk erişkin toplumunda diyabet 

sıklığı %13,7’ye ulaşmıştır. TURDEP-I’in aksine kentsel diyabet sıklığı daha artmış 

bulunmakla birlikte, TURDEP-II c ̧alışmasında kentsel ve kırsal bölgeler arasında 

diyabet sıklıg ̆ı açısından çok anlamlı bir fark bulunmamıştır. Diyabet sıklığı 

erkeklerde kadınlara göre daha düşük bulunmus ̧ olup kadın ve erkekler arasında c ̧ok 

anlamlı fark bulunmamıştır. Bölgesel diyabet prevalansı Kuzey Anadolu’da %14,5 

ile en az iken, Doğu Anadolu’da  %18,2 ile en fazladır. TURDEP-II c ̧alışması 

verilerine  göre 40-44 yaşından itibaren nüfusun en az %10’u diyabet tanısı almıştır. 

Diyabet oranları Malatya’da %20 iken; Antalya, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, 
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Eskis ̧ehir, Denizli, Konya ve Ankara’da ise %15’in üstündedir (Satman İ ve ark 

2010). 

 Dünya üzerindeki 7,125 milyon insanın 382 milyonu diyabet olup bunlar 

ülkelere göre; Tokelau %37,49 ile ilk sırada gelirken, Kuveyt %23,07 ile 9. sırada, 

Mısır %16,80 oranı ile 17. sırada, Türkiye %14,85 oranı ile 23. sırada, Yunanistan  

%4,80 oranı ile 183. sırada,  Mali %1,58 oranı ile 219. sırada sırada gelmektedir 

(Prevalence of Diabetes in the World, 2013). Deg ̆is ̧ik toplumlardaki bu farklı 

prevalans oranları, genetik belirleyicilerin yanı sıra olası c ̧evresel fakto ̈rlerin etkileri 

nedeniyledir. 

  

2.1.3 Diyabetes Mellitus Tanısı ve Sınıflandırılması 

Diyabet tanısı dört yöntemle konulabilir. Bunlar;  

*Diyabet semptomları  varlıg ̆ında, rastgele plazma glukozunun 200 mg/dL ve 

üstu ̈nde olması. Diyabet semptomları; polidipsi, poliu ̈ri,  polifaji,  noktu ̈ri, is ̧tahsızlık, 

ac ̧ıklanamayan kilo kaybı, bulanık görme, halsizlik, çabuk yorulma, ag ̆ız kurulug ̆u,  

inatçı enfeksiyonlar ve inatçı mantar enfeksiyonlarıdır. 

* Açlık glukozunun, en az 8 saatlik gece ac ̧lıg ̆ını takiben 126 mg/dL ve u ̈zerinde 

olması. 

*Standart 75 gram glukoz ile yapılan OGTT sonrası, 2. saat değerinin 200 mg/dL ve 

üzerinde olması. 

* A1C’nin % 6,5 ve u ̈zerinde olmasıdır. 

Yukarıdaki 4 kriterden biriyle tanı konulabilir, ancak aşikar diyabet kliniğinin 

olduğu durumlar dışında, tanının daha sonra diğer bir yöntemle daha doğrulanması 

gerekmektedir (ADA 2015). 

Bozulmus ̧ Glukoz Toleransı (BGT), Bozulmuş Ac ̧lık Glukozu (BAG) ve A1C 

nin 5,7-6,4 arasında olması prediyabet olarak tanımlanmaktadır (ADA 2015). 

Ac ̧lık plazma glukozu <100 mg/dL (5,6 mmol/L) ise normal ac ̧lık glukozu; 

100–125 mg/dL (5,6–6,9 mmol/L) bozulmus ̧ ac ̧lık glukozu; ac ̧lık plazma glukozu 

≥126 mg/dL (7,0 mmol/L) ise diyabetes mellitus olarak kabul edilir. 
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75 gr OGTT (oral glukoz tolerans testi):  2. saat  plazma glukozu <140 mg/dL 

(7.8 mmol/L) ise normal ; 140–199 mg/dL (7,8–11,1 mmol/L) ise bozulmus ̧ glukoz 

toleransı; ≥200 mg/dL (11,1 mmol/L) ise diyabet mellitus’tur. 

Diyabetin güncel sınıflandırması ise; 

*Tip 1 Diyabetes Mellitus: Beta hücre harabiyeti nedeni ile oluşan, mutlak 

insülin eksikliğinin olduğu durumdur. 

*Tip 2 Diyabetes Mellitus: İnsülin direnci zemininde progresif insülin 

salınımından kaynaklanır. 

* Gestasyonel diyabet: Aşikar diyabet olmayan, gebelik sırasında tanı 

konulan diyabetes mellitustur. 

*Diğer spesifik tipler: Beta hücre fonksiyonundaki genetik defektler, kistik 

fibrozis gibi ekzokrin pankreas bezi hastalıkları, HIV/AIDS tedavisinde ve organ 

transplantasyonu sonrası kullanılan ilaçlar ve kimyasallar sebep olur (ADA 2015). 

2.1.4 Asemptomatik Kişilerde Diyabet Taraması 

 VKİ ≥25 kg/m2 olan kişilere ve asya amerikalılarına VKİ ≥23 kg/m2olan 

kişilere aşağıda belirtilen risk faktörlerinden birine sahip olmaları halinde, 45 

yaşından önce diyabet taraması yapılması gerekir. 

*Fiziksel inaktivite 

*Birinci derece yakınında diyabet bulunanlar 

*İri bebek doğurmuş olan veya daha önce gestasyonel diyabetes mellitus 

tanısı alan kadınlar 

*Yüksek diyabet prevalanslı etnik gruplara mensup kişiler 

*Hipertansif kişiler (kan basıncı ≥140/90 mmHg) 

*Dislipidemik olanlar (HDL-kolesterol ≤35 mg/dl veya trigliserid ≥250 

mg/dl) 

*Önceden BTG, BAG saptanan veya A1C si 5,7-6,4 arasındaolan bireyler 

*Polikistik over sendromu olan bayanlar  

*Metabolik sendromu (MS) olanlar 

*İnsülin direnciyle ilgili  hastalık veya bulgulara (akantozis nigrikans) sahip 

olan kişiler 

*Koroner, periferik veya serebrovasküler olay (SVO) bulunanlar 
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*Düşük doğum ağırlıklı doğanlar 

*Doymuş yağ oranı fazla  ve posa oranı az beslenme alışkanlığı olanlar, 

*Şizofrenik hastalar ve atipik antipsikotik ilaç kullananlar. (ADA 2015, 

TEMD kılavuzu 2015). Yukarıdaki risk gruplarının özelliklerini taşımayanlarda, 45 

yaşından başlayarak, 3 yılda bir,  diyabet taranmalıdır (ADA 2015). 

 

2.1.5 Diyabetes Mellitus Tedavisi 

 Diyabetin tedavi hedefi, kan glukozunu normal seviyelere indirmekle beraber 

mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonları önlemek, kardiyovasküler risk 

faktörlerini kontrol altına almaktır. Fazla kilo alımının önlenmesi, kan basıncı 

regülasyonunun sağlanması ve kan lipid düzeyi yüksekliği risk faktörlerinin de 

kontrol altına alınması gerekmektedir. Diyabet tedavisinin vazgeçilmez unsurları; 

hasta eğitimi, uygun beslenme  ve spordur. Bu tedavilere diyabet yönünden risk 

taşıyan kişilerde tanı anından itibaren başlanmalı ve her kontrolde hasta uyumu 

kontrol edilmelidir. Diyabet tanısı alan bir kişide hastalığın kontrol altına alınması ve 

tedavinin başarıya ulaşması için hastaya diyabetin sebepleri, tedavi alternatifleri, 

beslenme ve sporun önemi, kişisel bakım, kan şekeri takibi, tedaviye uyum, 

beklenmedik durumlar ile baş etme, komplikasyonları öğrenme ve önleme gibi 

hususlarda eğitim verilmesi gerekmektedir. Beslenme tedavisi diyabet tedavi ve 

yönetimi için gereken eğitimin en önemli kısmınıdır. Diyabetik kişilerin, tanı 

konduktan sonra en kısa sürede diyetisyene yönlendirilmeleri gerekmektedir (ADA 

2015). Beslenme tedavisi hedefleri metabolik kontrol sağlamak, kronik 

komplikasyonların önüne geçmek veya komplikasyon gelişme oranını düşürmek, 

hastanın kişisel ve kültürel özelliklerine dikkat ederek beslenme ihtiyacını tespit 

etmek ve günlük yaşantıda  karşılaşılması muhtemel  hallerde (akut hastalık,  

hipoglisemi vb) kendi kendini yönetebilme becerisini kazandırmaktır. Beslenme 

tedavisi, diyabette deneyimi olan bir diyetisyen tarafından verilmelidir. Beslenme 

tedavisi HbA1c seviyeleri tip 1 diyabeti olanlarda yaklaşık olarak %1, tip 2 diyabeti 

olanlarda %1-2 civarında düşüş sağlayabilir. Ayrıca,  beslenme tedavisiyle 

hipertansiyon ve dislipidemi gibi diyabete eşlik edebilen hastalıklarda iyileşme olur. 

Kişideki mevcut komplikasyonlar dikkate alınarak  planlanmış düzenli fiziksel 

aktivite tüm diyabetik hastalara önerilmelidir. Düzenli yapılan fizik aktivite ile 

prediyabeti olanlarda insülin direnci azalır ve tip 2 diyabet gelişimi önlenmesine de 

katkıda bulunulmuş olur. Diyabeti olan  kişilerde ise fiziksel aktivite kan glukoz 
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seviyesinin düzenlenmesine, lipid düzeyi  ve  kan basıncının  kontrolünün 

sağlanmasına katkıda bulunur.  Egzersiz programı eğer mümkünse bir egzersiz 

uzmanınca, kişinin yaşam şekli, eşlik eden hastalıklar ve komplikasyonlar göz 

önünde tutularak düzenlenilmelidir. Egzersiz programındaki hedef hastadan hastaya 

farklı olmakla beraber, yararlı olabilmesi için minimum haftada 3 defa olmalı ve 20-

30 dakika sürmeli ve hasta için uygun  kalp hızına ulaştırmalıdır. İdeali  haftada en 

az 150 dakika ve orta derece fizik aktivite yapılmasıdır (TEMD 2015). 

Tip 2 diyabeti olan hastalarda kontrendikasyon yoksa ve hasta tolere 

edebiliyorsa ilk tercih edilmesi gereken oral antidiyabetik ilaç metformin olmalıdır. 

Tip 1 diyabetin tedavisi ve gestasyonel diyabetin tedavisinde ise tedavide insülin 

verilmelidir. Metforminin etki mekanizması glukoneogenez inhibisyonu ve periferik 

dokular ve karaciğerde insüline karşı hassasiyet artışı iledir. Metformin kilo alımı 

üzerine  nötr etkilidir ve hipoglisemi ihtimalini arttırmaz (ADA 2015). 

İnsülin duyarlılığında artış sağlayan bir diğer oral antidiyabetik ilaç grubu da 

tiazolidindion (glitazon)'lardır. Glitazonlar sıvı retansiyonu, ödem ve bayanlarda 

osteoporoz riskini artırabilirler. Ödem yan etkisi sebebiyle kalp yetmezliği olanlarda 

özellikle insülinle beraber kullanılmaz (Yki-Järvinen H ve ark 2004). 

Sulfonilüre grubu ilaçlar, diyabet tedavisindeki en eski oral antidiyabetik 

ilaçlardır. Pankreasın beta hücrelerinde insülin salınmasını artırarak etki ederler. 

Sulfonilüre grubu ilaçların en belirgin yan etkileri kilo artışı ve hipoglisemidir 

(Koski RR. ve ark 2006). 

Glinidler de sulfonilürelerle benzer biçimde pankreasın beta hücrelerindeki 

reseptörlerine bağlanmak suretiyle insülin salınmasını artırırlar. Glinidlerin etki 

süreleri daha kısa olduğu için doz aralığı daha sıktır. Sulfonilürelere göre 

hipoglisemi ihtimali daha düşük olduğu için özellikle yaşlılarda tercih edilebilirler 

(Black C ve ark 2007).  

İnce bağırsakta alfa glukozidaz enzim inhibisyonu ile glukoz emilimini 

önleyen akarboz, özellikle tokluk kan şekeri düşürülmesi için yararlıdır. 

Kısa süre önce kullanılmaya başlanan inkretinmimetikler, bağırsaktan 

salgılanan inkretinleri taklit etmek suretiyle veya inkretinlerin parçalanmalarında 

inhibisyon yaparak etki ederler. Bunlardan glukagon benzeri peptid-1 analogları 

(liraglutid, eksenatid, liksisenatid, vb.) enjeksiyon yöntemiyle kullanılmaktadırlar. 
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Glukagon benzeri peptid-1analogları hipoglisemi yapmazlar ve biraz kilo kaybı 

etkileri vardır (Drucker DJ ve ark 2006). 

Dipeptidil peptidaz-4 enzim inhibisyonu yoluyla endojen inkretinlerin 

etkilerini arttıran dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri de yeni geliştirilen oral 

antidiyabetik ilaçlardandır. Bu grupta bulunan  vildagliptin, saksagliptin ve 

sitagliptin ülkemizde kullanılan ilaçlardır. Linagliptin ve alogliptin’in ülkemizde 

şimdilik onayı yoktur. Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörlerinde hipoglisemi riski 

düşüktür, genel olarak iyi tolere edilirler fakat kilo verdirici etkileri yoktur (Drucker 

DJ ve ark 2006). 

Tanı esnasında HbA1c >%9 olan tip 2 diyabetik hastalarda tedaviye kombine 

oral antidiyabetik ilaçlar veya insülinle başlanmalı, belirgin hiperglisemi 

semptomları olan  ve plazma glukoz düzeyi >300-350 mg/dL ve/veya HbA1c >%10-

12 olan hastalarda ise tedaviye insülinle başlanmalıdır (ADA 2015, TEMD 2015, 

AACE 2015). 

Günümüzde bir çok insülin tipi kullanılmaktadır. Bunlar hızlı etkili, orta 

etkili veya uzun etkili şeklinde sınıflandıkları gibi, insan insülini ve analog insülin 

olarak ta sınıflandırılır. İnsülinler kullanımıyla  ilgili birçok yöntem olmakla beraber, 

tip 2diyabeti olan hastalarda ülkemizde en çok tercih edilen yöntem, sabit karışım 

olarak bulunan hızlı ve uzun etkili insülinlerin disposable kalemlerle günde 2 kez 

veya bazal insülinlerin oral antidiyabetiklerle beraber, günde 1-2 kez 

uygulanmasıdır. Tip 1diyabeti olan hastalarda tercih edilmesi gereken tedavi,  günde 

3 kez öğünlerden önce hızlı veya kısa etkili insülin ile beraber günde 1-2 kez uzun 

etkili (bazal) insülin kullanılmasıdır. Bu hastalarda oral antidiyabetik ilaçlar 

kullanılmaz. Gestasyonel diyabetli kişilerde de  benzer biçimde oral antidiyabetik 

ilaçlar kullanılmaz. Gestasyonel diyabetli bireyler kişiye özel hazırlanmış uygun 

diyet programı ve egzersiz programları ile takip edilir. Glisemik kontrolün 

sağlanamadığı kişilerde insülin tedavisi uygulanmalıdır (ADA 2015, TEMD 2015, 

AACE 2015). 

En son yayınlanan rehberlere göre kan şekeri  regülasyonu için tedavide hedefler 

şöyledir:  
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*İdeal HbAlc düzeyi <%6,5-7,0  olmalıdır. HbAlc hedefleri, ADA da %7,0, 

Turkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ve American Association of Clinical 

Endocrinologists (AACE) rehberlerinde  %6,5 olarak belirtilmiştir. 

 *Açlık ve öğün öncesi kan şekeri seviyeleri ADA da 80-130 mg/dL (AACE 

rehberinde <110 mg/Dl olarak belirtilmiştir). 

*Tokluk kan şekeri seviyeleri <160 mg/dL (ADA da postprandiyal PG 

düzeyinin 180 mg/dL altında olması) önerilmektedir (ADA 2015, TEMD 2015, 

AACE 2015). 

Diyabet süresi kısa ve yaşam beklentisi uzun olan hastalarda, belirgin 

kardiyovasküler hastalığı bulunmayan kişilerde tekrarlayan hipoglisemi ve ciddi yan 

etki oluşturmayacak biçimde daha sıkı [HbA1c %6,0-6,5] hedefler konulabilir. Buna 

karşın ciddi hipoglisemisi bulunan, beklenen yaşam süresi kısa olan, ileri derecede  

komplikasyonları olan hastalarda %7,5-8,0 arasındaki HbA1c değerleri 

hedeflenilebilir (ADA 2015). 

Tedavisinde değişiklik yapılan ve hedef değerlere ulaşılamayan diyabetik  

hastalarda üç aylık periyotlarla, buna karşın tedavide hedefe ulaşılan ve kan şekeri 

düzeyleri stabil olan kişilerde ise en az yılda 2 defa HbA1c ölçümü yapılmalıdır 

(ADA 2015). 

Diyabetik hastalarda her kontrolde  kan basıncı ölçülmü yapılmalıdır. 

Diyabetiklerde kan basıncı hedefleri <140/80 mmHg olmalıdır. Hipertansiyon 

saptanan diyabetiklerde tedavide sağlıklı yaşam tarzı önlemleriyle birlikte eğer 

gerekiyorsa antihipertansif ilaç tedavisi de başlamak gerekir. Diyabetli bireylerde 

hipertansiyon kontrolü zamanla zorlaşır, ortalama 3 farklı antihipertansif ilaç 

kullanmak gerekebilir (Goraya TY ve ark 2002). 

Diyabetik hastalarda hiperlipidemi ve dislipidemi  sıklığı da artmıştır. En az 

yılda bir defa olmak üzere lipid profili (LDL kolesterol, HDL kolesterol,total 

kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeyi) bakılmalıdır. Kan lipid seviyeleri 

için hedef değerler şöyledir: LDL kolesterol <100 mg/dL (kardiyovasküler hastalık 

varlığında <70 mg/dL), HDLkolesterol kadınlarda >50 mg/dL, erkeklerde >40 

mg/dL, trigliserid<150 mg/dL hedeflenen değerlerdir. Bu değerlere ulaşılamadığı 
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taktirde sağlıklı yaşam tarzı değişikliği ile beraber farmakolojik tedavi 

başlanılmalıdır (ADA 2015,TEMD 2015). 

2.1.6 Diyabetes Mellitus Komplikasyonları 

Akut ve kronik komplikasyonları eşlik edebilir. 

Akut komplikasyonlar:Diyabetik ketoasidoz, laktik asidoz, hiperosmolar 

hiperglisemik koma, hipoglisemidir. 

Diyabetin kronik komplikasyonları makrovasküler ve mikrovasküler olarak 

başlıca ikiye ayrılmaktadır: Makrovasküler komplikasyonlar; serebrovasküler 

hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, periferik arter hastalığı olup bunlar 

ateroskleroz zemininde gelişir. (ADA 2015, Barnett ve ark 2008). Diyabetli kişilerde 

ateroskleroz daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta,  birçok segmenti tutmakta ve daha 

yaygın tutulumla seyretmektedir. Diyabetli hastalarda kardiovasküler hastalıklar en 

önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Tip 2 diyabetik hastalarda özellikle koroner 

arter hastalığı riski diyabetik olmayan bireylere göre 2-4 kat daha yüksektir (TEMD 

Kılavuzu 2015, ADA 2015). 

 Mikrovasküler komplikasyonlar ise başlıca retinopati, nöropati, nefropatidir. 

İlk defa 1936 yılında  Kimmelsteil ve Wilson tarafından tariflenen diyabetik 

nefropati, diyabetin en o ̈nemli ve yaşam kalitesini bozan komplikasyonlarındandır. 

Genellikle bo ̈brek yetmezliği ile neticelenir. Son do ̈nem bo ̈brek yetmezliğine neden 

olan en o ̈nemli etken de diyabetik nefropatidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1995 

rakamlarına go ̈re diyabetik nefropati, renal replasman tedavisi gerektiren SDBY 

nedenleri arasında %40 ile birinci sıradadır. Dig ̆er u ̈lkelerde de genel bir artış eg ̆ilimi 

dikkat çekicidir. Bu eg ̆ilimin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte yaşlı 

popülasyonun giderek artması, Tip 2 diyabetiklerin yasam su ̈relerinin uzaması etkili 

fakto ̈rler olabilir (Orhan Y 2001-Arık N 2001). 

 Diyaliz tedavisi go ̈ren veya transplantasyon olmuş diyabetiklerde, diyabetik 

olmayanlara go ̈re beş yıllık yasam beklentisi oldukc ̧a ko ̈tü olup yaklaşık %20 

civarındadır. Ko ̈tü prognoz ve yu ̈ksek tedavi maliyetleri go ̈z o ̈nu ̈ne alındıg ̆ında 

diyabetik nefropatiyi o ̈nleyici tedavilerin ne kadar o ̈nem taşıdığı anlaşılabilir (Arık N 

2001,, Defronzo RA 1998). 
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2.1.6.1 Diyabetik Nefropatide Dog ̆al Seyir 

 Bo ̈brek yetmezlig ̆i gelişen Tip 1 ve Tip 2 DM lu hastalarda bo ̈brek 

hastalıg ̆ının dog ̆al seyri oldukça iyi belirlenmiştir. 

Diyabetik nefropati fizyopatolojik olarak 5 evreden gec ̧er: 

 Evre 1: Hipertrofi-Hiperfiltrasyon Do ̈nemi: Diyabetin başlangıcında 

glomerular hiperfiltrasyon ve hipertrofi bulunur. Her iki belirti de diyabet tedavisi 

veya metabolik kontrol altında birkaç hafta içinde geri dönüşümü olabilen 

bulgulardır.  

Evre 2: Sessiz Do ̈nem: Böbrekte yapısal değişiklikler geliştiği halde henüz 

mikroalbuminüri yoktur, normalbüminüri vardır. Bu dönem diyabetin var olma 

süresinden bağımsızdır. 

 Evre 3: Mikroalbu ̈minüri Bas ̧langıç Do ̈nemi: Yeni başlayan diyabetik 

nefropati vardır. Devamlı mikroalbüminüri bu evrenin en karakteristik belirtisidir. 

Spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı 30-300 dür.Yapısal hasar ilerlemekte fakat 

GFR değişmeden kalmaktadır.  

Evre 4: As ̧ikar Nefropati Do ̈nemi: Aşikar nefropati ve persistan proteinüri 

ile karakterizedir. Serum kreatinini normal veya hafif artmıştır. Tedavi olmadığı 

durumlarda GFR hızlı bir şekilde düşer. Bu evrede hipertansiyon, GFR düştükçe artış 

gösterir. Bu nedenle kan basıncının sıkı kontrolü DN nin ilerlemesini önlemekte 

önemlidir. Aşikar nefropati sıklıkla ciddi retinopati, nöropati, ve periferal ve koroner 

vaskülopati ile birliktedir. 

 Evre 5: Son Do ̈nem Bo ̈brek Yetmezlig ̆i: GFR de belirgin düşüklükle 

karakterizedir. Son dönem böbrek yetmezliği gelişir. Proteinürinin başlangıcından 

itibaren 5 ile 20 sene içinde yaklaşık olarak da 7 sene içinde ortaya çıkar. (Ana M ve 

ark 2010, Pedro R ve ark 2010)  

DNP, erken renal hipertrofik deg ̆işikliklerden bas ̧layarak, renal damarlar, 

glomeru ̈ller, interstisiyum ve tübüllerin ilerlemiş yapısal bozukluklarının ileri 

dönemlerine kadar olan su ̈reci kapsayan bir tablodur (Mauer SM ve ark 1983). 

 Genetik yatkınlık, ırk, cinsiyet, diyabetin bas ̧lama yas ̧ı, hastalıg ̆ın su ̈resi DNP 

gelis ̧imini etkileyen risk fakto ̈rleridir. DNP gelis ̧iminde etkili fakto ̈rler S ̧ekil 2.1’de 

go ̈sterilmiştir (Altıparmak MR ve ark 2001). Glisemik kontrol bozukluğu, 

hipertansiyon, hiperlipidemi, diyetteki yu ̈ksek protein, albu ̈minüri varlıg ̆ı, sigara 
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kullanımı prognozu ko ̈tüleştirmektedir (Earle KK ve ark 2001). Genetik yatkınlık 

varlıg ̆ında, hemodinamik ve metabolik fakto ̈rler arasındaki karmas ̧ık etkiles ̧im DNP 

gelis ̧imini kolaylas ̧tırmaktadır (Cooper ME 1998). DNP gelis ̧imi ic ̧in hiperglisemi 

gereklidir fakat yeterli deg ̆ildir; bazı hastalarda ko ̈tü glisemik kontrol olmasına 

rag ̆men nefropati gelis ̧mez. Bu durum patogenezde dig ̆er fakto ̈rlerin de rolu ̈nü ortaya 

koymaktadır (Gnudi L ve ark 1997). 

  

2.1. 6. 2  Diyabetik Nefropati İçin Risk Faktörleri ve Fizyopatolojisi 

Hiperglisemi: Normal glukoz du ̈zeyi sag ̆landığında mikroanjiopatik lezyonların 

engellenmesi nefropati fizyopatolojisinde hipergliseminin o ̈nemini gösterir. Ko ̈tü 

glisemik kontrol, mikroalbu ̈minu ̈ri miktarını  artırarak erken do ̈nemde diyabetik 

nefropatiye ilerlemeye sebep olmakta, gec ̧ do ̈nemde  ise hipertansiyonun ortaya 

çıkması ile nefropati ko ̈tüleşmektedir. Gerek Tip 1, gerek Tip 2 DM’de nefropati 

sıklığı ile hiperglisemi arasında gu ̈c ̧lu ̈ bir ilişki tespit edilmiştir (Hanssen KF 1997). 

Glukoz, hu ̈crelere dog ̆rudan toksik etki gösterir. Hücrenin c ̧oğalmasına, bo ̈breklerde 

ekstraselu ̈ler matriksin artışını go ̈steren kollajen fibronektin-lamininin artıs ̧ına yol 

ac ̧ar. Mezengial hu ̈creler daha az heparan su ̈lfat sentezler ve bazal membranın 

negatif elektrik yu ̈künün azalmasına ve albu ̈minu ̈ri miktarının artmasına neden olur 

(Tuğrul A 2002). 

Nonenzimatik glukozilasyon; Glukoz ile dolas ̧ımdaki ve dokuların yapısındaki 

proteinlerin arasında gelis ̧en bir reaksiyondur; sonuc ̧ta gec ̧ glukozilasyon u ̈ru ̈nleri 

ortaya c ̧ıkar (Bayraktar M 1997). Gec ̧ glukozilasyon u ̈rünleri de doku hasarına neden 

olmaktadır (Tug ̆rul A 2002) 

Protein kinazlar; Hu ̈crelerin uyaranlara yanıtını, deoksiribo nu ̈kleik asit (DNA) 

sentezini, hormonlara siklik adenozin monofosfat (cAMP) yanıtını artırırlar. 

Diyabette, hiperglisemi neticesinde bu mekanizmanın fazla c ̧alıs ̧masıyla mezengial 

matriks artıs ̧ı, bazal membranın kalınlas ̧ması, kollajen sentezinin artıs ̧ı, vasku ̈ler 

gec ̧irgenlikte artış meydana gelir. ACE inhibito ̈rlerinden ramiprilin diac ̧il gliserol ve 

protein kinaz C aktivitelerini ve albu ̈minu ̈riyi azalttıg ̆ı go ̈sterilmiştir (Osicka TM ve 

ark 2000). 
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Ekstraselu ̈ler matriksin biyokimyasal bozuklukları: Hu ̈cre dıs ̧ı matriks ve 

glomeruler bazal membranın yapı elemanlarından birisi de kollajendir. Diyabette 

kollajende artıs ̧ vardır ve insülin ile bu artışın önüne geçilebilir. Ayrıca, glomeruler 

bazal membranın yapısında bulunan glukozaminoglikan heparan su ̈lfatın da azaldıg ̆ı 

gösterilmiştir. Heparan su ̈lfat ve sialik asit  birlikte glomeru ̈l kapiller duvarın negatif 

elektrik yu ̈künu ̈ sağlamaktadır. Diyabette saptanan heparan su ̈lfat ve sialik asitin  

azalmaları ile glomeru ̈l kapiller duvarının negatif yu ̈kü azalır ve erken do ̈nem 

nefropatinin patogenezinde ve filtrasyon bariyerinin hasarlanmasında rol oynar. 

Proteinler tubulus ve mezengiuma gec ̧erek sonuçta fibrozisin artıs ̧ına neden 

olmaktadır ( Bayraktar M 1997). 

Hemodinamik faktörler: Diyabetin erken dönemlerinde böbrek kan akımında ve 

glomerul hidrostatik basıncında artma oldug ̆u tespit edilmiştir. Bu durum, harap edici 

bazı proteinler ve bazı makromoleku ̈llerin kan damar çeperine ve mezengiumuna 

filtrasyonuna neden olur. Ayrıca, bazal membran  ve mezengiuma ait  

komponentlerinin sentezlenmesini uyarır. Sonrasında kapiller zayıflık oluşmaya 

başlar, fibroziste artış olur ve glomerüllerde skleroz gelis ̧mesine neden olur 

(Bayraktar M 1997). 

Ailesel ve genetik fakto ̈rler: Nefropati gelis ̧iminde en o ̈nemli risk fakto ̈rü 

hiperglisemidir (Remuzzi G ve ark 2002). Fakat, uzun su ̈reli iyi kontrollere rag ̆men 

nefropatinin yine de gelis ̧mesi nedeniyle, genetik fakto ̈rlerin de nefropatinin 

gelişiminde rolünün olabileceg ̆i vurgulanmıştır. Nefropatisi olan diyabetik hastaların 

diyabetli kardes ̧lerinde % 83, nefropatisi olmayan diyabetik hastaların diyabetli 

kardes ̧lerinde ise %17 oranında nefropati tespit edilmiştir. Proteinürisi olmayan 

diyabetiklerin diyabetli c ̧ocuklarında %14, anne ve babadan birinde proteinu ̈ri 

mevcutsa c ̧ocuklarında %23, her ikisinde de proteinu ̈ri mevcutsa c ̧ocuklarında %46 

oranında belirgin proteinu ̈ri oldug ̆u bulunmuştur (Evrenkaya R 2006). 

 Bazı genler; c ̧es ̧itli enzim, hormon, sitokin, büyüme fakto ̈rü, lipid ve yapısal 

komponentlerin u ̈retim ve fonksiyonunu du ̈zenlemektedir. DNP gelis ̧imine yatkınlık 

yaratabilecek aday genlerden bazıları AGT, ACE, AT-II-tip 1 resepto ̈r, nitrik oksit 

sentaz, endotelin-1, apolipoprotein E, aldoz redu ̈ktaz, erken glukozilasyon son u ̈rün 

resepto ̈rü, perlecan, nefrin ve TGF-1β genleridir (Groop P-H ve ark 2003). En c ̧ok 

üzerinde durulan ACE gen polimorfizminin, DNP ve retinopati ile ilis ̧kisi konusunda 
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farklı sonuc ̧lar bildirilmis ̧tir (Parving HH 2001, Araz M ve ark 2001). Ülkemizde, 

Tip 2 diyabetiklerle yapılan bir c ̧alıs ̧mada, so ̈z konusu genin insersiyon/delesyon 

(İ/D) polimorfizmi ile DNP ve retinopati gelis ̧imi arasında bag ̆lantı bulunamamıs ̧tır 

(Araz M ve ark 2001). 

Na-Li kars ̧ılıklı transport sistemi: Hu ̈cre membranında deg ̆is ̧ime neden olan, %89 

genetik etki altında işleyen Na+-Li pompa sistemi, esansiyel hipertansiyon ve onun 

komplikasyonlarıyla ilis ̧kili bulunmuştur. Tip 1 ve tip 2 diyabette de, bu sistem 

aktivitesi ile nefropati arasında ilis ̧ki oldug ̆u tespit edilmiştir. Bu sistem ile birlikte 

özellikle metabolik kontrolu ̈n ko ̈tu ̈ olmasıyla ve diğer fakto ̈rlerle birlikte nefropati 

gelis ̧me riski de artmaktadır (Gnudi L ve ark 1997). 

Na-H antiport sistemi: Ekstraselu ̈ler Na+ iyonu  ile intraselu ̈ler H+ iyonunun 

değis ̧imini sağlayan sistemdir. Nefropatili Tip 1 diyabetik hastalarda yu ̈ksek 

bulunmus ̧ ve bu kis ̧ilerde hipertansiyon (HT) belirlenmis ̧ ve hiperglisemi ile 

aktivitesinde artma tespit edilmiştir (Gnudi L ve ark 1997). 

İnsülin direnci: Azalmıs ̧ insu ̈lin duyarlılıg ̆ının, metabolik ve hemodinamik etkilerin 

katkısı ile nefropati ic ̧in risk oluşturdug ̆u düs ̧ünülmektedir. İnsu ̈lin resepto ̈r geni, Tip 

1 diyabetli ve hızlı nefropati gelis ̧imi olanlarda yu ̈ksek bulunmus ̧tur. 

Mikroalbu ̈minu ̈rinin Tip 1 ve Tip 2 diyabette insu ̈lin direncine es ̧lik ettiği 

go ̈sterilmiştir (Gnudi L ve ark 1997). 

Hipertansiyon: Tip 1 ve Tip 2 diyabetli hastalarda anormal u ̈riner protein atılımı ile 

hipertansiyon olus ̧umu arasındaki ilis ̧kinin farklı oldug ̆unu belirtmek o ̈nemlidir. Tip 

1 diyabetli hastalarda SKB ve DKB yu ̈kselmeleri ancak mikroalbu ̈minu ̈ri ile kendini 

go ̈steren nefropati gelis ̧iminden sonra olmakta iken, Tip 2 diyabetli hastaların ise, 

SKB artıs ̧ı nefropati gelis ̧meden o ̈ncede bulunmaktadır (Schmitz A ve ark 1997). 

Kan basıncı du ̈zeyi aynı zamanda proteinu ̈ri gelis ̧imini doğrudan etkilemektedir. 

Arteryel kan basıncındaki bu ̈yu ̈k deg ̆is ̧iklikler kars ̧ısında glomeru ̈ler perfu ̈zyon 

basıncını ve GFR’yi normal sınırlar ic ̧inde tutabilme yeteneg ̆i, Tip 1 DM ve 

nefropatisi olan hastalarda ve ayrıca Tip 2 DM olan hipertansiflerde bozulmus ̧tur. Ek 

olarak distal tu ̈bu ̈ler sıvıdaki artmıs ̧ sodyum konsantrasyonu, gittikc ̧e artan du ̈zeyde 

terapo ̈tik bir hedef haline gelen RAAS’ini stimu ̈le etmektedir. Anjiotensin- II (AT-

II); vazokonstru ̈ktif etkilerine ek olarak, ilerleyici renal hasara daha da fazla yardımcı 

olan mitojenik ve fibrojenik o ̈zelliklere de sahiptir. Ayrıca, efferent glomeru ̈ler 
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arteriyolu ̈n vazokonstru ̈ksiyonuna neden olur, bu da glomeru ̈ler kapiller basıncı 

yu ̈kseltebilir (Büyükdevrim AS ve ark 2005). 

Glomeru ̈ler Hiperfiltrasyon: Tip 2 diyabetin erken do ̈nemlerinde, dog ̆al insu ̈lin 

direnci sonucu yu ̈kselmis ̧ bulunan insu ̈lin, glomeru ̈ler hipertrofiyi alevlendirebilir ve 

hafifc ̧e yu ̈kselen glukoz ise glomeru ̈ler hiperfiltrasyona neden olmaktadır. Buna bag ̆lı 

olarak, glomeru ̈ler kapillerlerdeki plazma akım hızında, hidrolik basınc ̧ta ve 

intraglomeru ̈ler basınc ̧taki artıs ̧ doğrudan glomeru ̈losklerozun gelis ̧iminden sorumlu 

olmaktadır (Lewis EJ ve ark 1993). 

Sigara alıs ̧kanlığı: Sigara ic ̧imi primer hipertansiyonda, diyabette, primer 

glomeru ̈ler hastalıklarda, bo ̈breg ̆i tutan sistemik hastalıklarda ve kronik hemodiyaliz 

hastalarında veya bo ̈brek transplantasyonu sonrasında bo ̈brek dokusuna zarar vererek 

son do ̈nem bo ̈brek yetersizliğinegidis ̧i hızlandırmaktadır (Orth SR ve ark 2001). 

Sigara bir oksidan ajan olarak TGF-ß1 aracılıg ̆ı ile diyabetik nefropatinin 

patogenezinde rol oynamaktadır (Mur C, Claria J ve ark 2004). 

Dislipidemi: Proteinu ̈risi olan DNP’li hastalarda aterojenik o ̈zellik taşıyan lipid 

fraksiyonlarının artması ile birlikte bu tablo aterosklerotik vasku ̈ler 

komplikasyonlarla bu ̈tünleşmektedir (Goldberg IJ 2001, Nosadini R ve ark 2003). 

Dislipidemi çes ̧itli bu ̈yu ̈me fakto ̈rleri aracılıg ̆ı ile mezengiyal matriksin 

genis ̧lemesine ve diyabetik nefropatinin ilerleyici o ̈zellik kazanmasına yol ac ̧acak 

patolojik sürec ̧lerde rol almaktadır. Ayrıca diyabetik nefropatide AT-II ve lipid 

nefrotoksisitesinin potansiyel etkiles ̧imi bulunmaktadır; Dog ̆rudan oksidatif stresi ve 

okside olmuş düs ̧ük dansiteli lipoprotein (LDL) partiku ̈llerini c ̧oğaltmaktadır. 

Glomerül kapillerindeki permeabiliteyi arttırmakta ve glomeru ̈ler makro moleku ̈l 

kac ̧ağını hızlandırmaktadır. Birc ̧ok sitokin ve kemokinleri kodlayan genlerin 

ekspresyonlarını arttırarak bo ̈brek dokusunda lipid yu ̈klü makrofaj infiltrasyonuna, 

ekstrasellu ̈ler matriks birikimine ve sonunda bo ̈brek hasarına yol ac ̧maktadır 

(Higueruelo S ve ark 1998). 

Diyetteki protein: Günlu ̈k diyette protein içeren yiyecekler glomeru ̈l 

hiperfiltrasyonu hızlandırarak diyabetik nefropatinin progresyonuna neden 

olabildig ̆ini go ̈steren c ̧alıs ̧malar oldug ̆u gibi; yu ̈ksek protein diyetinin GFR’yi ve 

böbrek hacmini artırdıg ̆ını, albu ̈minüriye etkisinin olmadığını go ̈steren c ̧alışmalar da 

mevcuttur (Pedersen MM ve ark 1990). Tip 1 diyabette, protein alımının azaltılması 
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ile mikroalbu ̈minu ̈ri sıklıg ̆ının geriledig ̆i ve ilerlemesinin yavas ̧ladıg ̆ı go ̈sterilmiştir 

(Ritz E ve ark 1999). 

Irk: Pima kızılderilileri, Amerikada yas ̧ayan zenciler, Meksikalılar, Hintliler ve 

Karayibliler’de dig ̆er toplumlara ve beyaz ırka go ̈re daha fazladır (Ritz E ve ark 

1999). 

Cinsiyet: Tip 1 DM’de erkeklerde 1,7 kat, Tip 2 DM’de erkeklerde 5 kat fazladır 

(Ritz E ve ark 1999). 

Diyabetin başlama yas ̧ı: 11-20 yas ̧ arasında ortaya c ̧ıkan Tip 1 DM’lu hastalarda 

risk daha fazladır. Ayrıca testesteron ve prorenin düzeyleri ile glomeru ̈l hipertrofisi 

ilişkili bulunmuştur (Ritz E ve ark 1999). 

Diyabetin süresi: Nefropati ilk 5 yılda nadirdir. 14-16 yıllık diyabet su ̈resinde 

nefropati gelis ̧me riski pik yapmaktadır (Taskiran M ve ark 1998). 

 

2.1.6.3 Diyabetik Nefropati Korunma ve Tedavi 

2.1.6.3.1 Diyabetik Nefropatiden Korunma 

Diyabetik nefropatiden korunmanın yolları hastalıg ̆ın oluşumunda ve ilerleyis ̧inde 

rolü bulunan fakto ̈rleri diyabetik hastada ortadan kaldırmak veya bu etkilerini 

hafifletmekten gec ̧er (Büyükdevrim A.S ve ark 2005). Bu fakto ̈rler, su ̈rekli yu ̈ksek 

ve/veya du ̈zensiz hiperglisemi, tedavisine o ̈zen go ̈sterilmeyen hipertansiyon, kan 

tablosunda nefropatiye gidişi hızlandırdıg ̆ı du ̈s ̧ünülen biyokimyasal (dislipidemi ve 

elektrolit deg ̆is ̧iklikleri) ve hematolojik (anemi) deg ̆is ̧kenler, yas ̧am tarzı (yorucu 

is ̧lerde c ̧alıs ̧mak, du ̈zenli istirahat edememek), ateroskleroz ve alıs ̧kanlıklar (sigara, 

as ̧ırı hayvansal protein ve tuz tüketimi)’dır (Büyükdevrim A.S ve ark 2005). 

Diyet 

 Yüksek proteinli diyet, o ̈zellikle kırmızı et tu ̈ketimi ile oksidatif stres su ̈recini 

arttıran ve hızlandıran besinler (kızartılmıs ̧ kırmızı etler ve sebzeler) kısıtlanmalı 

yada hic ̧ önerilmemelidir (Büyükdevrim A.S ve ark 2005). Oudenrijn Hastanesi İc ̧ 

Hastalıkları Departmanı’nda (Utrecht, Hollanda) Schaap ve arkadas ̧ları (Schaap GH 

ve ark 1993), izokalorik olmak koşulu ve do ̈rder hafta su ̈re ile gu ̈nlu ̈k protein içeriği 

düs ̧ük (30-40 gram) diyetin, kronik glomeru ̈lonefritli, diyabetik nefropatili ve eris ̧kin 

polikistik böbrek hastalıg ̆ı bulunan, tübu ̈lointerstisyel nefritli ve nefrosklerozlu 
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hastalarda, yu ̈ksek (80-90 gram) protein diyetine kıyasla GFR ve efektif renal plazma 

akımında artıs ̧lar saptadıklarını bildirmişlerdir. 

 Yüksek proteinli diyetlerin nitrik oksit (NO) artıs ̧ı yaparak glomeru ̈ler 

hiperfiltrasyona yol ac ̧tığı Tolins ve arkadas ̧ları (Tolins JP ve ark 1995) tarafından 

hayvan deneyleriyle go ̈sterilmis ̧tir.Genellikle o ̈nerilen gu ̈nlu ̈k 0,8 g/kg/gu ̈n protein 

alınmasıdır (Gross JL ve ark 2005-Hollenberg NK ve ark 2004).Gu ̈nlu ̈k yag ̆ 

tüketiminin azaltılması ve besinlerin doymamıs ̧ yağ asitleri ic ̧erig ̆i yu ̈ksek olanlarının 

tercihi de korunmada o ̈nemli bir etmendir (Büyükdevrim A.S ve ark 2005). 

 

Kan Basıncı Kontrolü 

 Mikroalbu ̈minu ̈rinin yeni bas ̧ladıg ̆ı erken evrelerde arter basıncının kontrol 

altında tutulması, böbrek hasarında duraklama ve hatta gerileme meydana 

getirebilmektedir (Jerums G ve ark 2002, Chalmers J ve ark 2004). Gerek sistolik 

gerekse diyastolik hipertansiyon nefropati progresyonunu arttırır. UKPDS’de (United 

Kingdom Prospective Study) 6 yıllık izlem sonrasında sıkı kan basıncı kontrolu ̈nün 

mikroalbu ̈minu ̈ri riskini %29, makroalbu ̈minüri riskini ise %39 oranında azalttıg ̆ı 

go ̈sterilmiştir (UKPDS 1998,DCCTRG 1995). 

 ACE inhibitörlerinin renal koruycu ve antiproteinu ̈rik etkileri efferet 

arteriyolleri genis ̧leterek glomeru ̈l kapiller basıncı azaltması sayesinde olur. Ayrıca 

bu hemodinamik etkilerinden bag ̆ımsız olarak; glomeru ̈l boyutlarını ve glomeru ̈l 

gec ̧irgenlig ̆ini etkileyerek, poliyonik heparan su ̈lfatı arttırıp glomeru ̈l membranının 

negatif elektrik yu ̈künü yu ̈kselterek te glomeru ̈l fonksiyonunu etkiledig ̆i 

go ̈sterilmiştir. Bu bulgular normotansif normoalbu ̈minu ̈rik hastalarda da ACE 

inhibitörleri kullanımının o ̈nerilmesine yol ac ̧mıştır (İmamoğlu S ̧ ve ark 2009). 

Diyabeti olan hastalarda antiproteinürik etki için ACE inhibitörleri yanısıra 

anjiyotensin reseptör blokerleri ve kalsiyum kanal blokerleri de kullanılabilir (ADA 

2015). 

2.1.6.3.2 Erken Dönem Diyabetik Nefropati  Tedavisi 

 Diyabetik nefropati yeterli tedavi edilmezse GFR’de yılda 7-14 ml/dk azalma 

beklenir (İmamog ̆lu S ̧ ve ark 2009). 
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Glisemi kontrolü 

 Tip 1 ve tip 2 diyabetik hastalarda iyi glisemik kontrol mikroalbu ̈minu ̈ri 

gelis ̧me riskini azaltmaktadır. I ̇ntensif glisemik kontrol ile mikroalbu ̈minu ̈ri 

gelis ̧iminde elde edilen gerileme tip 1 diyabetlilerde yapılan DCCT (Diabetes 

Control and Complications Trial) c ̧alıs ̧masında %25 iken, tip 2 diyabetlilerde yapılan 

UKPDS (United Kingdom Prospective Study) c ̧alıs ̧masında ise %34 bulunmus ̧tur 

(UKPDS 1998, DCCTRG 1995). 

 

Hipertansiyon 

 Diyabet tedavisinde ideal bir antihipertansif tedavi ajanının metabolik ac ̧ıdan 

karbonhdrat metabolizmasına zarar vermemesi, insu ̈lin sekresyonu, insu ̈linin etkisini, 

karacig ̆er glikoz u ̈retimini deg ̆is ̧tirmemesi ve ve kontr-regu ̈ler hormon davranıs ̧larını 

inhibe etmemesi, hipoglisemiye neden olmaması veya hipoglisemi belirtilerini 

maskelememesi, dislipidemiyi s ̧iddetlendirmemesi, ortostatik hipotansiyona yol 

ac ̧maması, koroner veya periferik vasku ̈ler hastalıg ̆ı alevlendirmemesi ve bo ̈ylece 

böbreg ̆i koruması beklenmelidir (Becker KL ve ark2001). 

 Diyabetik hastalarda kan basıncı kontrolu ̈nde genel hedef ≤130/80 mmHg, 

proteinu ̈ri es ̧lik ediyorsa ≤125/75 mmHg olmalıdır (Beaser RS ve ark 2007). ACE 

inhibitörleri sistemik kan basıncı regu ̈lasyonu yanı sıra dog ̆rudan glomeru ̈l içi basıncı 

azaltıcı etkisi nedeniyle hipertansif hatta normotansif diyabetlilerde kullanılmıs ̧ ve 

diyabetik nefropati u ̈zerinde olumlu etkileri bildirilmis ̧tir (Akpolat T ve ark 2007). 

IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) ve RENAAL (Reduction of Endpoints 

in Non-insulin-dependent Diabetes Mellitus with Angiotensin II Antagonist 

Losartan) c ̧alıs ̧maları anjiotensin resepto ̈r blokerleri ajanlarının da hem nefropatinin 

progresyonunu azalttıkları, hem de kardiyovasku ̈ler mortalite hızlarını da 

azaltabileceklerini ortaya koymus ̧lardır (Brenner BM ve ark 2001, Lewis EJ ve ark 

2001). Yeterli kan basıncı kontrolu ̈ sağlanamayan hastalarda anjiyotensin reseptör 

blokerleri ve non-dihidropiridin kalsiyum kanal blokerlerinin kullanılması 

önerilmektedir. Bu ajanların da proteinu ̈riyi azaltarak nefropati ilerlemesini 

önleyebilecekleri o ̈ne su ̈rülmektedir (ADA 2015). 
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Dislipidemi 

 Nefropatisi olan diyabetik hastaların aterosklerotik komplikasyonlara eg ̆ilimli 

ve sıklıkla yu ̈ksek du ̈zeyde aterojenik plazma lipid profiline sahip oldukları iyi 

bilinmektedir. Bu hastaların lipid du ̈zeyleri izlenmeli ve hedef du ̈zeylerde 

tutulmalıdır (İmamog ̆lu Şve ark 2009). 

 Diyabette renal fonksiyolar bozulmaya bas ̧ladığında LDL-kolesterol, total 

kolesterol ve trigliseridler artarken, HDL-kolesterol azalmaya bas ̧lar. Dislipideminin 

oldug ̆u diyabetik nefropatili vakalarda hedef deg ̆erler LDL- kolesterol ic ̧in 100 

mg/dl’nin ve trigliserid ic ̧in 150 mg/dl’nin altı, HDL- kolesterol ic ̧in ise 45 mg/dl’nin 

üzeridir (Büyükdevrim A.S ve ark 2005). Statinlerin diyabetik nefropatideki olumlu 

etkilerinin LDL-kolesterolu ̈ düs ̧ürücu ̈, endotel disfonksiyonunu iyiles ̧tirici ve LDL 

oksidasyonunu azaltıcı mekanizmalar u ̈zerinden olduğu du ̈s ̧ünülmektedir (Nosadini 

G ve ark 2003). 

 

2.1.6.3.3 Son Dönem Böbrek Yetmezliği Tedavisi 

 

Renal replasman tedavisi bas ̧lıg ̆ı altında toplanmaktadır;  

a-Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) 

b-Aralıklı Periton Diyalizi (APD)  

c-Hemodiyaliz (HD) 

d-Renal transplantasyon 

 

 

2.2 Netrin  

Netrinler nöral ve vasküler gelişim için önemli öncü proteinleridir   (Freitas C 

ve ark. 2008). Rapor edilen ilk netrin nematod solucanı olan Caenorhabditis elegans 

da bulunduğu tespit edilmiştir (Ishii N ve ark 1992). Vertebralılarda  birden fazla 

netrin geni bulunmaktadır.  Memeliler için beş netrin ifadesi tanımlanmıştır (1,3,4, 

G1 ve G2). Netrin 1-4 salgılanabilir proteinlerdir. G1 ve G2 netrinleri plazma 

membranına karboksi-terminal glycosylphosphatidylinositol (gpi) kuyrukları ile 

bağlanır ve reseptör görevi görürler .  G netrinlerinin netrin 1, 2 ve 3 den bağımsız 

geliştiği düşünülmektedir (Nakashiba T ve ark 2000). G netrinleri sadece omurgalı 

havyan türlerinde görülmektedir. 
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Netrin-1, 50-75 kd ağırlığında laminin benzeri  bir proteindir (Basnakian AG 

ve ark 2008). Bütün netrinler laminin süper familyasının üyeleridir. Netrin 1, 2 ve 3 

ün aminoterminal dizilişinin 2/3’ü laminin-y1 zincirinde görülen amino-terminal 

dizilişine benzemektedir (Serafini T ve ark 1994, Wang H ve ark 1999) ve G1, G2 ve 

4 netrinlerinin amino-terminal zincirleri ise en çok laminin- β1 zincirinin amino 

terminal dizilişine benzemektedir  (Basnakian AG ve ark 2008, Serafini T ve ark 

1994, Yin Y ve ark 2000). Netrin-1 Akut Böbrek Yetmezliğinde (ABY) biyomarker 

olarak kullanılabilmektedir (Sri S.Adiyanti ve ark 2012). Yapılan bir çalışmada, 

böbrekteki fizyolojik hasarın başlamasından sonra bir saat içinde idrarda yükselmeye 

başladığı ve 3 saat içinde 30-40 kat seviyesi yükseldiği ve pik seviyesine 6 saat sonra 

ulaştığı gösterilmiştir (Reeves BW ve ark 2008). Hipoksik ve toksik böbrek 

bozukluğunda netrin-1 evrensel bir biyomarker olarak kullanılabilir, bu yüzden 

doğumsal nedenli akut böbrek yetmezliği (ABY) dahil olmak üzere ABY nin çeşitli 

türleri için potansiyel olarak  kullanılabilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu ile 

indüklenen netrin-1 atılımının neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), 

interleukin-18 (IL-8), kidney injury molecule-1 (KIM-1), N-acetyl-β-

glucosaminidase (NAG), cysteine rich protein 61 (CYR 61), hepatocyte growth 

factor (HGF), meprin A ve exosomal Fetuin A gibi diğer göstergelere kıyasla daha 

büyük değer taşıdığı gözlenmektedir. Ayrıca ABY sonrası prognostik belirteç olarak 

kullanılabilir netrin-1 idrar düzeyi reperfüzyon sırasında normale dönmektedir. 

Netrin-1 in renal disfonksiyon meydana geldikten sonra hızla atılma eğilimi vardır. 

Mekanizması tam bilinmemekte ve ileri çalışmalar gerektirmektedir (Reeves BW ve 

ark 2008). 

 Farelerde yapılan bir çalışmada farelere deneysel diyabet oluştularak, 

farelerin idrarında netrin -1 ve albüminüri seviyesi karşılaştırılmış, sonuç olarak 

albumünüri artmadan idrar netrin-1 seviyesi anlamlı derecede artmış bulunmuş. 

(White jj ve ark 2013). 

 Netrin-1 ve böbrek yetmezliği için yapılan çalışmalar idrar netrin üzerine 

yoğunlaşmıştır. Kan netrin seviyesi ve böbrek yetmezliği ilişkisi yeterince 

bilinmemektedir. Biz çalışmamızda albüminüri ve plazma netrin-1 seviyesi 

arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık. 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Bu araştırma, 18 yaş üzeri, diyabetli ve diyabetli olmayan bireylerde 

albuminüri ve kan netrin-1 seviyesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla 

planlanmıştır. Çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmadır.  

3.2 Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Evreni 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi etik komisyonu tarafından 09,09,2014 tarihi 

2014/15 sayılı karar ile yapılması onaylanan bu çalışma 30,10,2014-06,08,2015 

tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği Diyabet Eğitim Polikliniği ve 

Periyodik Muayene Polikliniğinde yürütüldü.  

Bu çalışmaya Amerikan Diyabet Birliği’nin kılavuzunda (ADA 2015) 

belirtilen kriterlere göre teşhisi konulmuş olup takip ve tedavi altında olan, erişkin tip 

2 diyabetes mellitus hastalığı olan 60 hasta vaka grubuna, Selçuk Üniversitesi Aile 

Hekimliği Periyodik Muayene Polikliniğine başvuran diyabetes mellitus hastalığı 

olmayan 60 birey ise kontrol grubuna alınması planlandı. 

3.3. Çalışmaya Alınma ve Alınmama Kriterleri 

 Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği diyabet polikliğine başvuran; diyabeti 

olan 60 hasta ve  aile hekimliği polikliniğine farklı sebeplerle başvuran diyabeti 

olmayan 56 birey çalışmaya alındı. Diyabetik olmayan gruptaki 4 bireyin plazma 

numuleri hemolizli olduğu için çalışmadan çıkarıldı. Kontrol grubuna alınacak 56 

bireyin diyabet hastası olmadığı aile hekimliği polikliniğinde parmak ucu açlık kan 

şekeri ölçümü yapılarak ekarte edildi. Diyabeti olan ve olmayan her iki grup bireyler, 

yaş, cinsiyet ve sosyokültürel düzeyden eş tutuldu. SVO öyküsü olanlar, nörolojik 

hastalığı olanlar, sigara içenler, enfenksiyonu olanlar, gebeler, tanı almış karaciğer 

yetersizliği olanlar, daha önce tanı almış malignite tanısı olan hastalar, laktasyon, 

antikonvülzan ilaç kullananlar ve çalışmaya katılmak istemeyen hastalar çalışmaya 

dahil edilmedi. 

3.3.1. Araştırmadan Çıkarılma Kriteri: Bireyin çalışmadan çıkma isteği. 

3.4. Verilerin Toplanması ve Çalışmanın Yapılması 

 Çalışma öncesinde her katılımcıdan Dünya Tıp Birliğinin Helsinki 

Deklarasyonu’na uyumlu aydınlatılmış onam formu alındı (Ek-A). 



23 
 

 Çalışmaya alınan bireylereSelçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri  

Koordinatörlüğü tarafından sağlanan maddi kaynak ile netrin-1 düzeyleri ELISA 

yöntemi ile Human Netrin-1 (NTN1) ELISA Mybiosource MBS044526 markalı 

hazır ticari kit kullanılarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim 

Dalı laboratuvarında ölçüldü.  

3.5. Anket Bilgileri 

 Katılımcıların sosyodemografik özelliklerini, koroner arter hastalığı risk 

faktörlerini, içeren 24 sorudan oluşan anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile 

uygulandı (Ek-B). DM’ye bağlı daha önce tanı konmuş göz, nörolojik 

komplikasyonlarının olup olmadığı hasta dosyalarından son bir yıllık verileri 

retrospektif taranarak belirlendi. 

3.5.1. Ankette Yer Alan Sosyodemografik Değişkenler Ve Antropometrik 

Parametreleri 

 Çalışmaya katılanların boyları ayakkabıları çıkartılarak, ağırlıkları, bel ve 

kalça çevreleri ceket ve üstteki fazla giysiler çıkartıldıktan sonra standart baskül ve 

boy ölçer ve esnemeyen mezuro yardımı ile ölçüldü ve vücut kitle indeksi 

(VKİ)=ağırlık/boy² (m²) formülü ile hesaplandı. 

 -Bireylerin yaşı; doğum tarihleri resmi kimlik belgelerinden kaydedilerek 

hesaplandı. 

 -Cinsiyetleri; kadın ya da erkek olarak kategorize edildi. 

 -Medeni durumu; evli, hiç evlenmemiş, dul, boşanmış, ayrı yaşıyor diye 

kategorize edildi. 

 -Meslekleri; işçi, memur, esnaf, özel sektör, emekli, ev hanımı, akademisyen, 

çiftçi olarak kategorize edildi. 

 -Yaşadığı yer; hayatlarının büyük bölümünü geçirdikleri yer sorgulandı. Köy-

kasaba, ilçe ve il olarak kategorize edildi. 

 -Eğitim durumu; okuryazar değil, okuryazar, ilkokul mezunu, ortaöğrenim, 

lise, üniversite ve üzeri diye kategorize edilerek sorgulandı. 
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3.5.2. Hastaların Komorbid Hastalıklarının Ve İlaçlarının Sorgulanması 

 -Diyabete bağlı komplikasyonların (retinopati, nöropati, nefropati) olup 

olmadığı dosyaları retrospektif taranarak belirlendi. 

 -Kullandığı diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve diğer ilaçları sorgulandı. 

 -Hipertansiyon varlığı, bireylerin kan basıncı ölçümleri 10 dakikalık 

istirahatten sonra sfingomanometre ile sorumlu araştırmacı tarafından yapıldı. 

Yapılan ölçümlerde sistolik kan basıncı ortalaması 140 mmHg üzerinde ya da 

diyastolik kan basıncı 90 mmHg üzerinde olan bireylerle hastalık öyküsünde 

önceden HT tanısı konmuş olan ya da antihipertansif ilaç kullanan bireyler “HT var”, 

diğerleri “HT yok” olarak gruplandırıldı (Chobanian ve ark 2013, JNC 7).  

 - Hiperlipidemi varlığı, kontrol grubunun daha önce yaptırmış olduğu 

tahlillere göre kendi ifadelerinden, vaka grubunun ise dosyaları taranarak tespit 

edildi.  

 -Diyabetik bireylerdeki serum kreatinin, hemogram değerleri hastaların 

dosyaları taranarak elde edildi. GFR (mL/dk/1,73 m2 ) = (175xserum kreatini) -1,154 x 

(yaş) -0,203 x (0,762 kadın ise) x (1,212 Afrikalı-Amerikalı ise) formülü ile GFR 

değerleri hesaplandı (Levey AS ve ark 1999). GFR ye göre; GFR ≥90 ml/dk/1,73 m2 

ise normal, 60-89 ml/dk/1,73 m2 ise hafif  azalmış GFR, 30-59 ml/dk/1,73 m2 ise 

orta düzeyde azalmış GFR, 15-29 ml/dk/1,73 m2 ise ileri düzeyde azalmış GFR, <15 

ml/dk/1,73 m2 veya hastaya dializ uygulanıyorsa son dönem böbrek yetmezliği 

şeklinde sınıflandırılır (TEMD 2015). 

3.5.3. Yaşam Tarzı Alışkanlıklarının Sorgulanması 

 -Egzersiz yapma durumları; haftada 1, haftada 2-3, ayda birkaç gün 

yapmalarına ya da hiç yapmamalarına göre dört şekilde kategorize edildi. 

 -Sigara içme özellikleri; çalışmaya sigarayı en az 2 ay önce bırakmış hastalar 

alındı.Sigarayı bırakmış kişilere sigarayı kaç yıl kullandığı, günde kaç tane içtiği, ne 

zaman bıraktığı sorgulandı.   
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3.6. Kan Örneklerinin Analizi 

 Kan parametrelerinin ölçüm yapılacağı cihazın, günlük, aylık ve 3 aylık 

standart bakım ve kalibrasyonları, anabilim dalı teknisyeni ve yetkili teknik servis 

elemanları tarafından düzenli olarak yapılmaktaydı.  

Kişilerin kan örnekleri dirsek ön yüzündeki antekubital bölgeden %70’lik 

alkollü pamukla temizlendikten sonra alınarak EDTA’lı tüplere konuldu. 2800 

rpm’de 4 C’de yirmi dakika santrifüj edildikten sonra plazma örnekleri ependorf 

tüplere konulup, -80 C’de çalışma anına kadar muhafaza edildi. Netrin-1 düzeyleri 

ELISA yöntemi ile Human Netrin-1  ELISA Mybıosource MBS044526 markalı hazır 

ticari kit kullanılarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

laboratuvarında çalışıldı.  

 

3.7. İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 16,0 programı 

kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma 

kullanıldı. Kategorik verilerin sıklık dağılımları verilerek gruplar arasında Chi-squre 

testi kullanıldı. İki ayrı grubun belli bir değişkene ait ölçümlerini karşılaştırmak için 

normal dağılan gruplar için Student-t testi, normal dağılmayan gruplar için Mann-

Whitney U testi  kullanıldı. Çoklu grupların karşılaştırılması için, One-Way ANOVA 

testiyle birlikte Tamhane’s T2 testi yapıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiyi 

belirlemede normal dağılan gruplar için Pearson korelasyon analizleri, normal 

dağılmayan gruplar için Spearman Testi kullanıldı. Korelasyon katsayısı (r); 0,000-

0,249 arası zayıf; 0,250-0,499 arası orta; 0,500-0,749 arası güçlü; 0,750-1,000 arası 

çok güçlü ilişki olarak değerlendirildi. Önemlilik düzeyi olarak p<0,05 alındı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamıza 60 diyabetik  ve 56 diyabetik olmayan hasta alındı. 

Çalışmamıza katılan 116 bireyin yaş ortalaması 54,06±9,63 (min:32, max:73, 

median:54), VKİ ortalaması 30,11±4,85 kg\m² idi (min:19,63, max:44,44, 

median:29,62).  

Çalışmaya alınan bireyler;  60 diyabetik ve 56 diyabetik olmayan hasta olmak 

üzere ikiye ayrıldı. Diyabetik grubunun yaş ortalaması 54,01±10,30, diyabetik 

olmayan grubun yaş ortalaması 54,10±8,96 idi ve istatistiksel açıdan diyabetik olan 

ve olmayan grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0,960). Diyabetik grubunun VKI 

ortalaması 30,56±4,72, diyabetik olmayan grubun VKI ortalaması 29,64±4,97 idi ve 

istatistiksel açıdan diyabetik olan ve olmayan grup arasında anlamlı fark yoktu 

(p=0,309). Diyabetik grubun %46,7’si  (n=28) kadın, %53,3 (n=32) erkek, diyabetik 

olmayan grubun %50,0’si  (n=28) kadın, %50,0’si (n=28) erkek idi ve istatistiksel 

açıdan diyabetik olan ve olmayan grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0,720) (Tablo 

4.1).  

Tablo 4.1:  Diyabeti Olmayan ve Olan Grup  Arasında Eş Tutulan Özellikler 

 

Vaka grubundaki 60 kişiden %45’i (n=27) ev hanımı, %10’u (n=6) işçi, 

%10’u (n=6) memur, %18,3’ü (n=11) özel sektör çalışanı, %16,7’si (n=10) 

emekliydi. Kontrol grubundaki 56 kişiden %44,6’sı (n=25) ev hanımı, %16,1’i (n=9) 

işçi, %17,9’u (n=10) memur, %8,9’u (n=5) özel sektör çalışanı, %12,5’i (n=7) 

emekliydi. Diyabeti olan olmayan grup arasında meslek grupları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,364). Vaka grubunda %26,7’si (n=16), 

kontrol grubunun %10,7’si (n=6) köy, kasabada ve ilçede yaşıyordu. Vaka grubunun 

%73,3’ü (n=44), kontrol grubunun % 89,3’ü (n=50) ilde yaşıyordu. Diyabeti olan 

olmayan grup arasında yaşadıkları yer açısından istatistiksel anlamda farklılık 

vardı.Diyabeti olmayan gruptaki bireylerde ilde yaşama oranı diyabeti olan hastalara 

 Diyabeti Olmayan 

(n=56) 

Ort±SS 

 n               % 

Diyabeti Olan 

(n=60) 

Ort±SS 

 n              % 

 

  

  X2/t 

 

        p 

Yaş(Yıl) 54,10±8,96 54,01±10,30  0,050 0,960 

VKİ(kg/m2) 29,64±4,97 30,56±4,72 -1,023 0,309 

Cinsiyet   

Kadın  28   50,0 28   46,7  0,129 0,720 

Erkek  28   50,0 32   53,3   

Toplam 56 100,0 60 100,0   
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göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,029). Vaka grubunun %68,4’ü 

(n=41) ilkokul ve öncesi, %18,3’ü (n=11) ortaokul ve lise, % 13,3’ü (n=8) üniversite 

ve üzeri; kontrol grubunun  %53,6’sı (n=30) ilkokul ve öncesi, %26,8’i (n=15) 

ortaokul ve lise, % 19,6’sı (n=11) üniversite ve üzeri olup diyabeti olan olmayan 

grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu  (p=0,265). Vaka grubunun 

%90’ı (n=54) evli, %10’u (n=6) evli değil iken, kontrol grubunun %92,9’u (n=52) 

evli, %7,1’i (n=4) evli değil idi. Diyabeti olan olmayan grup arasında medeni durum 

bakımından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,584) (Tablo 4.2). 

Tablo 4.2. Diyabeti Olmayan ve Olan Grup Bireylerin  Sosyodemografik 

Özellikleri 

 

       Diyabeti Olmayan                          

(n=56) 

            n                  % 

       Diyabeti Olan 

      (n=60) 

       n                 % 

 

χ² 

 

p 

Meslek      

 Ev hanımı           25                 44,6         27                  45,0  4,324 0,364 

 İşçi              9                 16,1  6                  10,0   

 Memur           10                  17,9  6                  10,0   

 Özel sektör     5                    8,9   11                 18,3   

 Emekli  7                  12,5          10                16,7   

Yaşadığı yer      

 Köy-kasaba-ilçe 6                  10,7 16                  26,7   4,796                 0,029 

 İl 50                  89,3 44                  73,3   

Eğitim Durumu     

 İlkokul ve öncesi 30                  53,6   41                  68,4 2,659 0,265 

 Ortaokul ve Lise 15                  26,8   11                  18,3   

 Üni ve ↑          11                  19,6     8                  13,3   

Medeni Durum     

 Evli           52                  92,9   54                  90,0 0,300 0,584 

 Evli değil             4                   7,1           6                  10,0   

Toplam  56                100,0         60               100,0   
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Çalışmamıza katılan vaka grubunun (n=60) plazma netrin-1 düzeyleri 

ortancası  4,655  pg/ml, kontrol grubunun (n=56) plazma netrin-1 düzeyleri ortancası 

4,105 pg/ml olup diyabeti olan  grubun  diyabeti olmayan gruba göre plazma netrin-1 

ortancaları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,011). Vaka grubunun 

(n=60) AKŞ ortancası 144,5mg/dL, kontrol grubunun (n=56) AKŞ ortancası 99 

mg/dL olup, diyabeti olan  grubun  diyabeti olmayan gruba göre AKŞ ortancaları 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,000). Vaka grubunun (n=60) LDL 

ortalaması 123,86±37,05 mg/dL, kontrol grubunun (n=56) LDL ortalaması 

148,63±58,19 mg/dL olup, diyabeti olan  grubun  diyabeti olmayan gruba göre LDL 

ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,007). Vaka grubunun 

(n=60) HDL ortancası 39 mg/dL, kontrol grubunun (n=56) HDL ortalaması 41,5 

mg/dL olup, diyabeti olan  grubun  diyabeti olmayan gruba göre HDL ortancaları 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,010). Vaka ve kontrol grubunun 

GFR leri karşılaştırıldığında vaka grubunun (n=60) GFR ortalaması 92,10±21,02 

ml/dk iken,   kontrol grubunun (n=56) GFR ortalaması 100,95±13,42 ml/dk idi. GFR 

açısından, diyabeti olan  grubun  diyabeti olmayan gruba göre GFR ortalamaları 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,008). Vaka grubunun (n=60) 

kreatinin ortancası 0,81 mg/dL, kontrol grubunun (n=56) kreatinin ortancası 0,76 

mg/dL olup, diyabeti olan  grubun  diyabeti olmayan gruba göre serum kreatin 

ortancaları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,022).  

Vaka grubunun (n=60) TG ortancası 180,500 mg/dL, kontrol grubunun 

(n=56) TG ortancası 136,5 mg/dL olup diyabeti olan olmayan grup arasında TG 

ortancaları açısından istatistiksel  anlamlı fark yoktu (p=0,790). Vaka grubunun 

(n=60) TK ortancası 206 mg/dL, kontrol grubunun (n=56) TK ortalaması 215 mg/dL 

olup diyabeti olan olmayan grup arasındaTK ortancaları açısından istatistiksel  

anlamlı fark yoktu (p=0,097). Vaka grubunun (n=60) spot idrarda 

mikroalbumin/kreatinin ortancası 8 mg/dL, kontrol grubunun (n=56) spot idrarda 

mikroalbumin/kreatinin ortancası 29 mg/dL olup diyabeti olan olmayan grup 

arasında spot idrarda mikroalbumin/kreatinin ortancaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark vardı (p=0,000). Vaka grubunun (n=60) HbA1C ortalaması %8,10±1,67 

idi (Tablo 4.3). 
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Tablo 4.3: Diyabeti Olmayan ve Olan Bireylerin Kan Parametrelerinin 

Karşılaştırılması 

*Mann Whitney U testi 

** Student-t testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyabeti Olmayan 

(n=56) 

Ort±SS/ortanca 

       Diyabeti Olan 

(n=60) 

Ort±SS/ortanca 

 

     t/z 

 

p 

Netrin-1                4,105        4,655  -2,536 0,011* 

AKŞ                   99      144,500  -7,952 0,000* 

LDL    148,63±58,19 123,86±37,05   2,753 0,007** 

HDL        41,500                  39  -2,583  0,010* 

TG                136,5        180,5  -1,757  0,79* 

TK                  215          206  -1,658 0,097* 

GFR    100,95±13,42   92,10±21,02   2,718 0,008** 

Kreatinin          0,760          0,810  -2,292 0,022* 

Spot idrar 

mikroalbumin/kreatinin 
            8   29  -3,731 0,000* 

HbA1C             -     8,10±1,67 - - 

Diyabet Süresi                     -       7,30±6,81 - - 
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Diyabeti olmayan ve diyabeti olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı 

<30 olan gruplar arasında istatiksel olarak anlam yoktu (p=0,882). Diyabeti olup spot 

idrarda mikroalbumin/kreatin oranı >30 olan grupta plazma netrin-1 seviyesi, 

diyabeti olmayan ve diyabeti olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı <30 olan 

grupların her ikisine göre de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti.  (p=0,004 

ve p=0,023) (Tablo 4.4). 

 

Tablo 4.4: Diyabeti Olmayan, Diyabeti Olup Spot İdrarda 

Mikroalbumin/Kreatin Oranı <30 Olan ve  Mikroalbumin/Kreatin Oranı >30 

Olan Gruplar Arasında Netrin-1 Karşılaştırması 

 

 

Netrin-1 seviyesi ile yaş, AKŞ, kreatin ve LDL seviyesi arasında pozitif 

yönde korelasyon olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlılık yoktu (r=0,055 

p=0,555, r=0,157 p=0,093, r=0,157 p=0,091, r=0,051 p=0,589). Netrin-1 seviyesi ile 

BMI ve HDL seviyeleri arasında negatif yönde korelasyon vardı fakat istatistiksel 

olarak anlamlılık yoktu (r=-0,014 p=0,881, r=-0,031 p=0,743). Netrin-1 seviyesi ile 

diyabet süresi ve HbA1c arasında pozitif yönde korelasyon ve istatiksel olarak 

anlamlı fark vardı (r=0,199 p=0,033, r=0,251 p=0,007). Netrin-1 seviyesi ile GFR 

arasında negatif yönde zayıf güçlükte korelasyon ve istatiksel olarak anlamlı fark 

vardı (r= -0,230  p=0,013). Netrin-1 seviyesi ile diyabet süresi ve GFR arasında zayıf 

güçlükte korelasyon varken, HbA1c ile orta güçlükte korelasyon vardı (r=0,199, r= -

0,230, r=0,251) (Tablo 4.5). 

 

 

 

 

 

Diyabeti 

Olmayan 

(n=56) 

Ort±SS 

Diyabeti Olup 

Mikroalbumin/ 

Kreatin<30  

(n=30) 

Ort±SS 

Diyabeti Olup 

Mikroalbumin/ 

Kreatin >30 

(n=30) 

Ort±SS 

P 

Netrin-1      4,21±1,57        4,59±2,87      7,60±5,17          0,000 
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Tablo 4.5: Netrin-1 Seviyesinin Yaş, BMI, DM Süresi, AKŞ, LDL, HDL, 

Kreatin, GFR ve HbA1c ile Korelasyonu 

 Yaş BMI DM 

süresi 

 AKŞ LDL HDL Kreatin GFR HbA1c 

Mikroalbumin/

Kreatin 

Netrin-1 

 

r 

p 

0,055 

0,555* 

-0,014 

 0,881* 

0,199 

0,033* 

0,157 

0,093** 

0,051 

0,589* 

-0,031 

  0,743** 

0,157 

0,091** 

-0,230 

0,013* 

0,251 

0,007* 

0,437 

P<0,0001** 

*Pearson Testi 

**Spearman Testi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5.TARTIŞMA 

Diabetes Mellitus, immün ve genetik yapının sebep olduğu bir seri patolojik 

olaylar neticesinde, pankreasın beta hücrelerinin salgıladığı insülin hormonunun, 

mutlak veya göreceli eksikliği veya etkisizliği sonucunda yağ, karbonhidrat ve 

protein  metabolizmasında bozukluğa neden olan, hemen tüm sistemlerde 

komplikasyonlara yol açan, kronik, hiperglisemik, metabolik bir rahatsızlıktır 

(Braunwald  ve ark 2001, Yenigün M 2001). Diyabetin akut ve kronik bir çok 

komplikasyonu vardır. İlk defa 1936’da Kimmelsteil ve Wilson tarafından tanımı 

yapılan diyabetik nefropati, diyabetin en önemli ve yaşam kalitesini bozan 

komplikasyonlarından biridir (Orhan Y 2001, Arık N 2001). Diyabetik nefropatide 

bilindiği gibi üre, kreatin, idrar albümini gibi biyokimyasal belirteçler değişmektedir. 

Biz de çalışmamızda diyabetik nefropatide plazma netrin seviyesini araştırdık. 

Kapsamlı literatür taramasında çeşitli hastalıklarda netrin-1 ile ilgili çok az sayıda 

insan çalışması mevcut olduğu için çalışmamız benzer hastalıklarda yapılmış olan 

insan, hayvan, in-vivo yada in-vitro çalışmalar ile  karşılaştırıldı. 

2004 yılında Daghash ve arkadaşları 25-65 yaş arasında 180 diyabetli ve 180 

sağlıklı kontrol grubu ile yaptıkları çalışmada diyabetik hastaların total kolesterol 

düzeyini kontrol grubuna göre yüksek bulmuşlardır (Daghash MH ve ark 2007). 

Bizim çalışmamızda da hastaların total kolesterol düzeyleri diyabetik hastalarda 

ortanca değeri 206 mg/dl, diyabetik olmayan bireylerde ortanca değeri 215 mg/dl 

olarak bulunmuştur (p=0,097).  

Tip 2 diyabetli hastalarda HDL kolesterol düzeylerinin düşüklüğü yaygın 

görülen lipid metabolizma bozukluklarından biridir. (Krononberg HM ve ark 2012). 

Rainwater ve arkadaşlarının yaptığı 81 Tip 2 diyabet hastasından oluşan vaka kontrol 

tipi çalışmasında, diyabet grubunun plazma HDL kolesterol seviyesi kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede düşük bulundu (Rainwater DL ve ark 1994). Bizim 

çalışmamızda da tüm diyabetiklerde HDL kolesterol düzeyi ortancası 39 mg/dl, 

diyabetik olmayan bireylerde ortanca değeri 41,5 mg/dl olarak tespit edildi ve HDL 

değeri diyabetik hastalarda istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha düşüktü 

(p=0,010).  

Çok sayıda çalışmada diyabetik hastalarda trigliserid yüksekliği 

gösterilmiştir. Bu çalışmalarda trigliserid düzeyi ortalama 186-197 mg/dl 

civarındadır (Daghash MH ve ark 2007). NHANES III (Third National Healthand 
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Nutrition Examination Survey) çalışmasında da 50 yaş üzerindeki diyabetik 

hastalarda trigliserid yüksekliği %62 bulunmuştur (Alexander CM ve ark 2003). 

Bizim çalışmamızda ise diyabetik hastalarda ortanca trigliserid düzeyi 180,5 mg/dl, 

diyabetik olmayan hastalarda ortanca trigliserid düzeyi 136,5 mg/dl olarak tespit ettik 

(p=0,079). Diyabetik hastalarımızdaki HDL düşüklüğünün ve trigiserid 

yüksekliğinin, diyabetin vasküler yapıları etkilemesine bağlı olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Kolesterol düzeyi diyabetik hastalarda artmış veya normal düzeylerde 

olabilir. Özellikle LDL kolesterol düzeyi artmıştır. Diyabetik hastalardan Adult 

Treatment Panel III (ATP III)’e göre 100 mg/dl’ nin üzerindeki LDL kolesterol 

düzeyleri kardiyovasküler mortaliteyi artırmaktadır. Diyabetes Mellitus 

kardiyovasküler hastalıklara eşdeğer olarak kabul edildiği için, diyabetik hastalarda 

LDL kolesterol düzeyinin 100 mg/dl altında olması hedeflenmelidir (ATP III 2013). 

Amerika’da 2002 yılında 4085 Tip 2 DM’ li hastada yapılan çalışmada % 58hastada 

serum LDL kolesterol seviyeleri 130 mg/dl ve daha yüksek olarak tespit edilmiştir 

(Saaddine JB ve ark 2002). Hindistan’da 2006 yılında Tip 2 diyabet hastalarında 

yapılan bir çalışmada, dislipidemi oranı yüksek bulunmuş ve populasyonun % 

45,26’sında LDL kolesterol düzeyi 130 mg/dl’ nin üzerinde saptanmıştır (Agrawal 

RP ve ark 2006). Bizim çalışmamızda ise diyabetik hastaların LDL kolesterol 

ortalaması 123,86±37,05 mg/dl, diyabetik olmayan bireylerin LDL kolesterol 

ortalaması 148,63±58,19 mg/dl olarak tespit edilmiştir (p=0,007). Bizim 

çalışmamızda diyabetik hastaların LDL kolesterol seviyeleri diyabetik olmayanlara 

göre anlamlı derecede düşüktü. Bizim hastalarımızda total kolesterol ve LDL 

düzeylerinin daha düşük çıkmasının sebebinin hastaların rutin kontrollerine düzenli 

gelmeleri ve verilen lipit düşürücü tedaviyi almalarına bağlı olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

Netrin-1 akut böbrek yetmezliğinde (ABY) biyomarkır olarak 

kullanılabilmektedir  (Ramesh G Ve Ark 2010). Hayvan deneylerinde de diyabetik 

nefropatide yükseldiği gösterilmiştir (White jj ve ark 2013). Çalışmamızda  netrin-1 

seviyesi gfr ile zayıf derecede, negatif korelasyon göstermekteydi (r=-0,230 

p=0,013). Ayrıca  spot idrarda mikcroalbumin/kreatinin oranıyla orta derecede 

pozitif yönde korelasyon göstermekteydi (r=0,437 p=0,000). Bu sonuçlar ile de 

plazma netrin-1 seviyesi artışının, nefropati ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. 
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Jayakumar ve ark’nın 2014 yılında yaptıkları çalışmada 87 diyabetik (62 

erkek, 25 bayan) ve 42 nondiyabetik (22 erkek, 20 bayan) hasta, çalışmaya alınmış. 

Diyabetik hastalardan 40 normoalbuminürik (30 erkek, 10 bayan), 38 

mikroalbüminürik (25 erkek, 13 bayan), 9 makroalbuminürik (7 erkek, 2 bayan)  

hasta çalışmaya alınmış. Kontrol grubunda idrar netrin-1 seviyesi (430 pg/ml), 

normoalbuminürik diyabet hastalarında (648 pg/ml), mikroalbuminürik diyabet 

hastalarında (676 pg/ml), makroalbuminürik diyabet hastalarında (921 pg/ml) 

bulunmuş. İdrar netrin-1 seviyesi normoalbuminürik diyabetik hastalarda kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede artmış bulunmuş. Bundan dolayı, netrin-1’in 

nefropatinin erken döneminde, erken tübüler hasarı göstermede marker olarak 

kullanılabileceği vurgulanmıştır. İdrar netrin-1 seviyesi nefropatinin ilerleyen 

evrelerinde de mikroalbüminüri ve makroalbüminürisi bulunan hastalarda kontrol 

grubuna göre artmış bulunmuş  ancak albuminürisi bulunan hastaların kendi 

aralarında idrar netrin-1 seviyesi açısından anlamlı fark bulunmamış (Jayakumar ve 

ark 2014). Bizim çalışmamızda ise normoalbuminürik diyabetik hastalarda kontrol 

grubuna göre plazma netrin-1düzeyinde anlam bulunmadı. Akut ve kronik böbrek 

hasarlı hayvanlarda idrarda yapılan çalışmalarda netrin-1’in kaynağının proksimal 

tübül epitel hücreleri olduğunu göstemiştir. Tübüler epitel hasarı ve albumin artışı, 

tübüler epitel hücrelerini korumak ve albumin uptake ini artırmak için netrin-1 

üretimini artırmaktadır (Reeves WB ve ark 2008). Bizim çalışmamızda diyabetik 

olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı >30 olan grupta  diyabeti olmayan ve 

diyabeti olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı <30 olan gruplara göre plazma  

netrin düzeyi istatistiksel açıdan  anlamlı derecede yüksek bulundu. Bu da bize 

nefropatide ilerleyen glomerüler hasarın plazma netrin-1 seviyesini artırdığını 

düşündürmektedir. Bizim çalışmamızdan önce diyabetik nefropatide netrin-1 düzeyi 

ile ilgili yapılan çalışmalar genelde hayvan çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda 

hayvanlarda kan ve idrar netrin-1 seviyelerine bakılmıştır. İnsanlarda yapılan 

diyabetik nefropatide netrin-1 düzeyi çalışmaları ise idrar netrin-1 seviyesi üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bizim çalışmamız; diyabetik nefropatili insanlarda plazma netrin-1 

düzeyi üzerine yapılan ilk çalışmadır. Diyabetik nefropati ve netrin-1 arasındaki 

ilişki ile ilgili yapılan çalışmalar genelde idrar netrin-1’i ile yapılan çalışmalardır. Bu 

çalışmalar, böbrek tübüllerinde hasarlanma ile birlikte idrarda netrin-1 seviyesinin 

artması düşüncesini desteklemektedir. Bizim çalışmamız ise netrin-1’ in diyabetik 
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nefropatide sadece tübüler hasar ile idrarda değil glomerüler hasar sonucu kanda da 

anlamlı derecede arttığını göstermiştir.  

 White jj ve arkadaşlarının 2013 yılında fareler üzerinde yaptığı çalışmada, 

farelere penil venlerden streptozosin verilmiş ve diyabet oluşturulmuş. Kontrol 

grubuna ise salin solüsyonu enjekte edilmiş. 4 ve 10 uncu haftalarda idrar netrin-1 

seviyelerine bakılmış. Farelerin idrarında bakılan netrin-1 seviylerinde kontrol 

grubunda anlamlı artış olmazken, vaka grubunda istatistiksel olarak anlamlı artış 

olmuş. Vaka grubunda idrar netrin-1 seviyeleri 3. hafta artmaya başlarken, 

albuminüri 6. haftaya kadar artış göstermemiş (White jj ve ark 2013). Tak E ve 

arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı çalışma da netrin-1 in diyabetik nefropatideki 

değişimini ve rolünü gözler önüne sermektedir. Yapılan bu çalışmada Tak E ve 

arkadaşları yaş, cinsiyet ve ağırlıklarını eş tuttukları farelerden vaka grubuna 16 hafta 

boyunca intraperitoneal streptozosin vermişler ve diyabet oluşturmuşlar. 16 hafta 

sonunda diyabeti olan ve olmayan farelerin renal, üriner ve serum netrin-1 

düzeylerini karşılaştırmışlar. Her üç karşılaştırmada da netrin-1 seviyeleri kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek bulunmuş. Aynı çalışmada DNP si olan 

farelere netrin-1 verilmiş. Netrin-1 verilen, DNP si olan farelerde, DNP si olan 

netrin-1 verilmemiş farelere oranla böbrek dokusunda histolojik olarak iyileşme 

sağlanmış ve bu farelerin albuminürisi anlamlı derecede azalmış bulmuşlar (Tak E ve 

ark 2013). Diyabetik nefropati diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarındandır.  

Biz de çalışmamızda plazma netrin-1 seviyesinin insanda spot idrarda 

mikroalbumin/kreatin oranının 30 un üzerinde olduğu hastalarda anlamlı derecede  

arttığını tespit ettik. Böylece diğer çalışmalarda idrarda bakılan ve erken tubuler 

hasarı göstermede idrarda bir markır olabileceği düşünülen netrin-1’in, plazmada 

artışının da vasküler  hasarın ilerlediğini göstermek için  plazmada bir belirteç olarak 

kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

6.1. Sonuçlar 

60 diyabeti olan ve 56 diyabeti olmayan bireyde yaptığımız çalışmamızdan 

elde edilen bulgular sonucunda; 

1. Çalışmamıza katılan vaka grubunun (n=60) plazma netrin-1 düzeyleri 

ortalaması 6,10±4,41 pg/ml, kontrol grubunun (n=56) plazma netrin-1 düzeyleri 

ortalaması 4,21±1,57 pg/ml olup diyabeti olan olmayan grup arasında plazma netrin-

1 ortalamaları açısından istatistiksel fark vardı (p=0,003). 

2. Vaka ve kontrol grubunun GFR leri karşılaştırıldığında vaka grubunun 

(n=60) GFR ortalaması 92,10±21,02 ml/dk iken,   kontrol grubunun (n=56) GFR 

ortalaması 100,95±13,42 ml/dk idi. GFR açısından vaka ve kontrol grupları arasında 

istatiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,008). Vaka grubunun (n=60) kreatinin 

ortalaması 0,87±0,24 mg/dL, kontrol grubunun (n=56) kreatinin ortalaması 

0,76±0,08 mg/dL olup diyabeti olan olmayan grup arasında kreatinin ortalamaları 

açısından istatistiksel fark vardı (p=0,002).  

3. Diyabeti olmayan ve diyabeti olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı 

<30 olan gruplar arasında istatiksel olarak anlam yoktu (p=0,861). Diyabeti olup spot 

idrarda mikroalbumin/kreatin oranı >30 olan grup ile diyabetik olmayan ve diyabeti 

olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı <30 olan gruplar arasında her ikisi ile 

de netrin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,000 ve p=0,001). 
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6.2. Öneriler 

1. Diyabet, bütün ülkelerde yıllar geçtikçe sıklığı artan bir hastalıktır. 

Ülkemizde de sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Diyabetle birlikte diyabetin 

komplikasyonları da artmaktadır. Komplikasyonlardan korunmak için yaşam tarzı, 

beslenme, egzersiz gibi faktörlere dikkat etmek gerekir. 

2. Tedaviye uyum da diyabeti olan  hastalarda dikkat edilmesi gereken 

faktörlerdendir. Glisemik kontrolün sağlanmasında, dolayısıyla komplikasyon 

gelişiminin önlenmesinde önemli bir basamaktır. 

3. Diyabet, tanısı kolay olmasına rağmen komplikasyonları ile hem hastaları 

hem hekimleri uğraştıran bir hastalıktır. Diyabetin tanısı ve takibinde birçok belirteç 

kullanılmıştır. Netrin-1 de nefropatinin progresyon ve kliniğinin takibinde 

kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

4. Diyabet uzun yıllardır bilinen bir hastalık olmasına rağmen 

komplikasyonları ile halen hekimlere ve hastalara problem olmaya devam 

etmektedir. Netrin-1 diyabetin komplikasyonlarının özellikle nefropatinin 

tedavisinde ileride kullanılabileceğini düşündük. 
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8. ÖZET 

 

DİYABETİ OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE ALBÜMİNÜRİ VE 

NETRİN-1 SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hazırlayan: Mehmet Emre AY 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

TIPTA UZMANLIK TEZİ / Konya, 2015 

Amaç: Bu çalışmada; diyabet, albuminüri ve plazma netrin-1 seviyesi arasındaki ilişkinin 

araştırılması amaçlanmaktadır. 

 Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği diyabet polikliğine başvuran, idrarda 

albuminürisi olan diyabeti olan 60 hasta ve  aile hekimliği polikliniğine farklı sebeplerle başvuran 

diyabeti olmayan 56 birey çalışmaya alındı. Diyabeti olan ve olmayan her iki grup bireyler, yaş, 

cinsiyet ve sosyokültürel düzeyden eş tutuldu. Serebrovasküler olay öyküsü olanlar, nörolojik 

hastalığı olanlar, sigara içenler, enfenksiyonu olanlar, gebeler, tanı almış karaciğer yetersizliği olanlar, 

daha önce tanı almış malignite tanısı olan hastalar, laktasyon, antikonvülzan ilaç kullananlar ve 

çalışmaya katılmak istemeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi.Katılımcıların sosyodemografik 

özelliklerini, koroner arter hastalığı risk faktörlerini, içeren 24 sorudan oluşan anket formu yüz yüze 

görüşme yöntemi ile uygulandı. Netrin-1 düzeyleri ELISA yöntemi ile Human Netrin-1  ELISA 

Mybiosource MBS044526 markalı hazır ticari kit kullanılarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyokimya Anabilim Dalı labaratuarında çalışıldı. Tüm veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı 

kullanılarak değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma 

kullanıldı. Chi-square testi, Student-t testi, One-Way Anova Tukey testi, Pearson korelasyon analizi 

kullanıldı. 

 Bulgular: Çalışmamıza 60 diyabeti olan  ve 56 diyabeti olmayan hasta alındı. Çalışmamıza 

katılan vaka grubunun (n=60) plazma netrin-1 düzeyleri ortalaması 6,10±4,41 pg/ml, kontrol 

grubunun (n=56) plazma netrin-1 düzeyleri ortalaması 4,21±1,57 pg/ml olup diyabeti olan olmayan 

grup arasında plazma netrin-1 ortalamaları açısından istatistiksel fark vardı (p=0,003). Diyabeti 

olmayan ve diyabeti olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı <30 olan gruplar arasında istatiksel 

olarak anlam yoktu (p=0,861). Diyabeti olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı >30 olan grup 

ile diyabeti olmayan ve diyabeti olup spot idrarda mikroalbumin/kreatin oranı <30 olan gruplar 

arasında her ikisi ile de netrin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,000 ve 

p=0,001). Vaka ve kontrol grubunun GFR leri karşılaştırıldığında vaka grubunun (n=60) GFR 

ortalaması 92,10±21,02 ml/dk iken,   kontrol grubunun (n=56) GFR ortalaması 100,95±13,42 ml/dk 

idi.GFR açısından vaka ve kontrol grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,008). 

Vaka grubunun (n=60) kreatinin ortalaması 0,87±0,24 mg/dL, kontrol grubunun (n=56) kreatinin 

ortalaması 0,76±0,08 mg/dL olup diyabeti olan olmayan grup arasındakreatinin ortalamaları açısından 

istatistiksel fark vardı (p=0,002). 

Sonuç: Diyabet, bütün ülkelerde yıllar geçtikçe sıklığı artan bir hastalıktır. Ülkemizde de 

sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Diyabetle birlikte diyabetin komplikasyonları da artmaktadır. 

Diyabetin komplikasyonlarından olan nefropati ile ilgili çalışmamızda biz de netrin-1 seviyesini 

araştırdık. Netrin-1 seviyesini diyabeti olan ve mikroalbumin/kreatin oranı >30 olan grupta 

mikroalbumin/kreatin oranı <30 olan ve diyabeti olmayan gruba göre anlamlı derecede yüksek tespit 

ettik. Netrin-1’in diyabetik nefropatinin progresyonunun takibinde kullanılabilir bir markır 

olabileceğini düşünmekteyiz. 

 

 Anahtar kelimeler: Diyabet, Nefropati, Albuminüri, Netrin-1 
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9. ABSTRACT 

EVALUATION OF THE RELATİONSHIP BETWEEN ALBUMUNURIA 

AND NETRIN-1 LEVELS IN INDIVIDUALS DIABETICS AND NON-

DIABETICS 

Prepared by: Mehmet Emre AY 

Department of Family Medicine 

Specialization thesis in medicine / Konya, 2015 

 

Objective: In this study, we  investigated the relationship between diabetes albuminuria and 

plasma levels of netrin-1. 

Materials and Methods: 116 patients was included in the study who admitted Selcuk 

University Family Medicine Clinic. We included 60 patients who had diabetes with albuminuria in the 

urine and 56 individuals without diabetes  who applied to Family medicine clinic  for different 

reasons. Individuals in both groups with and without diabetes equated in respect of age, gender and 

socio-cultural level. Patients who had  a history of CVD,  neurological disease, infections, using 

anticonvulsant drugs , been previously diagnosed of malignancy disease and smokers, , women who 

are pregnant and lactating, and patients who do not want to join to study were excluded from the 

study. A questionnaire consisting of 24 questions incluiding Participant's demographic characteristics 

and coronary artery disease risk factors, was administered face-to-face interviews. Netrin-1 levels 

were measured with commercially purchased Human netrin-1 ELISA Mybiosour by MBS044526 kit  

by ELISA in Selcuk University Faculty of Medicine, Biochemistry Department. All data were 

analyzed using SPSS 16.0 statistical software package. To evaluation of the data, percentage, mean, 

standard deviation were used. Chi-square test, Student's t-test, One-Way ANOVA Tukey test and 

Pearson correlation analysis were used. 

Results: In this study, we enrolled 60 patients with diabetes and 56 without diabetes. 

Diabetic patients (n = 60) and nondiabetic individuals  plasma netrin-1 average levels was 6.10 ± 4.41 

pg / ml and 4.21 ± 1.57 pg / ml , respectively.There was a statistically significant difference in respect 

of average netrin-1 levels between two groups, (p = 0.003). Without diabetes, and diabetes who had 

microalbumin / creatinine ratio < 30 in the spot urine ,there was no statistically difference between 

two groups (p = 0.861). The first group who had Diabetes with microalbumin / creatinine ratio > 30 in 

their spot urine had a statistically significant difference compared the two other groups (p = 0.000 and 

p = 0.001) .  It was calculated that average GFR values of first (n=60) and second (n=56) group was 

92.10 ± 21.02 ml / min and 100.95 ± 13.42 ml / min, respectively.gf is There was a statistically 

significant difference between the case and control groups (p = 0.008). While first group’s (n = 60) 

creatine average values was 0.87 ± 0.24 mg / dL , in the control group (n = 56) the average creatine 

value was 0.76 ± 0.08 mg / dL. This finding showed that there is a statistical difference in mean 

creatinine levels between two groups (p = 0.002). 

Conclusions: Diabetes has an increasing incidence in all countries. In our country, it’s 

incidence has been increasing day by day. Diabetic complications are also increasing. We analyzed 

the netrin-1 levels in nephropatic patients which is the one of the most important complication of 

diabetes. We found Netrin-1 levels increased significantly with diabetes and microalbumin / creatinine 

ratio> 30 in the group compared to microalbumin / creatinine ratio <30 group, and the group without 

diabetes. We think that netrin-1 might be a marker for demonstrate progression of diabetic 

nephropathy. 

Key words: diabetes, nephropathy, albuminuria, netrin-1 
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10. EKLER 

 

EK-1: BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

I.BİLGİLENDİRME 

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  Anabilim Dalı 

bünyesinde yapılan “DİYABETİ OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE 

ALBÜMİNÜRİ VE NETRİN-1 SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ” isimli çalışmada diyabetik hastalarda albüminüri ve 

netrin 1 seviyesi arasındaki ilişki araştırılacaktır. Bu araştırma  Haziran 2014 ile 

Haziran 2015 tarihleri arasında 1 yıl sürecek olup toplam 90 kişinin katılımı 

planlanmaktadır. 

Bu çalışmaya dahil olmayı kabul eden hastalara polikliniğe başvuru 

nedenlerinin gerektirdiğinin haricinde hiçbir ek muayene uygulanmayacaktır. 

Çalışmada değerlendirilecek materyal kan ve idrar örneğidir ve yine hastalar normal 

başvuru sebeplerinin gerektirdiği kan tetkiklerini verecek; çalışma için ek kan örneği 

alınmayacak, araştırma rutin verilen kan ve idrar örneklerinden artan materyallerden 

veya rutin değerlendirme tamamlandıktan sonra Kan alınması sırasında: 1-) İğne 

batmasına bağlı olarak az bir acı duyabilirsiniz. 2-) Az bir ihtimal de olsa iğne 

batması sonrasında kanamanın uzaması veya enfeksiyon riski gibi bir riskler vardır. 

Bunlar böylesi bir analizde yaşanabilecek potansiyel risklerdir. İdrar tetkikinin 

alınması sırasında herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

Bu incelemeler için hastalarımız hiçbir parasal yük altına girmeyeceklerdir. 

Eğer bu araştırmaya katılırsanız  size ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma 

sırasında  büyük özen ve saygı ile yaklaşılacaktır. Araştırma sonuçlarının eğitim ve 

bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz ihtimamla  korunacaktır. 

Çalışmaya dahil olmayı kabul eden ve etmeyen tüm hastalar mevcut sağlık 

problemleri ve başvuru nedenleri ile ilgili tüm sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar 

ve tanı-tetkik ve tedavi süreçleri aksamayacaktır. 

 

 



47 
 

II. GÖNÜLLÜ BEYANI: 

Sayın Dr.Mehmet Emre Ay  tarafından   Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp 

Fakültesi Aile Hekimliği  Anabilim Dalın’da tıbbi bir araştırma yapılacağı 

belirtilerek  bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden 

sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile 

yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla 

kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli 

güven  verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan 

nedenlerle meydana  gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması 

halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi.   

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; bu sağlık kuruluşuna 

her zaman başvurabileceğimi biliyorum.  

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya 

katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir 

zarar getirmeyeceğini de biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde 

“katılımcı” olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 
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İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.       

Katılımcı                   

Adı, soyadı: 

Adres: 

Tel.  

İmza 

Görüşme tanığı 

Adı, soyadı: 

Adres: 

Tel. 

İmza: 

Katılımcı ile görüşen  hekim            

Adı soyadı, unvanı: 

Adres: 

Tel. 

İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

EK-2: DİYABETİ OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE NEFROPATİ  RİSK 

FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ ANKETİ 

Anket No:                              Tarih:                        Telefon: 

Ad-Soyad:………………………..                                Yaşadığı yer:……………….                                       

EğitimDurumu:………………...                                  Mesleği:…………………...... 

Gelir durumunuz nedir?:…………………………………………………………… 

 

1-) Cinsiyetiniz ?                            [  ] Kadın                    [  ] Erkek 

2-) Kaç yaşındasınız? (Doldurduğunuz yaşı belirtiniz)........................................ 

3-) Medeni Durumu:  

 

Evli [  ]          Dul [  ]      Ayrı yaşıyor[  ]       Boşanmış [  ]         Hiç evlenmemiş [ ]    

 

4-)Evde Kiminle/Kimlerle Yaşıyorsunuz?:………………………………………… 

 

5-) Boyunuz:...............            6-) Kilonuz:.................    

7-) Arteriyal sistolik/diyastolik tansiyon:…………… 

8-)Diyabethastalığınız var mı?     Yok [  ]        Var  [  ] 

9-) Kaç yıldır diyabet hastalığınız var?……………………..................................... 

10-) Kullandığınız diyabet ilaçları nelerdir?..................................................... 

11-) Diyabet ilaçlarınızı düzenli kullanıyormusunuz?  

 Evet [  ]               Hayır  [  ]  (Cevabınız Hayır ise: Haftada bir kullanıyorum  [  ]       

 Ayda bir kullanıyorum   [  ]      Hiç kullanmıyorum  [ ]    

12-)Evde kan şekeri ölçümü yapıyormusunuz? 

 Hergün 2(iki) kez [  ]      Haftada en az 3(üç) kez[  ]       Ayda birkaç kez [  ]                         

 Yılda birkaç kez [  ]        Hiç ölçmem [  ] 

13-)Ailenizde şeker hastası var mı?    

 Hayır  [  ]           Evet [  ]…………………………… 

14-) İnsülin kullanıyor musunuz?       

 

 Hayır  [  ]             Evet [  ] ( ……… yıldır)                               

 

 



50 
 

15-) Hipertansiyon hastalığınız var mı?  

 

Yok [  ]                   Var  [  ](Kullandığınız ilaçlar…………….................................. 

 

 

16-) Hipertansiyon ilaçlarınızı düzenli kullanıyor musunuz? 

  

 Evet [  ]             Hayır [  ](Cevabınız Hayır ise: Haftada bir kullanıyorum  [  ] 

 

 Ayda bir kullanıyorum[  ]                                         Hiç kullanmıyorum  [  ]     

 

17-) Göz doktoru tarafından diyabete bağlı göz hastalığı veya tutulumu tanısı 

aldınız mı?                                      

[  ] Yok                                    [  ] Var (Evresi:……………………………….) 

18-) Nöroloji doktoru tarafından diyabete bağlı nörolojik hastalık(nöropati) 

tanısı aldınız mı?                                                                                            

[  ] Yok                                    [  ] Var (Var ise ilaçları…………………………….) 

19-)Nefroloji doktoru tarafından diyabete bağlı böbrek (nefrolojik) tutulumu 

veya hastalığı tanısı aldınız mı?  

[  ] Yok                                    [  ] Var                        

20-) Lipid, kolesterol yüksekliğiniz var mı?                                                                                                                                                       

[  ] Yok                                    [  ] Var (varsa kullandığınız ilaçla…………… 

21-) Lipid, kolesterol ilaçlarınızı düzenli kullanıyormusunuz? 

 Evet [  ]            Hayır [  ] (Cevabınız Hayır ise:           Haftada bir kullanıyorum[  ]       

 Ayda bir kullanıyorum[  ]                                           Hiç kullanmıyorum  [ ] 

22-) Sigarakullanıyormusunuz?                                                                                                                                                              

[  ] Evet(günde……………adet……….yıldır içiyorum)                    [  ] Hayır                                                                                                           

[  ] Bıraktım (günde……… adet………..yıl içtim)    

23-)Ne kadar  sıklıkla spor aktivitelerine katılıyorsunuz?                                                                                                                           

[  ] Haftada 2-3  gün                    [  ]  Haftada 1 gün          [  ]  Ayda birkaç  gün    [   ]  

Hiç  

24-)Hastanın son 12 gün  içinde yaptırmış olduğu tetkikler; 

AKŞ:……………….TKŞ:………HA1c:…………LDL:………HDL:…………… 

Total Kolest:………TG:………...HGB:………....ALT:……….Kreatinin:……… 

Netrin:……………  Mikroalbumin/kreatin:……..Gfr:……….. 
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EK-3:ETİK KURUL ONAYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


