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ÖNSÖZ  

Günümüz toplumunda modern kent yaĢamı ile birlikte artan fazla kalori alımı 

ve hareketsizlik, masa baĢı hastalığı olarak da bilinen metabolik sendrom oluĢma 

riskini arttırmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar, tip II diabetes mellitus, polikistik 

over sendromu gibi ölümcül komplikasyonları olan metabolik sendromun ve 

tedavisinin altında yatan mekanizmaların aydınlatılması oldukça önem arz 

etmektedir. 

Bu çalıĢmada enerji metabolizması ve egzersiz ile iliĢkili olduğu öne sürülen 

adropin, leptin, irisin ve insülin hormonları ile lipid parametrelerinin metabolik 

sendrom ve metabolik sendrom tedavisinde sıklıkla kullanılan egzersizdeki 

değiĢimleri araĢtırıldı.   
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ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

Metabolik Sendrom OluĢturulan Ratlarda Yüzme Egzersizinin Plazma Ġrisin, 

Adropin, Ġnsülin, Leptin Düzeyleri ve Lipid Parametrelerine Etkileri   

Hale ERGĠN 

Biyokimya (VET) Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZĠ / KONYA–2015 

 

Bu çalıĢma, ratlarda metabolik sendrom (MetS) oluĢumunun ardından uygulanan yüzme 

egzersizinin plazma irisin, adropin, insülin ve leptin hormonları ile biyokimyasal parametrelere 

etkilerinin araĢtırılması amacıyla gerçekleĢtirildi. ÇalıĢmaya baĢlamadan önce canlı ağırlıkları 

belirlenen 70 adet erkek Wistar Albino ratın 6 tanesi sakrafiye edilerek 0. gün biyokimyasal 

parametreleri  saptandı. Geriye kalan 64 adet rat kontrol ve metabolik sendrom grubu (MetS) 

olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Deneme süresince standart rat yemi ile beslenen ratlardan MetS 

grubunun içme sularına %20 fruktoz ilavesi yapıldı. Yapılan kontrollerin sonunda ATP III 

kriterlerine göre (artan glikoz, vücut kitle indeksi, LDL, total kolesterol, trigliserid ile azalan 

HDL) MetS oluĢumu incelendi. MetS oluĢumunun ardından, kontrol ve MetS grupları egzersiz 

yapan ve yapmayan olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Yüzme egzersizi günde 30 dakika süre ile 4 

hafta boyunca gerçekleĢtirildi. Egzersiz programının sonunda tekrar canlı ağırlıkları belirlenen tüm 

gruplardaki ratlar sakrafiye edilerek, plazma irisin, adropin, insülin ve leptin düzeyleri EIA 

yöntemi ile serum glikoz, total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid, AST, ALT, GGT ve LDH 

düzeyleri otoanalizör kullanılarak spektrofotometrik yöntemlerle belirlendi. 

Metabolik sendrom grubunun biyokimyasal parametreleri incelendiğinde; glikoz, total 

kolesterol, LDL, trigliserid düzeylerinin arttığı (p<0,05), HDL‘nin ise azaldığı belirlendi.  Aynı 

Ģekilde insülin, leptin (p<0,05) ve irisin düzeylerinde artıĢ, adropin (p<0,05) düzeylerinde ise 

düĢüĢler gözlendi.  

Egzersiz protokolünün sonunda ise metabolik sendromlu ratlarda egzersizin glikoz 

düzeylerini düĢürdüğü belirlendi (p<0,05). Ayrıca aynı grupta insülin, irisin, leptin ve adropin 

düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı olmayan düĢüĢler gözlendi. Bunun yanında egzersizin birçok 

biyokimyasal parametrede artıĢ ve düĢüĢlere yol açtığı ancak istatistiki olarak önemli olmadığı 

görüldü. Egzersiz yapan MetS grubunda, egzersiz ile birlikte vücut kitle indeksindeki azalmaya 

paralel olarak leptin ve irisin düzeylerinde düĢüĢ gözlendi.  

Sonuç olarak özellikle irisin ve adropin gibi oldukça yeni hormonların metabolik sendrom 

oluĢum mekanizması ve tedavisinde etkilerinin araĢtırılması amacıyla farklı tip egzersizlerin 

yanında egzersiz sürelerinin de değiĢkenlik gösterdiği yeni çalıĢmaların yapılması gereğini ortaya 

koymaktadır.  

Anahtar Sözcükler : Adropin; Egzersiz; Ġrisin; Leptin;Metabolik Sendrom. 
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SUMMARY 

 

REPUBLIC of TURKEY 

SELÇUK UNIVERSITY 

HEALTH SCIENCES INSTITUTE 

The Effects of Swimming Exercise on Plasma Irisin, Adropin, Insulin, Leptin, 

Levels and Lipid Parameters in Rats with Metabolic Syndrome  

Hale ERGĠN 

Department of Biochemistry (VET) 

 

PhD THESIS / KONYA–2015 

 

This study was performed to investigate the effects of swimming exercise on plasma 

insulin, leptin, irisin, adropin levels and biochemical parameters in rats with Metabolic syndrome. 

70 male Wistar Albino weighed at the start of the study, 6 of them were euthanized to 0. day 

biochemical parameters were determined. The remaining 64 rats were divided into 2 groups; 

control group and the metabolic syndrome (MetS). Control group fed with standard chow diet, 

MetS group fed with 20% fructose in drinking water. Development of MetS was evaluated 

according to the criteria of ATP III (increased glucose, body mass index, LDL, total cholesterol, 

triglyceride and decreased HDL). After the formation of MetS, control and MetS groups were 

divided into two sub-groups including exercise and non-exercise. Swimming exercise was 

performed for 30 minutes a day for 4 weeks. After exercise program, the rats in all groups were 

weighed and euthanized and then their plasma hormone levels were determined by EIA method, 

their biochemical parameters (glucose, total cholesterol, HDL, LDL, triglyceride, AST, ALT, 

GGT, LDH levels) were determined by spectrofotometric method. 

In metabolic syndrome group, increased glucose, total cholesterol, LDL, trigliserid 

(p<0,05)  and decreased HDL were determined. The same way an increase was observed in leptin, 

insulin (p<0,05) and irisin levels, while declines in adropin levels (p<0,05).  

At the end of the exercise protocol, it was determined that exercise reduces glucose level 

in rats with MetS (p<0,05). Also, a slight decrease in insulin, irisin, leptin and adropin levels were 

observed. Although plasma leptin and irisin levels increased on metabolic syndrome group, body 

mass index, leptin and irisin levels decreased on metabolic syndrome exercise (MetSEG) groups.  

In conclusions, it is suggested that new studies in which the durations of exercise in 

addition to different types of exercises change need to be done  in order to the effects of new 

hormones especially such as irisin and adropin in metabolic syndrome and its treatment. 

Key Words: Adropin; Exercise; Irisin; Leptin; Metabolic Syndrome. 
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1. GĠRĠġ 

Dünya çapında oldukça önemli bir salgın olarak kabul edilen metabolik 

sendrom (MetS); koroner kalp hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar (KVH)  ve tip 

II diabetes mellitus (T2DM) oluĢma riskini önemli ölçüde arttıran, birbiriyle iliĢkili 

etkenler kümesi olarak tanımlanır (Kassi ve ark 2011).  

Metabolik sendromu oluĢturan ana bileĢenler; dislipidemi (artmıĢ trigliserid 

ve apolipoprotein B içeren lipoproteinler ile azalmıĢ yüksek dansiteli lipoproteinler 

(HDL)), artmıĢ kan basıncı, bozulmuĢ glikoz homeostazı, abdominal obezite ve 

insülin direnci (ID)‘dir (Kassi ve ark 2011) (ġekil 1.1). 

Metabolik sendromun birçok tanımı olmasına rağmen günümüzde en çok 

kullanılanlar; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Ġnsülin Direnci ÇalıĢma Grubu 

(EGIR), Ulusal Kolesterol Eğitim Programı YetiĢkin Tedavi Paneli III (NCEP ATP 

III) ve Uluslararası Diabet Federasyonu (IDF)‘ye ait tanımlardır (Bruce ve Byrne 

2009).  

Dünya Sağlık Örgütü MetS‘i; insülin direnci, bozulmuĢ glikoz toleransı ya da 

tip II diabetes mellitus bozukluklarından en az bir tanesi ve hipertansiyon, 

dislipidemi, abdominal obezite ve mikroalbuminüri faktörlerinden ise en az ikisinin 

bulunması ile oluĢan bir sendrom (Alberti ve Zimmet 1998) olarak tanımlarken, 

NCEP-ATP III (2001) ise abdominal obezite, dislipidemi, hipertansiyon ve 

hiperglisemi faktörlerinden en az üçünün bir arada görülmesi durumunu MetS olarak 

değerlendirmektedir. 

Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği Metabolik Sendrom ÇalıĢma 

Grubu ise insülin direncini de içeren WHO‘ya ait metabolik sendrom tanı 

kriterleriyle, insülin direncini içermeyen fakat daha katı metabolik eĢik değerleri olan 

NCEP ATP III‘e ait tanı kriterlerinden oluĢturulan, yeni tanı kriterleri önermektedir. 

Bu öneriye göre tip II diabetes mellitus, bozulmuĢ glikoz toleransı ya da insülin 

direncinden en az bir tanesinin ve hipertansiyon (sistolik kan basıncı ≥130, diyastolik 

kan basıncı ≥ 85 mmHg veya antihipertansif kullanıyor olmak), dislipidemi 

(trigliserid düzeyi ≥ 150 mg/dl veya HDL düzeyi erkekte < 40 mg/dl, kadında< 50 

mg/dl) ve abdominal obezite (vücut kitle indeksi (VKĠ) ≥ 30 kg/m
2 

veya bel çevresi: 
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erkeklerde ≥ 94 cm, kadınlarda ≥ 80 cm)‘den en az ikisinin bulunması metabolik 

sendrom tanısı için yeterli olmaktadır (Arslan ve ark 2009) (ġekil 1.1). 

1.1. Metabolik Sendrom Tarihçesi 

Metabolik sendrom (MetS) tanımı ortaya atılmadan 250 yıl kadar önce 

Ġtalyan hekim ve anatomist Morgagni‘nin, viseral obezite, arterial hipertansiyon, 

ateroskleroz ve kandaki yüksek ürik asit seviyesi ile obstrüktif apne iliĢkisini tespit 

ettiği bildirilmiĢtir (Crepaldi ve Maggi 2006). Ġspanya‘da modern endokrinolojinin 

kurucusu olan Maranon‘nun 1927 yılında, arterial hipertansiyon ve obeziteyi 

prediabet aĢaması olarak açıkladığı, Fransız hekim Vague‘nin de ilk defa 1947 

yılında android obezitenin (vücudun üst kısmındaki yağlanma), diabetes mellitus ve 

kardiyovasküler hastalıklar ile iliĢkisini ortaya koyduğu bildirilmiĢtir (Hanley ve 

Wagenknecht 2008).  

Genellikle obezitenin eĢlik ettiği yüksek kan lipid seviyesi, diabetes mellitus 

ve arterial hipertansiyonun görülmesi, 1960‘larda ilk defa ‗plurimetabolik sendrom‘ 

adı altında bahsedilirken, 1970‘li yıllarda ise Alman araĢtırmacılar ilk kez ‗metabolik 

sendrom‘ terimini kullanarak, sendromun ateroskleroz ile iliĢkisini incelemiĢtir 

(Milici 2010).  

Reaven (1988), hipertansiyon, glikoz intoleransı, dislipidemi, obezite ve 

insülin metabolizmasındaki bozukluklardan oluĢan bu kardiyovasküler risk faktörleri 

grubunu ise ―Sendrom X‖ olarak tanımlamıĢtır. Ġnsülin direnci ve kompenzatuar 

hiperinsülineminin, metabolik sendromun her bileĢeni ile iliĢkili ve aralarında 

fizyopatolojik bir bağlantı olduğu ortaya koyulmuĢtur. Daha sonraları bu 

bozuklukların temelinde insülin direncinin olması fikri teyit edilerek ―insülin direnci 

sendromu‖ ismi kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Crepaldi ve Maggi 2006, Milici 2010).   

Günümüze kadar dismetabolik sendrom, plurimetabolik sendrom, 

kardiyometabolik sendrom, dislipidemik sendrom, prediabet, dislipidemik 

hipertansiyon, hipertrigliseridemik bel ve ölümcül dörtlü olarak da adlandırılmıĢ olan 

MetS organizmanın lipid, karbonhidrat ve protein metabolizmalarındaki 

bozuklukların yansıması olan kompleks bir sendromdur (Grundy 2006, Bruce ve 

Byrne 2009, Milici 2010). 
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ġekil 1.1. Metabolik Sendrom Kriterleri.

MetS

AĢağıdakilerden en az üçü:

• Abdominal obezite (bel cevresi: erkeklerde > 102 cm, kadınlarda > 88 cm)

• Hipertrigliseridemi ( ≥150 mg/dl)

• DüĢük HDL (erkeklerde < 40 mg/dl, kadınlarda < 50 mg/dl)

• Hipertansiyon (kan basıncı ≥ 130/85 mmHg)

• Hiperglisemi (aclık kan glikozu ≥ 110 mg/dl)

NCEP ATP III – 2001

• Abdominal obezite (Bel cevresi: Avrupalı erkeklerde 
≥ 94 cm, kadınlarda ≥ 80 cm)

ve

AĢağıdakilerden en az ikisi

• Trigliserid ≥ 150 mg/dl

• HDL: erkekte < 40 mg/dl, kadında < 50 mg/dl

• Kan basıncı ≥ 130/85 mmHg

• Aclık kan glukozu ≥ 100 mg/dl veya Tip 2 DM

IDF – 2005
Ġnsülin Direnci: Hiperinsülinemi

AĢağıdakilerden herhangi 2‘si

Obezite: BÇ: Erkek ≥ 94 cm, Kadın ≥ 80 cm

Dislipidemi: TG ≥ 150 mg/dL

HDL-K < 39 mg/dL

Kan Basıncı: ≥ 140/90 mmHg veya hipertansiyon tedavisi

Glukoz: IGT veya IFG (fakat diabet değil) EGIR - 1998



4 
 

1.2. Metabolik Sendromun Etiyopatonegenezi 

Metabolik sendrom genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı 

karmaĢık, etiyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamıĢ bir sendromdur (Thaman ve 

Arora 2013). Birçok hastada temel problem dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel 

aktivite sonucunda Ģekillenen orantısız ağırlık artıĢıdır.  

1.2.1. Obezite 

Obezite, vücutta sağlığı bozacak Ģekilde anormal ve aĢırı yağ birikimi olarak 

tanımlanmaktadır. Obezite tanısı için vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun 

karesine (m2) bölünmesi ile elde edilen, vücut kitle indeksi (VKĠ) adı verilen basit bir 

indeks kullanılır. Ġnsanlarda VKĠ değeri 25 ve üstü olanlar ĢiĢman, 30 ve üstü olanlar 

ise obez olarak değerlendirilir (WHO 2015).  

Obezite, insülin direnci ve MetS‘in diğer bileĢenleri ile yakından iliĢkilidir 

(Standl 2005). Özellikle adiposit hipertropi, adipoz doku büyümesi ve viseral obezite 

ile sonuçlanan ektopik yağlanma, MetS bileĢenlerinden en önemlisidir. Ektopik 

yağlanma, deri altı yağ dokusu dıĢında, omentum, karaciğer ve kas gibi iç 

organlardaki yağ birikimidir. Günümüzde, viseral obezite diğer bir deyiĢ ile karın içi 

bölgedeki aĢırı yağlanmanın MetS prevalansını arttırdığı bilinmektedir. Viseral 

obezitenin belirteci olarak kullanılan bel/kalça oranı ile plazma açlık glikoz düzeyi, 

sistolik-diyastolik kan basıncı arasında pozitif bir korelasyon olduğu, bu faktörlerin 

ise kardiyovasküler hastalıkların (KVH) geliĢimi için önemli risk etkenleri arasında 

bulunduğu bildirilmektedir (Hubert ve ark 1983, Urbina ve ark 1999).  

Mekanizması tam olarak aydınlatılamamıĢ olsa da viseral yağın, metabolik 

anormalliklere sebep olan maddeleri salgılama yoluyla, MetS geliĢim 

mekanizmasının merkezinde rol aldığı hipotezi ortaya atılmıĢtır (Fontana ve ark 

2007). AĢırı obez bireylerde yapılan bir çalıĢmada,  plazma interlökin-6 (IL-6) 

konsantrasyonlarının arttığı buna bağlı olarak C-reaktif proteininin (CRP) artması 

sonucunda, viseral yağın sistemik inflamasyona neden olabileceği düĢünülmüĢtür 

(Fontana ve ark 2007).  

Günümüzde adipoz doku, çok sayıda hormon ve adipositokin ya da adipokin 

olarak adlandırılan biyoaktif maddeleri salgılayan endokrin organ olarak 
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değerlendirilir. Adipoz dokudan salgılanan ve en iyi bilinen adipokinler; leptin, 

adiponektin, tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α), IL-6, visfatin, plazminojen 

aktivatör inhibitör-1, anjiyotensin ve rezistindir (Kondo ve ark 2002, Hu ve ark 2004, 

Gill ve ark 2005, Matsuzawa 2006).  Obezite sonucunda adipoz dokudan salgılanan 

bu adipokinlerin artıĢının, ID ve T2DM ve KVH riskini arttırdığı düĢünülmektedir 

(Matsuzawa 2006). 

 Obez insanlarda proinflamatuar sitokinlerin seviyeleri artarken, insülin 

duyarlılığının belirteci olarak düĢünülen ve insülin direnci ile negatif korelasyonu 

olan adinopektinin salgılanması azalmaktadır (Hotta ve ark 2000, Weyer ve ark 

2001). Farelere adinopektin uygulanmasının ardından hepatik glikoz üretiminin 

azalması ve kaslardaki yağ asit oksidasyonunun artması yoluyla insülin duyarlılığının 

geliĢtiği görülmüĢtür. Diğer taraftan T2DM‘li ve hipertansif hastalarda adinopektin 

seviyelerinin sağlıklı bireylere göre daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Bu nedenle 

obezitenin, insülin direncinin temel sebeplerinden biri olduğu düĢünülmektedir 

(Bruce ve Byrne 2009). 

1.2.2. Ġnsülin Direnci 

Metabolik sendromun patofizyolojisini tanımlamak için en fazla kabul gören 

diğer bir hipotez ise insülin direncidir. Bu nedenle metabolik sendroma, insülin 

direnci sendromu da denilmektedir (Aganović ve Dušek 2007). Ġnsülin direnci klasik 

olarak karaciğer, adipoz doku, iskelet kası ve son zamanlarda kardiyovasküler 

dokununun da dahil edildiği insüline hassas dokularda, glikozun insüline karĢı 

verdiği bozulmuĢ yanıt olarak tanımlanabilir (Bruce ve Byrne 2009). 

Ġnsülin direncinin geliĢmesindeki en önemli sebep olarak, artmıĢ adipoz doku 

kitlesinden salgılanan ve dolaĢımda çok fazla miktarda bulunan yağ asitleri 

gösterilmektedir.  Serbest yağ asitleri, kaslarda insülin aracılı glikoz alımını inhibe 

ederek insülin duyarlılığını azaltır. Kanda artan glikoz seviyesi, pankreastan 

salgılanan insülin miktarını artırır ve sonucunda hiperinsülinemi Ģekillenir. Serbest 

yağ asitleri karaciğerde glikoz ve trigliserid üretimi ile çok düĢük dansiteli 

lipoprotein (VLDL) salgılanmasını artırır. Bunun sonucunda glikozun glikojene 

dönüĢümü azalır ve trigliserid olarak lipid birikimi artar (Aganović ve Dušek 2007). 
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Ġnsülin aynı zamanda antilipolitik bir hormon olarak değerlendirilir. Ġnsülin 

direnci durumunda, adipoz dokuda depolanan triaçilgliserol moleküllerinin 

lipolizinin artması nedeniyle çok fazla yağ asiti üretilmekte, fazla miktarda üretilen 

yağ asitleri de insülinin antilipolitik etkisini inhibe etmektedirler (Aganović ve 

Dušek 2007). Antiaterojenik özelliği de olan insülin hormonu bu metabolik etkisini 

fosfatidilinozitol (PI) 3-kinaz‘ın aktivasyonuyla gerçekleĢtirir. Ġnsülin direncinde, PI 

3-kinaz yolu engellenir ve insülin antiaterojenik etkinliğini kaybeder. Kan basıncını 

arttıran insülin direnci, bireyin KVH‘a ve T2DM‘ye yakalanma riskini artırır 

(Thaman ve Arora 2013). 

1.2.3. Glikoz Ġntolerans 

BozulmuĢ glikoz toleransı, insülin direnci ile iliĢkili olan hipergliseminin 

prediabet aĢaması olarak tanımlanır. Glikoz intoleransını belirlemek için 75 g glikoz 

ağız yoluyla verilerek, oral glikoz testi uygulanır. Ġnsanlarda, testten 2 saat sonra 

ölçülen kan glikoz seviyesi 140-199 mg/dl ise glikoz intolerans tanısı koyulur (WHO 

2006).  

Ġnsülin direncinde plazma lipoprotein lipaz aktivitesinin azalması sonucunda, 

plazma trigliseritleri artarken, diğer taraftan da yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) 

yıkımı ve hepatik glikoneojenez artar, kaslarda ve karaciğerde glikoz intoleransına 

yatkınlık ortaya çıkar. Ayrıca insülin direncinde plazma serbest yağ asidi 

konsantrasyonunun artıĢı gözlenir ve artan serbest yağ asitleri de karaciğerde 

trigliserid birikimini uyarır (Ġslamoğlu ve ark 2008 ). 

MetS‘de görülen glikoz intoleransının bir diğer nedeni olarak yağ dokudan 

salgılanan proinflamutuar sitokinler ve leptinin artması, adinopektinin azalması 

gösterilmektedir. Venojarvi ve ark (2013)‘nın bildirdiğine göre, yapılan çalıĢmalarda 

T2DM‘li ve obez hastalarda kan leptin düzeyinin arttığı, prediabetik aĢamada ve 

insülin direnci durumunda adinopektinin azaldığı bildirilmiĢ olup obezitede 

Ģekillenen bu hormonal dengenin glikoz intoleransından sorumlu olduğu 

belirtilmiĢtir. 
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1.2.4. Hipertansiyon 

Metabolik sendromun bir diğer ana bileĢeni ise kardiyovasküler hastalıkların 

geliĢimi için önemli bir risk faktörü olan hipertansiyondur. Obezite, glikoz intolerans 

ve dislipidemi gibi metabolik bozukluklarla bağlantılı olan esansiyel 

hipertansiyonunun tüm hemodinamik ve metabolik bozuklukları, insülin direnci ile 

yakından iliĢkilidir (Ferrannini ve Natali 1991).  

Hiperinsülinemi sempatik sinir sistemi aktivitesini artırarak, 

vazokonstriksiyon geliĢtirir ve sodyum tutulumuna neden olur. Böylece kan 

basıncının artıĢına yol açar. Ġnsülin ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) 

damardaki düz kas hücrelerinin proliferasyonuna yol açtığından, damar duvarları 

kalınlaĢıp bu riskin daha da yükselmesine neden olur. Damar lümenindeki 

daralmalar, perifer damar direncini arttırır ve hipertansiyon ortaya çıkar (Gülcü ve 

ark 2006). Yapılan çalıĢmalarda hiperglisemi ve insülinin, hipertansiyon oluĢumuna 

katkıda bulunabilecek olan anjiyotensinojen, anjiyotensin II alt tip-1 ve anjiyotensin 

II reseptörlerininin ekspresyonunu artırarak renin-anjiyotensin sistemini (RAS) 

harekete geçirdiği bildirilmiĢtir (Malhotra ve ark 2001). RAS‘ın aktivasyonu, PI3 

yoluyla insülinin etkisini inhibe edebilir (Prasad ve Quyyumi 2004). Ayrıca leptin de 

insülin gibi sempatik sinir sistemi aktivitesini arttırdığı için obezite ve hipertansiyon 

arasında güçlü bir iliĢki olduğu da bildirilmiĢtir (Thaman ve Arora 2013). 

1.2.5. Dislipidemi 

Metabolik sendromda kardiyovasküler hastalıkların oluĢumundan sorumlu bir 

diğer mekanizma da dislipidemidir. Metabolik sendromlu hastalarda LDL ve 

trigliserid seviyelerinin artıĢı ve HDL seviyelerinin azalıĢı ile karakterize dislipidemi 

gözlenir (Ġslamoğlu ve ark 2008 ). 

Dislipidemi; serbest yağ asitlerinin karaciğerde aĢırı birikmesi sonucunda, 

trigliserid sentezinin ve VLDL üretiminin tetiklenmesi olarak değerlendirilebilir. 

Ġnsülin direncine sebep olan lipoprotein lipaz aktivitesinin azalması ile birlikte 

VLDL‘nin artması, trigliseridden zengin lipoproteinlerin ve proaterojenik kalıntıların 

birikmesine sebep olur. Ayrıca kolesterol ester transfer proteinindeki ve hepatik 

trigliserid lipaz aktivitesindeki artıĢ, HDL seviyelerinin azalmasına neden olur. 

Dislipideminin tedavisinde öncelikle kilo verilmesi ve fiziksel aktivitenin arttırılması 
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yoluyla yaĢam tarzında değiĢiklik yapılmalıdır (Ikewaki ve Tohyama 2004).  

Bahsedilen tüm bu faktörlerin yanında MetS geliĢimiyle iliĢkili daha birçok faktör 

olduğu düĢünülmektedir. 

1.3. Metabolik Sendrom Deneysel Hayvan Modelleri 

Metabolik hastalıkların geliĢimlerinin araĢtırılmasında deney hayvanlarında 

model oluĢturmak, deneysel hayvan modelleri kullanmak oldukça yaygındır. 

Metabolik sendrom çalıĢmalarında ise fare, sıçan, hamster, koyun gibi çeĢitli türler 

kullanılarak modeller oluĢturulmaktadır (Gelmez ve ark 2013). 

1.3.1. Genetik Modeller 

Ob/ob fare metabolik sendrom modeli  

Bu farelerde 6. kromozom üzerinde bulunan leptin geninde otozomal resesif 

mutasyon bulunur ve bu mutasyon sonucunda hayvanlarda obezite, hiperinsülinemi, 

hiperglisemi, hepatik yağlanma, kardiyak fibrozis ve glikoz intoleransı ortaya çıkar 

(Gelmez ve ark 2013).  

Db/db fare metabolik sendrom modeli 

Bu farelerde 4. kromozom üzerindeki leptin reseptör geninde mutasyon 

vardır. Mutasyon nedeniyle reseptör iĢlevini yerine getiremez ve leptine yanıt 

oluĢmaz. Böylece hiperleptinemi Ģekillenir. Hiperleptinemi sonucunda hiperglisemi, 

insülin direnci ve 12. haftadan itibaren vasküler endotel fonksiyon bozukluğu, 

hipertrigliseridemi ve hiperkolestridemi görülmektedir (Sharma ve ark 2003, Panchal 

ve Brown 2011). 

Zucker diabetik yağlı rat (ZDF) metabolik sendrom modeli  

Bu ratların 13-15. haftalarında hiperglisemi, hiperinsülinemi ve diastolik-

sistolik fonksiyon bozukluğu ile trigliseridemi görülür. Ayrıca, ZDF ratlarında 

endotel fonksiyon bozukluğu ve buna bağlı olarak sistolik kan basıncı artıĢı 

görülmektedir (Panchal ve Brown 2011). 

Obezite ve diabet çalıĢmaları için genetik olarak oluĢturulan ve MetS 

çalıĢmalarında da kullanılan diğer modeller ise ―otsuka long-evans tokushima yağlı 
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rat‖ ile non-obez ve spontan diabetik olan ―goto-kakizaki rat‖larıdır (Panchal ve 

Brown 2011, Gelmez ve ark 2013). 

1.3.2. Diyetle Ġndüklenen Modeller 

Fruktoz, sakkaroz ve doymuĢ yağlardan zengin olan modern yaĢamın 

beslenme alıĢkanlıkları, MetS, kardiyovasküler hastalıklar ve non-alkolik yağlı 

karaciğer hastalığı ile yakından iliĢkilidir. Bu nedenle MetS araĢtırmalarında diyetle 

indüklenen metabolik sendrom modelleri önem taĢımaktadır.   

Sakkaroz ile indüklenen metabolik sendrom modeli 

Sakkaroz ile indüklenen MetS modeli oluĢturulan ratlarda, insülin direnci, 

obezite, hipertansiyon ile anjiyotensin II ve trigliseridin plazma düzeylerinde artıĢ 

görülür (Coelho ve ark 2010).  Bu modelde sol ventriküler geniĢlemeye bağlı olarak 

sistolik kan basıncında artıĢ görülür (Sharma ve ark 2008). Wistar albino türü erkek 

sıçanlarda sakkaroz ile indüklenen metabolik sendrom modeli oluĢturmak için 8 

hafta süresince %60-70 kcal‘lik sakkaroz ya da niĢasta diyeti verilmelidir. Sprague-

Dawley türü erkek ratlarda ise 2 haftalık %60-70 kcal‘lik sakkaroz ya da niĢasta 

diyetinden sonra insülin direnci ve hipertrigliseridemi görülür (Çatak 2012).  

Yüksek yağ ile indüklenen metabolik sendrom modeli 

Yüksek yağlı diyet ile vücut ağırlığı, plazma insülin, trigliserid ve serbest yağ 

asidi seviyelerinde artıĢ ve karaciğerde trigliserid birikimi görülürken, adiponektin 

miktarında azalma gözlenir. Tüm bu olaylar sonucunda ise artmıĢ sistolik kan 

basıncı, kardiyak hipertrofi, endotel fonksiyon bozukluğu, albüminüri, böbreklerde 

lipid depolanması gözlenmektedir. Farklı tür deney hayvanlarında yüksek yağlı diyet 

ile indüklenen MetS modeli oluĢturmak için çok çeĢitli protokoller bulunmasına 

karĢın, hepsinin prensibinde total enerjinin %20-60‘ının hayvansal ya da bitkisel 

yağlardan elde edilmesi bulunmaktadır (Bell ve ark 1997, Panchal ve Brown 2011, 

Gelmez ve ark 2013). 

Yüksek karbonhidrat - yüksek yağ ile indüklenen metabolik sendrom modeli 

Bu modelde MetS oluĢumunun temelinde obezite ve insülin direnci vardır. 

Yüksek karbonhidrat-yüksek yağ ile indüklenen MetS modelinde kullanılan temel 
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karbonhidratlar fruktoz ve sakkarozken, kullanılan yağlar değiĢkenlik 

göstermektedir. Yapılan çalıĢmalarda diyetteki karbonhidrat oranı genellikle %10 ile 

%30, yağ içeriği ise %20 ile %40 arasındadır (Panchal ve Brown 2011, Çatak 2012). 

Fruktoz ile indüklenen metabolik sendrom modeli 

Yapılan çalıĢmalar ile fruktozun ratlarda hiperinsülinemi, insülin direnci, 

hipertrigliseridemi, hipertansiyon, hiperglisemi, obezite ve karaciğerde VLDL‘lerin 

aĢırı üretimine neden olduğu ortaya koyulmuĢtur (Miller ve Adeli 2008). Fruktoz ile 

MetS modelini oluĢturmak için hayvanın türüne göre diyetlerine total enerjinin %60-

70‘ini oluĢturacak Ģekilde fruktoz ya da içme sularına %10-20 oranında fruktoz ilave 

edilebilir (Sánchez-Lozada ve ark 2007).  

Fruktozun metabolik sendrom oluĢturma mekanizması 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalar ile obezite ve MetS‘in görülme sıklığındaki 

artıĢın, beslenmede alınan fruktoz miktarının artıĢı ile doğru orantılı olduğu ortaya 

koyulmuĢtur (Nakagawa ve ark 2005).  

Fruktoz tüketiminin artmasındaki sebep modern beslenme tarzında sıklıkla 

kullanılan hazır gıda ve içeceklerin içerisinde bulunan %50‘si fruktoz %50‘si glikoz 

olan sofra Ģekeri ya da yüksek-fruktoz içeren mısır Ģurubudur. Bir kutu (330 ml) 

meĢrubat içerisinde 25 g fruktoz bulunmaktadır. Yapılan insan çalıĢmalarında 

fruktoz tüketiminin, hepatik de novo lipojenezisini uyararak, karaciğer ve yağ 

dokuda insülin direnci geliĢimi ve dislipidemiye sebep olduğu bildirilmiĢtir 

(Rutledge ve Adeli 2007).  

Yüksek fruktozlu diyetlerin; sıçan, hamster, köpek ve bazı fare türleri dahil 

olmak üzere çeĢitli hayvan modellerinde insülin direnci, kilo alma, hiperlipidemi ve 

hipertansiyonu tetiklediği gösterilmiĢtir (Rutledge ve Adeli 2007). 

 Fruktoz ve glikoz kimyasal yapılarındaki benzerliğe rağmen tamamen farklı 

Ģekillerde metabolize olup, farklı glikoz taĢıyıcı (GLUT)‘ları kullanırlar (Khitan ve 

Kim 2013). Fruktoz, glikozun aksine hücre içerisine taĢınmak için GLUT–5‘i 

kullanır ve bu iĢlem insülinden bağımsız bir Ģekilde gerçekleĢir. Pankreasın ß 

hücrelerinde ve beyinde GLUT–5 bulunmadığı için fruktoz bu dokularda hücre içine 

alınamaz. Fruktozdan zengin beslenme sırasında, beyinde GLUT–5 olmaması ve 
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fruktozdan zengin beslenilen öğünden sonra plazma insülin ve leptin 

konsantrasyonunun azalması nedeni ile doygunluk hissi yaĢanmaz. Böylece daha 

fazla gıda alım isteğine bağlı olarak metabolik sendromun en önemli bileĢeni olan 

obezite ve nihayetinde metabolik sendrom geliĢir (Bray ve ark 2004, Miller ve Adeli 

2008) . 

Hücreye alınan fruktoz, fruktokinaz tarafından fosforile edilerek fruktoz-1-

fosfata dönüĢür, fruktoz-1-fosfattan da gliseraldehit, dihidroksiaseton fosfat, 

gliseraldehit-3-fosfat gibi çeĢitli 3 karbonlu moleküller meydana gelir. Bu üç 

karbonlu moleküller ya glikoneojenez yoluyla glikoza ya da trigliserid gibi ürünlere 

dönüĢürler. Ancak fruktoz-1-fosfat oluĢumu aĢamasında hız kısıtlayıcı etkisi olan 

fosfofruktokinaz baypas edilmiĢ olur ve böylece fruktozdan oluĢan 3 karbonlu 

moleküller glikoliz yoluna dahil olarak, trigliserid oluĢturmak için esterleĢecek olan 

gliserol ve yağ asitlerinin oluĢumunda kullanılırlar. Böylece yüksek fruktoz alımı, 

çok fazla trigliserid sentezlenmesine, dolaĢımda VLDL konsantrasyonunun 

artmasına, lipoprotein lipazın trigliseridleri hidrolize ederek esterleĢmemiĢ yağ 

asitleri ve monoaçilgliserollerin oluĢmasına neden olur. Adipoz doku ise ortaya çıkan 

bu ürünler ile tekrar trigiserid sentezler. Bu nedenle, aĢırı fruktoz alımı dolaĢımda 

serbest yağ asit seviyesinin artmasına ve insülinden bağımsız yağ depolanması 

sonucunda obeziteye neden olarak metabolik sendrom oluĢumu için zemin hazırlar 

(Rutledge ve Adeli 2007, Kaplan Bulut ve Mir 2011). 

 Glikozdan farklı olarak fruktozun ATP tüketiminde kontrol mekanizması 

olmamasından dolayı fruktozun metabolize edilmesinde hücre içi ATP azalır ve 

AMP, ürik asite dönüĢür. Ürik asit ise endoteliyal nitrik oksit (eNOS) ekspresyonunu 

azaltarak, nitrik oksit seviyelerinin azalmasına ve endoteliyal fonksiyon bozukluğuna 

yol açar. Böylece fruktoz, hipertansiyon ve insülin direnci baĢta olmak üzere MetS‘in 

çoğu bileĢenlerine zemin hazırlar (Madero ve ark 2011). 

1.4. Metabolik Sendromda Tedavi YaklaĢımları 

Metabolik sendrom, obezite, hipertansiyon, insülin direnci, glikoz intolerans 

ve dislipidemi görülmesiyle karakterize bir bozukluk olduğundan, tedavi hedefleri de 

kendisini oluĢturan bileĢenlerine karĢı kompleks bir tedavi Ģeklinde olmalıdır 

(Mackie ve Zafari 2006).  
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Metabolik sendromun bileĢenlerinden insülin direnci ve T2DM‘nin 

tedavisinde; insülin salgılatıcı ajanlar (sülfonilüreler, glinidler), insülin duyarlaĢtırıcı 

ajanlar (biguanidler, tiazolidinedionlar, α-glikozidaz inhibitörleri), inkretin mimetik 

ilaçlar, amilin mimetik gibi ilaçlar kullanılırken, obezite ve dislipideminin 

tedavisinde; orlistat, fibratlar, statinler gibi ilaçlar kullanılır. Metabolik sendromun 

bir diğer önemli bileĢeni olan hipertansiyon tedavisinde ise diüretikler, beta 

blokörler, anjiyotensin dönüĢtürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin II 

antagonistleri ve kalsiyum kanal blokörleri gibi ilaçlarla tedavi yoluna gidilir (Dik 

2013). 

Tüm bu medikal tedavilerden daha da önemlisi, MetS tedavisinin ilk 

aĢamasında, hastanın beslenme ve yaĢam tarzını değiĢtirmesi, sedanter yaĢamdan 

aktif bir hayata geçmesi, bu nedenle hastanın günlük yaĢamında fiziksel aktivite 

oranını arttırması ve egzersiz yapmaya baĢlamasıdır (Arslan ve ark 2009). 

1.4.1. Metabolik Sendrom ve Egzersiz 

Ġskelet kaslarının kasılmasıyla meydana gelen, bazal seviyenin üzerinde enerji 

harcanmasını gerektiren bedensel hareketler, fiziksel aktivite olarak tanımlanır. Bu 

aktiviteler her türlü günlük kas hareketlerini içermektedir. Egzersiz ise planlı, 

programlı ve istemli yapılan fiziksel aktivitelerdir (Çelik ve Yalbuzdağ 2014). 

Ciolac ve Guimarães (2004)‘in bildirdiğine göre, yapılan epidemiyolojik 

çalıĢmalarda arteriyel hipertansiyon, insülin direnci, diabetes mellitus, dislipidemi ve 

obezite gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin geliĢimi ile fiziksel aktivitenin 

yetersizliği arasında direkt bir iliĢki olduğu gösterilmiĢtir.  

Metabolik sendrom belirtilerinden bir ya da daha fazlasının görüldüğü 

bireylerin, sağlıklı bireylere göre %20-30 oranında fiziksel olarak daha az aktif 

olduğu bilinmektedir. Fiziksel aktivitenin yetersizliği sadece obezite ile değil, 

metabolik sendromun diğer bileĢenleri ile de oldukça yakından iliĢkilidir (Mackie ve 

Zafari 2006). 

Fazla kalori alımı ve fiziksel egzersiz noksanlığı obeziteye ve buna bağlı 

olarak plazma serbest yağ asit seviyelerinin artmasına sebep olur. AĢırı derecede yağ 

depolanması ise TNF-α düzeylerinin yükselmesi ve mitokondrial hasarın 
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tetiklenmesiyle iskelet kaslarında insülin direnci geliĢimine sebep olan lipid 

peroksidasyonunun artmasına sebep olur (Mackie ve Zafari 2006). 

Egzersiz yoluyla kilo vermenin hedefinde yağ dokusu kaybı vardır ve 

egzersizde kas dokusunun kaybı, egzersiz yapmadan sadece diyet ile kilo verme 

protokolünden daha azdır. Yağ dokunun azalması, adinopektin düzeylerinin 

artmasına ve MetS ile iliĢkili olan sitokinlerin düzenlenmesine yardımcı olur. 

Fiziksel aktivite, TNF-α‘nın ve IL-6‘nın salgılanması ve aktivitesi üzerinde kontrolü 

sağlar. IL-6, proinflamatuvar ve antiinflamatuvar etkileri olan bir sitokindir.  IL-6 

antiinflamatuvar etkisini, TNF-α, IL-1β, IL-10 ve IL-1 reseptör aktivasyonunu inhibe 

ederek gösterir. Egzersiz ile IL-6 plazma seviyesi artar, böylece IL-6, TNF-α 

kaynaklı insülin direncine karĢı koruyucu etki gösterir (McMurray ve Bo Andersen 

2009, Golbidi ve ark 2012).  

Egzersizin insülin duyarlılığına olan pozitif etkisine rağmen, maraton koĢusu, 

yokuĢ tırmanmak, koĢmak gibi akut ve zorlu egzersiz durumlarında, insülin 

duyarlılığının azaldığı görülmüĢtür. Bu durumun kasların uzun süreli ve çok fazla 

miktarda yağ asitlerini kullanmasına bağlı olarak ortaya çıktığı düĢünülür. Ancak 

insülin dirençli hastalarla yapılan bir çalıĢmada ilk egzersiz döneminde insülin 

duyarlılığının %22, 6 haftalık egzersiz sonunda ise %42 oranında arttığı görülmüĢtür 

(Perseghin ve ark 1996).   

Yapılan bir çalıĢmada egzersiz sırasında diabetik hastalarda, glikozun hücre 

içerisine alınmasını sağlayan GLUT-4 proteinin mRNA ekspresyonunun arttığı, 

böylece egzersizin glikoz toleransına pozitif etkilerinin olduğu görülmüĢtür (Dela ve 

ark 1994). 

Egzersizin temel etkilerinden biri de iskelet kaslarının oksidatif kapasitesini 

geliĢtirmesi sonucunda tüm vücutta yağ oksidasyon hızını arttırmasıdır. Yağ 

oksidasyon kapasitesindeki bu artıĢ, yağ asidi transport proteinlerinin artmasına, 

plazma serbest yağ asidi seviyelerinin azalmasına yol açar. Ayrıca egzersiz, yağ 

asitlerinin oksidasyonunu, glikoz alımını ve mitokondrial biyogenezi uyaran AMP 

kinaz enzimini de aktive eder (Tunstall ve ark 2002, Golbidi ve ark 2012). 

Fiziksel olarak aktif bireylerin, aktif olmayanlara göre daha yüksek HDL ve 

daha düĢük LDL, VLDL düzeylerine sahip olduğu bilinmektedir. Bunun sebebi 
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olarak da egzersiz ile kas dokuda yağ asitlerinin tüketiminin ve lipoprotein lipaz 

enzim aktivitesinin artması gösterilmektedir (Ciolac ve Guimarães 2004). 

Kilolu bireylerde ortalama %3-9 kilo kaybının, sistolik ve diastolik kan 

basıncında yaklaĢık 3 mmHg azalma sağladığı gösterilmiĢ, hipertansiyonu olanlarda 

6-7 mmHg azalma olduğu kaydedilmiĢtir (Çelik ve Yalbuzdağ 2014). Zayıflamanın 

ve egzersizin kan basıncı üzerindeki etkisinin olası mekanizmaları, renin-

anjiyotensin sistemin düzenlenmesi, sempatik sinir sistem uyarımlarının azaltılması 

ve artan insülin duyarlılığıdır. Leptinin, obezite ve sempatik sinir sistemi 

aktivitesinin artması ile hipertansiyon arasındaki ana bağlantı olduğu ileri 

sürülmektedir. Obezlerde yüksek leptin düzeyinin artan renal sempatik aktivitesiyle 

iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Hayvanlara leptin uygulanmasının, kan basıncını, kalp 

hızını ve farklı dokularda sempatik sinir uyarımlarını arttırdığı ortaya konulmuĢtur. 

Özetle egzersiz, yağ ve glikoz metabolizmasını düzenleyerek insülin aktivasyonunu 

arttırır ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olmaktadır (Shek ve ark 1998, Eikelis 

ve ark 2003, Francischetti ve Genelhu 2007, Golbidi ve ark 2012). 

1.5. Ġnsülin 

Ġnsülin, 1921 yılında keĢfedilen,  pankreasın langerhans adacıklarının β-

hücreleri tarafından üretilen polipeptit yapıda 5.134 kDa molekül ağırlığında bir 

hormondur (Murat 2004, Joshi ve ark 2007). Ġnsanda biyolojik olarak aktif olan 

insülin formu, 30 aminoasitlik A ve 21 aminoasitlik B polipeptid zincirlerinden 

oluĢan bir monomerdir. Bu zincirler birbirine A ve B polipeptid zincirlerinin 7. 

aminoasitinden ve A polipeptid zincirinin 20., B polipeptid zincirinin 19. 

aminoasitinden olmak üzere 2 disülfit köprüsü ile bağlanmıĢlardır. Ayrıca A 

polipeptid zinciri, 6. ve 11. aminoasitler arasında 1 adet zincir içi disülfid köprüsü 

içermektedir. A ve B zincirleri arasında bağlantı sağlayan C zinciri de 

bulunmaktadır, bu zincir proinsülin yıkılımıyla, insülin ile birlikte serbest kalır (De 

Meyts 2004) (ġekil 1.2). 
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 ġekil 1. 2. Ġnsülinin yapısı (De Meyts ve ark 2000). 

Ġnsülin, pankreasın β-hücrelerinden preproinsülin formunda sentezlenir. 

Sentezden sonra bir dakika içinde proteolitik enzimler tarafından, proinsülin halinde 

bölünen preproinsülin, endoplazmik retikulum sisternal boĢluğuna boĢaltılır. 

Proinsülin, C peptid ile birlikte golgi cisimciğine taĢınır ve burada proteoliz ve salgı 

granülleri içinde paketlenme baĢlar. Granüller, sitoplazma içinde plazma zarına 

doğru taĢınırken olgunlaĢma devam eder. Hem proinsülin hem de insülin, 

hekzamerler vermek üzere çinko ile eĢleĢir fakat proinsülinin %95 kadarı insüline 

çevrilir. Proinsülinin insüline dönüĢümü prohormon konvertaz 2 ve 3 enzimi ile 

karboksipeptidaz H enzimlerinin etkisiyle, granüllerin olgunlaĢması olana kadar 

devam eder. Uygun uyarı geldiğinde, olgun granüller, plazma zarı ile kaynaĢır ve 

içeriklerini hücre dıĢı sıvıya ekzositoz ile boĢaltır (Granner 2004, Joshi ve ark 2007). 

Ġnsan pankreası günde 40-50 ünite insülin salgılar. Bu miktar, bezde 

depolanan hormonun yaklaĢık %15-20‘sini oluĢturur. Uyarıdan sonra olgun granül 

plazma membranıyla kaynaĢır. Ca
+2

-bağımlı aktif bir yolla granül içeriği 

ekstrasellüler sıvıya boĢalır (Ömer 2006). 



16 
 

Kan glikoz düzeyinin artması, proteinden zengin beslenme, kolesistokinin, 

sekretin, gastrin, glukagon gibi hormonların artıĢı, β-adrenerjik agonistler ile büyüme 

hormonu, kortizol, östrojen ve progesteronun uzun süreli artıĢı insülin salgılanmasını 

uyaran faktörlerdir. Ġnsülin salgılanmasını baskılayan faktörler ise kan glikoz 

seviyesinin düĢmesi, somatostatin, adrenalin, α-adrenerjik agonistler, β-adrenerjik 

blokerler, stres gibi faktörlerdir (Ömer 2006). 

Kan glikoz düzeyinin yükselmesinden 30 saniye sonra β-hücrelerinden 

insülin salgılanır ve kanda 3-4 dakika kalabilir. Memelilerde pulzatif salınımı olan 

insülinin, ratlarda salınım sıklığı 13,3 dakikadır (Peker Akalın 2007). 

Ġnsülin, kana salgılandıktan sonra hedef dokuya ulaĢır ve hücre membranında 

bulunan glikoprotein yapısındaki 2 alfa ve 2 beta olmak üzere dört alt birimden 

yapılmıĢ reseptörüne bağlanır. Ġnsülinin reseptöre bağlanması, reseptörün 

otofosforilasyon ile tirozin kinaz aktivitesini baĢlatır. Tirozin kinaz aktivitesi ise 

insülin reseptör substrat-1 (IRS-1) gibi çeĢitli proteinlerin fosforilasyonunu uyarır. 

Ġnsülin reseptörlerinin sayıları, dokulara göre değiĢmektedir. Örneğin eritrositlerde 

40 adet bulunurken, yağ ve karaciğer dokularında 300 000 adet reseptör bulunur. Bu 

nedenle yağ, karaciğer ve kas dokuları, insülinin ana hedef dokularıdır (Ömer 2006, 

Peker Akalın 2007). 

1.5.1 Ġnsülinin Metabolik Etkileri 

Ġnsülinin metabolizmaya olan etkileri anaboliktir. Ġnsülin özellikle kas, 

karaciğer ve adipoz dokularına glikoz giriĢini sağlayarak, bu dokularda glikojen ve 

yağ birikimine sebep olur (Quesada ve ark 2008).   

Ġnsülinin baĢlıca etkisi, beyin haricindeki diğer doku hücrelerine glikozun 

kolaylaĢtırılmıĢ difüzyonunu hızlandırması ve kan glikoz seviyesini düĢürmesi olup 

bu etkisini glikozun hücre içinde kullanımını arttırması yolu ile gösterir (Ünal 2012, 

Simonson ve Kendall 2005). Canlıdaki önemli glikoz taĢıyıcıları, GLUT 1-4 olarak 

adlandırılır. Beyinde GLUT-1 ve GLUT-3, karaciğerde GLUT-2, iskelet ve kalp kası 

ile yağ dokusunda GLUT-4 bulunur. Ġnsülin, glikokinaz enzim sentezini uyararak 

glikoz giriĢini indirekt yoldan kolaylaĢtırır. Glikoz 6-fosfatazı inhibe ederek kana 

glikoz çıkıĢını önler (Ömer 2006). Böylece glikoz-6-fosfat sadece glikolizis ve TCA 

döngüsü üzerinden yıkılmaz, pentoz-fosfat döngüsüne giriĢi de artar. Bu sayede, bol 
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NADPH oluĢumu sağlanarak, karbonhidratların yağlara dönüĢmesi desteklenir. 

Ġnsülin glikolizisin artmasına, piruvat kinaz ve fosfofruktokinaz enzimlerinin 

indüktörü olarak katılır. Ġnsülinin karaciğerde glikojen sentezini arttırıcı etkisi sadece 

glikoz-6-fosfat artıĢına bağlı olmayıp, sentezi insülin tarafından arttırılan glikojen 

sentetaz enziminin uyarılmasına da bağlıdır (BayĢu Sözbilir ve BayĢu 2008).  

Ġnsülin lipid metabolizması üzerinde de anabolik etkiye sahiptir. Bu etkisini, 

yağ asiti sentezi için gerekli asetil-KoA ve NADPH‘ı sağlayarak, asetil-KoA‘nın 

malonil KoA‘ya dönüĢümünü katalizleyen asetil KoA karboksilazı uyarması yoluyla 

triaçil gliserol sentezine katılan gliserolü sağlayarak ve lipojenezisi uyararak gösterir.  

Lipojenezisin aksine lipolizi inhibe eden insülin, doku cAMP düzeylerini düĢürür ve 

lipaz enzimini inhibe eder böylece dolaĢımdaki serbest yağ asitlerini azaltır. Yağ 

asitleri, glikolizi birçok basamakta inhibe edip glikoneojenezi uyardığı için bu 

durum, insülinin karbonhidrat metabolizmasına olan etkisine katkıda bulunur. 

Ġnsülin, protein ve nükleik asit metabolizmasında da protein sentezini uyarması ya da 

protein yıkılımını inhibe etmesi sebebiyle anabolik etkiye sahiptir (Griffin ve Sul 

2004, Dulloo 2005 , Despres 2007, Meshkani ve Adeli 2009, Ünal 2012). 

1.5.2. Metabolik Sendromda Ġnsülin 

Metabolik sendrom bileĢenlerini taĢıyan bireylerde, insülin aracılı glikoz 

metabolizmasında bozukluk olduğu bildirilmiĢtir. Ġnsülin direnci, ekzojen ya da 

endojen insüline karĢı canlı organizmanın bozulmuĢ yanıtı olarak tanımlanmaktadır 

(Reaven 1993). Ayrıca, glikoz hemostazında insülin etkisinin bozulması ya da 

insüline verilen yanıtta eksiklik olarak da adlandırılabilir (Gören ve Fen 2008).  

Ġnsülin direncinde; plazma lipoprotein lipaz (LPL) aktivitesinin azalmasıyla, 

trigliserid ve serbeste yağ asit konsantrasyonu artar. Artan yağ asitleri de karaciğerde 

trigliserid birikimini uyarır. Karaciğerde de LPL aktivitesi artar. Bu artıĢ sonucunda 

HDL‘nin yıkımında artıĢ görülür. Bu olaylar sonucunda da kardiyovasküler 

hastalıklara yakalanma riski artar (Shulman 2000). 

Vücut hücreleri insülin olmadan glikozu hücre içine alamaz ve kanda glikoz 

düzeyi artar. Ġnsülin direncinde dokular insüline karĢı duyarsızlaĢtığı için pankreas 

ihtiyaç duyulan fazla insülini karĢılayamaz ve hem insülin hem de glikoz yüksekliği 

sonucunda dolaĢım sisteminde hasar oluĢur. Böbrek damarlarında da Ģekillenecek 
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olan bu hasar tuz atılımına engel olur ve hipertansiyon tetiklenir. Ayrıca pankreas 

artmıĢ olan insülin ihtiyacını karĢılayamadığı için T2DM geliĢir. T2DM geliĢiminde 

öncelikle dokuların insüline karĢı direnç geliĢtirmesi ve sonrasında hiperglisemi 

ortaya çıkar (DeFronzo 2004).  

Vücuttaki dokuların insülin duyarlılıkları birbirinden farklı olup, insülin 

direnci baĢladığında öncelikle kasta glikoz yıkımı azalır ve sonrasında postprandial 

hiperglisemi görülür. Bu aĢamadan sonra daha belirgin bir insülin etkisizliği oluĢarak 

karaciğerden glikoz çıkıĢı artar. Böylece açlık hiperglisemisi ve tüm gün 

hiperglisemisi görülür (DeFronzo 2004, IĢıldak ve ark 2004, ġenol 2009). 

1.6. Leptin 

Leptin, Zhang ve ark (1994) tarafından keĢfedilen, 16 kDa molekül 

ağırlığında ve 167 aminoasitten oluĢan bir proteohormondur. Ġnsanlarda 7. 

kromozomdaki ob/ob geninde kodlanmıĢtır. DolaĢımda serbest ve proteine bağlı 

olmak üzere iki formda bulunan leptin, baĢlıca adipoz dokuda sentezlenirken, az 

miktarda da plasenta, gastrik epitelyum, iskelet kası, hipofiz ve meme bezi tarafından 

salgılandığı gösterilmiĢtir (Zhang ve ark 1994, Aslan ve ark 2004). 

DolaĢımdaki yarı ömrü insanlarda yaklaĢık 30 dakika olan leptinin diurnal 

ritmi olup, sabah erken saatlerde en yüksek düzeyde salgılanırken, öğleden sonra en 

düĢük düzeylerde salgılanır (Boden ve ark 1996). Pulzatif olarak yemeklerden 2-3 

saat sonra salgılanan hormonun, kadınlarda yağ doku oranı erkeklere göre daha fazla 

olduğu için kadınlardaki düzeyi daha fazladır (Ostlund ve ark 1996). 

Leptin reseptörü gp130 reseptörleri ailesine ait olup Ģu ana kadar 6 izoformu 

tespit edilmiĢtir. Bu izoformlardan beĢ tanesi membrana bağlı olup, en yaygın 

bulunanları OB-Ra ve OB-Rb reseptörleridir. OB-Re ise reseptörün çözünür formu 

olup, ekstrasellüler kısmına karĢılık gelir. Bu kısım, dolaĢımdaki leptini bağlayarak 

yarı ömrünün uzatılmasını sağlar (Cammisotto ve Bendayan 2007). 

Adipositler, çeĢitli membrana bağlı ve çözünür olan leptin reseptör 

izoformları sentezler. Serbest bırakılan leptin, çözünür formdaki kendi reseptörüne 

bağlanır. Ayrıca adipositler, diğer dokularda bulunan membrana bağlı reseptörler ile 

leptin etkileĢimlerinde de rol oynamaktadır (Cammisotto ve Bendayan 2007). 
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Leptin sentezlenmesi ve salgılanmasının altında yatan biyokimyasal ve 

moleküler mekanizmalar henüz tam anlamıyla tanımlanamasa da leptin üretimine 

etkileri olan birçok pozitif ve negatif regülatörler olduğu ortaya koyulmuĢtur. Pozitif 

effektörler; insülin, glikokortikoidler, TNF-α, prolaktin, A1 adenozin reseptör 

agonistleri ve östrojen hormonuyken, leptin üretimini negatif etkileyenler; 

katekolaminler, androjenler, CAMP agonistleri, β-adrenerjik resepör agonistleri, 

peroksizom proliferatör akvitasyonlu reseptör gama (PPAR-γ), forbol esterleri ve 

tiroid hormonudur. Adipoz dokular bulundukları yere göre bu maddelere farklı yanıt 

vermektedirler. Deri altı adipositler insüline daha çok yanıt verirken, 

glikokortikoidlere omental adipositlerden daha az yanıt verirler (Bradley ve ark 

2001).  

Bradley ve ark (2001)‘nın bildirdiğine göre, leptin üretimini düzenleyen 

faktörler ile ilgili yapılan çoğu sistematik çalıĢmalarda, iki ana faktör üzerine 

odaklanılmıĢtır; insülin ve glikokortikoidler. Glikokortikoidlerin ve insülinin az ya 

da çok ama sürekli, ob gen ekspresyonunu ve leptin sekresyonunu arttırdığı, insan ve 

ratlarda yapılan in vivo çalıĢmalar ile ortaya koyulduğu belirtilmiĢtir.  

1.6.1. Leptinin Metabolik Etkileri 

Leptinin vücuttaki etkisi kısaca, merkezi sinir sistemine negatif feedback 

mekanizması ile gıda alımını ve enerji metabolizmasını düzenlemek ve obezite 

geliĢmesini engellemek Ģeklinde ifade edilebilir (Pelleymounter ve ark 1995). 

Çoğunlukla adipositler tarafından salgılanıp dolaĢıma verilen leptin, kan 

beyin bariyerini bir taĢıyıcı ile geçen bir hormondur. Merkezi sinir sistemindeki ana 

etkisini, besin alımı düzenlenmesinde merkezi bir rol oynayan hipotalamusa özellikle 

arkuat nükleusa gösterir. Bu çekirdek leptin reseptörlerini eksprese eden 2 grup 

nöron içerir. Birinci grup nöronlar; ana rolü iĢtah arttırmak ve enerji tüketimini 

azaltmak olan oreksijen peptidi (nöropeptid Y) ve agouti iliĢkili proteini eksprese 

ederler ve leptin bu ekspresyonları inhibe eder. Diğer grup nöronlar ise gıda alımını 

azaltıcı ve enerji tüketimini arttırıcı etkileri olan, anoreksijen kokain amfetamin 

iliĢkili transkript peptidleri ile melanokortin stimüle edici hormon türevi pro-opio-

melanokortin (POMC) peptidlerini eksprese ederler. Bu gruptaki nöronların 

ekspresyonu ise leptin ile artar (Cammisotto ve Bendayan 2007). 
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Leptinin merkezi sinir sistemine olan etkilerinin yanında, çevre dokulara da 

direkt etkileri vardır. Periferal dokularda bulunan leptin reseptör izoformlarının 

ekspresyonu da bunu kanıtlamaktadır. Hepatositler, adipositler, kas hücreleri, 

hemopoetik hücreler, granuloza hücreleri, adrenokortikal hücreler, endoteliyal 

hücreler ve pankreatik ada hücrelerinin de leptine biyolojik cevap verdiği ortaya 

koyulmuĢtur. Leptin, glikoz geri kazanımını ve sempatik sinir sistemi aracılığı ile 

çevre dokulara glikoz giriĢini arttırır. Leptin, çoğu dokuda trigliserid ve yağ 

asitlerinin sentezini azaltarak, lipid peroksidasyonunu da artırarak intrasellüler lipid 

konsantrasyonunu düĢürür (Dallongeville ve ark 1998, Amitani ve ark 2013). 

 Leptinin lipid metabolizmasına olan bu etkisini, yağ asitleri sentezinde görev 

alan asetil-CoA karboksilaz (ACC) enzimini inhibe etmesi sonucunda gösterdiği 

düĢünülmektedir. Leptin uygulamasının ardından ACC enzim ekspresyonu 

azalmaktadır.  ACC enzim inhibisyonu karnitil-asiltransferaz I (CAT-1) ve 

mitokondrial-α-oksidasyon inhibitörü olan malonil-CoA seviyesinin azalmasına 

sebep olur. Böylece leptin ACC inhibisyonu ve CAT-1 uyarımı ile birlikte yağ 

asitlerinin sentezini engelleyerek intrasellüler yağ asit ve trigliserid seviyelerini 

düĢürür. Leptin aynı zamanda uncoupling proteinlerinin (UCP-1, -2 ve -3) 

ekspresyonunu uyararak enerji tüketimine katkıda bulunan termojenezisi artırır 

(Dallongeville ve ark 1998).  

Doğal ve kazanılmıĢ immunitede önemli rolü olduğu bilinen leptin, CD4
+
T 

lenfositleri düzenler. Ayrıca, IL-2, interferon-γ gibi proinflamatuvar sitokinlerin 

üretimini artırırken, IL-4 gibi regülatör sitokinlerin üretimini azaltır (Dallongeville 

ve ark 1998, Lord ve ark 1998). Bunun yanında makrofajların proliferasyonu, 

farklılaĢması ve fonksiyonel aktivasyonunda da leptin rol almaktadır. Adrenokortikal 

hücrelerden kortizol salgılanmasını direkt olarak inhibe edebilen leptin, streoid 

hormon üretimine etkide bulunur, granuloza hücrelerinden üretilen progesteron ve 

östradiol üretimini inhibe eder (Spicer ve Francisco 1997, Dallongeville ve ark 

1998). 

Kemik iliğinde bulunan adipositlerden salgılanan leptin ise adipoz dokuda 

bulunan adipositlerden farklı bir regülasyon ile salgılanmakta olup, buradan 

salgılanan leptinin osteojenezis ve hematopoesize pozitif etkilerinin olduğu 

düĢünülmüktedir (Hekimoğlu 2006). 
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1.6.2. Metabolik Sendromda Leptin 

Leptin, gıda ve enerji alımını uyararak hipotalamus ekseninde enerji 

metabolizmasını kontrol eder.
 
Serum leptin düzeyi ile vücut kitle indeksi, insülin 

direnci ve diabet arasında güçlü bir iliĢki olduğu bildirilmiĢtir (Hamidi ve ark 2006). 

Serum lipid konsantrasyonu ve leptin arasında belirgin bir korelasyon olduğu 

bildirilse de bu durumun ĢiĢmanlık ve total vücut yağı ile iliĢkili olduğunu 

savunanlar da vardır (Shimabukuro ve ark 1997, Park ve ark 2004 , Hamidi ve ark 

2006).  

Metabolik sendromun önemli bileĢenlerinden olan hipertansiyonun yüksek 

leptin düzeyi ile bağlantılı olduğu saptanmıĢır. Bu durumun altında yatan nedenin, 

leptinin sempatik aktiviteyi arttırması sonucunda ortaya çıkan vazokonstrüktif 

etkilerin olduğu ya da leptinin rennin, aldosteron ve anjiyotensin yolaklarını indirekt 

olarak etkilemesinden kaynaklandığı hipotezleri ortaya atılsa da leptin ve kan basıncı 

arasındaki iliĢkinin mekanizması tam olarak aydınlatılamamıĢtır (Nishina ve ark 

2003 , Hamidi ve ark 2006). 

Leptin glikoz ve lipid metabolizması, gıda alımı ve metabolik hızın 

düzenlenmesinde insülin ile iĢ birliği içerisindedir. Ancak, obezite ve insülin direnci 

durumlarında leptin konsantrasyonlarının artması obez bireylerin leptin direncini 

gösterir (Knight ve ark 2010 , Amitani ve ark 2013, Crujeiras ve ark 2014).  

Hamidi ve ark (2006)‘nın bildirdiğine göre günümüze kadar yapılan 

çalıĢmalar obez bireylerde görülen hiperleptinemi sonucunda metabolik sendrom ve 

hiperinsülineminin geliĢtiğini desteklemektedir. 

1.7. Ġrisin  

Ġrisin, Böstrom ve ark (2012) tarafından ilk kez kas dokusundan izole edilen 

112 aminoasitten oluĢan 12 kDa ağırlığında bir proteohormondur. 

Ġrisin termojenik bir protein olup beyaz adipoz dokuyu kahverengi adipoz 

dokuya dönüĢtürerek enerji harcanmasını sağlar. Kahverengi adipoz doku beyaz 

dokuya göre çok fazla sayıda mitokondriye sahiptir. Kahverengi adipoz dokunun 

mitokondrial iç membranları uncoupling protein-1 (UCP1) adı verilen, membranlar 

arası boĢluktan mitokondrial matrikse proton pompalayan bir protein içerirler. UCP1 
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aktive edildiğinde eĢleĢmemiĢ bir protein olduğu için ATP sentezine neden olmaz; 

bunun yerine, ısı açığa çıkar (Bostrom ve ark 2012). Kahverengi adipoz dokunun 

bebeklerde vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunduğu bilinirken, yetiĢkin 

fizyolojisinde fonksiyonu irisin hormonu keĢfine kadar bilinmemekteydi (Aydin 

2014). 

Ġrisin, iskelet kaslarında Fibronektin tip III Alan 5 (FNDC5) proteininin 

bilinmeyen bir proteaz tarafından parçalanması ile bu parçalanmanın ürünü olarak 

oluĢur (Bostrom ve ark 2012). FNDC5 birbirinden bağımsız iki grup tarafından 2002 

yılında keĢfedilmiĢ olup, FRCP2 ve Pep isimleri ile de bilinmektedir (Ferrer-Martinez 

ve ark 2002, Teufel ve ark 2002). 

 Fare FNDC5‘i, 29 aminoasitlik sinyal peptidi, 94 aminoasitlik tek bir zincir 

FNIII fibronektin kısmı ve bir C-terminali olmak üzere 3 kısımdan oluĢur. 32 kDa 

ağırlığında transmembran FNDC5, sellüler FNDC5‘ten daha büyüktür (Erickson 

2013). Bu fark FNDC5‘in salgılanmadan önce C-terminal kısmından ayrılmasından 

ileri geldiği öne sürülmektedir. Böylece irisin FNDC5‘ten parçalanarak salgılanır 

(Bostrom ve ark 2012, Erickson 2013).  

FNDC5 gen ekspresyonu egzersiz ile uyarılan kas tabakasının kritik kısmını 

oluĢturan peroksizom proliferatör aktifleĢtirilmiĢ reseptör gama (PPAR-γ) ve 

koaktivatör alfa (PGC1-α) aracılığı ile artar. PGC1-α transkripsiyonel biyolojik 

sistemlerde enerji metabolizmasının programlanmasına aracılık eder. Ayrıca PGC1-α 

çoğu hücrede mitokondrial biyojenezin ve oksidatif metabolizmanın kontrolünü 

sağlar (Bostrom ve ark 2012).  

FNDC5, kahverengi adipoz doku genlerinin upregüle olmasını sağlarken, 

beyaz adipoz doku ürünü olan leptini downregüle eder. FNDC5, uncoupling protein-

1 (UCP1) genin mRNA ekspresyonunu artırır, UCP1‘in artması ATP sentezini 

engeller ve ısı oluĢumuna yol açarak enerji harcanmasına sebep olur. Tüm bu bilgiler 

FNDC5‘in kahverengi adipoz dokudaki termojenezi düzenlediğini ortaya 

koymaktadır (Bostrom ve ark 2012).  

Ġlk önce kas dokuda egzersiz ile iliĢkili olarak sentezlendiği gösterilen 

irisinin, yapılan son çalıĢmalarda iskelet kas dokusundan baĢka diğer birçok dokuda 

da sentezlendiği gösterilmektedir (Bostrom ve ark 2012, Castillo-Quan 2012). 
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Bostrom ve ark (2012)‘nın irisinin ana kaynağı iskelet kasları olduğunu 

bildirmelerine karĢın, sonradan yapılan çalıĢmalarda kalp kaslarından daha fazla 

irisin salgılandığı gösterilmektedir (Aydin ve ark 2014). Böbrekler, ovaryum, testis, 

rektum, kalp, intrakraniyal arterler, dil, optik sinir, mide ve nöral hücrelerde irisinin 

immunoreaktivitesi bulunmuĢtur (Erickson 2013).  

Ġrisin prekürsörü olan FNDC5‘in mRNA‘sı en yüksek seviyeden en düĢüğe 

doğru olmak üzere; kas, rektum, perikardium, intrakraniyel arter, kalp, dil, optik 

sinir, beyin, ovaryum, ovidukt, hipofiz, seminal veziküller, adrenal bez, özafagus, 

vena kava, böbrekler, penis, retina, testis, üretra, sidik kesesi, spinal kord, karaciğer, 

ince bağırsaklar, tonsiller, tiroid ve vajina dokularında olduğu tespit edilmiĢ ve irisin 

salgılanmasının buralardan olabileceği ortaya ortaya koyulmuĢtur (Huh ve ark 2012). 

Ġrisin adipoz dokulardan da salgılanır (Roca-Rivada ve ark 2013). 

 

ġekil 1.3. Ġrisin salgılanması (Phoenix Pharmaceuticals 2014). 

1.7.1. Ġrisinin Metabolik Etkileri 

Ġrisin uygulamaları mitokondrial ayrılmayı ve PGC1-α, nükleer solunum 

faktör 1 (NRF-1) mitokondrial transkripsiyon faktör A (TFAM), irisin, glikoz 

taĢıyıcısı- 4 (GLUT-4) ve mitokondriyal uncoupling protein 3 (UCP-3) gibi 
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mitokondriyal gen ekspresyonlarını artırırarak mitokondriyal biyojenezisi arttırır 

(Aydin 2014). 

  Ġrisinin ana metabolik etkisi, beyaz adipoz hücreleri kahverengi adipoz 

hücrelere dönüĢtürerek yağ yıkılımına neden olmasıdır. Kahverengi adipoz dokuda 

yağ yıkımı sırasında ATP değil ısı oluĢur. Bu olay, irisin tarafından kahverengi 

adipoz dokuda UCP-1 protein miktarlarının yükseltilmesi sonucunda ortaya çıkar. 

Muhtemelen, yetiĢkinlerde bebeklerde olduğu gibi bu yol ile oluĢan ısı, vücut ısısını 

düzenlemek için kullanılır (Bostrom ve ark 2012, Aydin 2014, Komolka ve ark 

2014). Ayrıca irisin, oksijen tüketimini, enerji harcanmasına aracılık eden 

moleküllere ait genlerin ekspresyonunu arttırırken, insülin direncini ve insülin 

miktarını azaltır (Bostrom ve ark 2012).  

Aydin (2014)‘nın bildirdiğine göre, farelerde yapılan bir çalıĢmada artan 

irisin ekspresyonunun kilo kaybını ve glikoz toleransı iyileĢtirdiğine dair sonuçlar 

rapor edilmiĢtir. Obez ratların adipoz dokuları kontrol grubuna göre daha fazla irisin 

üretmektedir.  

Sonuç olarak, irisin için anti-obezik ve anti-diabetik fonksiyonları olan, hücre 

yüzeyindeki reseptörler ile etki gösteren termojenik bir ajandır denilebilir (Roca-

Rivada ve ark 2013, Sanchis-Gomar ve Perez-Quilis 2014, Zhang ve ark 2014).  

1.7.2. Metabolik Sendromda Ġrisin 

Basit bir Ģekilde tanımlanırsa obezite, enerji alımı ve enerji harcanması 

arasındaki kronik dengesizlik sonucunda vücutta çok fazla yağ doku birikmesiyle 

ortaya çıkar ve metabolik sendromun temel kriterlerinden birisidir. Obezitede aĢırı 

miktarda biriken beyaz yağ dokusudur ve yapılan çalıĢmalarda irisinin beyaz yağ 

dokuyu kahverengi yağ dokuya dönüĢtürerek beyaz yağ dokuyu azaltıcı etkisi ortaya 

koyulmuĢtur (Bostrom ve ark 2012). Ayrıca vücutta irisin miktarının obeziteyle 

birlikte görülen hiperglisemiyi kompanze etmek için arttığı öne sürülmektedir 

(Crujeiras ve ark 2014). 

Bazı çalıĢmalarda kilo kaybından sonra irisin seviyesinde düĢüĢ görülmesi ile 

irisinin glikoz metabolizması regülasyonunda rol oynadığı öne sürülmesine rağmen 

(Lopez-Legarrea ve ark 2014), metabolik sendrom ve vücut kitle indeksi ile irisin 
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arasında pozitif korelasyon olduğu gösterilen çalıĢmalar da vardır (Huh ve ark 2012, 

Stengel ve ark 2013, Crujeiras ve ark 2014, Park ve ark 2014).  Alkolik olmayan 

yağlı karaciğer sendromu ve T2DM‘de irisin seviyelerinde düĢüĢ görülmekteyken, 

insülin duyarlılığı ile irisin seviyesi arasında da negatif korelasyon vardır (Aydin 

2014) . 

1.8. Adropin 

Adropin, Kumar ve ark (2008) tarafından karaciğer ve beyin dokusundan ilk 

kez izole edilen, lipid metabolizmasının düzenlenmesinde rol oyanayan yeni bir 

hormondur. Karaciğerin sinüzoidal hücrelerinde ve vasküler alanında, pia materde, 

nörogliyal hücrelerde, purkinje hücrelerinde, serebellumun granülar tabakasında, 

böbrek dokusundaki glomerulus, peritubular intersitisyel hücrelerinde ve peritubüller 

kapillerde, kalp dokusunda, pankreas dokusunda ve beyin nöronlarında da adropinin 

immunoreaktivitesi saptanmıĢtır (Aydin ve ark 2013).  

Kumar ve ark (2008) yaptığı çalıĢmada, zayıf C57BL/BJ fareleri yüksek yağlı 

diyet ile beslendiklerinde adropin ekspresyonlarında artıĢ görülürken, aç kalan 

farelerde adropin ekspresyonunun düĢtüğü görülmüĢtür. 

Adropin 76 aminoasit içeren 4 4999 kDa ağırlığında, insan, fare ve ratta aynı 

sekans dizilimine sahip bir hormondur. Yarılanma ömrü henüz tam olarak bilinmese 

de birkaç dakika diye düĢünülebilir, çünkü peptid hormonların yarılanma ömrü 3-30 

dakika arasındadır. Ġnsanlarda kandaki normal adropin seviyesi ile ilgili çeĢitli veriler 

olmakla birlikte 3,1-10 ng/mL arasında değiĢir (Aydin 2014). Kadınlarda erkeklere 

göre daha düĢük seviyededir (Butler ve ark 2012). DolaĢımda yükselen adropin 

miktarı insülin direncini ve glikoz intoleransını azaltır (Kumar ve ark 2008, Ganesh 

Kumar ve ark 2012). 

1.8.1. Adropinin metabolik etkileri 

Enerji homeostaz iliĢkili gen (ENHO) tarafından kodlanan bu hormon, alınan 

besin miktarı ile düzenlenir ve enerji homeostazını dengede tutar. Yapılan bir 

çalıĢmada obez ratlarda ENHO ekspresyonunun karaciğerde azaldığını ve bu ratlara 

sistemik adropin uygulamasının hepatostatozisi azalttığını böylece hepatik lipojenik 
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gen ekspresyonlarının adropin tarafından regüle edildiği bildirmiĢtir (Kumar ve ark 

2008).  

Yapılan diğer bir çalıĢmada adropinin endoteliyal hücrelere pozitif etkilerinin 

olduğu, hücrelerin proliferasyonunu destekleyerek endoteliyumun korunmasını 

sağlayabileceği ortaya koyulmuĢtur. Adropin bu etkisini muhtemelen endoteliyal 

nitrik oksit sentaz ekspresyonunu arttırarak gerçekleĢtirmektedir (Lovren ve ark 

2010). 

STZ ile indüklenen diabet modeli oluĢturulmuĢ ratlarda, adropinin 

immunoreaktivitesinin arttığı rapor edilmiĢtir (Aydin ve ark 2013). Gıda alımına bir 

etkisi olmayan adropinin ana fonksiyonu insülin direncini, dislipidemiyi ve glikoz 

intoleransı engellemektir.  

1.8.2.  Metabolik Sendromda Adropin 

Adropin, beslenme ve açlıkla regüle edilen peptid yapıda bir hormon olup, 

gıda alımının düzenlenmesinde etkili olmamasına rağmen obezite, insülin direnci, 

dislipidemi ve bozulmuĢ glikoz toleransının önlenmesinde rol alır (Ganesh Kumar ve 

ark 2012).  

Plazma adropin seviyesi ile yaĢ, trigliserid, apolipoprotein B, LDL ve kan 

basıncı arasında negatif; HDL ve serbest yağ asiti seviyeleri arasında pozitif 

korelasyon vardır. Ayrıca farelere rekombinant adropin uygulanmasının insülin 

direnci ve dislipidemiyi düzelttiği bildirilmiĢtir (Butler ve ark 2012).  

Serum adropin düzeyinin açlık ve diyete bağlı obezite durumunda azaldığı 

rapor edilmiĢtir. Obezitede adropin üretiminin azalması, metabolik homeostazın 

bozulmasında bir faktör olarak düĢünülebilir. Adropin fonksiyonlarındaki kaybın 

insülin direncine, T2DM‘ye yol açabileceği bildirilmiĢ olup yüksek yağ düĢük 

karbonhidrat diyeti ile beslenen farelerde yüksek adropin düzeyi görülürken, düĢük 

yağ yüksek karbonhidrat diyeti ile beslenenlerde düĢük adropin düzeyi görülmüĢtür 

(Ganesh Kumar ve ark 2012). Serum adropin seviyesi hepatik lipojenezin 

baskılandığı yüksek yağlı diyet gibi beslenme koĢulunda artarken, hepatik 

lipojenezin uyarıldığı yüksek sakkarozlu diyet ile beslenmede azalır (Kumar ve ark 

2008). 
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Yüksek karbonhidrat içeriği (toplam kalorinin %70‘i) ile beslenen zayıf 

farelerde de adropin seviyesi düĢük olup, bu diyetlerin adropin seviyesini insülin 

aktivitesine etki ederek düĢürdüğü iddia edilmektedir (Kumar ve ark 2008). Adropin 

eksikliği glikoz hemoeostazında negatif etkiye sahipken, hepatik trigliserid üretimine 

katkıda bulunan genlerin ekspresyonunu arttırır. Adropin geninden yoksun olan 

farelerde, enerji harcanması ve gıda alımında değiĢiklik olmaksızın obezitede %50 

oranında artıĢ, dislipidemi ve endojen glikoz üretimininin baskılanmasının 

engellenmesi görülmüĢ olup böylece insülin direncine yatkınlık ortaya çıkmıĢtır 

(Ganesh Kumar ve ark 2012).  

Adropinin vaskülerizasyonda önemli role sahip olduğu düĢünülmektedir. 

Ayrıca, anjiyogenezis, kan akıĢının artması ve kapiller yoğunluğunda görev alan 

adropin kardivasküler durumun düzenlenmesinde önemlidir. Yapılan bir çalıĢmada 

kalp yetmezliği olanlarda adropin düzeylerinde artıĢ gözlenmiĢtir (Lian ve ark 2011). 

Yüksek basit karbonhidrat içerikli diyet tüketimi ya da obezite ile iliĢkili olan 

adropin eksikliği insülin direnci ve metabolik sendrom oluĢma riskini arttırabilir 

(Lovren ve ark 2010, Lian ve ark 2011, Ganesh Kumar ve ark 2012). 

1.9. Ġnsülin, Leptin, Ġrisin ve Adropin Hormonlarına Egzersizin Etkisi 

Fizik aktivite, iskelet kaslarının kasılması sonucunda üretilen, bazal düzeyin 

üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketler olarak tanımlanırken, 

programlı, istemli ve fiziksel kondüsyonu geliĢtirmeyi amaçlayan sürekli aktiviteler 

egzersiz olarak kabul edilir (Karacabey 2009).  

Egzersiz, birden yapılan düzenli olmayan akut, düzenli ve süreklilik arz eden 

kronik ve kaslardaki dayanıklılığı arttırmak için yapılan dayanıklılık egzersizi olmak 

üzere 3 gruba ayrılabilir (Karacabey 2009).  

Yapılan tek bir egzersiz seansından sonra iskelet kaslarında glikoz giriĢi 

insülinden bağımsız bir Ģekilde artar ve bu etki kısa süreli olmakla birlikte 48 saat 

sonra kaybolur. Buna karĢılık, obez ve insülin direçli bireylerde rutin yapılan 

egzersizin iskelet kaslarında insülin etkisi kalıcı olarak artar. Düzenli egzersizin 

glikoz giriĢini arttırmasının moleküler mekanizması, iskelet kaslarına glikoz giriĢinde 

rol oynayan sinyal proteinlerin ekspresyon ve aktivasyonlarının artması Ģeklinde 

açıklanmıĢtır. Bu duruma kanıt olarak da AMP-aktive edilmiĢ protein kinaz ve 
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protein kinaz B (Akt) substrat AS160 gibi iskelet kaslarında insülin sinyal 

transdüksiyonunu sağlayan proteinlerin ekspresyon ve aktivasyonunda görülen 

değiĢiklikler gösterilmektedir (Hawley ve Lessard 2008).  

Uzun süreli egzersiz sırasında GLUT-4 protein ve mRNA‘sının 

ekspresyonunda artma gözlenmiĢtir (Kraniou ve ark 2006). Egzersizin insülin 

reseptörlerine etkilerini inceleyen çalıĢmalarda sunulan sonuçlar ise çok farklıdır. 

Rodentlerde yapılan bir çalıĢmada 1-5 gün boyunca günde 6 saat yüzdürülen ratlarda 

egzersizden 1 gün sonra IRS-1 proteinin ekspresyonu artarken, kronik egzersizden 16 

saat sonra IRS-1‘in ekspresyonu azalmıĢtır. IRS-2 ekspresyonu ise günde 6 saat 

yüzdürülerek 1 gün egzersiz yaptırılan ratlarda 16 saat sonra 3 kat artmıĢ olup, 5 gün 

günde 6 saat yüzdürülenlerde IRS-2‘nin ekspresyonu egzersiz öncesi seviyeye 

dönmüĢtür. Egzersizin IRS-1 ve IRS-2 üzerine etkileri tutarsız olmakla birlikte, 

egzersizden sonra tüm vücutta insülin aracılı glikoz giriĢini artırmaya katkıda 

bulundukları düĢünülür (Hawley ve Lessard 2008, Chibalin ve ark 2000). 

Gıda alımını baskılayan ve negatif enerji dengesi oluĢumuna yol açtığı 

düĢünülen leptinin, egzersizden nasıl etkilendiğine dair çok farklı çalıĢmalar ve 

sonuçlar mevcuttur. Yapılan bazı çalıĢmalara göre 60 dakikanın altında yapılan akut 

ve hafif egzersizlerde leptin düzeyinde herhangi bir değiĢiklik görülmezken, bir 

kısmında ise leptin düzeylerinde düĢme görülmüĢtür (Torjman ve ark 1999, Elias ve 

ark 2000, Zoladz ve ark 2005, Bouassida ve ark 2010). 

Birçok çalıĢmada kronik egzersizin leptin konsantrasyonuna etkisi incelenmiĢ 

olup, genel anlamda düzenli egzersiz ile birlikte leptin konsantrasyonunda azalma 

gözlemlenirken, sebepleri yeterince aydınlatılamamıĢtır. Bu azalmaya sebep olarak 

ortaya atılan en önemli hipotez,  düzenli egzersizler ile leptinin ana kaynağı olan yağ 

dokusunun vücuttaki yüzdesinin azalmıĢ olmasıdır (Özen ve Özen 2011).  

Ġrisin egzersiz hormonu olarak bulunan bir hormon olmakla birlikte daha 

sonra yapılan bazı çalıĢmalarda egzersiz ile irisin ekspresyonunun değiĢmediğine 

dair sonuçlar bulunmuĢtur. Gençler ve yaĢlılar ile yapılan çalıĢmada ise kronik 

egzersiz sonrasında yaĢlıların irisin ekspresyonlarının % 30 oranında arttığı, ancak 

gençlerde herhangi bir değiĢiklik olmadığını ortaya koymuĢlardır. BaĢka bir 

çalıĢmada 10 hafta boyunca areobik yaptırılan erkeklerin irisin düzeyleri iki kat 
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artmıĢtır. Farelerde yapılan çalıĢmada 3 hafta boyunca egzersiz yaptırılan farelerde 

egzersiz sonrası irisin düzeyleri % 65 oranında artmıĢtır. Sonuç olarak, egzersiz ve 

irisin arasındaki iliĢkinin aydınlatılması için daha birçok çalıĢma yapılması 

gerekmektedir (Timmons ve ark 2012, Aydin 2014). 

Yapılan detaylı literatür taramasında adropin hormon düzeylerine egzersizin 

etkisini inceleyen bir çalıĢmayla karĢılaĢılmamıĢtır. 

Mevcut çalıĢmada ise insülin, leptin, irisin ve adropin hormonları ile bazı 

biyokimyasal parametrelerin, hem fruktoz ile indüklenen metabolik sendrom 

modelinde, hem de bir ay boyunca günde 30 dakika yaptırılan yüzme egzersizi 

sırasında değiĢikliklerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Kullanılan Gereçler 

2.1.1. ÇalıĢmanın Hayvan Gereci 

Bu çalıĢmada T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Kombassan Deneysel Tıp 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‘nden Deney Hayvanları Etik Kurul Onayı alınan 

(No: 2013-058), 11-12 haftalık, 70 adet erkek Wistar Albino ırkı rat kullanıldı. Ratlar 

adaptasyon amacıyla 2 hafta süreyle 21 
o
C‘de,  12 saat aydınlık, 12 saat karanlık 

siklusunda, standart rat yemi (Çizelge 2.1) ve su ile ad libitum beslendi. Ratlar 

adaptasyon ve araĢtırma süresince 240-250 cm
2
 alanda bir rat olacak Ģekilde, yonga 

talaĢı altlıklı ve polikarbon kafeslerde (Tecniplast, Ġtalya)  barındırıldı.  

Çizelge 2.1. ÇalıĢmada kullanılan normal rat yemi içeriği. 

Parametre  Miktar (g/kg) 

Mısır 500 

Bugday 270 

Soya Küspesi (%48) 140 

Tavuk Unu (%56) 50 

Dikalsiyum Fosfat (%18) 17 

Sodyum Klorür 2,5 

Sodyum Bikarbonat 2,5 

Mermer Tozu 8 

Vitamin Premiks 5 

Mineral Premiks 5 

Protein %16 

Kalsiyum %1,10 

Yararlanılabilir Fosfor % 0,50 

2.1.2. ÇalıĢmada Kullanılan Cihaz ve Malzemeler 

ÇalıĢmada derin dondurucu (–86
o
C, SANYO MDF-U3086S, Japonya), 

buzdolabı (Arçelik, Türkiye), benmari (Kotterman Labortechnik, Almanya), santrifüj 

cihazı (Hettich Universal 320 R, Almanya, vorteks (Janke&Kunkel IKA-

Labortechnik, Almanya), otoanalizör (Konelab 60, Japonya), ELISA okuyucu  

(BĠOTEK, ELX800, Amerika BirleĢik Devletleri), ELISA yıkayıcı (BĠOTEK, EL 

403, Amerika BirleĢik Devletleri), plate karıĢtırıcı (VWR, Amerika BirleĢik 

Devletleri), otomatik çok kanallı pipet cihazı (Matrix Technologies, Amerika 

BirleĢik Devletleri), manyetik karıĢtırıcı (IKA RHbasic 2, Almanya), otomatik pipet 
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(Eppendorf, Almanya), EDTalı kan alma tüpleri (Vacuette Greiner, Amerika BirleĢik 

Devletleri), jelli kan alma tüpleri (Vacuette Greiner, Amerika BirleĢik Devletleri) ve 

ependorf tüpleri (ISOLAB Laborgerate GmbH, Almanya) kullanıldı. 

2.1.3. ÇalıĢmada Kullanılan Ticari Kitler ve Kimyasal Malzemeler 

ÇalıĢmada irisin (Phoneix pharmaceuticals, EK-067-29, Amerika BirleĢik 

Devletleri), adropin (Phoneix pharmaceuticals, EK-032-35, Amerika BirleĢik 

Devletleri), leptin (Biovendor, RD291001200R, Almanya) ve insülin (USCN life, 

CEA448Ra, Çin Halk Cumhuriyeti) rat EIA kitleri ile fruktoz (Merck, Amerika 

BirleĢik Devletleri), etil alkol (Merck, Amerika BirleĢik Devletleri) ve tiyopental 

sodyum (I.E. Ulagay, Türkiye) kullanıldı. 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Hayvanların Gruplandırılması 

ÇalıĢmaya baĢlamadan önce tüm ratlar tartılarak canlı ağırlıkları kayıt altına 

alındı. Ġki haftalık adaptasyon döneminden sonra, rastgele seçilen 6 adet rat, anestezi 

altında egsanguinasyon ve servikal dislokasyon ile sakrafiye edilerek biyokimyasal 

parametrelerin 0. gün değerleri belirlendi ve geriye kalan 64 adet rat canlı ağırlıkları 

dengeli olacak Ģekilde aĢağıdaki gibi gruplandırıldı: 

I. Kontrol Grubu, KG (32 rat): Deneme süresince standart rat yemi ve içme 

suyu ad libitum olarak verildi. 

II. Metabolik Sendrom Grubu, MetSG (32 rat): Ratlara,  metabolik sendrom 

oluĢuncaya kadar standart rat yemi ve %20 fruktoz içeren içme suyu ad libitum 

olarak verilerek metabolik sendrom oluĢturuldu. ÇalıĢma tamamlanıncaya kadar aynı 

tip beslemeye ve içme suyuna devam edildi. Fruktozlu içme suları günlük taze olarak 

hazırlandı. 

Diyet protokolü süresince MetS oluĢumunun belirlenmesi amacıyla, kontrol 

grubu ve metabolik sendrom gruplarından, rastgele seçilen ratlar, (toplam 17 adet rat) 

belirli aralıklarla sakrafiye edilip parametreleri incelenerek MetS oluĢup oluĢmadığı 

kontrol edildi. Yapılan kontrollerin sonunda 12. haftada, MetS gruplarında ATP III 

kriterlerine göre (artan glikoz, VKĠ, LDL, total kolesterol, trigliserid ile azalan HDL) 

MetS oluĢumu tespit edildi.   
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MetS oluĢumunun ardından, kontrol ve MetS grubundan 7‘Ģer adet rat 

ayrılarak, genel anestezi altında egsanguinasyon ve servikal dislokasyonla sakrafiye 

edildi ve egzersiz öncesi plazma biyokimyasal parametrelerin ve hormon 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kan örnekleri alındı. Her iki gruptan geriye kalan 

ratlar aĢağıdaki gibi gruplara ayrılarak egzersiz protokolü uygulandı; 

I. Kontrol Egzersiz Grubu, KEG (8 rat): Bu gruptaki ratlara standart rat yemi 

ve içme suyu ad libitum olarak verilmeye devam edilerek,  4 hafta boyunca yüzme 

egzersizi uygulandı.  

II. Kontrol Egzersiz Yapmayan Grup, KEN (8 rat) : Egzersiz programı 

boyunca, standart rat yemi ve içme suyu ad libitum olarak verilen bu gruptaki ratlara 

egzersiz yaptırılmadı.  

III. Metabolik Sendrom Egzersiz Grubu, MetSEG (9 rat): Bu gruptaki ratlara 

standart rat yemi ve %20 fruktoz içeren içme suyu ad libitum olarak verilmeye 

devam edilerek,  4 hafta boyunca yüzme egzersizi uygulandı.  

IV. Metabolik Sendrom Egzersiz Yapmayan Grup, MetSEN (8 rat): Bu grupta, 

egzersiz programı boyunca standart rat yemi ve %20 fruktoz içeren içme suyu ad 

libitum olarak verilen ratlara egzersiz yaptırılmadı. 

2.2.2. Hayvanlarda Vücut Kitle Ġndeksinin Belirlenmesi 

Obezitenin belirlenmesi için vücut kitle indeksi kullanılmaktadır. Ġnsanlarda 

vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun karesine (m2
) oranı 

Ģeklinde belirlenirken, ratlarda vücut ağırlığı ―gram‖, uzunluk ise ―cm‖ cinsinden 

alınarak hesaplamaya gidilir (Novelli ve ark 2007).  Bu çalıĢmada ratların VKĠ 

değerlerini tespit etmek için ratlar darası alınmıĢ bir kap içersinde tartıldıktan sonra 

boy uzunluklarını belirlemek için burun ucundan anüse kadar olan mesafe ölçüldü. 

VKĠ>1.0 g/cm
2
 olarak belirlenmesi obezite için pozitif olarak kabul edildi (ġekil 2.1) 

.  
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         ġekil 2.1. ÇalıĢma Sonunda Obezite GeliĢen Bir Obez Rat. 

2.2.3. Yüzme Egzersiz Programı 

Yüzme egzersizi grubundaki ratlara (KEG ve MSEG) özel olarak yaptırılmıĢ 

olan su tankında (180 cm çap ve 80 cm derinlik) dört hafta süre ile yüzme egzersizi 

yaptırıldı. Su tankı, 3 gün ara ile değiĢtirilen ve sıcaklığı 22-25 
0
C olan su ile 

dolduruldu. Ratlar, yüzme egzersizine adaptasyonu sağlamak için egzersiz 

protokolünden önce, günlük 5-10 dakika olmak üzere 1 hafta boyunca yüzdürüldü. 

Bir ay boyunca süren egzersiz protokolünde ise ratlar, hergün günde 30 dakika 

yüzdürüldü. 10-15 saniyelik aralarla su tankında dalgalar oluĢturularak hareketleri 

kontrol edilen ratlar egzersiz sonrası tanktan çıkarılarak, havlu ve saç kurutma 

makinesi ile kurulandı (ġekil 2.2). 
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ġekil 2.2. Yüzme Egzersizi Yaptırılan ve Egzersizden Sonra Kurutulan Ratlar. 

2.2.4. Egzersiz Sonrası Örnek Toplama 

Egzersiz programının sonunda tekrar canlı ağırlıkları belirlenen tüm gruplar, 

genel anestezi altına altında (thiopental anestezisi,40 mg/kg) egsanguinasyon ve 

servikal dislokasyon ile sakrafiye edilerek kan alımı ve ötenazi iĢlemi 

gerçekleĢtirildi. 

Hayvanlardan alınan kanlardan elde edilen plazmalar hormon analizleri 

gerçekleĢinceye kadar  -80 
o
C‘de saklanırken serum glikoz, total kolesterol, HDL, 

LDL, trigliserid, AST, ALT, GGT ve LDH düzeyleri otoanalizör kullanılarak 

spektrofotometrik yöntemlerle kan alımını takiben hemen belirlendi.  

2.2.5. Analizler  

Biyokimyasal parametrelerin analizi 

Deneme sonunda alınan serum örneklerinde, açlık serum glikoz (ASG), 

trigliserid (TG), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), total kolesterol (TK), alanin 

aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrojenaz (LDH) 

ve gamma glutamiltransferaz (GGT), düĢük dansiteli lipoprotein (LDL) seviyeleri 

Konelab 60 marka otoanalizör ile ölçüldü.  
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Plazma insülin düzeyleri 

Ġnsülin düzeyleri, USCN Life EIA kiti (Kat No: E0448r) kullanılarak,  

yarıĢmalı enzim immunoassay yöntemi ile belirlendi.  

Kitin çalıĢma prensibi 

Hormon analizinde kullanılan plakların yüzeyi insüline özgü sekonder antikor 

ile kaplıdır. Reaksiyon sırasında, örneklerde ya da standartlarda bulunan insülin,  

önceden kaplanmıĢ bu antikor bölgelerine bağlanmak için sabit miktardaki biyotin 

bağlı insülin (tracer) ile yarıĢır. Fazla konjugat, bağlanmayan örnekler ve 

standartların ortamdan uzaklaĢtırılması için uygulanan yıkama iĢleminden sonra 

avidin bağlı horseradish peroksidaz enzimi ortama verilir. Ġnkübasyondan sonra 

3,3',5,5'-tetrametil benzidin (TMB) substrat solüsyonu eklenir reaksiyon sonunda 

ortaya çıkan renk değiĢikliği 450 nm‘de spektrofotometrik yöntem ile ölçülür. 

Kitin içeriği 

Analizde kullanılan kit, 96 yuvalı plate (1 adet), standart peptid (2 adet), 

örnek sulandırma çözeltisi (1x20 ml), assay sulandırma çözeltisi A (1x10 ml), assay 

sulandırma çözeltisi B (1x10 ml), reagent A  (1x60  l), reagent B  (1x120 l), 25x 

yıkama tamponu (1x30 ml), substrat (1x10 ml) ve stop solüsyonu (1x10 ml) 

içermektedir.  

Testin prosedürü 

1. Kit bileĢenleri çalıĢmaya baĢlamadan 25-45 dakika önce oda ısısına 

getirildi. 

2. Stok standarttan, standart çözeltiler aĢağıdaki gibi hazırlandı. 
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3. Tüm solüsyonlar hazırlandıktan sonra, plağın yuvalarına standartlar, blank 

ve örneklerden 50 l koyuldu. 

4. Hemen üzerine 50 ml reagent A‘dan koyuldu ve 37°C‘de yavaĢça 

karıĢtırılarak 1 saat inkübe edildi. 

5. Ġnkübasyondan sonra, yuvalar boĢaltıldı ve her yuva 400 l yıkama 

tamponu ile 3 kere yıkandı. 

6. Yuvalara reagent B‘den 100 l koyuldu ve 37°C‘de yavaĢça karıĢtırılarak 

45 dakika inkübe edildi.  

7. Ġnkübasyondan sonra, yuvalar boĢaltıldı ve her yuva 400 l yıkama 

tamponu ile 5 kere yıkandı. 

8. Yuvalara 90 l substrat solüsyonu koyuldu ve 15-30 dakika 37 
0
C‘de, ıĢık 

almayacak Ģekilde inkübe edildi. 

9.Ġnkübasyondan sonra 50 l stop solüsyonundan koyuldu ve 450 nm‘de 

ELISA okuyucusunda okundu. 

Sonuçların hesaplanması 

Sonuçlar standart eğri temel alınarak hesaplandı. 

Plazma irisin ve adropin düzeyleri  

Ġrisin ve adropin düzeyleri, ticari kitler (Phoenix EIA kitleri, Cat. No.:EK-

067-29 ve Cat. No.: EK-067-29) kullanılarak, yarıĢmalı enzim immunoassay 

yöntemiyle  belirlendi. Bu iki hormonun assaylerinin yapılıĢı aynı olduğu için bir 

arada anlatılacaktır.  

Testin prensibi 

 Hormon analizinde kullanılan plakların yüzeyi sekonder antikor ile kaplıdır. 

Sekonder antikor, Fab fragmenti yarıĢmalı olarak biotin bağlı peptid (tracer), standart 

ya da örneklerdeki hedef peptide bağlanacak olan primer antikorun Fc fragmentine 

bağlanır. Avidin ve biotinin birbirlerine olan yüksek affinitelerinden faydalanılarak; 
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tracer, streptavidin-horseradish peroksidaz (SA-HRP)  enzimi ile etkileĢime girer. 

SA-HRP‘nin substratı olan 3,3',5,5'-tetrametilbenzidin (TMB)‘in ortama verilmesi ile 

mavi renk oluĢur ve enzim-substrat reaksiyonu hidroklorik asit kullanılarak 

durdurulurak renk sarıya dönüĢtürülür. OluĢan renk okutularak, konsantrasyonu 

bilinmeyen örneklerin konsantrasyonu da standart eğriye göre belirlenir.  

Kit içeriği 

Kullanılan ticari kitler, 20x Assay Tamponu (50 ml), 96 yuvalı immunoplak 

(1 plak), primer antikor (1 vial), standart peptid, pozitif kontrol (2 vial), biotinli 

peptid (1 vial), streptavidin-horseradish peroksidaz (SA-HRP, 30 μl), substart 

solüsyonu (TMB, 12 ml) ve 2N HCl (15 ml) içermektedir. 

Test prosedürü 

1. Kit bileĢenleri çalıĢmaya baĢlamadan 25-45 dakika önce oda ısısına 

getirildi. 

2. 20 x assay tamponu 950 ml distile su kullanılarak 1x‘e seyreltildi.  

3. Standart peptid, 1ml 1x assay tamponu kullanılarak sulandırılarak 

konsantrasyonu 1 000 ng/ml. olan stok standart solüsyonu hazırlandı.  

4. Stok standart solüsyonundan standart çözeltiler, aĢağıdaki gibi hazırlandı. 

 

5. Pozitif kontrol 200 l, primer antikor ve biotinli peptid ise 5 ml 1 x assay 

tamponu  ile sulandırıldı. 
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6. Tüm solüsyonlar hazırlandıktan sonra, plağın yuvalarına standartlar, pozitif 

kontroller ve örneklerden 50 l koyuldu. 

7. Daha sonra, blank hariç olmak üzere tüm yuvalara 25 l primer antikor ve 

25 l biotinli peptitten koyuldu. 

8. Plağın üzeri kapatıldı ve oda ısısında (20-23°C) 300-400 rpm‘de 

karıĢtırılarak 2 saat inkübe edildi. 

9. Ġnkübasyondan sonra, yuvalar boĢaltıldı ve her yuva 350 l 1 x assay 

tamponu ile 4 kere yıkandı.  

10. Yuvalara SA-HRP enzim solüsyonundan 100 l koyuldu ve oda ısısında 

(20-23°C) 300-400 rpm‘de karıĢtırılarak 1 saat inkübe edildi.  

11. Ġnkübasyondan sonra, yuvalar boĢaltıldı ve her yuva 350 l 1 x assay 

tamponu ile 4 kere yıkandı. 

12. YuvalaraTMB substrat solüsyonundan 100 l koyuldu ve oda ısısında 

(20-23°C) 300-400 rpm‘de karıĢtırılarak 1 saat inkübe edildi. Bu aĢamada plağın ıĢık 

alması engellendi. 

13. Ġnkübasyondan sonra her yuvaya 100 l 2 N. HCI koyularak enzim-

substrat reaksiyonu durduruldu ve oluĢan  

14. Plak, 20 dakika içinde ELISA okuyucu ile 450 nm‘de okundu.  

Sonuçların hesaplanması 

Sonuçlar standart eğri temel alınarak hesaplandı. 

Plazma leptin düzeyleri  

Leptin düzeyleri, ticari kit (BioVendor kiti Cat. No.: RD291001200R) 

kullanılarak, sandiviç enzim immunoassay yöntemiyle  belirlendi.  
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Testin prensibi 

Bu metotta standartlar, kontroller ve örnekler, leptine karĢı spesifik antikor ile 

önceden kaplanmıĢ plaklarda inkübe edilir. Ġnkübasyon ve yıkama iĢleminden sonra 

ortama biotin bağlı tracer eklenir ve ortamdaki leptini yakalaması için inkübasyona 

bırakılır. Streptavidin-HRP konjugatı ve ardından TMB substrat solüsyonu ortama 

verilerek enzim- substrat reaksiyonu baĢlatılır. Enzim-substrat reaksiyonu asit 

yardımıyla durdurulduktan sonra reaksiyon sonucunda ortaya çıkan renk değiĢimleri 

ölçülür. 

Kit içeriği 

Kullanılan kit, 96 yuvalı antikor kaplı plak, 10x biotin iĢaretli antikor 

konsantrasyonu (1,3 ml), streptavidin-HRP konjugat (13 ml), standart (2 vial), pozitif 

kontrol (2 vial), sulandırma tamponu, tracer, yıkama solüsyonu, substrat ve stop 

solüsyonları içermektedir. 

Test prosedürü 

1. Kit bileĢenleri, çalıĢmaya baĢlamadan 25-45 dakika önce oda ısısına 

getirildi. 

2. Stok standart çözeltisinden aĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi standartlar 

hazırlandı. 
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3. Tüm solüsyonlar hazırlandıktan sonra, plağın yuvalarına standartlar, pozitif 

kontroller, sulandırma tampounu (blank için) ve örneklerden 100 l. koyuldu. 

4.  Plağın üzeri kapatıldı ve oda ısısında (25 °C) 300 rpm‘de karıĢtırılarak 1 

saat inkübe edildi. 

5. Ġnkübasyondan sonra, yuvalar boĢaltıldı ve her yuva 350 l Yıkama 

tamponu ile 3 kere yıkandı.  

6. Yuvalara biotin iĢaretli antikordan 100 l koyuldu ve oda ısısında (25°C) 

300 rpm‘de karıĢtırılarak 1 saat inkübe edildi.  

7. Ġnkübasyondan sonra, yuvalar boĢaltıldı ve her yuva 350 l Yıkama 

tamponu ile 3 kere yıkandı. 

8. Yuvalara streptavidin-HRP konjugatından 100 l koyuldu ve oda ısısında 

(25°C) 300 rpm‘de karıĢtırılarak 30 dakika inkübe edildi. 

9. Ġnkübasyondan sonra, yuvalar boĢaltıldı ve her yuva 350 l Yıkama 

tamponu ile 3 kere yıkandı. 

10. Yuvalara streptavidin-HRP konjugatından 100 l koyuldu ve oda ısısında 

10 dakika inkübe edildi. Bu aĢamada plağın ıĢık alması engellendi. 

11. Ġnkübasyondan sonra stop solüsyonu ile enzim-substrat reaksiyonu 

durduruldu ve hemen 630 nm.‘de ELISA okuyucu cihazı ile okundu. 

Sonuçların hesaplanması 

Sonuçlar standart eğri baz alınarak hesaplandı. 

2.2.6. Ġstatistik 

 Tüm değerler ―ortalama ± standart hata‖ (SE) olarak gösterildi. Değerler 

arasındaki istatistiksel farklılıklar tek yönlü varyans analiz (One-Way ANOVA) testi 

ve T-testi ile belirlendi. Post-Hoc test olarak ise Duncan testi kullanıldı. Ġstatiksel 

olarak önemlilik sınırı p<0,05 alındı (IBM SPSS Statics 19.0). 
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3. BULGULAR 

3.1. Vücut Kitle Ġndeksi DeğiĢimleri 

Metabolik sendrom oluĢturma prosedürünün baĢlangıcında kontrol ve MetS 

grubundaki ratların VKĠ değerleri ölçüldüğünde; kontrol grubunun 0,65±0,02 g/cm
2
 

MetS grubunun ise 0,64±0,00 g/cm
2
 VKĠ değerlerine sahip olduğu ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görüldü. MetS oluĢturmak için içme 

suyuna %20 fruktoz uygulanarak yapılan deneme sonucunda ise VKĠ değerleri; 

kontrol grubunda 0,86±0,00 g/cm
2
, MetS grubunda 1,02±0,01 g/cm

2
 olduğu 

belirlendi ve gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark görüldü (p<0,05). 

Kontrol ve MetS gruplarındaki baĢlangıç ve son VKĠ değerleri aĢağıda tablo halinde 

sunuldu (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1. Metabolik Sendrom OluĢturulan Ratların Vücut Kitle Ġndeksi (VKĠ) 

Değerleri (Ortalama± SE). 

  Vücut Kitle Ġndeksi Kontrol 

(n=7) 

Metabolik Sendrom 

(n=7) 

P 

BaĢlangıç değeri (g/cm
2
) 0,65±0,02 0,64±0,00 p>0,05 

Son değer (g/cm
2
) 0,86±0,00 1,02±0,01 p<0,05 

MetS oluĢumunun ardından, MetS egzersiz (MetSEG), MetS egzersiz 

yapmayan (MetSEN), kontrol egzersiz (KEG) ve kontrol egzersiz yapmayan (KEN) 

olmak üzere 4 gruba ayrılan ratlarda, egzersiz programı sonrasında, egzersiz yapan 

gruplarda (KEG ve MetSEG), yapmayan gruplara (KEN ve MetSEN) göre VKĠ 

değerlerinin azaldığı ancak istatistiksel olarak bir fark olmadığı tespit edildi (Çizelge 

3.2). 

Çizelge 3.2. Egzersiz Sonrası VKĠ DeğiĢimleri (Ortalama± SE). 

Parametre  KEN 

 (n=8) 

KEG 

(n=8) 

MetSEN 

(n=8) 

MetSEG 

(n=9) 

Egzersiz sonrası 

VKĠ (g/cm
2
) 

0,87±0,03
b
 0,84±0,03

b
 1,11±0,05

a
 1,07±0,04

a
 

Aynı satırdaki farklı harfler  (a,b,c) istatistiki açıdan önemlidir (p<0,05). 
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3.2. Biyokimyasal Parametreler 

Metabolik sendrom ve kontrol grubunun biyokimyasal parametreleri 

incelendiğinde, glikoz, total kolesterol, LDL, trigliserid, AST, ALT, GGT, LDH 

düzeylerinin MetS grubunda arttığı, HDL‘nin ise azaldığı belirlendi. Glikoz, total 

kolestrol, LDL ve trigliserid düzeylerindeki değiĢim istatistiksel olarak anlamlı 

bulunurken, diğerleri anlamlı bulunmadı (Çizelge 3.3) (ġekil 3.1). 

Çizelge 3.3. MetS OluĢumunun Biyokimyasal Parametrelere Etkisi (Ortalama± SE). 

Parametre    Kontrol 

   (n=7) 

Metabolik Sendrom 

(n=7) 

   P 

ASG (mg/dL) 131,42±6,86 232,57±9,81 p<0,001 

TK (mg/dL) 122,42±10,25 213,71±18,63 p<0,001 

HDL (mg/dL) 43,42±2,74 36,57±2,22 p>0,05 

LDL (mg/dL) 65,57±6,40 131,00±9,90 p<0,001 

TG (mg/dL) 134,42±9,67 358,57±49,45 p<0,05 

AST (lU/L) 88,42±3,60 135,57±23,82 p>0,05 

ALT (lU/L) 38,94±4,89 82,82±24,08 p>0,05 

GGT (lU/L) 4,00±0,37 4,71±0,60 p>0,05 

LDH (lU/L) 276,14±21,27 598,00±148,45 p>0,05 

0,05 ve p<0,001önemlidir. 

 

      ġekil 3.1. MetS OluĢumunun Biyokimyasal Parametrelere Etkisi. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ASG (mg/dl) TK (mg/dl) HDL (mg/dl) LDL (mg/dl) TG (mg/dl)

Kontrol

Metabolik Sendrom



43 
 

Egzersiz protokolünün sonunda ise glikoz düzeylerinin MetSEG grubunda, 

MetSEN grubuna göre azaldığı (P<0,05), KEG grubunda ise KEN grubuna göre 

değiĢmediği belirlendi. HDL düzeyleri ise MetSEG grubunda MetSEN grubuna göre 

azalırken (P<0,05), KEG grubunda KEN grubuna göre istatistiki önemi olmayan bir 

artıĢ gözlendi  (Çizelge 3.4) (ġekil 3.2). 

Çizelge 3.4. Egzersizin Biyokimyasal Parametrelere Etkisi (Ortalama± SE). 

Parametre          KEN  

         (n=8)              

              KEG     

              (n=8) 

           MetSEN          

(n=8) 

         MetSEG             

(n=9) 

ASG 

(mg/dL) 132,75±8,70
b
 131,88±3,86

b
 265,12±46,29

a
 192,88±13,83

b
 

TK 

(mg/dL) 124,87±5,14
b
 117,00±6,53

b
 228,87±17,98

a
 223,44±18,81

a
 

HDL 

(mg/dL) 48,87±4,56
ab

 52,00±5,84
a
 38,12±2,76

bc
 30,33±1,95

c
 

LDL 

(mg/dL) 68,75±3,82
b
 64,00±5,21

b
 127,12±9,86

a
 108,11±6,30

a
 

TG 

(mg/L) 137,75±4,79
b
 128,50±9,07

b
 365,50±37,49

a
 335,77±54,84

a
 

AST 

(lU/L) 158,00±25,95
a
 152,25±20,05

a
 220,75±69,61

a
 224,00±65,20

a
 

ALT 

(lU/L) 76,62±17,12
a
 65,25±12,48

a
 101,00±18,75

a
 63,11±13,82

a
 

GGT 

(lU/L) 8,50±0,68
a
 9,50±5,08

a
 9,25±0,25

a
 9,22±0,22

a
 

LDH 

(IU/L) 961,37±239,45
a
 1103,75±477,16

a
 1140,62±473,33

a
 868,66±313,28

a
 

Aynı satırdaki farklı harfler  (a,b,c) istatistiki açıdan önemlidir (p<0,05). 

 

ġekil 3.2. Egzersizin Metabolik Sendrom OluĢturulan Ratlarda Biyokimyasal 

Parametrelere Etkileri. 
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LDH düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olmamakla birlikte MetSEG 

grubunda MetSEN grubuna göre azalma, KEG grubunda KEN grubuna göre artıĢ 

gözlendi. ALT düzeyleri ise egzersiz yapan tüm gruplarda azalsa da, istatiksel olarak 

anlamlı bulunmadı.  

ÇalıĢma süresince, parametrelerin yaĢa/zamana bağlı değiĢimlerinin 

incelenmesi için çalıĢmanın baĢlangıcında 6 adet hayvandan alınan plazma 

örneklerinin düzeyleri çalıĢmanın baĢlangıç değerleri olarak kabul edilmiĢ olup, 

deneme ve kontrol gruplarında egzersiz yapan ve yapmayanların parametre 

değiĢimleri, baĢlangıç değerlerine göre incelendi. Buna göre kontrol gruplarında 

sadece KEN ve KEG gruplarındaki AST düzeyleri ile KEN grubunun GGT ve LDH 

düzeylerindeki artıĢlar anlamlı bulundu (P<0,05) (Çizelge 3.5). MetS oluĢturulan 

gruplarda ise glikoz, total kolesterol, LDL, trigliserid düzeylerinin baĢlangıç grubuna 

göre arttığı (p<0,05), HDL düzeylerinin azaldığı, bu azalıĢın sadece MetSEG 

grubunda istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlendi (p<0.05) (Çizelge 3.6). 

Çizelge 3.5. Kontrol Gruplarında Biyokimyasal Parametrelerin BaĢlangıç 

Düzeylerine Göre DeğiĢimleri (Ortalama± SE). 

Parametre BaĢlangıç     (n=6) Kontrol 

(n=7) 

KEN 

(n=8) 

KEG 

(n=8) 

ASG 

(mg/dL) 
118,83±2,65

a, A
 131,42±6,86

a, A
 132,75±8,70

a
 131,88±3,86

A
 

TK 

(mg/dL) 
110,50±3,21

a, A
 122,42±10,25

a, A
 124,87±5,14

a
 117,00±6,53

A
 

HDL 

(mg/dL) 
43,83±4,47

a, A
 43,42±2,74

a, A
 48,87±4,56

a
 52,00±5,84

A
 

LDL 

(mg/dL) 
53,00±6,70

a, A
 65,57±6,40

a, A
 68,75±3,82

a
 64,00±5,21

A
 

TG 

 (mg/dL) 
120,33±5,75

a, A
 134,42±9,67

a, A
 137,75±4,79

a
 128,50±9,07

A
 

AST 

(lU/L) 
102,50±12,41

b, B
 88,42±3,60

b, B
 158,00±25,95

a
 152,25±20,05

A
 

ALT 

(lU/L) 
66,53±2,25

ab, A
 38,94±4,89

b, A
 76,62±17,12

a
 65,25±12,48

A
 

GGT 

(lU/L) 
4,16±0,79

b,A
 4,00±0,37

b,A
 8,50±0,68

a
 9,50±5,08

A
 

LDH 

(lU/L) 
289,83±45,55

b, A
 276,14±21,27

b, A
 961,37±239,45

a
 1103,75±477,16

A
 

Aynı satırdaki farklı harfler (a,b,c ve A, B, C) kendi aralarında istatistiki açıdan önemlidir (p<0,05). 
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Çizelge 3.6. Metabolik Sendrom Gruplarının Biyokimyasal Parametrelerinin 

BaĢlangıç Düzeylerine Göre DeğiĢimleri (Ortalama± SE). 

Parametre BaĢlangıç     

(n=6) 

MetS 

(n=7) 

MetSEN 

(n=8) 

MetSEG 

(n=8) 

ASG  

(mg/dL) 
118,83±2,65

b, C
 232,57±9,81

a, A
 265,12±46,29

a
 192,88±13,83

B
 

TK 

(mg/dL) 
110,50±3,21

b, B
 213,71±18,63

a, A
 228,87±17,98

a
 223,44±18,81

A
 

HDL 

(mg/dL) 
43,83±4,47

a, A
 36,57±2,22

a, AB
 38,12±2,76b

a
 30,33±1,95

B
 

LDL 

(mg/dL) 
53,00±6,70

b, B
 131,00±9,90

a,A
 127,12±9,86

a
 108,11±6,30

A
 

TG 

 (mg/dL) 
120,33±5,75

b, B
 358,57±49,45

a, A
 365,50±37,49

a
 335,77±54,84

A
 

AST 

(lU/L) 
102,50±12,41

a, A
 135,57±23,82

a, A
 220,75±69,61

a
 224,00±65,20

A
 

ALT 

(lU/L) 
66,53±2,25

a, A
 82,82±24,08

a, A
 101,00±18,75

a
 63,11±13,82

A
 

GGT 

(lU/L) 
4,16±0,79

b, B
 4,71±0,60

b, B
 9,25±0,25

a
 9,22±0,22

A
 

LDH 

(lU/L) 
289,83±45,55

a, A
 598,00±148,45

a, A
 1140,62±473,33

a
 868,66±313,28

A
 

Aynı satırdaki farklı harfler  (a,b,c ve A,B,C) kendi aralarında istatistiki açıdan önemlidir (p<0,05). 

3.3. Plazma Ġrisin, Adropin, Ġnsülin ve Leptin Düzeyleri 

Metabolik sendrom oluĢturma protokolünün sonunda kontrol ve MetS 

grubundaki ratların plazma hormon düzeyleri ölçüldüğünde; MetS grubunda kontrol 

grubuna göre insülin, irisin, leptin düzeylerinin arttığı, adropin düzeyinin ise azaldığı 

tespit edildi. Ġnsülin, leptin ve adropin düzeylerindeki değiĢim istatistiksel olarak 

anlamlı bulunurken, irisin düzeyindeki değiĢim anlamlı bulunmadı (Çizelge 3.7) 

(ġekil 3.3).  

Çizelge 3.7. Metabolik Sendrom OluĢumunun Plazma Ġnsülin, Ġrisin, Leptin ve 

Adropin Düzeylerine Etkisi (Ortalama± SE). 

Parametre 
Kontrol Grubu 

(n=7) 

MetS Grubu 

(n=7) 
P 

Ġnsülin 

(IU/mL) 
2,57±0,14 3,41±0,19 p<0,05 

Ġrisin 

(ng/mL) 
64,77±11,72 77,09±9,19 p>0,05 

Leptin 

(pg/mL) 
79,61±19,16 597,817±111,18 p<0,001 

Adropin 

(ng/mL) 
3,86±0,19 2,85±0,205 p<0,05 
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ġekil 3.3. Metabolik Sendrom OluĢumunun Plazma Ġnsülin ve Adropin Düzeylerine 

Etkisi. 

 

ġekil 3.4 Metabolik Sendrom OluĢumunun Plazma Ġrisin ve Leptin Düzeylerine 

Etkisi. 

Egzersiz programı sonrasında ise irisin, leptin ve adropin düzeylerinin, 

istatistiki olarak önemli olmamakla birlikte KEG grubunda KEN grubuna göre 

arttığı, insülin düzeyinin ise anlamlı bir Ģekilde azaldığı görüldü (p<0,05). MetSEG 

grubunda ise MetSEN grubuna göre insülin, leptin, irisin ve adropin düzeylerinde 

istatiksel olarak anlamlı olmayan düĢüĢler gözlendi (Çizelge 3.8). 
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Çizelge 3.8. Egzersizin Plazma Ġnsülin, Ġrisin, Leptin ve Adropin Düzeylerine Etkisi 

(Ortalama± SE). 

Parametre 
KEN 

(n=8) 

KEG 

(n=8) 

MetSEN 

(n=8) 
MetSEG (n=9) 

Ġnsülin 

(IU/mL) 
2,58±0,10

b
 2,26±0,06

c
 3,43±0,09

a
 3,31±0,12

a
 

Ġrisin 

(ng/mL) 
46,77±9,24

a
 64,77±11,72

a
 73,85±8,25

a
 56,20±8,68

a
 

Leptin 

(pg/mL) 
37,31±1,57

b
 46,26±8,32

b
 422,27±75,55

a
 359,14±52,26

a
 

Adropin 

(ng/mL) 
4,13±0,40

ab
 4,78±0,40

a
 3,48±0,40

b
 3,21±0,28

b
 

Aynı satırdaki farklı harfler  (a,b,c ) istatistiki açıdan önemlidir (p<0,05). 

 

ġekil 3.5. Egzersizin Plazma Ġnsülin ve Adropin Düzeylerine Etkisi. 

 

ġekil 3.5. Egzersizin Plazma Ġrisin ve Leptin Düzeylerine Etkisi. 
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Kontrol gruplarının hormon düzeyleri baĢlangıç düzeylerine göre 

incelendiğinde, irisin düzeylerinin istatistiki olmamakla birlikte, egzersiz öncesi 

kontrol, KEN ve KEG gruplarında, baĢlangıç grubuna göre arttığı, insülin 

düzeylerinin ise değiĢmediği belirlendi (Çizelge 3.9).   

BaĢlangıç grubuna göre, egzersiz öncesi kontrol grubunda leptin düzeyinin 

istatistiki olarak anlamlı olmasa da arttığı, KEG ve KEN gruplarında ise azaldığı ve 

KEN grubundaki azalıĢın istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05) 

(Çizelge 3.9).  

Adropinin baĢlangıç düzeyi, kontrol gruplarının tamamından yüksek olduğu 

saptandı (p<0,05) (Çizelge 3.9). 

Çizelge 3.9. Kontrol Gruplarında Plazma Ġnsülin, Ġrisin, Leptin ve Adropin 

Düzeylerinin BaĢlangıç Değerine Göre DeğiĢimleri (Ortalama± SE). 

Hormon 
BaĢlangıç 

(n=6) 

Kontrol 

(n=7) 

KEN 

(n=8) 

KEG 

(n=8) 

Ġnsülin 

(IU/mL) 
2,24±0,18

a, A
 2,57±0,14

a, A
 2,58±0,10

a
 2,26±0,06

A
 

Ġrisin 

(ng/mL) 
46,77±9,24

a, A
 64,77±11,72

a, A
 56,20±8,68

a
 73,85±8,25

A
 

Leptin 

(pg/mL) 
65,22±13,10

ab,A
 79,61±19,16

a, A
 37,31±1,57

b
 46,26±8,32

A
 

Adropin 

(ng/mL) 
7,55±0,54

a,A
 3,86±0,19

b,B
 4,13±0,40

b
 4,78±0,40

B
 

Aynı satırdaki farklı harfler (a,b,c ve A,B,C) kendi aralarında istatistiki açıdan önemlidir (p<0,05). 

Aynı Ģekilde deneme grupları da baĢlangıç değerlerine göre incelenmiĢ olup, 

insülin hormonu baĢlangıç düzeylerinin, MetS, MetSEG ve MetSEN gruplarına göre 

daha düĢük olduğu tespit edildi (p<0,05) (Çizelge 3.10).  

Ġrisin hormon düzeylerinin ise MetSEG grubunda MetS grubuna göre azaldığı 

(p<0,05) ve baĢlangıç grubu irisin seviyeleriyle aynı olduğu belirlendi (Çizelge 3.10). 

MetS grubunda leptin düzeylerinin, baĢlangıç grubuna göre arttığı, egzersiz 

programı sonrasında yapılan ölçümde ise MetSEG grubunda, MetSEN grubuna göre 

belirgin Ģekilde azaldığı belirlendi (p<0,05) (Çizelge 3.10).  

Adropin hormonu düzeylerinin de MetS, MetSEG ve MetSEN gruplarında,  

baĢlangıç grubuna göre azaldığı saptandı (p<0,05) (Çizelge 3.10). 
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Çizelge 3.10. MetS Gruplarında Plazma Ġnsülin, Ġrisin, Leptin ve Adropin 

Düzeylerinin BaĢlangıç Değerine Göre DeğiĢimleri (Ortalama± SE). 

Hormon 
BaĢlangıç 

       (n=6) 

MetS 

          (n=7) 

MetSEN 

(n=8) 

MetSEG 

(n=9) 

Ġnsülin 

(IU/mL) 
2,24±0,18

b, B
 3,41±0,19

a, A
 3,43±0,09

a
 3,31±0,12

A
 

Ġrisin 

(ng/mL) 
46,77±9,24

a, B
 77,09±9,19

a, A
 78,50±19,64

a
 46,52±4,09

B
 

Leptin 

(pg/mL) 
65,22±13,10

b,C
 597,81±111,18

a, A
 422,27±75,55

a
 359,14±52,26

B
 

Adropin 

(ng/mL) 
7,55±0,54

a, A
 2,85±0,20

b, B
 3,48±0,40

b
 3,21±0,28

B
 

Aynı satırdaki farklı harfler (a,b,c ve A,B,C) kendi aralarında istatistiki açıdan önemlidir (p<0,05). 
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4. TARTIġMA 

Metabolik sendrom, tüm dünyada oldukça önemli halk sağlığı sorunlarından 

biri haline gelen, viseral obezite, dislipidemi, insülin direnci, hiperglisemi ve 

hipertansiyonun görüldüğü karmaĢık bir hastalıktır (Alberti ve ark 2005). 

OluĢumunda genetik faktörler dıĢında, çevresel faktörlerin de etkili olduğu metabolik 

sendromun tedavisinde öncelikli yaklaĢım, hastanın beslenme alıĢkanlıklarının ve 

yaĢam tarzının düzenlenmesi olmalıdır ve bu tür bir düzenleme, diabet geliĢiminin ve 

kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde oldukça etkili ve maliyetsiz bir 

yöntemdir (ġendur ve Güven 2011). Uygun bir egzersiz yöntemi ile hastanın daha 

fazla enerji harcaması sağlanarak insülin duyarlılığı arttırılıp, viseral yağlanması 

azaltılarak metabolik sendrom geliĢimi önlenebilir. Egzersizin kilo kaybına bağlı 

olmadan da insülin direncini azalttığına dair sonuçlar da bulunmaktadır (Chilibeck ve 

ark 2014).  

Deneysel diyete bağlı MetS oluĢturma yöntemleri; yüksek yağ, kolesterol, 

yüksek yağ-yüksek karbonhidrat kombinasyonu ve yüksek NaCI- yüksek fruktoz 

kombinasyonu Ģeklinde yapılabilmektedir (Angelova ve Boyadjiev 2013). Bu 

protokollerin içerisinde en pratik olanı fruktoz eklenmesi olduğu için mevcut 

çalıĢmada Wistar Albino türü ratların içme sularına günlük %20 fruktoz ilave 

edilerek MetS oluĢumu sağlanmıĢ (Mamikutty ve ark 2014) ve MetS oluĢturulan 

ratlarda, MetS‘in sebep olduğu enerji homeostaz değiĢiminin ve egzersizin, 

homeostazda görevli olan leptin, adropin, insülin hormonları ile son yıllarda egzersiz 

hormonu olduğu düĢünülen irisin hormon düzeylerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 

Fruktoz ve glikozun kimyasal yapıları benzer olsa da farklı yollardan 

metabolize olurlar ve farklı GLUT taĢıyıcıları kullanırlar. Fruktoz, GLUT-5 

taĢıyıcısını kullanır ve GLUT-5‘in reseptörünün beyinde bulunmaması tokluk 

hissinin oluĢmamasına yol açar. Bu nedenle yüksek fruktoz ile beslenme sonucu 

obezite ve insülin direnci geliĢmeye baĢlar (Bray ve ark 2004). 

 Karaciğerde ise glikoz, glikokinaz aracılığı ile glikoz-6-fosfata, sonrasında 

fruktoz-6-fosfat ve fruktoz-1,6-bifosfata, fruktoz-1,6-bifosfat üzerinden de piruvata 

dönüĢür. Piruvata dönüĢüm insülin tarafından düzenlenir. Fruktoz-1,6-fosfat 

oluĢumuna kadar olan iĢlemlerin hızı ATP ve sitrat tarafından inhibe edilebilen 
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fosfofruktokinaz enzimi tarafından düzenlenir. Fruktoz ise glikolizise 

fosfofruktokinaz basamağını atlayarak, fruktokinaz ya da ketohekzokinaz tarafından 

fruktoz-1-fosfata metabolize olduğu, regüle edilemeyen bir seviyede girer. 

Fruktokinazın ise negatif feedback mekanizması olmadığından ve Km‘sinin fruktoz 

için çok düĢük olmasından dolayı fruktozdan trioz-fosfata dönüĢüm insülinden 

bağımsız olarak çok hızlı bir Ģekilde gerçekleĢir. OluĢan trioz-fosfat; laktat, piruvat 

glikoz ve glikojene dönüĢür. Fruktozdan geriye kalan karbon iskeleti yağ asitlerine 

dönüĢtürülür, böylece fruktoz VLDL ve trigliserid sentezini destekler (Khitan ve 

Kim 2013). 

Metabolik sendrom ilk kez Reaven (1988) tarafından Sendrom X olarak 

tanımlanmıĢ olup ve ABD Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (NCEP), YetiĢkin 

Tedavi Paneli (ATP III) (2001) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından güncel 

tanı kriterleri belirlenmiĢtir. Hipertansiyon, santral obezite-artmıĢ VKĠ, dislipidemi, 

insülin direnci-diabetes mellitus ile tanımlanan metabolik sendrom giderek önemli 

bir halk sağlığı sorunu haline gelmiĢtir (Alberti ve Zimmet 1998).  

 Bu tez çalıĢmasında, fruktoz ile MetS oluĢturma protokolüne baĢlandıktan 12 

hafta sonra, ATP III kriterlerinden olan hiperglisemi, artan VKĠ (>1,00 g/cm
2
)  ve 

dislipideminin görülmesi ile MetS oluĢtuğu kabul edildi (Çizelge 3.1, 3.3).   

Metabolik sendrom modeli için tüm dünyada genellikle Wistar ya da 

Sprague-Dawley türü ratlar kullanılır. Bu türlerde MetS tanı kriterleri kolayca 

Ģekillense de yapılan bir çalıĢmada içme sularına %10 fruktoz ilavesi ile sekiz hafta 

sonunda Sprague-Dawley türü ratlarda MetS oluĢumu gözlenirken, Wistar 

Albinolarda metabolik bir değiĢim gözlenmemiĢtir (de Moura ve ark 2009, 

Mamikutty ve ark 2014). Bu farklılığa Wistar türlerinin, Sprague-Dawley türlerine 

göre daha hareketli olmasının sebep olduğu düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada 

kullanılan Wistar türlerinde MetS oluĢumunun 12 haftada Ģekillenmesinin bu 

durumdan kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.  

Yapılan bu çalıĢmada glikoz, insülin, total kolesterol, LDL, trigliserid ve VKĠ 

değerlerinin MetS grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

Ģekilde arttığı, HDL düzeylerinin ise azaldığı belirlendi (Çizelge 3.3, Çizelge 3.7).  
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MetS grubunda VKĠ‘nin kontrol grubuna göre belirgin Ģekilde artması ve 

VKĠ‘nin 1.0 g/cm
2
‘nin üzerine çıkması obezite geliĢtiğini göstermektedir (Novelli ve 

ark 2007, Sahin ve ark 2011) (Çizelge 3.1). Obezitenin, hipertansiyon, kolesterol 

düzeyinin artması, HDL‘nin azalması ve hiperglisemiye katkıda bulunduğu rapor 

edilmiĢtir (Grundy ve ark 2004). Obezite ile birlikte adipoz dokudan salgılanan yağ 

asitleri, TNF-α, IL-6, monosit kemoatraktan protein-1 ve retinol bağlayıcı protein-4 

(RBP-4)‘ün düzeylerinin artması, adinopektin düzeyinin ise azalması sonucunda 

oksidatif stres artar ve insülin direnci ile dislipideminin oluĢmasına sebep olur. RBP-

4, kaslarda fosfotidilinozitol-3-OH kinaz (PI3K) aktivitesini azaltarak ve karaciğerde 

glikoneojenik enzim fosfoenolpiruvat karboksikinaz ekspresyonunu arttırarak insülin 

direncini uyarır. Pankreatik beta hücrelerinden salgılanan insülin, insülin direncini 

aĢmak için yetersiz hale geldiği zaman glikoz intolerans ve hiperglisemi ortaya 

çıkmaktadır (Kahn ve ark 2006).   

Ayrıca insülin güçlü bir lipoliz inhibitörü olup hormon-duyarlı lipaz 

aktivitesini inhibe ederek adipositlerden serbest yağ asitlerinin salınmasını engeller. 

Ġnsülin direnci durumunda da insülinin bu aktivitesi bozularak plazma serbest yağ 

asit seviyesi artar. Bu nedenle insülin direnci plazma trigliserid, LDL, total kolesterol 

artıĢı ve HDL azalıĢı ile iliĢkilendirilir (Kashyap ve Defronzo 2007). Hiperinsülinemi 

hepatositlerde yağ asitlerinin ―de novo‖ sentezinin artmasına ve bu artıĢ da hepatik 

tigliserid sentezinin tetiklenmesine sebep olur (Paschos ve Paletas 2009).  

Mevcut çalıĢmada MetS grubunda elde edilen VKĠ artıĢı, dislipidemi 

(trigliserid, total kolesterol ve LDL‘nin artıĢı ile HDL‘nin azalıĢı), hiperglisemi ve 

hiperinsülinemiyi içeren bulgular, yukarıda bildirilen mekanizmayı desteklemektedir 

(Çizelge 3.3, Çizelge 3.7).  

Yapılan bu çalıĢmada fruktozla indüklenen MetS‘in karaciğere etkilerini 

araĢtırmak için karaciğer enzim düzeyleri de incelenmiĢ olup AST, ALT, LDH 

düzeylerinde istatistiki olarak önemli olmamakla birlikte gözle görülür Ģekilde 

kontrol grubuna göre artıĢ saptandı. GGT düzeyinde ise herhangi bir değiĢim 

gözlenmedi (Çizelge 3.3). MetS‘de AST ve ALT düzeylerinde artıĢ olduğu çoğu 

çalıĢmada belirtilse de normal değerin 3-4 kat fazlasına nadiren ulaĢabileceği de 

rapor edilmiĢtir (Paschos ve Paletas 2009). Elizondo-Montemayor ve ark (2014) 
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MetS‘li çocuklarda yapmıĢ oldukları çalıĢmada ALT seviyelerinin artıĢı ile MetS 

arasında güçlü bir iliĢki olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Hsieh ve ark (2013) ise yaptıkları çalıĢmada fruktoz ile indüklenmiĢ MetS 

oluĢturulan ratlarda serum AST ve ALT seviyeleri artarken, hepatik antioksidan olan 

SOD düzeylerinin ise azaldığını belirlemiĢlerdir. Bu bulgular nedeniyle fruktozun 

antioksidan üretimine hasar verdiği ve ratlarda oksidatif stresi arttırdığı belirtilmiĢtir. 

MetS‘de AST ve ALT artıĢının, oksidatif stresin sebep olduğu enzimatik antioksidan 

savunma sistemindeki dejenerasyon sonucunda geliĢen, hepatik yağlanma ve yaygın 

karaciğer hasarı ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir (Hsieh ve ark 2013). LDH enzim 

düzeyinin artıĢı karaciğerin de içinde bulunduğu vücudun çeĢitli bölgelerindeki 

hücresel hasarı gösterirken, hepatosellüler nekrozis tanısında da yardımcı olan bir 

parametredir (Singh ve ark 2011). 

GGT‘nin hepatobiliyer, özellikle de kolestazis ve safra yollarındaki hasara 

spesifik bir enzim olduğu, rat karaciğerinde de safra yollarının lezyonlarına özgü bir 

indikatör olduğu bildirilmiĢtir (Ersoy 2012). Bu nedenle mevcut çalıĢmada GGT 

düzeyinin artmamasının karaciğer hasarının yerleĢim yeri ile ilgili olabileceği 

düĢünülmektedir.  

Fiziksel aktivite yetersizliği ile MetS oluĢumu arasında iliĢki bulunduğu ve 

düzenli fiziksel aktivitenin insülin direnci, diabet, dislipidemi, hipertansiyon ve 

obezitenin geliĢiminin önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğu bildirilmektedir. 

Düzenli egzersiz bazal metabolizma hızını yükselterek enerji tüketimini arttırır ve 

kilo vermeyi sağlar. Egzersiz ile birlikte bazal metabolizma hızının artması, 

egzersizin substrat oksidasyonu ile katekolaminleri arttırması ve protein sentezini 

uyarmasından kaynaklanmaktadır (Ciolac ve Guimarães 2004). Bu nedenle düĢük 

kalorili diyet ile birlikte yapılan egzersizin, obezite ve obezite ile iliĢki olan 

metabolik bozuklukların tedavisinde etkili bir yöntem olduğu kanaatine varılmıĢtır 

(Eleawa ve Sakr 2015). 

Obez insanlarda yapılan bir çalıĢmada orta ve uzun dönem egzersizin 

adipokin gen ekspresyonuna (adiponektin, leptin, IL-6, and TNF-α gibi sitokin 

düzeylerine) bir etkisinin olmadığı bildirilirken, baĢka bir çalıĢmada da düĢük kalorili 

diyet ile birlikte yapılan egzersizin adipoz doku oranını azaltarak, buradan salgılanan 
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yangı belirteçlerinin seviyelerini düĢürdüğü rapor edilmiĢtir (Bruun ve ark 2006, 

Polak ve ark 2006).  Brandley ve ark (2008) ise yüksek yağ içerikli diyet ile beslenen 

farelerde egzersizin, viseral yağ inflamasyonunu azalttığını belirtmiĢlerdir.  

Yine rodentlerde yapılan baĢka bir çalıĢmada insülin direnci bulunan ratlarda 

egzersiz programının inflamasyon belirteçlerinden olan TNF-α düzeyini arttırdığı 

ortaya koyulurken (Nara ve ark 1999), Gomez-Merino ve ark (2007) rodentlerde 

yapılan birçok çalıĢmada yaklaĢık 9 haftalık egzersiz programından sonra vücut 

ağırlığı ile birlikte plazma ve adipositlerde TNF-α düzeylerinin azaldığını 

bildirmiĢlerdir.  

Yapılan bir çalıĢmada yüksek yağlı diyet ile beslenerek obez yapılmıĢ ratların 

12 hafta boyunca her gün (gün/30 dakika) yüzme egzersizi uygulanan grubunda, 

orlistat (obezite teavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç) uygulanan gruba göre 

daha fazla kilo kaybı görülmüĢtür (Eleawa ve Sakr 2015). 

Amaral ve ark (2015), fruktoz uygulaması ile MetS oluĢturulan ratlarda, 9 

hafta boyunca günde 60 dakika yaptırılan koĢu egzersizinin viseral obeziteyi %54, 

yürüme egzersizinin ise %34 oranında azalttığını bildirmiĢlerdir. 

Mevcut çalıĢmada ise hem sağlıklı hem de MetS‘li ratlarda egzersiz yapan 

grupların, egzersiz yapmayan gruplara göre kilo kaybettiği ve VKĠ değerlerinin 

azaldığı ancak egzersiz öncesi VKĠ değerleri ile aralarında bir fark olmadığı 

belirlendi (Çizelge 3.2). Yapılan bu çalıĢmada belirgin kilo kayıpları görülmesine 

karĢın elde edilen değerler VKĠ olarak verildiğinden istatistiki fark gözlenmedi. 

Ayrıca, yüzme egzersizi boyunca MetS gruplarında %20 fruktozlu su verilmeye 

devam edilen bu çalıĢmada, yukarıdaki araĢtırmalarda olduğu gibi egzersizin düĢük 

kalorili diyet ile birlikte yapılması ve egzersiz süresinin uzatılmasının kilo kaybında 

daha etkili olabileceği düĢünülebilir.  

Düzenli fiziksel aktivitenin T2DM‘li hastaların tedavilerinde önemli bir rol 

oynadığı bildirilmiĢtir. Bu hastalarda egzersizin insülin duyarlılığını ve glikoz 

toleransını arttırdığı, kan glikoz düzeyini düĢürdüğü belirtilmiĢtir (Ciolac ve 

Guimarães 2004). 
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Yemeklerden sonra ve dinlenme esnasında iskelet kasları kan glikozunun 

büyük bir kısmının hücre içine alımından sorumludur. Bilindiği gibi glikoz 

transportu GLUT kullanımında diffüzyon ile gerçekleĢmektedir. Hem egzersiz hem 

de insülin, intrasellüler ortamdan plazma membran ve transvers tübüllere GLUT-

4‘ün izorformunun translokasyonunu yaparak glikoz taĢınımını düzenler. Bu nedenle 

insülin duyarlılığının en önemli etkeninin GLUT-4 seviyesi olduğu düĢünülür. 

Ġnsulin uyarımlı GLUT-4 translokasyonu T2DM‘de genellikle bozulur. Egzersiz 

esnasında GLUT-4‘ün translokasyonu artar böylece glikozun hücre içine giriĢi 

insüline bağımlı olmayan bir yol ile gerçekleĢir. Dolayısıyla T2DM varlığında bile 

glikozun kaslar tarafından alınımı normal olur. Egzersizden saatler sonra bile hücre 

içine glikoz giriĢi artmıĢ bir Ģekilde seyreder. Sağlıklı insanlarda egzersiz esnasında 

kaslar tarafından artan glikoz giriĢi, artan hepatik glikoz üretimi ile dengede tutulur 

ve kan glikoz seviyesi değiĢmeden kalır. Bu nedenle karaciğerin glukagona duyarlı 

hale gelip glikoz üretimini arttırması için insülin düzeyinde düĢme gözlemlenir. 

Ayrıca katekolaminler de egzersiz sırasında glikoz üretimini arttırıcı rol oynarlar 

(Adams 2013). 

Özetle, MetS‘de egzersiz, iskelet kaslarındaki bozulmuĢ olan protein kinaz ve 

protein kinaz C/GLUT-4 yolağını aktive ederek kan glikoz seviyesinin düĢmesini ve 

insülin duyarlılığının artmasını sağlamaktadır (Sato ve ark 2013). 

Amaral ve ark (2015), MetS oluĢturdukları ratlarda günde 60 dakika olmak 

üzere 9 hafta boyunca yaptırılan koĢu egzersizinin insülin direncinde iyileĢmeye 

yardımcı olduğunu bildirmiĢlerdir. Morvan ve ark (2013)‘da fruktoz ile MetS 

oluĢturulan ratlarda günde 1 saat olmak üzere 8 hafta boyunca yaptırılan egzersizin 

insülin duyarlılığını ve glikoz hemostazını iyileĢtirdiğini bildirmiĢlerdir.  

Mevcut çalıĢmada da glikoz düzeylerinin egzersiz yapan MetS grubunda 

anlamlı Ģekilde azalması (p<0,05), kontrol gruplarında ise bir fark olmaması ve 

insülin düzeylerinin kontrol gruplarında anlamlı olmak üzere (p<0,05) egzersiz 

yapan tüm guplarda azalması bahsedilen çalıĢmaları ve egzersizin glikoz 

hemostazına etki mekanizmasını doğrulamaktadır (Çizelge 3.3, Çizelge 3.7).   

Çevre dokularda insülin direncinin artması, insülinin antilipotik etkisine karĢı 

dirençli olan adipoz dokulardan gelen ve ekzojen olarak alınan yağ asitlerinin hepatik 
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giriĢinin artmasına sebep olmaktadır (Klop ve ark 2013). Bu nedenle insülin direnci, 

trigliserid ve LDL düzeylerinin artması, HDL‘nin azalması ile iliĢkilendirilmektedir. 

Fiziksel aktivite ve kilo kaybının, lipoprotein lipaz (LPL) ve hepatik lipaz 

aktivitesini arttırarak kan lipid düzeylerinin düzenlenmesinde etkili olduğu 

bildirilmiĢtir. Lipoprotein lipaz, lipoproteinden zengin trigliseridlerin çözünmesini, 

hepatik lipaz ise trigliserid lipolizini uyarmaktadır (Klop ve ark 2013). 

LPL enzimi trigliseridleri VLDL‘lerden ayırır ve egzersiz sırasında iskelet 

kaslarının enerji kaynağı olarak kullanımı için hazır hale getirir. Kilo kaybının LDL, 

trigliserid ve total kolesterol seviyelerini düĢürdüğü, ancak kilo kaybı ile HDL‘nin 

artabileceği, azalabileceği ya da aynı kalabileceği bildirilmiĢ olup vücut ağırlığında 

%10‘luk bir kaybın, kan lipid seviyelerinin düzenlenmesini sağladığı da belirtilmiĢtir 

(Sorace ve ark 2006).  

Yapılan bir çalıĢmada 6 aylık egzersiz programından sonra HDL düzeylerinde 

anlamlı bir düĢme görülmüĢ olup, kilo kaybının baĢlangıcında HDL‘nin düĢme 

eğiliminde olduğu bildirilirken (Morris ve ark 1993), egzersiz ile birlikte hepatik 

lipaz ve LPL enzim seviyesindeki artıĢın, HDL düzeylerinde yükselme sağladığı da 

belirtilmiĢtir (Yalın ve Gök 2001). Mevcut çalıĢmada da egzersiz yapan kontrol 

grubunda HDL düzeylerinin, egzersiz yapmayan gruba göre hafif düzeyde arttığı 

belirlendi (Çizelge 3.3).  

Medeiros ve ark (2015) yaptıkları çalıĢmada haftada 3 gün 65 dakika olmak 

üzere egzersiz yapan obez bireylerde GPx, CAT enzim düzeylerinin azaldığını, 

TBARS düzeylerinin arttığını bu nedenle oksidatif streste artıĢ olduğunu bildirirken 

aynı yoğunlukta haftada 5 gün egzersiz yapan obezlerde oksidatif stresin azaldığını 

belirtmiĢlerdir. Egzersiz sonucunda artan serbest radikallere karĢı antioksidan 

savunma mekanizmasından yetersiz cevap alınması durumunda oksidatif stresin 

geliĢtiği bildirilmiĢtir (Ramos ve ark 2013). Yapılan bir çalıĢmada fruktozdan zengin 

beslenmenin, hepatik lipid peroksidasyonunu arttırarak ve antioksidatif savunma 

mekanizma yolağında defekt oluĢumuna sebep olarak oksidatif stresi arttırdığı, MDA 

düzeylerinin artması, PON-1 düzeylerinin azalması ile ispatlanmıĢtır (Ackerman ve 

ark 2010).  
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PON-1, HDL‘ye bağlı bir antioksidan enzimdir. HDL‘ye bağlı PON-1‘in, 

LDL ve HDL‘yi serbest radikaller ile oluĢan oksidasyona karĢı koruduğu ve oksidatif 

stresi azalttığı gösterilmiĢtir. Oksidatif stresin arttığı durumlarda HDL‘ye bağlı PON-

1 ve doğal olarak HDL, oksidatif hasarı engellemek için kullanılır ve seviyelerinde 

azalma görülür (Kurban ve ark 2010).   

Mevcut çalıĢmada ise egzersiz yapan MetS grubunda istatiksel olarak önemli 

olmamakla birlikte HDL düzeylerinin egzersiz yapmayan MetS grubuna göre 

azaldığı belirlendi (Çizelge 3.3).  Bu azalıĢın, egzersiz protokolü esnasında fruktoz 

alımına devam edilmesi sonucunda artan oksidatif stresin egzersiz ile daha da 

artmasından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.  

Touati ve ark (2011) yapmıĢ oldukları çalıĢmada, yağlı diyet ile MetS 

oluĢturdukları ratları; yağlı diyete devam+egzersiz ve normal rat yemi+egzersiz 

olarak iki gruba ayırmıĢlar, 12 hafta boyunca egzersiz programına tabi tutmuĢlardır. 

ÇalıĢmanın sonunda, normal rat yemi+egzersiz grubunda trigliserid, total kolesterol, 

LDL değerleri belirgin Ģekilde azalırken, yağlı diyete devam eden egzersiz grubunun 

lipid düzeylerinde belirgin bir azalma görülmemiĢtir. 

Speretta ve ark (2012)‘nın yaptıkları çalıĢmada ise sekiz hafta boyunca 

(haftada 5 gün/30 dakika) yüzme egzersizi yaptırılan obez ratlarda trigliserid ve total 

kolesterolün arttığını, trigliserid ve total kolesterol düzeylerindeki bu artıĢın, egzersiz 

grubunda artan, bir yangı belirteci olan TNF-α düzeyleri ile iliĢkili olabileceğini 

bildirmiĢlerdir. TNF-α‘nın hepatositler ve iskelet kaslarında protein fosfataz 2 C‘yi 

indüklemesi ve AMPK‘yı baskılaması aracılığı ile yağ asitlerinin oksidasyonunu 

azalttığını böylece biyoaktif lipidlerin birikmesine neden olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Egli ve ark (2013) fruktoz yüklemesi yapılan gençlerde egzersiz programı 

uygulanmasının hipertrigliseridemiye etkilerini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, egzersiz 

yapanlarda trigliserid ve LDL düzeylerinde anlamlı bir artıĢ ile karĢılaĢmamıĢlardır. 

Kronik fruktoz alımının hepatik de novo lipojenezisi arttırması sonucunda 

hipertrigliseridemi geliĢmesi ve hepatik VLDL üretiminin artması gibi dislipidemik 

yan etkilerin oluĢmasının egzersiz ile engellendiğini belirtmiĢlerdir.   

Mevcut çalıĢmada da obezite kriterlerine sahip olan MetS grubunda yüzme 

egzersizi programından sonra LDL, total kolesterol ve trigliserid düzeylerinde, 
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fruktoz alımına devam edildiği halde artıĢ olmaması egzersizin, fruktozun 

dislipidemik etkilerini engelleyebileceğini akla getirmektedir (Çizelge 3.3). 

Mevcut çalıĢmada egzersiz yapan grupların karaciğer enzim (AST, ALT, 

GGT, LDH)  düzeylerinde de yüksek fruktoz alımının devam edilmesine rağmen 

herhangi bir yükselme olmaması hatta karaciğer hasarının spesifik belirteci olan 

ALT‘nin kısmi olarak düĢüĢ göstermesi de egzersizin fruktozun yan etkilerini 

bertaraf ettiği düĢünülebilir (Çizelge 3.3). Egzersiz yapan kontrol grubunda da 

ALT‘nin anlamlı olmasa da düĢüĢ gösterdiği tespit edilmiĢ olup, egzersizin yaĢa 

bağlı geliĢebilecek olan karaciğer hasarını da önleyebileceği söylenebilir. BaĢka bir 

çalıĢmada ağır egzersiz yaptırılan sağlıklı ratlarda egzersizden hemen sonra plazma 

GGT, LDH düzeylerinde yükselme tespit edilmiĢtir (Ramos ve ark 2013). Mevcut 

çalıĢmada egzersiz yapan kontrol grubu GGT ve LDH düzeylerinde saptanan artıĢ 

anlamlı olmasa da,  yukarıdaki çalıĢma ile uyumlu bulunmuĢtur.  

Ghezzi ve ark (2012) sağlıklı ratlarda, MetS kriterlerinin yaĢa bağlı olarak 

ortaya çıkabileceğini bildirmiĢler, yaptıkları çalıĢmada glikoz düzeyinin yaĢ ile 

birlikte arttığını belirtmiĢlerdir. 

Mevcut çalıĢmada da, baĢlangıç değerleri ile çalıĢmanın sonuna kadar olan 

değerler karĢılaĢtırılıp, parametrelerde yaĢa/zamana bağlı değiĢimler incelendiğinde 

KEN ve KEG gruplarında AST (p<0,05) artıĢının Ghezzi ve ark (2012)‘nın belirttiği 

gibi yaĢa bağlı olabileceği düĢünülebilir (Çizelge 3.3). Wistar ırkı erkek ratlarda 

GGT enzim düzeyinin normal sınırı 0-10 U/L olarak rapor edilmiĢtir (Sert ve 

Altinsaat 2008). Yapılan bu çalıĢmada kontrol gruplarında GGT değeri baĢlangıç 

değerine göre yükselse de bulunan değer normal sınırlar içerisindedir (Çizelge 3.3). 

Bu durumun yaĢın etkisinden kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

Biyokimyasal parametreler MetS gruplarında baĢlangıç değerlerine göre 

incelendiğinde ise glikoz, total kolesterol, HDL, LDL, TG ve GGT değerlerinin 

arttığı belirlenmiĢ olup (p<0,05), bu durumunun MetS‘den kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.   

Yapılan bu çalıĢmada egzersiz hormonu olarak düĢünülen irisin ile enerji 

metabolizmasına etkileri olan adropin ve leptin hormonlarının MetS‘de ve egzersiz 

sonrasındaki plazma düzeyleri de araĢtırıldı. MetS‘in plazma irisin (p>0,05) ve leptin 
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düzeylerini arttırdığı (p<0,05) saptanırken, plazma adropin düzeylerini düĢürdüğü 

tespit edildi (p<0,05) (Çizelge 3.7).  

Ġrisin hormonu 2012 yılında keĢfedildiği zaman, beyaz yağ dokuyu 

kahverengi yağ dokuya dönüĢtürerek enerji harcanmasını arttırdığı için diyet ile 

indüklenen obeziteye karĢı koruyucu bir faktör olarak tanımlanmıĢtır (Böstrom ve 

ark 2012). 

Stengel ve ark (2013) yaptıkları çalıĢmada irisin düzeylerinin obez bireylerde, 

normal kilolu bireyler ve anoreksik hastalara göre yükseldiğini böylece plazma irisin 

düzeyi ile VKĠ arasında pozitif bir korelasyon olduğunu bildirmiĢlerdir. Stengel ve 

ark (2013)‘nın yapmıĢ olduğu çalıĢmaya benzer olarak yapılan diğer çalıĢmalarda da 

obez bireylerde daha yüksek plazma irisin düzeyi tespit edilmiĢtir (Liu ve ark 2013, 

Pardo ve ark 2014). Ancak yapılan baĢka bir çalıĢmada da diabetik olmayan obez 

bireylerde irisin düzeyinin düĢtüğü belirlenmiĢtir (Moreno-Navarrete ve ark 2013).  

Sanchis-Gomar ve ark (2014)‘nın ise yaptıkları çalıĢmada VKĠ ile irisin 

düzeyi arasında pozitif ya da negatif bir korelasyon bulunmamıĢtır. Chen ve ark 

(2015) obezlerde yapılan çalıĢmalarda irisin düzeylerinin farklı seyretmesini, 

metabolik hastalıkların, irisin düzeylerini çeĢitli popülasyonlarda farklı 

etkilemesinden kaynaklanabileceği Ģeklinde açıklamıĢlardır.  

T2DM ve renal yetmezliği olan hastalarda yapılan bir çalıĢmada da yine irisin 

düzeylerinin VKĠ ile pozitif korelasyonu olduğu bulunmuĢtur (Liu ve ark 2014). 

Mevcut çalıĢmada da Sanchis-Gomar ve ark (2014)‘nın bulgularına benzer Ģekilde 

VKĠ ile irisin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamasına karĢın, irisin 

düzeylerinin gözle görülür artıĢı yukarıda bildirilen çoğu çalıĢmayı doğrular 

niteliktedir. 

Ġrisin düzeyine MetS ve kontrol grubunda egzersizin etkisi de incelenen bu 

çalıĢmada, egzersiz yapan MetS grubunda egzersiz yapmayan gruba göre düzeylerin 

belirgin bir Ģekilde azaldığı, egzersiz yapan kontrol grubunda ise egzersiz yapmayan 

kontrol grubuna göre arttığı saptanarak sonuçlar istatiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(Çizelge 3.8).  



60 
 

Ġrisin hormonunun egzersiz ile birlikte düzeyinin arttığı bildirilmiĢtir 

(Bostrom ve ark 2012). Huh ve ark (2015)‘nın yapmıĢ oldukları çalıĢmada 

egzersizden 1 saat sonra ölçülen irisin düzeylerinin arttığı ve egzersizin MetS‘li 

hastalar ile sağlıklı bireylerin irisin düzeylerini aynı oranda arttırdığı tespit edilmiĢtir. 

Mevcut çalıĢmada egzersiz yapan kontrol grubunda irisin düzeylerinin gözle görülür 

derecedeki artıĢı, yukarıdaki çalıĢmalar ile uyumlu bulunmuĢtur (Çizelge 3.8). 

Obez ratlarda yapılan bir çalıĢmada da egzersizin irisin prekürsörü olan 

FNDC5 düzeylerine herhangi bir etkisi görülmemiĢtir (Peterson ve ark 2014). 

Yapılan baĢka bir çalıĢmada obez çocuklarda daha yüksek irisin düzeyi saptanmıĢ 

olup, egzersiz ile birlikte irisin düzeyinin düĢtüğü bildirilmiĢtir. Ġrisin düzeyi ile VKĠ 

ve leptin düzeyi arasında pozitif bir iliĢkinin de olduğunu belirten araĢtırmacılar 

adipoz doku tarafından da irisinin salgılandığını bildirmiĢlerdir (Palacios-Gonzalez 

ve ark 2015). Mevcut çalıĢmada egzersiz yapan MetS grubunda irisin düzeyinin 

azalması, egzersiz ile birlikte yağ doku ve leptin düzeyinin azalması ile açıklanabilir 

(Çizelge 3.8).   

MetS‘in önemli bileĢenlerinden olan olan obezite, hormonal dengeyi de 

etkilemektedir. Adipositlerden salgılanan ve adipokinler adı verilen bazı hormonlar 

ve sitokinler insülin direnci ve obezitenin belirteçleri olarak gösterilmektedir (Lee ve 

ark 2012).  

Leptin, adipoz dokulardan salgılanan enerji tüketimi ve besin alımını kontrol 

eden bir adipokindir. Leptinin kandaki seviyesi yağ hücre depolarına paralel 

seyrederken, aĢırı beslenmede yüksek, açlık durumunda ise düĢük seviyede olduğu 

(Zhang ve ark 1994), glikoz dengesi ve kan basıncı düzenlenmesinde de 

fonksiyonlarının olduğu bildirilmiĢtir (Wellen ve Hotamisligil 2003). Bu nedenle 

leptinin sadece obezite ile değil MetS bileĢenlerinin tamamı ile iliĢkili olduğu 

düĢünülmektedir. Adipositlerden salgılanan leptin düzeyinin artması, 

proinflamatuvar sitokinlerin salgılanmasını uyardığı, böylece insülin direncinin 

geliĢiminde rol oynadığı belirlenmiĢtir (Wellen ve Hotamisligil 2003). 

Hiperleptineminin insülin direncini arttırdığı, endoteliyal disfonksiyona ve oksidatif 

strese sebep olduğu, böylece hipertansiyon ve MetS ile direkt bir iliĢkiye sahip 

olduğu ortaya koyulmuĢtur (Pop ve ark 2014). 
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 Huang ve ark. (2004) yaptıkları çalıĢmada leptin düzeylerinin VKĠ, yaĢ ve 

yağ doku oranından bağımsız olarak da insülin direncinde arttığını saptamıĢlardır. 

Martins Mdo ve ark (2012) son zamanlarda yapılan bazı çalıĢmalarda da 

hiperleptineminin, VKĠ ve sentral obeziteden bağımsız olarak MetS, insülin direnci 

ve glikoz intolerans ile iliĢkili olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Mevcut çalıĢmada MetS oluĢturulan ratlarda kontrol grubuna göre leptin 

düzeylerinin aĢırı miktarda arttığı tespit edilmiĢ olup, bahsedilen çalıĢmaları doğrular 

niteliktedir (Çizelge 3.8). 

Egzersizin leptin düzeylerine etkisi ile ilgili yapılan bir çalıĢmada 

kardiyovasküler hastalığı olan MetS‘li bireylerde egzersiz programından sonra leptin 

düzeylerinin azaldığı, kardiyovasküler bozukluğu olmayan bireylerin leptin 

düzeylerinde ise bir değiĢiklik olmadığı bildirilmiĢtir (Pop ve ark 2014). Houmard ve 

ark (2000) ise kısa dönem egzersiz programının sağlıklı, sedanter ve normal kilolu 

bireylerde leptin düzeylerini etkilemediğini belirtmiĢlerdir. 

Obez ve orta yaĢlı erkekler üzerinde yapılan çalıĢmada da yürüyüĢ egzersizi 

sonucunda leptin düzeylerinin azaldığı bildirilmiĢtir (Venojarvi ve ark 2013).  

ÇalıĢmalarda bulunan bu farklılıkların egzersiz süresi, deneklerin metabolik 

durumları, VKĠ değerleri ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. 12 haftadan daha az 

süren egzersiz protokolünün yağ kitlesinde belirgin bir azalma yapmadığı sürece 

leptin düzeylerini etkilemeyeceği bildirilmiĢtir (Üçok ve Gökbel 2004). 

 Mevcut çalıĢmada da egzersiz yapan MetS grubunda, egzersiz yapmayan 

gruba göre leptin seviyelerinin azaldığı ancak bu azalıĢın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı saptanmıĢtır (Çizelge 3.8).  

Egzersiz etkisi ile enerji tüketiminin artması sonucunda yağ doku oranındaki 

azalmaya bağlı olarak egzersiz uygulanan MetS grubunda leptin seviyelerinin 

azalması beklenilen bir sonuçtur. MetS ve obezite kriterlerini sağlayan bireylerde 

egzersiz ile birlikte leptin düzeylerinde azalma olduğu da bildirilmiĢtir (Bilski ve ark 

2015) 
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Mevcut çalıĢmada MetS‘li egzersiz yapan grubun leptin düzeyinde belirgin 

bir azalma olsa da istatiksel olarak anlamlı olmamasının, kısa süreli egzersiz 

programından kaynaklandığı düĢünülebilir.  

Adipositlerin de içinde bulunduğu barsak, pankreas, karaciğer gibi birçok 

dokudan T2DM ve insülin direnci ile iliĢkisi olduğu düĢünülen çok çeĢitli peptid 

hormonlar salgılanmaktadır (Ganesh Kumar ve ark 2012). Enerji hemostaz geninin 

bir ürünü olarak salgılanan, besin alımı ve metabolik hemostaz ile ilgili olduğu tespit 

edilen peptid yapıdaki adropin hormonunun (Kumar ve ark 2008), obezite ile birlikte 

seyreden glikoz hemostazını, yağlı karaciğer sendromunu ve dislipidemiyi 

iyileĢtirebileceği rapor edilmiĢtir (Lovren ve ark 2010).  

Yildirim ve ark (2014)‘nın yapmıĢ olduğu çalıĢmada MetS‘in bir 

komplikasyonu olarak bilinen polikistik over sendromlu kadınlarda adropin 

seviyesinin düĢtüğü, adropin düzeyinin plazma açlık insülin düzeyi, trigliserid, LDL, 

ve kolesterol düzeyleri ile negatif korelasyonu olduğu belirlenmiĢtir. 

Butler ve ark (2012)‘da düĢük adropin düzeyinin yaĢlanma ve MetS 

bileĢenleriyle iliĢkili olduğunu bildirmiĢlerdir. Yapılan bir çalıĢmada insülin direnci 

ve dislipidemisi olan farelere rekombinant adropin uygulanmasının bahsi geçen 

bozuklukları düzelttiği de bildirilmiĢtir (Kumar ve ark 2008). Yapılan mevcut 

çalıĢmada da adropin düzeylerinin MetS grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı bir 

Ģekilde azaldığı tespit edilerek, sonuçlar MetS bileĢenleri ile adropin arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen çalıĢmalar ile uyumlu bulunmuĢtur (Çizelge 3.7). 

Yapılan bir çalıĢmada adropinin karbonhidrat ve yağ oksidasyonunu 

desteklediği, kaslarda glikolizin hız sınırlayıcı enzimi olan piruvat dehidrojenazı 

aktive ettiği, yağ asitlerinin oksidasyonunda anahtar bir enzim olan karnitin palmitol 

transferaz-1B‘yi ise baskıladığı bildirilmiĢtir. Bildirilen bu mekanizma ile adropinin, 

kasların substrat tercihini düzenleyen bir rolü olduğu fikri ortaya atılmıĢtır (Gao ve 

ark 2014). Egzersizin adropin seviyelerine etkilerini inceleyen bir çalıĢma ile 

karĢılaĢılamamasına rağmen, mevcut çalıĢmada egzersiz yaptırılan grupların adropin 

seviyelerindeki hafif düzeydeki değiĢimlerin yukarıda bahsedilen mekanizmaya bağlı 

olarak gerçekleĢtiği düĢünülebilir (Çizelge 3.8).  
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Organizmada hormon seviyelerini etkileyen egzersiz, beslenme, metabolik 

bozukluklar gibi canlının yaĢam düzeni ile iliĢkili olan durumların yanında 

yaĢlanmanın da oldukça önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin yaĢ ile 

birlikte glikoza verilen insülin yanıtı ya normal, ya da artmıĢ insülin seviyesi 

Ģeklinde olduğu bildirilmiĢtir.  YaĢlılarda insülin cevabındaki azalma, glikozun daha 

yavaĢ emilmesine, ya da daha yavaĢ mide boĢalımına bağlı olabilir. Ancak yaĢ ile 

birlikte sağlıklı insanlarda insülin seviyelerinde önemli bir değiĢim olmadığı da 

belirtilmiĢtir (Kocabalkan ve ark 1999).  

Mevcut çalıĢmada insülinin yaĢa bağlı değiĢimleri incelendiği zaman, 

egzersiz protokolü uygulanmayan kontrol grubunda yaĢa bağlı olarak hafif düzeyde 

arttığı, egzersiz yaptırılan grupta ise değiĢim olmadığı saptanırken, MetS‘li gruplarda 

da egzersiz etkisi ile insülin düzeylerinde azalma tespit edilmiĢ olup, baĢlangıç 

değerinden çok yüksek bulunmuĢtur. ÇalıĢmada geçen zamanın, insülin düzeylerine 

anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir.   

Huh ve ark (2015) yaptıkları çalıĢmada insülin duyarlılığı ile irisin düzeyleri 

arasında negatif korelasyon olduğunu bildirmiĢlerdir. Xie ve ark (2015) ise yaptıkları 

çalıĢmada T2DM ile irisin düzeyleri arasında herhangi bir korelasyon rapor 

etmemiĢlerdir.  

Moreno ve ark (2015)‘nın yapmıĢ oldukları çalıĢmada fiziksel olarak aktif 

bireylerin, sedanterlere göre daha yüksek irisin seviyesine sahip olduklarını, 

sedanterlerin irisin düzeylerinin de hiperinsülinemi, hipertrigliseridemi gibi 

metabolik sendrom risk faktörleri ile birlikte arttığını rapor etmiĢlerdir. Ayrıca, 

metabolik sendromda da irisin düzeylerinin arttığı bildirilmiĢtir (Yan ve ark 2014). 

 Bunun yanı sıra yapılan bir çalıĢmada irisin seviyesi ile VKĠ ve leptin 

arasında pozitif bir korelasyon olduğu bildirilmiĢ olup, irisinin yağ dokudan da 

salgılandığını belirtmiĢlerdir (Palacios-Gonzalez ve ark 2015).  

Mevcut çalıĢmada da kontrol gruplarında irisin düzeylerinin de baĢlangıç 

değerlerine göre anlamlı olmasa da arttığı, en yüksek düzeyin ise egzersiz yapan 

kontrol grubunda olduğu saptanırken, MetS gruplarında da baĢlangıç değerlerine 

göre artıĢ olduğu ancak düzeylerin egzersiz ile birlikte baĢlangıç seviyelerine kadar 

anlamlı bir Ģekilde düĢtüğü tespit edildi. Serum irisin düzeylerinin yaĢ ve egzersiz ile 
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birlikte arttığı bildirilse de bu durumun tersini belirten çalıĢmalar da bulunmaktadır 

(Aydin ve ark 2014). Mevcut çalıĢmada MetSEG grubunda irisin düzeylerinin 

azalması, egzersizin MetS tedavisine katkısının yanında yağ dokudan da 

sentezlendiğinin bir göstergesi olabileceğini akla getirmektedir. 

Mevcut çalıĢmada leptin düzeylerinin baĢlangıç değerlerine göre kontrol 

gruplarındaki değiĢimlerin, irisin düzeylerindeki değiĢimler ile benzer olduğu 

görüldü. Balaskó ve ark (2014) bazı çalıĢmalarda eriĢkin insanlarda leptin 

düzeylerinin yaĢ ile birlikte değiĢmediği ya da hafif düzeyde azaldığı ve obez 

olmayan ratlarda da yaĢ ile birlikte leptin duyarlılığının arttığı bildirilmiĢlerdir. 

Yapılan bu çalıĢmada KEN ve KEG grubunda leptin düzeylerinde görülen azalma bu 

sonuçları teyit etmektedir. Mevcut çalıĢmada MetS gruplarının tamamında baĢlangıç 

değerlerine göre artıĢ belirlenmiĢ olup, egzersiz yapan MetS grubunda diğer gruplara 

göre anlamlı bir düĢüĢ tespit edildi.  MetS oluĢturulan ratlarda, yağ dokunun aĢırı 

miktarda artıĢından kaynaklanan hiperleptinemi söz konusudur (Schultz ve ark 

2015). 

Sayin ve ark (2014)‘nın yaptıkları çalıĢmada nonalkolik yağlı karaciğer 

sendromuna sahip olan obez çocuklarda leptin seviyelerinin sağlıklı çocuklara göre 

daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. Sayin ve ark (2014) aynı çalıĢmada leptin 

düzeyleri yüksek olan çocuklarda, düĢük adropin düzeylerinin olduğunu belirtip, 

nonalkolik yağlı karaciğer sendromu ile adropin ve leptin düzeylerinin iliĢkili 

olduğunu rapor etmiĢlerdir.   

Butler ve ark (2012)‘nın yapmıĢ oldukları çalıĢmada da yaĢ ile birlikte 

adropin düzeylerinde düĢüĢ olduğu bildirilmiĢtir. 

Yapılan bu çalıĢmada da kontrol ve MetS gruplarında baĢlangıç grubuna göre 

adropin düzeylerinin belirgin Ģekilde azaldığı, kontrol gruplarındaki adropin 

düzeylerinin ise MetS gruplarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Ganesh Kumar ve ark (2012) da adropin eksikliğinin insülin direnci, obezite, 

hipertrigliseridemi gibi metabolik risk faktörleri ile iliĢkili olduğunu bildirip, 

adropinin sadece gıda alımının düzenlenmesi ve enerji dengesinin sağlanmasında 

görevli olmayıp, metabolik risk faktörlerinin geliĢiminin önlenmesinde önemli bir rol 

oynadığını rapor etmiĢlerdir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma, ratlarda içme sularına %20 fruktoz ilavesi ile MetS oluĢumunun 

ardından uygulanan yüzme egzersizinin plazma insülin, leptin, irisin ve adropin 

hormonları ile biyokimyasal parametrelere etkilerinin araĢtırılması amacıyla 

gerçekleĢtirildi. 

AraĢtırmada MetS oluĢumunun, insülin, irisin, leptin düzeylerini arttırırken, 

adropin düzeylerini düĢürdüğü görüldü. MetS oluĢumu ile hormon seviyelerinde 

gözlenen değiĢimler, bu hormonların MetS‘in oluĢumunda etkili olduğunu akla 

getirmektedir.  

ÇalıĢmada, MetS kriterlerine sahip olan ratlara uygulanan 1 aylık (her gün 

günde/ 30 dakika) yüzme egzersiz programının, MetS bulgularını hafiflettiği, MetS 

ve egzersiz ile iliĢkili olduğu düĢünülen hormonların seviyelerini etkilediği görüldü.  

Yüzme egzersizinin metabolik sendromlu ratlarda, glikoz ve HDL düzeylerini 

düĢürdüğü belirlenirken, HDL düzeylerinde beklenmeyen düĢüĢün egzersiz 

protokolü esnasında yüksek fruktoz alımına devam edilmesi sonucunda artan 

oksidatif stresin egzersiz ile daha da artmasından kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. Yüzme egzersizi MetS‘li ratlarda hormon düzeylerinde anlamlı 

olmayan düĢmelere sebep olurken, kontrol gruplarının insülin düzeylerini istatistiki 

olarak anlamlı bir Ģekilde düĢürmüĢ, diğer hormon düzeylerinde ise hafif düzeyde 

artıĢa yol açmıĢtır. 

Sonuç olarak farklı egzersiz tiplerinin ve egzersiz sürelerinin uygulandığı ve 

deneysel MetS oluĢumunun ardından egzesiz süresince enerji kısıtlamasının da 

uygulanarak meydana gelebilecek değiĢimlerin incelenmesinin, ayrıca MetS 

olusumunun mekanizmasının tam olarak anlaĢılabilmesi amacıyla özellikle irisin ve 

adropin gibi oldukça yeni hormonlar üzerinde moleküler çalıĢmalara da yer verilerek 

yeni araĢtırmaların planlanmasının uygun olacağı kanısına varılmıĢtır.  
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