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KISALTMALAR 

ADA  : Amerikan Diabet Derneği 

BAG  : Bozulmuş açlık glukozu 

BGT  : Bozulmuş glukoz toleransı 

CRP  : C-Reaktif Protein 

CX3CL1 : Fractalkine ligandı 

CX3CR1 : Fractalkine reseptörü 

HDL  : Yüksek dansiteli lipoprotein 

Hs-CRP : Yüksek duyarlıklı C-reaktif Protein 

IL-6  : İnterlökin 6 

LDL  : Düşük dansiteli lipoprotein 

MCP-1 : Monosit kemoatraktan protein-1 

MODY : Maturity-Onset Diabetes of the Young / Gençlerin Erişkin Tipi Diyabeti 

NO  : Nitrik oksit 

OGTT  : Oral glukoz tolerans testi 

PAI-1  : Plazminojen aktivatör inhibitör-1 

TNF-α  : Tümör nekroz faktör alfa 

VKİ  : Vücut kitle indeksi 

WOS-COPS : West of Scotland Coronary Prevention Study 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Diabetes mellitus, pankreastan insülin sekresyonu, insülinin etkisi ya da her 

ikisindeki bozukluklardan kaynaklı, hiperglisemi ile karakterize, kronik, 

karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozuklukları ile seyreden, metabolik bir 

hastalıktır (1-5). 

Diyabetin vasküler inflamasyon için tetikleyici rolü kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte inflamasyonun da diyabeti tetikleyebileceği düşünülmüştür. Düşük 

düzeyli inflamasyonun diyabet patofizyolojisinde önemli bir belirteç olduğu yönünde 

yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca diyabetli hastalardaki abdominal obezitede 

karın içi yağ dokusu düşük seviyeli kronik inflamatuvar durumun önemli bir 

göstergesidir. 

Yağ dokunun bilinen fonksiyonlarına ek olarak sekrete ettiği adipokinler 

aracılığıyla otokrin, parakrin ve endokrin etkilere sahip olduğu görülmüştür. Zamanla 

yeni adipokinler keşfedilmektedir. Bu adipokinler glukoz metabolizması ile insülin 

duyarlılığı ile yakından ilişkilidir. 

Diyabetin tanısında 75 gr. OGTT (oral glukoz tolerans testi) önemli yer 

almaktadır.  Bazı büyük çalışmalarda 2. Saat glukoz değerinin diyabetin özellikle 

kardiyovasküler komplikasyonları için bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir 

(6-10). 

C-Reaktif protein (CRP) önemli akut faz reaktanlarından biridir. Son dönem 

çalışmalarında obezite, insülin direnci, hipertrigliseridemi, diyabet, LDL kolesterol 

gibi parametrelerle arasında belirgin korelasyon bulunmuştur (11). CRP artışının 

diyabet gelişimini arttırabileceği düşünülmektedir. 

Fraktalkin; monositler, natural killer hücreler ve T lenfositler için 

kemoatraktan ve adezyon molekülü bir glikoproteindir. Fraktalkin membrana bağlı 

ve çözünebilir formda olarak iki formda bulunabilen bir kemokindir. Küçük ve 

sekrete edilen kemokinlerden farklı olarak fraktalkin transmembran bir molekül 

olmakla birlikte, endotel adezyon moleküllerinden (integrin vs.) bağımsız olarak 

lökositlerin endotele adezyonunu sağlar. Fraktalkin (CX3CL1) ve reseptörünün 

(CX3CR1) koroner arter hastalığı, romatoid artrit, AIDS, astım gibi birçok 

inflamatuar hastalıkta önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (12). Fractalkine 

artışının diyabete yatkınlık yaptığı düşünülmektedir. 
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Yapılan araştırmalar ışığında; bu çalışmamızda önemi gittikçe artan bir 

kemokin-adipokin olan fractalkine ve inflamasyonun en önemli belirteçlerinden olan 

hsCRP serum düzeylerinin OGTT ile yeni tanı alan diyabet hastalarında nasıl 

değişim gösterdiğini araştırdık. 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1. Diyabetes Mellitus 

Tip 2 diyabetes mellitus, pankreastan insülin sekresyonu, insülinin etkisi ya 

da her ikisindeki bozukluklardan kaynaklı, hiperglisemi ile karakterize, kronik, 

karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozuklukları ile seyreden, metabolik bir 

hastalıktır (13).   

Diyabetin yaşamı tehdit eden akut komplikasyonları ketoasidoz ve non-

ketotik hiperosmolar sendromdur. Kronik komplikasyonları ise nefropati, retinopati, 

nöropati, koroner arter hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar ve periferik damar 

hastalıklarını içerir. Polyol bileşiklerinin aşırı üretimi, doku proteinleri ve diğer 

makromoleküllerin glikozilasyonu kronik hiperglisemideki doku hasarına neden olan 

başlıca mekanizmalardır. 

2.1.1. Diabetes Mellitus Epidemiyoloji ve Sınıflandırılması 

Diyabetin tanınması, tedavi planlarının belirlenmesi, erken tanısı ve bu 

konuda toplumsal sağlık politikalarının oluşturulabilmesi için hastalığın 

epidemiyolojik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir (14).  

Diabetes mellitus sinsi seyirli bir hastalıktır. Bu nedenle prevelansın 

belirlenmesinde güçlükler yaşanabilmektedir. Hastalık ilk senelerinde genellikle 

asemptomatik seyreder. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde bile tip 2 diyabetlilerin, tanısı 

konmamış (gizli) diyabetlilere oranı 2/1 dir. Tüm dünyada yaklaşık 320 milyon 

diyabetli olduğu düşünülmektedir. Bu oran 2030 yılı için 552 milyon olarak 

öngörülmüştür (15,16).  

Diyabet genelde orta yaş grubu ve yaşlıların hastalığı olarak bilinse de son 

yıllarda genç erişkin ve adölesan grupta da sıklığı artmaktadır (17,18). ADA 2012 

klavuzuna göre diyabetin güncel sınıflaması şu şekildedir: 

I. T1DM (mutlak insülin eksikliğinden olan β-hücre harabiyeti) 

     a. İmmünolojik 

     b. İdiopatik 

II. T2DM (İnsülin direnci sebebiyle progresif sekresyon bozukluğu) 

III. Diğer özel diyabet sınıfları 

IV. Gestasyonel diyabet 
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2.1.2. Tip 2 Diabetes Mellitus  

Tip 2 diabetes mellitus diğer adıyla insülin bağımlı olmayan diyabet 

(NIDDM) gerek yaygınlığı gerekse neden olduğu komplikasyonlardan dolayı önemli 

mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Tip 2 diabetes mellitus tüm 

diyabetlilerin %85’ini oluşturmaktadır.  

2.1.3. Tip 2 Diabetes Mellitus Patogenezi 

Tip 2 diabetes mellitus patogenezinde beta hücre disfonksiyonu, hepatik 

glukoz üretim artışı ve insülin direnci gibi 3 temel metabolik bozukluk rol oynar. 

Primer patoloji olarak insülin direnci ve/veya insülin eksikliği ön plandadır (19-22).  

Tip 2 diabetes mellitus patogenezinde primer patolojinin beta hücre 

disfonksiyonu veya insülin direnci olmasında; yaş, obezite, etnik farklılıklar ve 

diyabetin heterojenitesinin belirleyici olduğu ileri sürülmektedir (23). Aile 

öyküsünün varlığına karşılık diyabetin genetik zemini net değildir. Son yıllarda 

hiperinsülinemi de primer defektten sorumlu tutulmuş ve insülin direncinin 

hiperinsülinemiye sekonder olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Hiperinsülineminin 

glikojen sentezini veya non-oksidaz glukoz kullanımını bozarak tip 2 diyabette 

olduğu gibi insülin direncine neden olabileceği düşünülmektedir (24). 

A. Beta hücre disfonksiyonu 

Bozulmuş glukoz toleransı ve hafif tip 2 diyabet başlangıcında 

hiperinsülinemiye yol açar. Açlık plazma glukozu 80 mg/dl’den 140 mg/dl’ye 

yükselince insülin düzeyi sağlıklı bireylere göre 2-2,5 kat artar. Açlık hiperglisemisi 

arttıkça insülin salgılanması da kademeli olarak azalma gösterir. Bu azalmaya 

karşılık olarak karaciğerden glukoz üretimi artmaya başlar. Bu durum da açlık 

glisemisinin yükselmesine katkıda bulunur. 250-300 mg/dl düzeylerindeki açlık 

plazma glisemisinde ise glukoz toksisitesine ve lipotoksisiteye bağlı insülin 

salgılanması önemli oranda azalır (25).  

İnsülin sekresyonunda bozukluğa neden olan başlıca etyolojik faktörler 

aşağıdadır: 
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1.İnsülin sekresyonunda kantitatif bozukluklar: 

Preklinik- prediyabetik dönemde var olan insülin direnci, normalden daha 

fazla insülin salgılanarak aşılmaya çalışılır. 

2.İnsülin Sekresyonunda Kalitatif Bozukluklar 

İnsülin sekresyonunun azalması yanında hedef dokuda insülinin etkisini 

potansiyelize eden insülinin sekresyon niteliğinde de değişiklikler oluşur. 

a. Birinci Faz İnsülin Sekresyonunda Bozukluk:  

İntravenöz glukoz verildikten sonra ilk 10 dakikada insülin sekresyonunda 

hızlı bir artış olur. 2-4 dakika arasında bu artış pik yapar. 5-6. Dakikadan sonra hızını 

kaybeder. Birinci faz insülin sekresyonu adı verilen bu 10 dakikalık süreçten sonra 

insülin sekresyonu giderek azalır. İkinci faz insülin sekresyonu ise 80-150 dakikada 

bir, yemekle birlikte salgılanan döneme denir. Birinci faz insülin sekresyonu, 

insülinin hedef bölgelerdeki etkisini potansiyelize eder. Birinci fazın bozulması ile 

glukagonun hepatik glukoneogenezi artıran etkisi belirginleşir (26). 

b. Pulsatil insülin sekresyonunda bozukluk: 

Normal şartlar altında insülin reseptörlerinin down regülasyonunu önlemek 

için her 5-15 dakikada bir salgılanır.  Pulsatil olmayan devamlı insülin salgısı 

reseptörlerde down regülasyona yol açarak insülin direncine neden olur. Obezlerde 

ve tip 2 diabetlilerde bu defektler metabolik kontrol ve kilo vermek ile büyük oranda 

düzelir fakat tamamen normale dönmez (26). 

c. Proinsülin sekresyonunda bozukluk 

Proinsülin, insülinin ancak %5’i kadar biyolojik aktiviteye sahiptir. İnsülin 

immünoreaktivitesinin normal insanlarda %2-4’ünü, tip 2 diabet mellitusta ise %8-

10’unu oluşturur. Proinsülinin %70’ini 32-33 kırılmış (split) proinsülin oluşturur. 

Kronik hiperglisemi ve insülin direnci, beta hücrelerinde sürekli uyarılma yaratarak  

32-33 split proinsülin/insülin oranının artmasına sebep olur.  Tip 2 diabetes 

mellitusda açlık total immunoreaktif insülin artışı meydana gelir. Sonuç olarak 

normal insülin düzeylerine eklenmiş olan artmış proinsülin düzeyi, hiperinsülinemiyi 

gösterir. Fakat bu hiperinsülinemi gerçek değildir, artmış proinsülin/insülin oranına 

bakılınca aslında insülinopeni söz konusudur (27,28). Açlık parçalanmamış 

proinsülin seviyelerinin ilerlemiş beta hücre fonksiyonunda bozulma ve insülin 

direncinin çok özel bir göstergesi olduğu bildirilmiştir (29).  
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B. İnsülin Direnci 

İnsülin pankreas beta hücreleri tarafndan üretilen, dokuların yakıt kullanımını 

düzenleyen polipeptid yapıda anabolizan bir hormondur (14). İnsülin karaciğerde 

glikojenoliz ve glukoneogenezisi baskılar, sonuçta glukoz üretimini azaltır. 

Karaciğer ve kas dokuda glikojen sentezini arttırır. Yağ ve kas dokusunda 

membranlardaki glukoz transporterları (GLUT-4) arttırarak hücreye glukoz alımını 

çoğaltır. Yağ dokusunda lipolizi baskılar, hormon duyarlı lipazın aktivitesini inhibe 

eder. Malonil-Coa’yı arttırır. Birçok dokuda aminoasitlerin hücreye girişini arttırır. 

Protein sentezini uyarır. 

İnsülin reseptörü polipeptid yapıda sentezlenir, glikozillenir. Bu reseptörler 

alfa ve beta subünitlerine ayrılır. Her beta subünitin hidrofobik kısmı membran iç 

yüzeyinde bulunur. Hücre dışında ise alfa subünit kısmı vardır. Bu alfa subünit 

bölgesi insülin bağlanma bölgesini içerir. Beta subünitinin sitozolik bölümü, bir 

tirozin kinazdır ve insülin ile aktiflenir. İnsülin alfa reseptörüne bağlandıktan sonra 

beta subünitindeki bir tirozin biriminin hızlı otofosforilasyonu gerçekleşir. Reseptör 

tirozin kinazın, insülinin hücre içi etkileriyle iletişimini sağlayan birçok aracı 

molekül vardır (30). İnsülin bağlandıktan sonra en erken yanıt glukozun hücre içine 

girişinin artmasıdır.  

İnsülin, reseptöre bağlandıktan sonra hücre içine alınır. Hücre içinde 

lizozomlarda yıkılır. Bu esnada reseptörler de yıkılabilir. Fakat büyük çoğunluğu 

hücre yüzeyine geri döner. Yüksek insülin seviyelerinde reseptör yıkımı artar, 

böylece reseptör sayısı azalır (down regülasyon).  

İnsülin başlıca böbrek, karaciğer, çizgili kaslar, lipit doku, eritrosit, 

granulosit, monosit ve plasentada yıkılır. %50 si hepatositlerde, önemli bir kısmı da 

böbrek tubulus hücrelerinde yıkılır.  

İnsülin direnci, belli bir konsantrasyonlarındaki insüline normalin altında 

biyolojik yanıt alınması ya da glukoz homeostazisinde beklenen insülin etkisinin 

bozulması ve insüline verilen yanıtta yetersizlik olarak tanımlanabilir (31). Klinik 

olarak insülin direnci ise metabolik işlevlerin fizyolojik olarak devam ettirilebilmesi 

için pankreastan sekrete edilen insülinin fazla miktarda üretilmek zorunda kalmasıdır 

(32).  
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İnsülin direnci durumunda yağ ve kas dokusunda da insülin işbirliği ile olan 

glukoz kullanımı azalır, karaciğer glukoz homeostazisi bozulur.  

İnsülin direnci; obezitede ve tip 2 diabet mellitusta sık görülür fakat normal 

kilolu veya bozulmuş glukoz toleransı olmayan kişilerde de %25 oranında görülebilir 

(33).  

C. Hepatik Glukoz Üretiminde Artma 

Hepatik glukoz üretimi glukoneogenez ve glikojenoliz yoluyla 

gerçekleşmektedir. Bu artışın mekanizmasında glukagon üretiminde artma, alanin, 

gliserol ve laktat gibi glukoneojenik öncüllerin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Tüm 

bunların nihayetinde açlık hiperglisemisi görülür (21).  

Bu defektin ilk bozulan mekanizma olduğu düşünülür. Glukagon sentez 

aktivasyonu artar. Böylece karaciğerden glukoz outputu artar ve hiperglisemi görülür 

(21). 

2.1.4. Diabetes Mellitus Tanı Kriterleri 

Diyabet mellitus için klasik semptomlar ve komplikasyonların varlığında tanı 

rahatlıkla konulabilir. Diyabetli hastaların tanı ve takibinde biyokimyasal 

parametrelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Tip 2 diyabetin tanısı öncelikle 

hipergliseminin gösterilmesi ile konur. Bunun için başlıca laboratuvar testi kan 

glukoz ölçümleridir. Diyabetli hastaların glisemik kontrolü, HbA1c ve 

fruktozamin(albümin glikozillenmesi) gibi glikozillenmiş proteinlerin ölçülmesi ile 

takip edilir (1). Farklı toplumlarda yapılmış çalışmalardan elde edilen epidemiyolojik 

verilerin karşılaştırılmasında güçlüklerin yaşanması diyabetin tanı kriterleri ve 

sınıflamasında standardizasyonu gerekli kılmıştır (34). 

Amerikan Diyabet Derneği (ADA)’nın 2013 yılında yayınlamış olduğu 

kılavuzda yer alan diabet kriterleri aşağıdaki gibidir (Tablo 2.1.) (35)(Diagnosis and 

Classification of Diabetes Mellitus, 2013) : 
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Tablo 2.1 : DM’de Tanı kriterleri 

HbA1C ≥ 6.5* 
veya 
Açlık kan şekeri ≥ 126 mg/dl (8 saat içinde kalori alımı olmamalı)* 
veya  
OGTT’nin ikinci saatinde kan glukozu ≥ 200 mg/dl (11,1mmol/l) saptanması (OGTT 
Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı 75 gr susuz glikozun su içinde çözülerek 
uygulanır)* 
Ya da 
Klasik hiperglisemi ya da hiperglisemi krizi semptomları görülen ve rastgele 
ölçümde plazma glukozunun ≥ 200 mg/dl olan hastalar. 
 
*hipergliseminin kesin olmadığı durumlarda 1-3. kriterler tekrarlayan testlerle doğrulanmalıdır. 

 

Uzman komiteler tarafından 1997 ve 2003 yıllarında glukoz düzeyleri diyabet 

kriterlerini karşılamayan lakin normal kan glukoz seviyelerinden yüksek olan ara 

gruplar tanımlamıştır. 75 gr. OGTT sonrası hastalar 0. saat ve 2. saat glukoz 

değerlerine göre sınıflandırılır. 2. saat glukozu 200 ve üzerinde gelen hastalar diyabet 

kabul edilir. 0. Saat glukoz değeri 100-125 arası olanlar bozulmuş açlık glukozu 

(BAG), 2. Saat glukoz değeri 140-199 arası gelenler bozulmuş glukoz toleransı 

(BGT) olarak isimlendirilir. Hem 0. Saat glukozu 100-125 arası, hem de 2. Saat 

glukozu 140-199 arası olanlar ise BAG+BGT olarak sınıflandırılır. 0. Saat glukozu 

100 mg/dl ve 2. Saat glukozu 140 mg/dl altında olanlar normal glukoz toleransı 

olarak sınıflandırılır (35). 

Standart 75 gr OGTT protokolünde; 

 Testten önce en az 3 gün en az 150 gr karbonhidratlı diyet alınmalı 

 Enfeksiyon, ağır stres, diğer akut hastalıklar uzun süreli inaktivite veya aşırı 

fiziksel aktivite bulunmamalı  

 Diüretikler, kortikosteroid, oral kontraseptif, psikotrop ajanlar, tiroksin, beta 

blokerler testten en az 1 hafta öncesinde kesilmeli 

 Ağır karaciğer ve böbrek yetersizlikleri, malabsorbsiyonda, hipokalemi, 

addison, cushing sendromu, hipertiroidi, feokromasitoma, akromegali gibi 

hastalıkların aktif dönemlerinde test ertelenmelidir. 

Standart 75 gr OGTT endikasyonları; 

 Tarama testlerinde kan glukoz düzeyi 100-125 arası olanlar 

 Obez ve ailede diyabet hikayesi olanlar 
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 Aile öyküsünde MODY bulunanlar 

 İri bebek doğurmuş olan kadınlar 

 Diğer nedenlerle açıklanamamış retinopati nöropati, periferik damar hastalığı 

ve koroner damar hastalığı olanlarda 

 Operasyon, travma, infarktüs veya gebelik esnasında hiperglisemi veya 

glukozüri saptanmış hastalarda mevcut akut durum geçtikten sonra 

 Metabolik sendrom ön tanısında OGTT yapılır. 

2.1.5. Diyabetes Mellitus Komplikasyonları 

Diyabetik hastalarda uzun süreli hiperglisemi, kardiyovasküler sistem, gözler, 

böbrekler ve sinirleri etkileyerek ciddi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca, diyabetik 

hastalar enfeksiyon hastalıkları açısından da yüksek riske sahiptir. Neredeyse tüm 

gelişmiş ülkelerde diyabet; kardiyovasküler hastalık, körlük, böbrek yetmezliği ve alt 

ekstremite amputasyonlarının önde gelen nedenidir. Glukoz regülasyonu, kan basıncı 

dengelenmesi ve kolesterol düzeylerinin istenilen seviyelere çekilebilmesi diyabetik 

komplikasyonları geciktirmeye veya önlemeye yardımcı olabilir (36). 

2.1.5.1.Akut Komplikasyonlar 

Bunlar diyabetik keto-asidoz ve non-ketotik hiperosmolar komayı kapsar. 

Diyabetik keto-asidoz genelde tip 1 diyabeti olan bireylerde görülür. Non-ketotik 

hiperosmolar koma tip 2 diyabet olanlarda daha sıktır. Her iki durum da mutlak veya 

göreceli insülin eksikliği, sıvı açığı ve bilinç değişiklikleri ile ilişkilidir. Diyabetik 

keto-asidozda insülin eksikliği ve karşıt düzenleyici hormon artışı (glukagon, 

katekolaminler, büyüme hormonu ve kortizol) kombine olmuştur. İnsülin/glukagon 

oranının azalması ile glikojenolizis, glukoneogenez ve karaciğerden keton 

cisimlerinin oluşumu artar. Ayrıca yağ ve kas dokudan karaciğere serbest yağ asidi 

ve amino asit mobilizasyonunu arttırır. Lipolizin artması neticesinde adipositlerden 

serbestleşen serbest yağ asitlerindeki artış olması ketozis ile sonuçlanır. Kan pH'ı 

düşer ve metabolik asidoz ortaya çıkar. Diyabetik keto-asidozda bulantı ve kusma, 

letarji, merkezi sinir sistemi depresyonu vardır. Son derece ciddi bir komplikasyon 

olan serebral ödem ise en çok çocukluk çağında görülür (37). 

Non-ketotik hiperosmolar koma genelde tip 2 diyabet olan yaşlı, düşkün, sıvı 

alımı yetersiz kişilerde görülür. En karakteristik özellikleri ortostatik hipotansiyon, 

poliüri, mental durum değişikliği, letarji, nöbet ve komanın dâhil olduğu çeşitli 
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nörolojik belirtilerdir. İnsülin eksikliği ve sıvı açığı non-ketotik hiperosmolar 

komanın altında yatan temel nedendir. İnsülin eksikliği hiperglisemiye neden olur ve 

bu hiperglisemide derin intravasküler volüm azalmasına yol açan osmotik diürezi 

indükler (37). 

2.1.5.2.Kronik komplikasyonlar 

Diyabetin kronik komplikasyonları çok sayıda organ sistemini etkileyerek 

morbidite ve mortalitenin çoğunluğundan sorumludur. Kronik komplikasyonlar 

vasküler ve non-vasküler komplikasyonlar olarak ikiye ayrılır. Vasküler endotelyal 

komplikasyonlar; retinopati, nöropati ve nefropati ile seyreden mikrovasküler 

komplikasyonlar ve koroner arter hastalığı, periferik damar hastalığı ve 

serebrovasküler hastalıklar ile seyreden makrovasküler komplikasyonlar olarak ikiye 

ayrılırlar. Nonvasküler komplikasyonlar gastroparezi, cinsel işlev bozukluğu ve cilt 

değişikliklerini kapsar. Kronik komplikasyonların bir sonucu olarak diyabet; yetişkin 

körlüğünün, düşkünlüğe neden olan çeşitli nöropatilerin, kardiyak ve serebral 

hastalıkların en sık sebebini oluşturur. Diyabet komplikasyonların tedavi maliyeti, 

hastalığın kontrolünden daha fazladır (37). 

Diyabetik nefropati 

Amerika Birleşik Devletlerinde National Diabetes Fact Sheet verilerine göre 

2008 yılındaki yeni tanı alan böbrek yetmezliği olguların %44'ünden diabet 

sorumludur. Diabet en önemli kronik böbrek yetersizliği nedenidir (38). Nefropatide 

mikrovasküler hasar mevcuttur. Tip 1 diyabetiklerde proteinürisi olanlar, 

olmayanlara göre 40 kat, tip 2 diyabetiklerde ise 4 kat artmış bir mortalite riskine 

sahiptir (39). Ayrıca, diyabetlilerde mikroalbuminürinin artmış kardiyovasküler risk 

ile de ilişkili olduğu bulunmuştur (40).  

Kan şekeri, lipid düzeyi ve kan basıncı düzeylerinin normalleşmesi nefropati 

riskini büyük ölçüde azaltabilir (36).  

Diyabetik retinopati 

Diyabet süresi 20 yılı geçen tip 1 diyabetiklerin neredeyse tümünde, tip 2 

diyabetiklerin ise yaklaşık %77’sinde mikrovasküler bir komplikasyon olan 

retinopati geliştiği gözlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyadaki 37 milyon 

körlük vakasının yaklaşık %4,8’inden diyabetik retinopatiden kaynaklıdır (41).   
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Diyabetik retinopati iki evreye ayrılır: Proliferatif ve non-proliferatif evre. 

Non-proliferatif evre hastalığın ilk dekadı sonlarında veya ikinci dekadı başlarında 

ortaya çıkar. Retinal vasküler mikroanevrizmalar, leke hemorajiler, cotton-wool 

noktalanmalar, retinal iskemiye yol açan retinal perisitlerin kaybı, bölgesel kan akımı 

değişiklikleri, artmış retinal vasküler permeabilite ve anormal retinal mikro dolaşım 

bozukluğu ile karakterizedir. Proliferatif retinopatide retinal hipoksiye yanıt olarak 

neovaskülarizasyon görünümü mevcuttur. Neovaskülarizasyon ile artmış retinal 

vasküler permeabilite sonucu hemorajiler oluşur. Yeni oluşmuş damar optik sinir 

ve/veya makulada görünebilir ve kolayca rüptüre olarak vitreus hemorajisi, fibrozis 

ve sonuçta retina dekolmanına sebep olabilir. İnflamasyon iyileşirken TGF-β etkisi 

ile fibrozis artar ve çekilmeler oluşur. Bu çekilmeler retina dekolmanına yol açar. 

Yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol düzeyleri ile birlikte sürekli yüksek kan 

glukoz düzeyleri retinopatinin asıl sebebidir. Retinopati düzenli göz kontrolleri ve 

glukoz seviyelerinin normale yakın tutulması ile kontrol edilebilir (36). 

Diyabetik nöropati 

Tüm diyabetiklerin yaklaşık yarısında bir dereceye kadar motor ve duysal 

polinöropati, mono-nöropati ve/veya otonom nöropati bulunmaktadır. Diyabetik 

nöropatinin en sık görülen tipi distal simetrik polinoropatidir ve sıklıkla alt 

ekstremitelerde his kaybı, yangı, karıncalanma hissi, güçsüzlük, motor 

fonksiyonlarda azalma ve ağrı semptomları ile karakterizedir. Polinöropatideki 

periferik duyu kaybı periferdeki bozulmuş mikrovasküler ve makrovasküler 

kompleks olaylar ile üst üste bindiğinde, non-travmatik amputasyonların başlıca 

sebebi olan iyileşmeyen ülserlerin gelişimine neden olabilir. Mono-nöropati 

polinöropatiden daha az yaygındır ve izole kraniyal veya periferik sinir fonksiyon 

bozukluğunu içerir. Otonom nöropati genitoüriner, sudomotor, kardiyovasküler, 

gastrointestinal ve metabolik sistemler dahil birden çok sistemi tutabilir (37). 

Diyabetik kalp hastalığı 

Diyabetli hastalarda gelişen konjestif kalp yetmezliğinin nedeni koroner 

aterosklerozdur. Patolojinin temelinde mikroanjiopati yatmaktadır. Miyokard 

enfarktüsü, tip 1 diyabet hastalarında, aynı yaş grubundaki insanlara göre 3-5 kat 

daha fazla görülür ve tip 2 diyabette ise başlıca ölüm nedenidir. Diyabetik hastalarda 

miyokard enfarktüsü insidansındaki artışın asıl nedeni kesin olarak belli değildir. 
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Fakat hiperlipidemi, trombosit agregasyon anormallikleri, koagülasyon faktörleri, 

hipertansiyon, oksidatif stres ve inflamasyon gibi çeşitli kombinasyonlarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir (42) 

2.1.6. Diabetes mellitus ve tedavi ajanları 

Tip 2 diyabetli hastaların çoğu genellikle iyi glisemik kontrole sahip değildir. 

Pek çok klinik çalışma ise iyi glisemik kontrolün tip 2 diyabetli hastalarda kronik 

komlikasyonları geciktirdiğini veya önlediğini tespit edilmiştir. Diyabet eğitimi, 

yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz ve diyet diyabetin tedavisinini temel 

taşıdır. 

Eğitim; diyabet hastalara diyet, egzersiz, oral anti diyabetik ajanlar ve insülin 

kullanımı detaylı olarak anlatılmalıdır. Diyabet süresince karşılaşacağı hipoglisemi, 

hiperglisemi gibi durumlar, sebepleri ve böyle durumlarda nasıl davranılacağının 

eğitimi verilmelidir. Kan şekeri ölçümü dikkatlice öğretilmelidir. Diyabet 

komplikasyonları anlatılmalıdır. Hali hazırda oluşmuş komplikasyonların ise takibi 

öğretilmeli ve kişisel bakım eğitimi planlanmalıdır. Eğitim, hastanın kendini daha iyi 

hissetmesini sağlar ve kişinin ruhsal durumunu düzeltir. Ayrıca metabolik kontrolün 

düzelmesi duygu durumuna katkı sağlar (43). 

Diyet tedavisinde amaç; normal glikoz ve plazma lipid seviyelerinin elde 

edilmesi, yetişkinlerin ideal kiloya erişip korunması ve çocuklarda ve ergen olanlarda 

normal gelişme grafiğinin sağlanmasıdır. Ayrıca gebelik durumunda anne ve fetus 

için yeterli beslenmenin sağlanması, bireye ve hayat şekline göre diyet planlanması, 

obez diyabetiklerde enerji alımının kısıtlanması, insülin tedavisi alanlara glukoz 

seviyelerindeki dalgalanmaları engellemek için ara öğünlerinin ve kahvaltıların 

düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin arttırılarak obezitenin düzeltilmesi ve insülin 

direncinin azaltılması amaçlanmalıdır (44). 

Egzersiz; egzersizin kan glikoz düzeyinin düşürülmesinde kuvvetli bir etkisi 

olduğu bilinmektedir. Egzersiz insülin duyarlılığını artırır, karaciğer tarafından 

depolanan glukozu arttırarak kan glukozunu normal seviyede tutar, vücut yağını ve 

kan basıncını azaltır ve kas kitlesini artırır. Kasın içindeki seramide ve diaçilgliserol 

miktarını azaltır, sonuç olarak insülin direncini azaltır (45).   

Diyabetli bireylerde egzersize glisemik cevap; diyabetin tipine, tedavi 

şekline, kan şekeri seviyelerine, toplam egzersiz zamanına, şiddetine ve beslenme 
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durumuna göre değişmektedir. Tip 2 diyabetli hastalarda egzersizin, glisemik 

kontrolü regüle ettiği, insülin duyarlılığındaki artışla birlikte açlık ve tokluk kan 

şekerini azalttığı ve oral anti diyabetik ya da insüline olan ihtiyacı azalttığı 

belirlenmiştir (46). 

İlaç tedavisi; oral antidiyabetikler ve insülin tedavisinden meydana 

gelmektedir. Oral antidiyabetikler; başlıca insülin sentezini artıranlar (sülfanüreler ve 

sülfanüre dışı insülin salgılatıcı meglitinidler), insülin duyarlaştırıcılar (biguanidler, 

thiazolidinedionlar), inkretin mimetikleri ve dipeptidil peptidaz-4 (DPP IV) 

inhibitörleri ve α-glikozitaz inhibitörleridir. İnsülin tedavisinde; etki sürelerine göre 5 

tip insülin kullanılmaktadır Bunlar:1. Kısa ve hızlı etki süreli insülinler; - Kısa etkili 

Regüler insülin - Hızlı etkiye sahip analog insülinler (Lispro, Aspart, glulizin) 2. Orta 

etkiliye sahip insülinler (NPH - Lente)3. Uzun etkili insülinler (Ultralente)4. Bazal 

analog insülinler (glargin, detemir) 5. Karışım insülinler. 

2.2. Tip 2 Diabetes Mellitus ve İnflamasyon 

Diyabetin vasküler inflamasyon için tetikleyici rolü kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte inflamasyonun da diabeti tetkikleyebileceği düşünülmüştür. Düşük 

düzeyli inflamasyonun diyabet patofizyolojisinde önemli bir belirteç olduğu yönünde 

yoğun çalışmalar yapılmaktadır. West of Scotland Coronary Prevention (WOS-

COPS) çalışmasında yüksek CRP seviyelerinin glukoz seviyesi, vücut kitle indeksi, 

trigliserid ve statin kullanımından bağımsız olarak tip 2 diyabet riskini arttırdığı 

ortaya konmuştur (47). Ayrıca lökosit sayısında artışın tip 2 diyabet için prediktör 

olduğu görülmüştür (48).  

Pickup ve ark. (49) ile Crook ve ark. (50) tip 2 diyabetin inflamatuvar 

markerların artışı ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastalık olduğunu 

göstermişlerdir. Yapılan bir diğer çalışmada tümör nekroze edici faktör-α (TNF-α), 

interlökin-6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP)’nin insülin direnci ile ilişkisi ortaya 

konmuştur. 

Bunların dışında CRP’nin monosit göçünü tetiklemesi, doku faktörü ve 

adezyon molekülleri yapımını uyarması ve LDL’nin fagosite edilmesini 

kolaylaştırması aterosklerotik süreçlere de doğrudan katıldığının kanıtlarıdır (51). 

Abdominal obezitede de düşük düzeyde kronik inlamatuvar duruma paralel 

olarak CRP, TNF-α ve IL-6 düzeyleri artmış bulunmuştur. Bu inflamasyonun obezite 
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ve insülin direnç ile kardiyovasküler hastalıkların doğrudan ilişkili olduğunu 

göstermektedir (52).  

2.3. C-reaktif Protein  

Akut faz reaktanlarının öncüsü konumundaki CRP, başlıca hepatositlerden 

üretilir. Son çalışmalarda koroner arter düz kas hücrelerinde ve hasta periferik 

damarlarda da yapımını gösteren yayınlar mevcuttur (53). Karaciğer fonksiyonları 

normal olan hastalarda inflamasyon aktivasyonunu gösteren en iyi parametrelerden 

biridir. Pnömokokların kapsül (capsule) antijenine bağlandıkları için CRP adı 

verilmiştir. Yarı ömrü 19 saattir. Yaklaşık 23 kilodalton ağırlığında 5 alt üniteden 

oluşur. CRP düzeyleri TNF-α ve IL-6 seviyeleri ile yakından ilişkilidir (54). 

Son çalışmalarda CRP plazma seviyelerinin lipit dokudan salınan IL-6 ile 

düzenlendiği ve aralarındaki ilişkinin doğrusal olduğu düşünülmüştür (52). CRP’nin 

plazma düzeyleri enfeksiyon, inflamasyon ve travmalara yanıt olarak artış 

göstermektedir (54,55). CRP’nin düzeyini etkileyen diğer parametreler ise sigara 

kullanımı, yaşlılık, obezite, hipertrigliseridemi, ve bazı kardiyovasküler belirteçlerin 

artmasıdır (56).  Akut hastalıkların seyrinde ve tedaviye yanıtın izlenmesinde 

oldukça değerlidir.  

CRP etki mekanizmasını komplemanı aktive ederek gerçekleştirir. Etkisi 

doğal immun sistem üzerinedir. Fc reseptörlerine bağlanır ve birçok patojen için 

opsonin davranışı gösterir. Bu bağlanma sonrasında proinlamatuvar sitokinler sanılır 

(54). 

CRP aşağıdaki mekanizmalar ile vasküler reaktiviteyi etkiler (53,57) : 

 LDL oksidasyonunu tetikler 

 Adezyon molekülleri, endotelin, MCP-1 ve PAI-1 indüksiyonu yapar 

 NO (nitrik oksit) sentezini azaltır 

 Prokoagülan etki gösterip, monosit doku faktörünü uyarır 

 Makrofajlara LDL alımını arttırır 

 Arter duvarına monosit adezyonunu arttırır. 

 Komplemanı aktifler 

CRP bu etkileri normal vasküler yapılara değil, aterosklerotik olanlara yapar. 
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CRP düzeylerinin yükselmesinin pek çok çalışmada kardiyovasküler hastalık 

için risk oluşturduğu ve vücut kitle indeksi ile belirgin korelasyon gösterdiği 

gösterilmiştir (58-60). CRP konsatrasyonlarında artmanın lipit dokuda artmış IL-6 

yapımına sekonder olduğu düşünülmüştür. IL-6, hepatositlerde CRP yapımını uyaran 

proinflamatuvar bir sitokindir. Obezlerde artmış IL-6 konsantasyonu ve artmış CRP 

düzeyleri birliktelik gösterir (61).  

CRP konsantrasyonlarının artması (özellikle 3 mg/L değerinin üzerinde) 

kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörüdür. Obez bireylerde kardiyovasküler 

riskin artışının sebebi olduğu düşünülebilir (58,60). Vücut kitle indeksi ile CRP 

düzeylerindeki artışın nedeni tam bilinmese de üç başlıca neden aşağıda 

özetlenmiştir. Birincisi obezite, inflamatuvar bir komponent olarak tariflenebilir ve 

bu inflamasyona sekonder CRP artabilir. İkincisi, obezlerde kronik hastalık riskinde 

artma mevcuttur ve buna sekonder CRP yükselebilir. Üçüncüsü ise subklinik 

hastalıkları sekonder CRP yükselmiş olabilir. (55). 

Visser ve ark genç erişkinlerde artmış vücut kitle indeksinin yükselmiş CRP 

konsantrasyonları ile birlikteliğini göstermiştir. Bulgular fazla kilolu ve obezlerde 

düşük dereceli sistemik bir inflamasyon varlığını yansıtmaktadır. Bu artmış CRP 

düzeylerinin lipid dokudan sentez edilen IL-6 düzeyi ile ilişkisi olduğunu 

göstermişlerdir (61). Obezlerde CRP düzeylerinin artması morbidite ve mortaliteyi 

arttırmaktadır (58). 

Normalin üzerinde ancak standart CRP testlerinin duyarlılığından düşük 

düzeydeki inflamasyonu saptayabilmek için yeni CRP testleri geliştirilmiştir. Serum 

örneğindeki CRP’yi 0.15 mg/L kadar duyarlılıkla ölçebilen bu testlere yüksek 

duyarlıklı CRP ya da high sensitive CRP (hsCRP) testleri denilmektedir. Genellikle 

ELISA metodu gibi daha komplike ölçüm metodlarını kullanan bu testlerle 5 

mg/L’den daha düşük CRP düzeyleri kalitatif değil kantitatif olarak 

ölçülebilmektedir (62).  

Diabetin kronik inflamasyonunda yüksek CRP düzeyleri görülmesinde doku 

kaynaklı sitokinlerin dışında yüksek glukoza sekonder reaktif oksijen ürünlerinin, 

oksidatif stresi tetkiklemesi de sorumludur. CRP düzeyleri, vücut kitle indeksi, 

HbA1c, insülin direnci ile pozitif ilişki içindedir. 
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2.4. Fractalkine   

Tip 2 diyabet patogenezi, adipoz doku disfonksiyonu ile yakından ilişkilidir. 

Artmış vücut yağı bir endokrin organ gibi davranır ve yağ dokusunda birçok advers 

biyokimyasal mekanizmalar oluşur.  IL-6, TNF-α, rezistin, retinol binding protein 4,  

DPP4, adiposit fatty acid binding protein gibi aktif inflamasyon yolaklarında rol olan 

birçok sitokin adipositlerden üretilir. Bu sitokinler insülin bağımlı reseptörlerin 

miktar/aktivitesinde azalmaya yol açar ve insan pankreas islet hücrelerinde insülin 

üretimi ve gen ekspresyonunu etkiler. Bu etkilenme bozulmuş glukoz metabolizması 

ve insülin direncine yol açar. Çeşitli kemokinlerin artmış düzeyleri tip 2 diyabetin 

ortaya çıkmasından yıllar önce varlığını gösterebilir. Bu sitokinler sağlıklı non 

diyabetik ve aşırı kilolu/obez hastalarda potansiyel risk faktörü olarak düşünülebilir 

(63). 

Son çalışmalar yeni keşfedilen fractalkine kemokini üzerine yoğunlaşmıştır. 

Bu kemokinin pankreas beta hücre disfonksiyonun erken bir biyomarkerı olması 

umut edilmektedir. Ancak fractalkinin diyabet için tanısal ve klinik faydası henüz 

tam olarak açıklanamamıştır.  

Fraktalkine (CX3CL1), myeloid hücrelerin kemotaksisi indüklemesi ile 

bilinen küçük moleküllü kemokin ailesinin üyesidir (64). Fractalkine (CX3CL1), 

CX3C kemokin ailesinin yegâne üyesidir. Membran bağımlı olarak eksprese edilir. 

Genetik kodu; kromozom 16 üzerinde bulunur (65) .  

Fractalkine,  373 aminoasitten oluşur. Hücre membranına musin-benzeri bir 

sap ile tutunur.  Fraktalkinin hem membran bağımlı hem de soluble formu bulunur. 

Bu sayede hem lokal doku etkisine hem de potansiyel uzak etkiye sahiptir (66).  

Ekstrasellüler alanda ADAM10 ve ADAM17 metalloproteaz enzimleri 

vasıtasıyla hücre yüzeyinde ayrılır (67). 

Fractalkine molekülünün yapısı ve kesici enzimleri şekil 2.1 de gösterilmiştir 

(Şekil 2.1) 
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Şekil 2.1: Fractalkine molekülünün yapısı ve kesici enzimleri 

Fraktalkine proinflamatuar sitokin olarak düşünülür ve TNF-alfa converting 

enzim varlığında dolaşıma katılması artar. Farelerde fraktalkine ait bilinen reseptör 

CX3CR1’dir. Bu reseptör G protein bağlı reseptör grubundadır. Reseptöre ligand 

bağlanması sonucu intrasellüler kalsiyum artışı olur. IP3, MAP kinaz, Akt sinyal 

yolağı ve aktin yeniden düzenlenmesi aktive olur (68).  

Fraktalkine beyin, gastrointestinal traktus, deri, endotel, böbrek ve akciğerde 

eksprese edilir (69). CX3CR1 lenfosit monosit, natural killer hücreler, denritik 

hücreler ve mikroglia hücrelerinden salınır (70,71).  

Ateroskleroz, kardiyovasküler hastalıklar, romatoid artrit, HİV ve kanser gibi 

inflamatuar faktörlerin aktivitesinin önemli olduğu bazı hastalıkların patogenizinde 

fractalkinin rolü bazı çalışmalarla gösterilmiştir (72-75).   

Fraktalkininin aterosklerozun başlaması ve progresyonundaki rolü, metabolik 

hastalıklar içinde iyi anlaşılmış rollerinden biridir. Fraktalkin endotel hücrelerinden 

inflamasyona cevap olarak exprese edilir ve ateroskleroza yol açan köpük hücre 

formasyonunda makrofaj toplanmasında merkezi rol oynar (76,77). 

Ayrıca fraktalkine, aktive olmuş platelet yüzeyinden eksprese edilir. Bu 

durum aterosklerotik plaklara makrofaj adezyonuna katkı sağlar (78).  

CX3CR1 polimorfizmine sahip insanlarda belirli derecelerde koroner arter 

hastalıklarına karşı koruma sağladığı bulunmuştur (79).  
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Tip 2 diyabet, obezite ve adipoz doku inflamasyonu ile yakından ilişkilidir. 

Bu süreçte yağ dokusundan monositlerin toplanması, anahtar rolü oynar ve 

sitokinlerin lokal üretimini başlatır. Bu süreç sonrasında sistemik inflamasyon ve 

insülin direncine yol açar (80). Kemokinlerin obezite ve inflamasyon arasındaki 

ilişkiyi sağladığı düşünülür. Kemokin reseptör yolları obezitede adipoz dokuya 

makrofaj birikimini MCP-1 ve CCR-5 yoluyla etkiler (81,82).  

Köpük hücre patofizyolojisi ve obezitede adipoz doku inflamasyonu gelişimi 

arasındaki benzerlikten dolayı, adipoz dokuda makrofaj birikiminde fraktalkine 

reseptörlerinin rolü araştırılmıştır. Adipoz dokuda fraktalkine ekspresyonu 

bulunmuştur ve adipoz doku makrofajlarındada CX3CR1 expresyonu bulunmuştur. 

CX3CR1 knock-out farelerde yüksek yağlı diyet ile epididimal yağ dokusunda 

fraktalkine ve CX3CR1 artışı görülmüştür. Ancak knock-out ve kontrol fareler 

arasında glukoz toleransı, insülin direnci ve karaciğer yağlanmasında farklılık 

görülmemiştir (83).  

Nisan 2013 te CELL dergisinde Lee ve Olefsky tarafından daha geniş bir 

fractalkine sinyal sisteminin, tip 2 diabetes mellitusta değerlendirildiği yazısı 

yayınlanmıştır. Ayrıca bu çalışmalar CX3CR1 eksik fareleri de değerlendirmiştir. Bu 

farelerde fractalkine-CX3CR1 sistemindeki obezite ile indüklenmiş inflamasyon 

durumlarına etkisi çalışılmıştır. Diğer çalışmalara benzer şekilde adipoz dokuda 

makrofaj birikiminin düzenlenmesinde CX3CR1 etkisi gösterilememiştir. (84)  

Önceki çalışmaların aksine CX3CR1 knock out lar düzenli yemek veya 

yüksek yağlı diyet aldığı zaman glukoz intoleransına sahip olduğu bulundu. Bu 

farelerdeki glukoz homeostazindeki defekt invivo ve invitro insülin sekresyonundaki 

defekte bağlanabilir.   Bu insülin sekresyon defekti Pdx1, NeuroD Ins, GLUT 2 ve 

ürocortin3 azalması ile ilişkilidir.  İlave olarak bu çalışmalar fractalkine tedavisi 

farklı sekrotogoglara cevabı arttırmak suretiyle insülin sekresyonunu arttırdığını 

gösterdi. İnsülin sekresyonunun bu potansiyalizasyonu kısmen MEK ve G alfa 

inhibitör duyarlı araçlar tarafından intrasellüler kalsiyum arttırılması ile olduğu 

düşünülmüştür. Araştırmalar CX3CR1 eksik farelerde gözlenen defektif insülin 

sekresyonunun, beta hücre fonksiyonlarında ve iletişiminde regülasyon yapan 

transkripsiyon faktörü ICER-1 bağımlı olarak düzenlendiğini göstermiştir. Ancak 

ICER-1 in promoter bölgeye bağlanması sadece NeuroD1 için gösterilmiştir. Bu 

yüzden insülin sekresyon fenotipini açıklayacak diğer ICER-1 bağımlı transkripsiyon 
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genlerinin tanımlanması ilgi odağı olmuştur. İlave olarak CX3CR1 sinyal sistemi 

glukoz metabolizmasında ki erken olayları nasıl etkilediği doğrudan çalışılmamıştır.  

Ayrıca CX3CR1 knock out fareler islet morfometresinde ilginç değişiklikler 

göstermiştir.  Azalmış insülin sekresyon defektine beta hücre alanlarında %50 artışın 

eşlik ettiği görülmüştür. Bu durum hücre sayısında artış, boyutunda azalma ile 

birliktedir (85).  

Özetle; fraktalkin; monositler, natural killer hücreler ve T lenfositler için 

kemoatraktan ve adezyon molekülü bir glikoproteindir. Fraktalkin membrana bağlı 

ve çözünebilir formda olarak iki formda bulunabilen bir kemokindir. Küçük ve 

sekrete edilen kemokinlerden farklı olarak fraktalkin transmembran bir molekül 

olmakla birlikte, endotel adezyon moleküllerinden (integrin vs.) bağımsız olarak 

lökositlerin endotele adezyonunu sağlar. Fraktalkin (CX3CL1) ve reseptörünün 

(CX3CR1) koroner arter hastalığı, romatoid artrit, AIDS, astım gibi birçok 

inflamatuar hastalıkta önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (86).  

Lökosit kemotaksisis ve adezyon mekanizmasındaki fractalkinin özellikleri 

erken adiposit disfonksiyonu ve tip 2 diyabet ile ilişkili patogenezi ile ilişkili bir 

faktör olabilir. 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Diabetes mellitus, pankreastan insülin sekresyonu, insülinin etkisi ya da her 

ikisindeki bozukluklardan kaynaklı, hiperglisemi ile karakterize, kronik, 

karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozuklukları ile seyreden, metabolik bir 

hastalıktır.  

Diyabetin vasküler inflamasyon için tetikleyici rolü kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte inflamasyonun da diyabeti tetkikleyebileceği düşünülmüştür. Düşük 

düzeyli inflamasyonun diyabet patofizyolojisinde önemli bir belirteç olduğu yönünde 

yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmadaki amacımız 75 gr. OGTT ile yeni tanı 

alan diyabetik hastaların önemli bir inflamasyon göstergesi olan hsCRP ve üzerinde 

çalışmaların yoğunlaştığı bir kemokin olan fractalkine düzeylerini incelemek, kontrol 

grubu ile aralarında anlamlı fark olup olmadığını görmek ve bu parametrelerin birbiri 

korelasyon ilişkilerini ortaya koymaktır. Çalışma vaka kontrol tipi analitik bir 

araştırmadır.  

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Evreni 

Çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 12.01.2016 tarih 

ve 2016/7 sayılı kararı ile onaylandı. 

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji, 

Metabolizma ve Beslenme Ana Bilim Dalında, Ocak 2016 – Temmuz 2016 arasında 

prospektif olarak yapıldı. Çalışmaya OGTT sonucunda ADA kriterlerine göre yeni 

diyabet tanısı alan 18-70 yaş arası 33 hasta ve 18-70 yaş arası OGTT sonucunda 

diyabeti ve prediyabet saptanmayan 34 kişi kontrol grubu olarak alındı. 

OGTT uygulanma prensipleri: yaklaşık 8-10 saat açlık sonrası hasta sakin bir 

odaya alınır. Açlık glukoz değeri için kan örnekleri alınır. Sonrasında 5 dakika içinde 

300-350 cc su içinde eritilmiş 75 gram glukoz çözeltisi hastaya içirilir. 2. Saat sonra 

yeniden biyokimya tüpüne kan örneği alınır. Test boyunca hastanın istirahati 

sağlanır. Egzersiz, yürüyüş yapması ve sigara içmesine izin verilmez. Test süresince 

hasta ek gıda almaz. 
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3.3. Çalışmaya Alınma ve Alınmama Kriterleri 

Her iki gruba alınan bireyler yaş, cinsiyet, aile öyküsü, sigara kullanımı 

açısından benzer tutuldu.  

Aktif enfeksiyonu olanlar, çalışmaya katılmayı kabul etmemiş olanlar, daha 

önce tanı almış malignitesi olanlar, obezitesi olanlar (VKİ>30), ek hastalığı, kronik 

hastalığı olanlar, otoimmun hastalık öyküsü olanlar, son 1 ayda ilaç kullanımı olanlar 

(kortizon, antidiyabetik ajan, anti enflamatuvar ajan, oral kontraseptif, statin, 

multivitamin vb), 18 yaşından küçük 70 yaşından büyük hastalar çalışmaya dahil 

edilmedi. 

3.4. Verilerin Toplanması ve Çalışmanın Yapılması 

Çalışmaya dahil olacak her katılımcıdan Dünya Tıp Birliğinin Helsinki 

Deklarasyonu’na göre düzenlenmiş aydınlatılmış onam formu alındı.  

Çalışmaya alınan bireylerin biyokimyasal parametreleri Selçuk Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün sağladığı mali destek ile Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D. laboratuvarında ölçüldü. 

3.5. Antropometrik Parametreler ve sosyodemografik özellikler 

Sosyodemografik değişkenler ve antropometrik parametreler aşağıdaki 

kriterlere göre düzenlendi: 

-Hastaların boyları; ayakkabıları; ağırlıkları ceket ve üstündeki fazla elbiseler 

çıkartıldıktan sonra standart baskül ve metre yardımı ile ölçüldü ve VKİ (Vücut Kitle 

İndexi)= kilo/boy² (m²) formülü ile hesaplandı.Hastalar 10 dakika dinlendikten sonra 

oturur konumda standart tansiyon aleti manşonu ve stetoskop yardımı ile sistolik ve 

diastolik tansiyonları ölçülerek kaydedildi. 

-Hastaların cinsiyet, yaş, ameliyat ve hastalık öyküleri, kullandığı ilaçlar, 

lipid yüksekliği ve kullandığı ilaçlar, sigara kullanımı varlığı sorgulanarak formlara 

kaydedildi. 

3.6. Kan Örneklerinin Analizi 

-Kan parametrelerinin ölçüm yapılacağı cihazın standart bakım ve 

kalibrasyonları düzenli olarak yapılmaktaydı.  
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-Seçilen hastaların rutin kontrolerinde çalışılan WBC, nötrofil sayısı, lenfosit 

sayısı, LDL kolesterol, HDL kolesterol, Trigliserid, total kolesterol, kreatinin, ALT 

değerleri formlara kaydedildi. 

-Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji polikliniğine 

müracaat eden hastalardan OGTT yapılmasına karar verilmiş ve rutin poliklinik 

tetkikleri yapılacak hastaların brakial veninden jelli biyokimya tüplerine alınan 0. 

Saat ve 120. dakika kan örnekleri 30 dakika oda ısısında bekledikten sonra 3000 rpm 

de 10 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonrası elde edilen serum örneklerinden rutin 

tetkikler yapıldı. Rutin tetkikler sonrası artan serum ve plazma örnekleri eppendorf 

tüplere porsiyonlanarak çalışma gününe kadar numuneler -80°C saklandı. Çalışma 

günü numuneler oda ısısın da çözdürüldükten sonra vortekslenerek çalışmaya 

başlandı. 

Hemogram; hasta ve sağlıklı gönüllülerden alınan EDTA’lı kan örnekleri 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında bulunan CELL-

DYN3700SL (Amerika Birleşik Devletleri) cihazında taze numune olarak aynı gün 

çalışıldı. WBC lazer (optik saçılım) yöntemi ile eritrosit ve trombositlere 

flowsitometrik olarak hemoglobin düzeyi ise spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. 

HsCRP, Abbott c8000 (Abbott Diagnostics, Illionis, USA) cihazında 

immunturbidimetrik yöntemle çalışıldı. Birimler ng/ml’dir. Varyasyon katsayısı 

analizinde intra ve inter-assay varyasyon katsayısı %2,27 ve %8,52’dir. Duyarlılık 

açısından 40 test değerlendirildiğinde hs-CRP minumum saptanabilen dozu 0,005 ile 

0,022 ng/ml arasında saptanmıştır. Ortalama minumum saptanabilen doz 0,010 

ng/ml’dir. 

Fractalkine, R&D systems Quantikine ELISA ( USA) marka ticari kitler 

kullanılarak, kit çalışma prosedürlerine uygun olarak Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Biyokimya Araştırma Laboratuvarında bulunan Rayto-2600 Microplate 

Reader (India) cihazında, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) yöntemi 

ile analiz edildi. Birimler ng/ml’dir. Varyasyon katsayısı analizinde intra ve inter-

assay varyasyon katsayısı %5,7 ve %5,3’dir. Duyarlılık açısından 104 test 

değerlendirildiğinde fractalkine düzeyinin minumum saptanabilen dozu 0,006 ile 

0,072 ng/ml arasında saptanmıştır. Ortalama minumum saptanabilen doz 0,018 

ng/ml’dir. 
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3.7. İstatiksel Analiz 

Tüm veriler SPSS 23.0 (Armonk, New York, USA) istatistik paket programı 

kullanılarak değerlendirildi. Verilerin hesaplanmasında sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma gibi ölçütler kullanıldı. Kolmogorov-Smirnoff dağılımına bakıldı ve 

dağılımın homojen olduğu tespit edildi.  Kategorik verilerin sıklık dağılımları 

verilerek gruplar arasında, Ki kare testi kullanıldı. İki ayrı grubun belli bir değişkene 

ait ölçümlerini karşılaştırmak için de Student-t testi yapıldı. Çoklu grupların 

değerlendirilmesinde one way ANOVA ve gruplar arası ilişkinin belirlenmesi için 

çoklu analiz testlerinden Tukey testi yapıldı. Stepwise regresyon analizi uygulandı. 

Binary lojistik regresyon analizi yapıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek için Pearson korelasyon analizlerinden yararlanıldı. Korelasyon 

katsayısı (r); 0,000-0,249 arası zayıf ilişki, 0,250-0,499 arası orta ilişki, 0,500-0,749 

arası güçlü ilişki, 0,750-1,000 arası çok güçlü ilişki olarak kabul edildi. Önemlilik 

düzeyi olarak p<0.05 alındı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya yaşları 25 ile 67 arasında değişen, 35’i kadın, 32’si erkek olmak 

üzere toplam 67 kişi alınmıştır. OGTT sonucuna göre diyabet tanısı alanlar hasta 

grubuna, OGTT sonucunda normal saptananlar kontrol grubuna alınmıştır. OGTT 

sonucunda 33 kişi diyabet tanısı alıp hasta grubunda yer almıştır. OGTT sonucunda 

diyabet veya prediyabet saptanmayan 34 kişi ise kontrol grubuna seçilmiştir. 

Grupların demografik bilgilerinin karşılaştırması Tablo 4.1’de verilmiştir. 

Kontrol grubundakilerin 18’i (%52,9) kadın, 16’sı (%47,1) erkek; hasta 

grubundakilerin ise 17’si (%51,6) kadın, 16’sı (%48,4) erkek olup gruplar arasında 

cinsiyet dağılımı yönünden anlamlı fark yoktur (ki kare p=0,907). Yaş ortalamalarına 

göre incelemede kontrol grubunun yaş ortalaması 48,47  ±  9,41; hasta grubunun yaş 

ortalaması 50,09  ±  10,23 olup gruplar arasında yaş dağılımı yönünden anlamlı fark 

yoktur (t test p=0,503). 

Gruplar arasında diyabet aile öyküsü açısından karşılaştırmada kontrol 

grubunda aile öyküsü bulunan 18 (%52,9) kişiye karşılık hasta grubunda 19 (%57,5) 

kişi bulunmuştur. Gruplar arasında aile öyküsü açısından anlamlı fark bulunmamıştır. 

(ki kare p=0,703) 

Kontrol grubundakilerin 8’i (%23,5) sigara içiyorken; hasta grubundakilerin 

6’sı (%18,2) sigara içmekteydi. Gruplar arasında sigara içme yönünden anlamlı fark 

saptanmamıştır (ki kare p=0,590). 

Tablo 4.1 Demografik özelliklerin karşılaştırılması 

 

parametre HASTA grubu 

(n=33)Ortalama±SS 

KONTROL grubu 

(n=34) Ortalama ± SS 

p 

Yaş 50,09 ±10,23 48,47 ± 9,41 0,503 

Cinsiyet  E:16 (%48,4) 

K:17 (%51,6) 

E:16 (%47,1) 

K:18 (%52,9) 

0,907 

Aile öyküsü E:19 (%57,5) 

H:14 (%42,5) 

E:18 (%52,9) 

H:16 (%47,1) 

0,703 

Sigara E: 6 (%18,2) 

H: 27 (%81,8) 

E: 8 (%23,5) 

H:26 (%76,5) 

0,590 
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Gruplar arasında muayene bulguları karşılaştırmaları tablo 4.2 de verilmiştir. 

Hasta grubunun sistolik kan basıncı ortalaması 122,73 ± 8,30 mmHg olarak 

bulunmuştur. Buna karşılık kontrol grubunun sistolik kan basıncı değerleri 117,35 

±8,28 mmHg olarak bulunmuştur. Bu farklılık istatistik olarak anlamlı olarak kabul 

edilmiştir (t test p=0,01). Diyastolik kan basıncı karşılaştırmasında ise hasta 

grubunda 73,79 ± 6,25 mmHg saptanmış; kontrol grubunda ise 68,09 ± 7,38 olarak 

bulunmuştur. Diyastolik kan basıncı karşılaştırmasında gruplar arasında istatistik 

olarak anlamlı fark saptanmıştır. (t test p< 0,01) 

Hasta grubunda vücut kitle indeksi 27,99 ± 2,31 bulunmuştur. Bu oran 

kontrol grubunda 25,37 ± 3,05 olarak bulunmuş olup gruplar arası karşılaştırmada 

istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (t test p<0,01) 

Tablo 4.2. Gruplar arasında muayene bulguları karşılaştırmaları 

parametre HASTA grubu 

(n=33) 

Ortalama ± SS 

KONTROL grubu 

(n=34) Ortalama ± SS 

p 

SKB mmHg 122,73±8,30 117,35±8,28 0,010 

DKB mmHg 73,79±6,25 68,09±7,38 0,001 

VKİ kg/m2 27,99±2,31 25,37±3,05 <0,001 

Gruplar arasında laboratuvar değerleri tablo 4.3’ te verilmiştir. WBC düzeyi 

açısından karşılaştırıldığında hasta grubu (7,38 ±1,53) ve kontrol grubu (7,38 ±1,53) 

arasında anlamlı fark yoktur (p=0,289). Nötrofil sayısı açısından karşılaştırıldığında 

hasta grubu (4,07±0,89) ve kontrol grubu(4,08±1,47) arasında anlamlı fark 

yoktur(p=0,956). Nötrofil ve lenfosit sayısı oranı açısından karşılaştırıldığında hasta 

grubu(1,70±0,56) ve kontrol grubu(2,16±0,40) arasında anlamlı fark saptanmamıştır 

(p=0,145). 

Gruplar arasında lipit değerleri karşılaştırılmıştır. Trigliserid değerleri için; 

hasta grubu (196,97±100,13) ve kontrol grubu (120,06±72,67) arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (t test p<0,01). LDL kolesterol düzeyi açısından karşılaştırıldığında 

hasta grubu (129,45±29,03) ve kontrol grubu (117,53±36,75) arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır (t test p=0,145). HDL kolesterol düzeylerinin karşılaştırılmasında 

hasta grubu (43,85±10,02) ve kontrol grubu (51,91±13,92) arasında anlamlı fark 
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bulunmuştur (t test p<0,01). Total kolesterol düzeylerinin karşılaştırılmasında hasta 

grubu (212,85±32,39) ve kontrol grubu (194,06±42,98) arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (t test p<0,05). 

Tablo 4.3. Laboratuvar değerleri karşılaştırmaları 

parametre HASTA grubu 

(n=33) 

Ortalama ± SS 

KONTROL grubu 

(n=34) Ortalama ± SS 

p 

WBC # K/uL 7,38 ±1,53 6,97 ±1,59 0,289 

NEU  # K/uL 4,07±0,89 4,08±1,47 0,956 

NEU/LY 1,70±0,56 1,97±0,87 0,145 

TG mg/dl 196,97±100,13 120,06±72,67 0,001 

LDL mg/dl 129,45±29,03 117,53±36,75 0,145 

HDL mg/dl 43,85±10,02 51,91±13,92 0,008 

TotalKOL 

mg/dl 

212,85±32,39 194,06±42,98 0,047 

Gruplar arasında çalışılan inflamatuar parametrelerin birbiriyle 

karşılaştırılması tablo 4.4 te gösterilmiştir. Fraktalkine 0. saat düzeyi hasta grubunda 

(0,37±0,03) , kontrol grubuna (0,26±0,25) göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,012).  Fraktalkine 2. saat düzeyleri incelendiğinde;  hasta grubu (0,37±0,03) , 

kontrol grubuna (0,23±0,22) göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,01). 

HsCRP düzeyleri 0. saat değerleri açısından incelendiğinde hasta grubu 

(3,79±1,28) ve kontrol grubu (3,20±1,80) arasında hasta grubunda yüksek olmasına 

rağmen istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,125). Fakat HsCRP 2. saat 

düzeyleri değerlendirildiğinde hasta grubu (4,29±1,13) ve kontrol grubu (2,93±1,79) 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark ortaya çıkmıştır (t test p<0,01). 

Tablo 4.4. Gruplar arası Glukoz, HsCRP ve Fractalkine düzeyleri 

parametre HASTA grubu 
(n=33)Ort ± SS 

KONTROL grubu 
(n=34) Ort ± SS 

p 

GLUK-0 dk 109±16,18 90,79±6,27 <0,001 
GLUK-120 dk 263,70±99,58 101,06±20,34 <0,001 
FRK-0 dk 0,37±0,03 0,26±0,25 0,012 
FRK-120 dk 0,37±0,03 0,23±0,22 0,001 
HsCRP-0 dk 3,79±1,28 3,20±1,80 0,125 
HsCRP-120 dk 4,29±1,13 2,93±1,79 <0,001 
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Çalışmaya alınanların tümünde HsCRP 0. saat ve 2. saat, Fractalkine 0. saat 

ve 2.saat değerleri ile diğer bulguların korelasyon analizi yapıldı. Mevcut bulgular 

tablo 4.5 te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  Glukoz 120. dakika değerleri ile 

Fractalkine 120. dakika arasında pozitif korelasyon bulundu (r:0,331 p<0,01). Bu 

Mevcut korelasyona ait grafik analizi grafik 4.1 de gösterilmiştir.  Glukoz 120. 

dakika değerleri ile HsCRP 120. dakika değerleri arasında pozitif korelasyon 

mevcuttu (r:0,350 p<0,01). Bu bulguya ait grafik ise grafik 4.2 de gösterilmiştir.  

HsCRP 0. Saat ile 120. dakika arasında pozitif korelasyon bulundu (r:0,642 p<0,01).  

Tablo 4.5. Glukoz, HsCRP ve Fractalkine korelasyon analizleri tablosu 

  GLUKOZ  
0. saat  
mg/dl 

GLUKOZ 
2.saat   
 mg/dl 

FRK 
2.saat  
ng/ml 

HsCRP 
0. saat   
ng/ml 

HsCRP 
2. saat 
ng/ml 

GLUKOZ  
0. saat  
mg/dl 

r 
p 
n 

1 
 
67 

0,882** 
0,000 
67 

0,252* 
0,040 
67 

0,228 
0,064 
67 

0,331** 
0,006 
67 

GLUKOZ 
2.saat  
mg/dl 

r 
p 
n 

0,882** 
0,000 
67 

1 
 
67 

0,331* 
0,006 
67 

0,219 
0,075 
67 

0,350** 
0,004 
67 

FRK 
2. saat  
ng/ml 

r 
p 
n 

0,252* 
0,40 
67 

0,331* 
0,006 
 

1 
 
67 

-0,023 
0,851 
67 

-0,002 
0,990 
67 

HsCRP 
0. saat  
ng/ml 

r 
p 
n 

0,228 
0,064 
67 

0,219 
0,075 
67 

-0,023 
0,851 
67 

1 
 
67 

0,642** 
0,000 
67 

HsCRP 
2. saat  
ng/ml 

r 
p 
n 

0,331** 
0,006 
67 

0,350** 
0,004 
67 

-0,002 
0,990 
67 

0,642** 
0,000 
67 

1 
 
67 
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Grafik 4.1 Glukoz 120. Dakika ile Fractalkine 120. Dakika korelasyon 

   

 
Grafik 4.2. Glukoz 120.dakika ile HsCRP 120.dakika korelasyon 
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Glukoz, HsCRP ve fractalkine düzeyleri tüm gruplarda diğer parametreler ile 

korelasyonları incelendi. Bulgular tablo 4.6 da ayrıntılı olarak verilmiştir. Glukoz 0. 

Saat değerleri VKİ (r:0,40 p<0,01) , sistolik kan basıncı (r:0,27 p<0,05) , diyastolik 

kan basıncı (r:0,37 p<0,01) , trigliserid düzeyi (r:0,49 p<0,01) arasında pozitif yönde 

korelasyonu mevcuttu. Glukoz 0. Saat düzeyleri HDL kolesterol düzeyi ile negatif 

yönde korelasyon göstermiştir (r: -0,45 p <0,01). Glukoz 0. Saat düzeyleri ile LDL 

kolesterol, total kolesterol, wbc, lenfosit ve nötrofil düzeyleri arasında korelasyon 

görülmemiştir. Glukoz 120. Dakika değerleri VKİ (r:0,43 p<0,01) , sistolik kan 

basıncı (r:0,29 p<0,05) , diyastolik kan basıncı (r:0,36 p<0,01) , trigliserid düzeyi 

(r:0,51 p<0,01) , lenfosit sayısı (r:0,29 p<0,05) arasında pozitif yönde korelasyonu 

mevcuttu. Glukoz 120. dakika düzeyleri HDL kolesterol düzeyi ile negatif yönde 

korelasyon göstermiştir (r: -0,37 p <0,01).  

Fractalkine 0.saat düzeyleri ve 120 dakika düzeyleri ile VKİ,sistolik – 

diyastolik kan basıncı , lipit düzeyleri , wbc , nötrofil lenfosit arasında korelasyon 

bulunmamıştır.  

HsCRP 0. Saat ile vücut kitle indeksi arasında pozitif yönde korelasyon 

bulunmuştur (r:0,39 p: <0,01). HsCRP 0.saat ile sistolik – diyastolik kan basıncı , 

lipit düzeyleri , wbc , nötrofil lenfosit arasında korelasyon bulunmamıştır. HsCRP 

120. dakika ile vücut kitle indeksi (r:0,48 p: <0,01) , sistolik kan basıncı (r:0,25 

p<0,05) , trigliserid düzeyi (r:0,25 p:<0,05) arasında pozitif yönde korelasyon 

bulunmuştur. HsCRP 120.dakika ile diyastolik kan basıncı, LDL kolesterol, HDL 

kolesterol, total kolesterol, wbc, nötrofil ve lenfosit arasında korelasyon 

bulunmamıştır. 
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Tablo 4.6. OGTT ve inflamasyon markerlarının diğer parametrelerle korelasyon 

analizi 

  GLUKOZ 

0. saat 

mg/dl 

GLUKOZ 

2.saat 

mg/dl 

FRAK 

0. saat 

ng/ml 

FRAK 

2. saat 

ng/ml 

Hs-CRP 

0. saat 

ng/ml 

HsCRP  

2. saat 

ng/ml 

VKİ 

kg/m2 

r 

p 

n 

0,400** 

0,001 

67 

0,428** 

0,000 

67 

0,086 

0,491 

67 

0,031 

0,806 

67 

0,394** 

0,001 

67 

0,482** 

0,000 

67 

SKB 

mmHg 

r 

p 

n 

0,276* 

0,024 

67 

0,290* 

0,017 

67 

0,145 

0,243 

67 

0,040 

0,750 

67 

0,210 

0,089 

67 

0,253* 

0,039 

67 

DKB 

mmHg 

r 

p 

n 

0,370** 

0,002 

67 

0,355** 

0,003 

67 

0,079 

0,524 

67 

0,048 

0,702 

67 

0,199 

0,107 

67 

0,135 

0,277 

67 

TG 

mg/dl 

r 

p 

n 

0,488** 

0,000 

67 

0,509** 

0,000 

67 

0,075 

0,544 

67 

0,166 

0,178 

67 

0,175 

0,158 

67 

0,252* 

0,040 

67 

LDL 

mg/dl 

r 

p 

n 

0,023 

0,856 

67 

0,037 

0,764 

67 

0,098 

0,432 

67 

-0,089 

0,473 

67 

-0,074 

0,553 

67 

0,059 

0,635 

67 

HDL 

mg/dl 

r 

p 

n 

-0,448** 

0,000 

67 

-0,369** 

0,002 

67 

-0,037 

0,769 

67 

-0,109 

0,379 

67 

-0,195 

0,114 

67 

-0,149 

0,230 

67 

T.KOL 

mg/dl 

r 

p 

n 

0,069 

0,577 

67 

0,137 

0,268 

67 

0,103 

0,407 

67 

-0,031 

0,803 

67 

-0,062 

0,617 

67 

0,105 

0,399 

67 

WBC# 

K/uL 

 

r 

p 

n 

0,075 

0,544 

67 

0,129 

0,299 

67 

0,040 

0,748 

67 

0,150 

0,227 

67 

0,170 

0,168 

67 

0,170 

0,169 

67 

Neu# 

K/uL 

r 

p 

n 

0,003 

0,982 

67 

0,020 

0,871 

67 

-0,016 

0,899 

67 

0,193 

0,118 

67 

0,222 

0,071 

67 

0,137 

0,268 

67 

Neu/LY r 

p 

n 

-0,108 

0,386 

67 

-0,149 

0,228 

67 

-0,060 

0,630 

67 

0,220 

0,073 

67 

0,144 

0,245 

67 

-0,012 

0,924 

67 
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Hasta grubu kendi içinde Glukoz, HsCRP ve fractalkine düzeyleri için 

değerlendirildiğinde Fractalkine 0. Saat değeri ile HsCRP 0. Saat değeri arasında 

pozitif yönde korelasyon saptanmıştır (r:0,373 p<0,05). Bunun dışındaki değerlerin 

korelasyon analizinde istatiksel olarak anlamlı bulgu mevcut değildi.  

Hasta grubunda Glukoz, HsCRP ve fractalkine düzeylerinin diğer 

parametreler ile korelasyonları incelendi. Glukoz 0. Saat ile trigliserid düzeyleri 

arasında pozitif korelasyon saptandı (r:0,394 p: <0,05) ; HDL kolesterol düzeyleri ile 

negatif korelasyon saptandı  (r:-0,563 p<0,01). Glukoz 120. dakika ile trigliserid 

düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı (r:0,382 p: <0,05). Fractalkine 0. Saat 

değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu 

(r:0,457 p<0,01); HDL kolesterol düzeyleri (r:-0,419 p<0,01) ve lenfosit sayısı(r:-

0,354 p<0,05) ile negatif korelasyon saptandı. Fractalkine 120. Dakika değerleri ile 

WBC düzeyleri (r:-0,382 p<0,05) ve lenfosit sayısı(r:-0,382 p<0,05) arasında negatif 

korelasyon saptandı. HsCRP 0. Dakika değerleri incelendiğinde nötrofil 

sayısı(r:0,409 p<0,05 ) ve nötrofil / lenfosit sayısı oranı (r:0,429 p<0,05 )  arasında 

pozitif korelasyon görüldü. LDL kolesterol (r:-0,420 p<0,05) ve total kolesterol 

değerleri(r:-0,518 p<0,01) ile negatif korelasyon saptandı.  

Kontrol grubu kendi içinde Glukoz, HsCRP ve fractalkine düzeyleri için 

değerlendirildiğinde HsCRP 0.Saat değeri ile HsCRP 120.dakika değeri arasında 

pozitif yönde korelasyon saptanmıştır (r:0,769 p<0,01). Bununla birlikte yine HsCRP 

0. Saat değeri ile Glukoz 120.dakika değeri arasında da pozitif korelasyon mevcuttu 

(r: 0,375 p <0,05). Bunun dışındaki değerlerin korelasyon analizinde istatiksel olarak 

anlamlı bulgu mevcut değildi. Kontrol grubunda VKİ düzeyleri ile HsCRP 0. Saat 

(r:0,568 p<0,01) ve HsCRP 120.dakika (r:0,568 p<0,01) değerleri arasında pozitif 

korelasyon mevcuttu. Diğer parametreler ile korelasyon saptanmamıştır. 

Stepwise regresyon analizi yapıldığında; grubu etkileyen parametreler 

açısından bakıldığında hs-CRP 120. dakika beta=0,317 p=0,002; fractalkine 120. 

dakika beta=0,20 p=0,014; glukoz 120. dakika beta=0,74 p<0,001 oalrak bulundu. 

Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında binary lojistik regresyon analizi 

yapıldığında; hasta grubunda odds ratio oranı hsCRP 120. dakika kontrol grubuna 

göre anlamlı yüksek bulundu. (OR:2,42; %95 aralık; 1,4-4,2 ; p=0,01). 
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İstatiksel olarak anlamlı bulunmasa da fractalkine, gruplar arasında odds ratio 

açısından anlamlı olarak yüksekti. (OR:6,4; %95 aralık; 0,8-50, p=0,074) 
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5. TARTIŞMA 

Diabetes mellitus, pankreastan insülin sekresyonu, insülinin etkisi ya da her 

ikisindeki bozukluklardan kaynaklı, hiperglisemi ile karakterize, kronik, 

karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozuklukları ile seyreden, metabolik bir 

hastalıktır (13).  

Çalışmamızda önemi gittikçe artan bir kemokin-adipokin olan fractalkine ve 

inflamasyonun en önemli belirteçlerinden olan hs-CRP serum düzeylerinin, OGTT 

ile yeni tanı alan diabet hastalarında nasıl değişim gösterdiğini görmek istedik. 

Bunların birbirleri ile olan ilişkilerini incelemek üzere;  yaş, cinsiyet, vücut kitle 

indeksi, sistolik ve diastolik kan basınçları, lökosit sayısı, serum total kolesterol, 

HDL, LDL,  trigliserid sonuçları incelenmiştir. OGTT 0. saat ve 2. saatinde,  

Fractalkine ve hs-CRP düzeyleri bakılmıştır. 

Orta yaş grubunda ve sağlıklı yaklaşık 2000 diyabeti olmayan erkeğin, 22 yıl 

boyunca izlendiği bir çalışmada, kan glukozu arttıkça; kan basıncı, total kolesterol, 

trigliserid gibi risk faktörlerinin arttığı görülmüştür (87).  

Lindahl ve arkadaşları, 30-60 yaş aralığındaki yaklaşık 21 bin erkek ve kadını 

incelemiştir. Pre-diyabetik grupta, kontrol grubuna göre her iki cinste; HDL 

kolesterolü daha düşük; VKİ, kan basıncı, açlık glukozu, 2. saat glukozu, trigliserid 

konsantrasyonları daha yüksek bulunmuştur (88).  

Meksika kökenli Amerikalıların diyabet gelişim riskinin yüksek olması 

nedeniyle Hoffner ve arkadaşları bu grupta bir çalışma düzenlemişlerdir. Tip 2 

diyabet gelişme riskinde HDL kolesterol düsüklüğü, total kolesterol ve LDL, 

trigliserid, açlık glukozu, VKİ ve kan basıncı değerlerinin diyabeti olmayan sağlıklı 

kişilere göre daha yüksek olduğunu görmüşlerdir (89).  

Çalışmalarda obezitedeki artışın, diyabet gelişimine öncülük ettiği 

bildirilmiştir. Hu ve ark. Yaklaşık 16 sene, 85 bin hemşireyi izleyerek (Nurses Health 

Study) obezitenin tek başına tip 2 diabetin en önemli parametresi olduğunu 

göstermişlerdir. Başlangıçta diyabeti olmayan bu kadınların 3300’üne takipte yeni 

diabet tanısı konmuştur. VKİ 35 kg/m2 ve üzerinde olan kadınların, 23 kg/m2’den az 

olan kadınlara göre yaklaşık 40 kat fazla riske sahip olduğunu göstermişlerdir (90).  

Yüksek tansiyon, hipertrigliseridemi, obezite, özellikle tip 2 diyabetle sıklıkla 

birliktelik göstermektedir (91).  
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Bizim çalışmamızda, grupların yaş, cinsiyet, aile öyküsü ve sigara kullanımı 

açısından anlamlı farkı yoktu (Tablo4.1). Bu durum ile yaş, cins, sigara ve aile 

öyküsünün inflamasyona yapabileceği etkiyi minimalize etmiştir. Böylece daha 

sağlıklı değerlendirme yapılmasına olanak sağlanmıştır.  

Sistolik kan basıncı; diyabet grubunda (122,73±8,3 mmHg), kontrol grubuna 

(117,35±8,28 mmHg) göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p:0,01). Yine diyastolik kan 

basıncı; diyabet grubunda (73,79±6,25 mmHg), kontrol grubuna(68,09±7,38 mmHg) 

göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,01).  VKİ karşılaştımasında; diyabet 

grubunda (27,99±2,31), kontrol grubuna(25,37±3,05) göre anlamlı yüksek 

bulunmuştur (p<0,01) (Tablo4.2). 

Tip 2 diyabetteki dislipideminin temel bilesenlerin; HDL seviyesinde azalma, 

trigliserid düzeyinde artma ve VLDL seviyelerinde artma olduğu bilinmektedir. 

Diyabetik dislipidemide, normal LDL kolesterol bulunmakla birlikte aterojenik 

küçük yoğun LDL parçacıkları sayıca artmıştır (92, 93).  

Kametani ve ark.nın Japonya’da yaptığı çalışmada normoglisemik 7222 olgu 

9 sene takip edilmiştir. İzlem boyunca diabet tanısı konulanlarda yüksek trigliserid 

seviyeleri tespit edilmiş ve diyabet gelisimi için bağımsız bir risk faktörü olduğu 

sonucuna varmışlardır (94).  

Çalışmamızda grupların lipid profili incelendiğinde literatürle paralel olduğu 

görülmüştür. Trigliserid değerleri için; hasta grubu (196,97±100,13) ve kontrol grubu 

(120,06±72,67) arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). Total kolesterol 

düzeylerinin karşılaştırılmasında hasta grubu (212,85±32,39) ve kontrol grubu 

(194,06±42,98) arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). HDL kolesterol 

düzeylerinin karşılaştırılmasında hasta grubu (43,85±10,02) ve kontrol grubu 

(51,91±13,92) arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). LDL kolesterol düzeyi 

açısından karşılaştırıldığında hasta grubu (129,45±29,03) ve kontrol grubu 

(117,53±36,75) arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,145). (tablo4.3) 

Çalışmamızda OGTT 2. saat glukoz değerleri ile VKİ (r:0,428 p:<0,01) , 

sistolik kan basıncı(r:0,290 p<0,05), diastolik kan basıncı(r:0,355 p<0,01) arasında 

istatiksel açıdan anlamlı pozitif bir korelasyon gözlenmiştir. Trigliserid düzeylerinin 

0. saat glukoz (r:0,488 p<0,01) ve 2. saat glukoz değerleri (r:0,509 p<0,01) ile 

istatiksel açıdan ileri derecede anlamlı bir korelasyon bulunmuştur.  Glukoz 2. saat 
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değeri ile HDL arasında (r:0,369 p<0,01) negatif yönde anlamlı bir korelasyon 

mevcuttu. Bulgularımız literatür verileri ile uyumlu olarak gözlendi (Tablo4.6). 

Frohlich M. ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, CRP ile glukoz, 

trigliserid, total kolesterol ve VKİ arasında pozitif; HDL ile arasında negatif bir ilişki 

gösterilmiştir (95).  

Festa A ve ark. tarafından IRAS (The Insulin Resistance Atherosclerosis 

Study) olarak tanımlanan çalışmada, bilinen herhangi bir kardiyovasküler hastalığı, 

diyabeti olmayan olgularda; inflamasyon göstergesi olarak CRP, fibrinojen ve wbc 

sayısı kullanılmıs, hastalara intravenöz glikoz tolerans testi yapılmış ve aralarındaki 

ilişki incelenmiştir. CRP ile dislipidemi, obezite ve yüksek tansiyon arasında lineer 

bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada ayrıca; wbc ve CRP ile özellikle VKİ, 

bel çevresi ve açlık glukozu arasında güçlü bir birliktelik gözlenmiştir (96).  

Ridker PM ve ark.nın yaptığı bir çalışmada, CRP düzeyleri ve metabolik 

sendrom arasındaki ilişki incelemiştir. Birleşik Devletler’de 14719 sağlıklı kadının 8 

sene takip edildiği bu çalışmada, metabolik sendrom kriterleri arttıkça, CRP 

düzeylerinin giderek arttığı dikkat çekmektedir. Takip süreci sonunda 3 ya da daha 

fazla metabolik sendrom kriteri taşıyan hastalarda CRP düzeyinin belirgin yüksek 

görülmüştür (97).  

Ülkemizde yapılan bir çalışmada diyabetli hastalarda CRP ve fibrinojenin 

komplikasyonlarla ilişkisi incelenmiş olup, tip 2 diabetes mellitusun sistemik 

inflamatuar cevap ile ilişkili olduğu desteklenmiştir. CRP düzeyinin diabetik 

hastalarda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (98).   

WOS-COPS (West Scotland Coronary Prevention Study) çalışması genis 

hasta populasyonlu, hs-CRP ile metabolik sendrom parametrelerinin 

değerlendirildiği randomize bir çalışmadır. Bu çalışmada, hs-CRP; metabolik 

sendrom parametreleri ile yakın iliskili bulunmuştur, dahası kardiyovasküler hastalık 

riskini öngörmede metabolik sendroma additif etki göstermiştir (99).  

CRP konsantrasyonları ile VKİ, açlık glukozu, açlık insülini, insülin direnci 

arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 201 kadın olgunun alındığı başka bir çalışmada.  Yaş 

ve VKİ ile CRP’nin pozitif korelasyon gösterdiği görülmüştür (100).  

İnflamasyonun, tip 2 diyabet oluşumundaki rolü günbegün daha iyi 

anlaşılmaktadır. Yukarda bahsettiğimiz çalışmalardan ayrı olarak, literatürde plazma 
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hs-CRP düzeylerinin; obezite ve hiperglisemi ile iliskili olduğu gösteren birçok yayın 

mevcuttur (101-106). 

Postmenapozal kadınlarda yapılan bir çalısmada, abdominal yağ dokusu daha 

fazla olan kadınlarda, açlık ve postprandiyal 2.saat glukoz değerleri, trigliserid, LDL-

kolesterol ile CRP ve IL-6 (interlökin-6) konsantrasyonları daha yüksek; HDL 

kolesterol düzeyleri daha düşük bulunmuştur (107).  

Tüm bu çalışmalardan çıkan şudur ki; yaş, VKİ, hiperglisemi, trigliserid 

seviyeleri ve CRP düzeyleri arasında, pozitif bir ilişki bulunmaktadır. HDL ile 

negatif ilişki vardır. Bizim çalışmamızda da bulgular literatürle uyumluydu. 

Akut myokard infarktüsü geçiren ve öncesinde diyabet tanısı almamış 52 

hastayla yapılan bir çalışmada, bozulmuş glikoz metabolizması prevalansı ile glikoz 

metabolizmasındaki bozukluğun inflamasyonla ilişkisi incelenmiştir. Akut myokard 

enfarktüsü geçirmiş, 75 g’lık OGTT’ye göre diyabet tanısı konulan grupta, normal 

glikoz toleransı olan veya kontrol tip 2 diyabet hastalarına göre daha yüksek hs-CRP 

ve IL-6 düzeyleri tespit edilmiştir (108).  

Bir inflamatuar mediator olan lökosit değerleri Ford ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada metabolik sendromlu ve diyabetli bireylerde CRP seviyelerine paralel bir 

şekilde yüksek saptanmıştır (109). Bizim çalışmamızda hasta grubunda lökosit sayısı 

kısmen yüksek saptanmıştır. Fakat bu fark istatiksel açıdan anlamlı değildi.   

Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak hs-CRP 2. saat değerleri ile VKİ 

(r:0,48 p<0,01), sistolik kan basıncı(r:0,25 p<0,05), trigliserid(r:0,25 p<0,05) ile 

pozitif yönde anlamlı ilişki gözlenmiştir. Hs-CRP 0. saat düzeyleri açısından ise 

sadece VKİ (r:0,39 p<0,01) arasında istatiksel açıdan anlamlı pozitif korelasyon 

gözlenmiştir. Hs-CRP ile WBC sayısı, nötrofil ve lenfosit sayılarında anlamlı bir 

korelasyon gözlenmemiştir.   

Çalışmamızda hs-CRP 2. saat değerleri ile OGTT 0. saat (r:0,33 p<0,01) ve 

2.saat (r:0,35 p<0,01) glukoz düzeyleri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.  

Fraktalkine, proinflamatuar sitokin olarak düşünülür ve TNF-alfa converting 

enzim varlığında dolaşıma katılması artar. Farelerde fraktalkine ait bilinen reseptör 

CXC3CR1’dir. Bu reseptör G protein bağlı reseptör grubundadır. Reseptöre ligand 
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bağlanması sonucu intrasellüler kalsiyum artışı olur. IP3, MAP kinaz, Akt sinyal 

yolağı ve aktin yeniden düzenlenmesi aktive olur (68).  

Fraktalkine beyin, gastrointestinal traktus, deri, endotel, böbrek ve akciğerde 

eksprese edilir (69). CX3CR1 lenfosit monosit, natural killer hücreler, denritik 

hücreler ve mikroglia hücrelerinden salınır (70,71).  

Literatürde fractalkinin inflamatuar olaylarda etkisini inceleyen birçok yayın 

mevcuttur. Ikejima ve ark. (113) tarafından yapılan çalışmada unstabil angina 

pektoris hastalarında rüptüre olmuş plaklarda yüksek fraktalkin ekspresyonu 

gösterilmesi,  Raychaudhuri ve ark. (114) çalışmasında psöriazis hastalarından alınan 

punch doku biyopsilerde inflame dokuda normal dokuya kıyasla belirgin fraktalkin 

ve reseptörünün ekspresyonu bulunması, Tong ve ark. (115) yürüttüğü çalışmada 

HIV ensefaliti olan çocukların postmortem beyin dokularında fraktalkin ve 

reseptörünün ekspresyonunun, olmayanlara oranlı anlamlı yüksek bulunması,  Ohta 

ve ark (116) tarafından yapılan çalışmada kolorektal kanserde fraktalkinin yüksek 

ekspresyonunun iyi prognoz olduğunu gösteren bir marker olduğu gösterilmiştir. Bu 

çalışmalardan da anlaşılacağı üzere fraktalkin, birçok dokuda eksprese edilen ve 

inflamatuar süreçlerde aktif olarak rol alan bir kemokindir.  

Bunların dışında; Sistemik lupus eritematosis (SLE) hastalarında serum 

fraktalkin seviyesinin sağlıklı gruba göre artmıştır ve hastalık aktivitesi ile ilişkili 

olduğu gösterilmiştir. Nörolojik ve psikiyatrik tutulumlu SLE hastalarında ise BOS 

fraktalkin düzeylerinin tutulum olmayan hastalara göre yüksek olduğu 

gösterilmiştir(117).  Sklerodermada da serum fraktalkin düzeylerinin yükseldiği 

(118), deneysel bir Sjogren sendromu modeli çalışmasında, fraktalkinin, ekzokrin 

bezlere lenfosit migrasyonuna sebep olduğu kanıtlanmıştır (119).  

Çalışmaların mühim bir kısmını oluşturan hayvan deneylerinde görülen 

etkilerin insanlarda doğrulanmasında bazı zorluklar bulunmaktadır. Kemokin sistemi, 

insan ile hayvanlar arasında ilişki göstermemektedir. Bu yüzden çoğu hayvan modeli 

güvenilir değildir (120). Bu nedenle, in-vivo ve klinik çalışmaların önemi ortaya 

çıkmaktadır.  

Düşük düzeyli kronik inflamasyonun tip 2 diyabet patolojisinde önemli bir 

belirteç olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda adipoz dokudaki makrofaj 

kümelenmesi ve kronik inflamasyonun; obezite, insülin direnci ile ilişkili olup diabet 
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için prekürsör olduğu ve bunun lokal adipokin etkileşmeleriyle başladığı 

düşünülmektedir. Adipokinlerin artmış salınımı, makrofaj kümelenmesi ve lokal 

inflamatuvar cevabı uyarmaktadır. Aktiflenen makrofajlardan pro-inflamatuar 

moleküller salınmaya başlanır ve adipositlerin insülin duyarlılığını bozmaktadır. 

Tüm bunlar diyabetin zemininde önemli bir yer oluşturabilir (121).  

Fractalkine son zamanlarda önemi gittikçe artan birçok inflamatuar 

patofizyolojide primer rol alan beyaz yağ dokusundan salınan, adipogenezis ve yağ 

hücresi fonksiyonlarında rolü olabileceği düşünülen bir adipokindir.  Bu bilgiler 

ışığında fractalkinin adipoz doku inflamasyonunda, makrofaj infiltrasyonunda, 

insülin hassasiyetinde ve diabette önemli rolü olduğu düşüncesi aydınlatılmaya değer 

bir merak konusudur.  

Shah ve arkadaşlarının çalışmasında insan adipositleri ve stromal vasküler 

hücreler tarafından CXCL1 in sekrete edildiği net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu 

yüzden CXCL1 adipositokin olarak düşünülebilir. İyi tasarlanmış bu çalışma in vivo 

endotoksemi ve zayıf ve obez hastalarda adipoz doku biyopsileri temelinde 

gerçekleştirildi. Ayrıca diyabetli ve diyabeti olmayan bireylerde vaka kontrol 

çalışması gerçekleştirildi. Ilımlı doz 3 nanogram/kg endotoksin (lipopolisakkarit) 

anlamlı bir şekilde adipoz doku ve kan fractalkine düzeylerini arttırmıştır. Subkutan 

adipoz doku CX3CL1 seviyesi obez hastalarda zayıf hastalara göre daha yüksek 

bulunmuştur ve obez bireylerde bu düzeyler visseral yağ dokusunda subkutan yağ 

dokusuna göre daha yüksektir. Dahası Cx3CL1 blokan antikorlarının kullanımı 

adipositlere monosit adezyonunu yaklaşık %50 oranında azaltmıştır. Plazma 

fraktalkine düzeyi non diyabetik bireylerde (fractalkine değeri ort: 0,42 ng/ml), tip 2 

diyabetlilerle (fractalkine değeri ort: 0,50 ng/ml) karşılaştırıldığında anlamlı olarak 

düşüktü (122). 

Daniele ve ark. 2013 yılında, tip 2 diyabetlilerde IL-6,TNF-α, osteopontin, 

Fractalkine, MCP-1 ve adiponektin içeren inflamasyon skoru çalışması 

düzenlemişlerdir. Çalışmaya 17 hasta, 15 kontrol alınmıştır. İnflamasyon skoru 

diyabetik hastalarda, normal glukoz toleransı olan kontrol grubuna göre yüksek 

saptanmıştır (Hasta grubu inflamasyon skoru 10,0±1,1; kontrol grubu 4,8±0,8; p 

<0,001). Çalışma özelinde sadece fractalkinde değerleri karşılaştırıldığında ise diabet 

grubunda fractalkine (2,1±0,3), normal grupta fractalkine (1,8±0,5) değerlerine göre 

istatiksel açıdan anlamlı farklı değildi (p=0,6). Bu çalışmada grupların VKİ 22-44 
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kg/m2 arasında değişmekteydi. Obezitenin fractalkine seviyelerini etkilemesi 

muhtemeldir. Ancak bu çalışmada VKİ ile inflamasyon skoru ve fractalkine arasında 

korelasyon saptanmamıştır (123).  

Bizim çalışmamızda hasta grubunda Fractalkine hem 0. saat düzeyi 

(0,37±0,03) hem de 2. saat düzeyi (0,37±0,03) , kontrol grubu 0. Saat (0,26±0,25) ve 

2. saat (0,23±0,21) değerlerine göre istatiksel olarak anlamlı yüksek idi. Bu bulgu 

literatür verileri ile uyumlu olarak yorumlanmıştır.  

2. saat glukoz değeri ile Fractalkine 2. Saat değeri arasında pozitif yönde 

istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon mevcuttu (r:0,33; p<0,01).  

Tüm hastalar arasında değerlendirildiğinde Fractalkine 0. saat ve 2. saat 

değerleri ile VKİ, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, lipit düzeyleri, lökosit 

sayısı, nötrofil ve lenfosit sayıları arasında anlamlı korelasyon bulunmamıştır. 

Literatürde bu değerler ile ilgili sağlıklı çalışmalar bulunamamıştır. 

Çalışmamız hasta grubu özelinde incelendiğinde Fractalkine 0. saat değeri ile 

hs-CRP 0. saat değeri arasında pozitif yönde korelasyon saptanmıştır (r:0,37 

p:<0,05). Yine hasta grubu özelinde incelendiğinde Fractalkine 0. saat değerleri ile 

HDL kolesterol arasında istatiksel açıdan anlamlı negatif yönde bir korelasyon 

gözlenmiştir (r:-42 p<0,05). İnflamasyon ve HDL koleterol arasındaki negatif 

korelasyon bizim çalışmamızın hasta grubunda da görülmüştür.  

Çalışmamızda hs-CRP ve fractalkine seviyelerinin diabet grubunda kontrol 

grubuna göre anlamlı yüksek bulunmasını; diyabet ve kronik inflmasyon ilişkisini 

desteklediği şeklinde yorumladık. 

Yüksek glukoz düzeyleri sonucunda yan ürün olarak oluşan ileri 

glikolizasyon ürünleri, hatta glikozun kendisi de inflamatuar sitokin üretimini 

uyarabilir (110). İnflamatuar belirteçlerden olan hs-CRP ve fractalkine,  diyabet 

gelişiminde önemli bir fizyopatolojik durum olduğu çalışmamızda gösterilmiştir. 

İnflamasyonun azaltılması, diyabet oluşumunun önlenmesi ve tedavisinde yeni bir 

hedef olarak değerlendirilmesi çalışmamızdan çıkan en önemli sonuçtur. Günümüzde 

diyabet patofizyolojisinde bunu destekleyecek; uzun süreli; çok kişi katılımlı; bu 

inflamasyon markerlarını irdeleyen prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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6. SONUÇ 

Diyabetin patogenezindeki kronik inflamasyon, hsCRP ve yeni çalışılan 

kemokinlerden fractalkine düzeyinin yeni tanı diyabette nasıl değişim gösterdiğini 

amaçladık. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 

Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Ana Bilim Dalında, Ocak 2016 – Temmuz 

2016 arasında prospektif olarak yapıldı. Çalışmaya OGTT sonucunda ADA 

kriterlerine göre yeni diyabet tanısı konulan 33 hasta ve OGTT sonucunda diyabeti 

ve prediyabet saptanmayan 34 kontrol hasta grubu alındı. 

Çalışmaya dahil edilen hastaların ve sağlıklı kontrollerin yaş, cinsiyet, sigara 

kullanımı ve aile öyküleri benzerdi. 

Hasta grubunun fractalkine düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı yüksek 

bulundu. Yine hasta grubunun HsCRP düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı 

yüksekti.  

OGTT öncesi ve sonrası bakılan değerlerde, hiperglisemi ile HsCRP düzeyi 

anlamlı olarak artmıştır. Fractalkine düzeyleri hiperglisemi ile değişim 

göstermemiştir. 

HsCRP düzeyleri VKİ, sistolik kan basıncı, trigliserid düzeyleri ile anlamlı 

pozitif korelasyon göstermekteydi. Fractalkine düzeyleri ile herhangi br korelasyon 

izlenmedi. 

Glukoz değerleri ile VKİ, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, 

trigliserid düzeyleri pozitif korelasyon göstermekteyken, HDL kolesterol düzeyleri 

negatif anlamlı korelasyon gösterdiği görüldü. 

Çalışmamızda hs-CRP ve fractalkine seviyelerinin diabet grubunda kontrol 

grubuna göre anlamlı yüksek bulunmasını; diabet ve kronik inflmasyon ilişkisini 

desteklediği şeklinde yorumladık. 

Yüksek glukoz düzeyleri sonucunda yan ürün olarak oluşan ileri 

glikolizasyon ürünleri, hatta glikozun kendisi de inflamatuar sitokin üretimini 

uyarabilir. İnflamatuar belirteçlerden biri olan hsCRP,  diyabet gelişimini de 

öngörebilir. İnflamasyon, diyabet oluşumunun önlenmesi ve tedavisinde yeni bir 

hedef olarak değerlendirilmelidir. 
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Diyabetik Olmayan ve Tip 2 Diyabet Tanısını Yeni Almış Olan Hastalarda H-

CRP ve Fraktalkine Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

Hazırlayan: İsmail Can KENDİR 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

TIPTA UZMANLIK TEZİ / Konya, 2016 

 
Amaç: Diabetes mellitus, pankreastan insülin sekresyonu, insülinin etkisi ya da her ikisindeki 
bozukluklardan kaynaklı, hiperglisemi ile karakterize, kronik, karbonhidrat, lipid ve protein 
metabolizması bozuklukları ile seyreden, metabolik bir hastalıktır. Düşük düzeyli inflamasyonun 
diabet patofizyolojisinde önemli bir belirteç olduğu yönünde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. C-
Reaktif protein (CRP) önemli akut faz reaktanlarından biridir. Son dönem çalışmalarında obezite, 
insülin direnci, hipertrigliseridemi, diyabet, LDL kolesterol gibi parametrelerle arasında belirgin 
korelasyon bulunmuştur.  Fraktalkine proinflamatuar sitokin olarak düşünülür ve TNF-alfa converting 
enzim varlığında dolaşıma katılması artar. Tip 2 diyabet, obezite ve adipoz doku inflamasyonu ile 
yakından ilişkilidir. Bu süreçte yağ dokusundan monositlerin toplanması, anahtar rolü oynar ve 
sitokinlerin lokal üretimini başlatır. Bu süreç sonrasında sistemik inflamasyon ve insülin direncine yol 
açar. Kemokinlerin obezite ve inflamasyon arasındaki ilişkiyi sağladığı düşünülür. Ateroskleroz, 
kardiyovasküler hastalıklar, romatoid artrit, HİV ve kanser gibi inflamatuar faktörlerin aktivitesinin 
önemli olduğu bazı hastalıkların patogenizinde fractalkinin rolü bazı çalışmalarla gösterilmiştir. 
Diyabetin patogenezindeki kronik inflamasyon, hsCRP ve yeni çalışılan kemokinlerden fractalkine 
düzeyinin yeni tanı diyabette nasıl değişim gösterdiğini amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji, Metabolizma ve 
Beslenme Ana Bilim Dalında, Ocak 2016 – Temmuz 2016 arasında prospektif olarak yapıldı. 
Çalışmaya OGTT sonucunda ADA kriterlerine göre yeni diyabet tanısı konulan 33 hasta ve OGTT 
sonucunda diyabeti ve prediyabet saptanmayan 34 kontrol hasta grubu alındı. Katılanların 
sosyodemografik özellikleri yüz yüze görüşme yöntemi ile formlara kaydedildi. Hastaların laboratuvar 
değerleri hastane sistem kayıtları ve hasta dosyasındaki raporlardan retrospektif olarak incelenerek 
kaydedildi. Tüm veriler SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ve sağlıklı kontrollerin yaş, cinsiyet, sigara kullanımı ve 
aile öyküleri benzerdi. HsCRP düzeyleri açısından; diyabetik hasta grubunda 0. Saat (3,78±1,27) ve 
2.saat (4,27±1,13) değerleri, kontrol grubu 0. Saat(3,19±1,79) ve 2. Saatinden (2,92±1,79) yüksekti 
(p<0,01). Fractalkine düzeyleri 0. Saat(0,37±0,03) ve 2. Saat düzeyleri(0,36±0,03), kontrol grubu 0. 
Saat(0,26±0,25) ve 2. Saat (0,23±0,21) düzeylerinden yüksek bulundu (p<0,01). OGTT öncesi ve 
sonrası bakılan değerlerde, hiperglisemi ile HsCRP düzeyi anlamlı olarak artmıştır(r:0,33 p<0,01). 
Fractalkine düzeyleri hiperglisemi ile değişim göstermemiştir. HsCRP düzeyleri VKİ, sistolik kan 
basıncı, trigliserid düzeyleri ile anlamlı pozitif korelasyon göstermekteydi. Fractalkine düzeyleri ile 
herhangi br korelasyon izlenmedi. Glukoz değerleri ile VKİ, sistolik kan basıncı, diyastolik kan 
basıncı, trigliserid düzeyleri pozitif korelasyon göstermekteyken, HDL kolesterol düzeyleri negatif 
anlamlı korelasyon gösterdiği görüldü. 
 
Sonuç: Çalışmamızda hs-CRP ve fractalkine seviyelerinin diabet grubunda kontrol grubuna göre 
anlamlı yüksek bulunmasını; diabet ve kronik inflmasyon ilişkisini desteklediği şeklinde 
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yorumladık.Yüksek glukoz düzeyleri sonucunda yan ürün olarak oluşan ileri glikolizasyon ürünleri, 
hatta glikozun kendisi de inflamatuar sitokin üretimini uyarabilir. İnflamatuar belirteçlerden biri olan 
hsCRP,  diyabet gelişimini de öngörebilir. İnflamasyon, diyabet oluşumunun önlenmesi ve 
tedavisinde yeni bir hedef olarak değerlendirilmelidir.Fractalkine inflamsyon çalışmaları diabet 
grubunda tanıda, patogenezde, tedavi düzenlenmesinde ve yeni ajanlar bulunmasında yol gösterici 
olabilir. Bu açıdan daha geniş tabanlı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: OGTT, Diabetes mellitus, HsCRP, fractalkine, inflamasyon 
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SUMMARY 

The Study of H-CRP and Fraktalkine Levels in Nondiabetic and Patients Who 

Has Just Received the Diagnosis of Type II Diabetes 
 
Objective: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease resulting from insulin secretion from 
pancreas, from the effect of insulin or from disorders in both of them, characterized by hyperglycemia 
and showing disorders in carbohydrate, lipid and protein metabolisms. Extensive research is 
conducted as to the fact that low-level inflammation is an important indicator in the pathophysiology 
of diabetes. C-reactive protein is one of the important acute phase reactants. A noticeable correlation 
has been found in recent studies between factors such as obesity, insulin resistance, 
hypertriglyceridemia, diabetes, LDL and cholesterol. Fractalkine is thought of as a proinflammatory 
cytokine, and there is an increase in its inclusion into circulation in the presence of TNT-alpha 
converting enzyme. Type II diabetes is closely associated with obesity and adipose tissue 
inflammation. The collection of monocytes from the fatty tissue plays a key role in this process and 
starts the local production of cytokines. It leads to systemic inflammation and insulin resistance after 
this process. Chemokines are thought to mediate in the relation ship between obesity and 
inflammation. Several studies have revealed the role of fractalkine in the pathogenesis of certain 
diseases in which the activity of such inflammatory factors as aterosiklerosis, cardiovascular diseases, 
rheumatoid arthritis, HIV and cancer is important. We have aimed to show how chronic inflammation 
in diabetic pathogenesis, hsCRP and fractaline level, one of the newly studied chemokines, change in 
just diagnosed diabetes.  
 
Method: The study was conducted retrospectively in the Department of Internal Diseases 
Endocrinology, Metabolism and Nourishment in the Medical Faculty at Seljuk University between 
January 2016 and July 2016. 33 patients who had just been diagnosed with diabetes based on the 
results of OGTT according to ADA criteria and 34 control patients that hadn’t been diagnosed with 
diabetes or pre-diabetes as a result of OGTT were included in the study. The socio-demographic 
characteristics of the participants were recorded in forms through face to face interview. The 
laboratory values of the patients were recorded by retrospectively examining the hospital system 
records and from the reports in the files of the patients. All the data were evaluated using SPSS 23.0 
statistics package program.  
 
Results: The history of the patients and of the healthy controls as regards the age, the gender, 
smoking cigarettes and familial backgrounds were similar. As for their HsCRP levels, the zero hour 
(3,78±1,27) and the second hour values (4,27±1,13) in the patient group were higher than the zero 
(3,19±1,79) and second hour values (2,92±1,79) in the control group (p<0,01). Their fractalkine levels 
at the zero hour (0,37±0,03) and at the second hour (0,36±0,03) were found to be higher than those at 
the zero hour (0,26±0,25) and at the second hour (0,23±0,21) in the control group (p<0,01). 
Hyperglycemia and HsCRP level significantly increased in the values examined before and after 
OGTT (r:0,33 p<0,01). Fractalkine levels didn’t change with hyperglycemia. HsCRP levels showed a 
significantly positive correlation with VKI, systolic blood pressure and triglyceride levels. No 
correlation was observed with fractalkine levels. While a positive correlation was seen between 
glucose values and VKI, systolic blood pressure, diastolic blood pressure and triglyceride levels, HDL 
cholesterol levels were observed to show a significantly negative correlation.   
 
Conclusion: We interpret the significantly high levels of hs-CRP and fractalkine in the diabetic group 
compared with those in the control group as supporting the relationship between diabetes and chronic 
inflammation. Further glucolization products that form as by-products as a result of high glucose 
levels, even the glucose itself can stimulate the production of inflammatory cytokine. One of the 
indicators of inflammation, hsCRP can also foresee the development of diabetes. Inflammation should 
be regarded as a new target in the prevention and treatment of the development of diabetes. Studies of 
fractalkine inflammation can be a guide in the diagnosis of diabetes, pathogenesis and arrangement of 
the treatment as well as identifying new agents. In this regard, clinical studies with a wider population 
are required.  
 

Key words: OGTT, Diabetes mellitus, HsCRP, fractalkine, inflammation 
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EKLER 

Onam Formu 

Diyabetes Mellitus (DM), genetik ve immün yapının neden olduğu bir seri 

patolojik olaylar sonucu, pankreas beta hücrelerinden salgılanan insülin 

hormonunun, mutlak veya göreceli azlığı veya etkisizliği sonucu karbonhidrat, 

protein ve yağ metabolizmalarında bozukluklara yol açan, hemen tüm sistemlerde 

komplikasyonlara neden olan, kronik, hiperglisemik, metabolik bir hastalıktır. Tip 2 

diyabet kronik düşük aktiviteli bir inflamasyonla karakterizedir.  İnflamasyonun 

özellikle düşük dereceli inflamasyonun tip 2 diyabetin fizyopatolojisinde rolü olduğu 

kabul edilmektedir. Bu nedenle tip 2 diyabet patofizyolojisi için bir çok inflamasyon 

markerları çalışılmaktadır.  

Araştırmada, endokrinoloji poliklinik başvurunuz sırasında hekiminiz 

tarafından şeker yükleme testi esnasında istenen tetkikler için alınan kanlardan arta 

kalan kan örneklerinde inflamasyon markerlarından  hassas CRP ve fractalkine 

düzeyine bakılacaktır. Bu işlem için sizden fazladan kan alınmayacaktır. Bu 

araştırmaya katılmak size herhangi bir risk getirmeyecektir. Bu araştırmaya katılmak 

ya da katılmamak tanı ve tedavinizde herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır. 

Bu araştırma hasta ve sağlıklı katılımcılar için herhangi bir tedavi önermemektedir.  

Çalışmaya katılan tüm hasta ve sağlıklı bireylerin kimlikleri gizli tutulacak, 

sadece bilgiler ve bulgular kullanılacaktır. 

Klinik incelemeler için hasta ve sağlıklı bireylerden hiçbir ücret 

alınmayacaktır.  

Çalışmaya alınacak gönüllü, araştırmaya katılmayı reddetme veya herhangi 

bir zamanda ayrılma/vazgeçme hakkına sahiptir.  

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 

metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. “Diyabetik 

olmayan ve yeni tanı almış tip 2 diyabetik hastalarda h-crp ve fraktalkine 

düzeylerinin degerlendirilmesi” araştırması kapsamında alınan biyolojik 

örneklerimin (kan); sadece yukarıda bahsi geçen araştırmada kullanılmasına izin 
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veriyorum. Bu koşullarda söz konusu araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve 

zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.  

           

                                                                                                                      Tarih  

             …../…../……. 

 

Gönüllünün Adı soyadı, imzası 

Adresi  

Telefon no: 

Araştırıcının Adı soyadı,  İmzası: 

Herhangi bir nedenle başvurulacak doktorun Adı soyadı, İmzası  

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kişinin Adı soyadı, İmzası, 

Görevi. 
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