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1-GİRİŞ      

     Gelişmiş batı ülkelerinde, tüm ölümlerin en az yarısı, kardiyovasküler hastalıklara ve 

bunların da çoğu aterosklerotik koroner arter hastalığına bağlıdır. Avrupa’da koroner kalp 

hastalığı, 45 yaş üzeri erkeklerde ve 65 yaş üzeri kadınlarda, ölüm nedeni olarak birinci 

sırada yer almaktadır. Ülkemizde, her yıl yaklaşık 200,000 yeni akut koroner vakası tespit 

edilmektedir. Bunların çoğunluğunu da, ölümle sonuçlanma riski en fazla olan ST 

yükselmeli miyokard infarktüsü teşkil etmektedir. 

     Koroner arter hastalığını; kararlı anjina pektoris, akut koroner sendrom (AKS) ve ani 

kardiyak ölüm olmak üzere 3 ana grupta sınıflandırılabiliriz. Akut miyokard infarktüsü 

(AMİ) ve kararsız anjina pektoris her ikisi birden akut koroner sendromu oluşturur. Akut 

miyokard infarktüsü de ST yükselmeli ve ST yükselmesiz olmak üzere, ikiye ayrılır. 

AKS'ler içerisinde ST yükselmeli miyokard infarktüsü (STYMİ) erken dönemde morbidite 

ve mortalitesi en yüksek olan klinik durumdur. 

     Akut koroner sendromunun tanısı, iyi bir anamnez, klinik semptomlar, dikkatli ve hızlı 

EKG değerlendirilmesi ve kardiyak enzimlerin ölçülmesi esasına dayanır. Erken tanı hayat 

kurtarıcıdır. Miyokard hasarı sonucu kana birtakım makromoleküller salınır. Kardiyak 

dokudan kardiyak proteinlerin salınması, akut miyokard infarktüsünün varlığı veya 

yokluğu için önemli bir tanısal belirteçtir. 

     Kardiyak troponinler, kreatin kinaz miyokard band (CK-MB) AKS'un tanısında rutin 

olarak kullanılırlar. Fakat Mİ erken tanısı için, ilk saatlerde kan seviyeleri 

yükselmediklerinden, yeterli değillerdir. Troponin değerleri, normalin üst sınırını CK-MB 

ile aynı zamanda geçer (3-8 saatte) Miyoglobin ise, miyokard hasarını takiben hızla 

yükselen bir belirteçtir (1-4 saat). Ancak, miyokard için spesifik bir protein değildir. Bu 

nedenle, negatif testin tanıyı dışlamak için yararı olabilir, fakat pozitif testin fazla bir 

değeri yoktur. 

     Biz bu çalışmamızda AMİ erken teşhisinde yeni biyokimyasal belirteç olabilecek bazı 

parametreleri araştırmayı planladık. CK-18, HSP70 (Heat Shock Protein), H-FABP (Heart 

type fatty acid binding protein) ve OX-LDL gibi belirteçlerin önemini, aralarındaki 

korelasyonu ve CK-MB ile TROPONİN-I gibi Mİ’de tanı ve takipte kabul edilen 

parametrelere karşı olası üstünlükleri belirlemeyi amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER   
 

2.1. AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ 

 

2.1.1. Tanımı ve Etiyolojisi 

     Miyokardın iskemi sonucunda nekroza uğramasına, miyokard infarktüsü (Mİ) denir. 

Hastaların %90’ında altta yatan ana neden aterosklerozdur. Olgularda nekrozun nedeni; 

aterosklerotik zemin üzerinde; rüptüre olmuş veya endotelde fonksiyon bozukluğuna yol 

açan aterom plağı veya plağın üzerine yerleşmiş ve koroner damarlarda total tıkanıklığa 

sebep olan bir trombozis olayının yol açtığı miyokardiyal iskemik hasardır (1). 

     Miyokard infarktüsü geçiren hastaların hemen tamamında etiyolojik sebep tıkayıcı 

trombüstür (2). Diğer nedenler arasında; artmış kan viskositesi, ağır bedensel zorlanma 

gibi oksijen ihtiyacının aşırı arttığı durumlar, koroner arter spazmı, koroner emboliler, 

vaskülitler ve travma gösterilmektedir (1,3). 

 

2.1.2. Epidemiyoloji 

     Akut miyokard infarktüsü (AMİ), son zamanlardaki tıbbi ve cerrahi tedavideki tüm 

gelişmelere rağmen, halen önemli bir mortalite ve morbitide nedenidir. 

     Amerika birleşik devletlerinde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki; yılda yaklaşık 

1,000,000 kişi Mİ geçirmektedir. Bu hastaların 1/3 ila 1/4 kadarı semptomlar başladıktan 

sonraki ilk saat içinde daha hastaneye ulaşamadan yaşamlarını kaybetmektedirler. 

Hastaneye varabilen olgularda mortalite %15’e, ilaç tedavisi ve acil invaziv girişim 

yapılanlarda ise %5’e kadar düşmektedir (4). 

     Avrupa’da koroner kalp hastalığı 45 yaş üzeri erkeklerde ve 65 yaş üzeri kadınlarda 

ölüm nedeni olarak birinci sırada yer almaktadır (5). Ülkemizde her yıl yaklaşık 200,000 

yeni akut koroner vakası tespit edilmektedir. Bunların %30’u unstabil angina, %60’ı Q 

dalgalı miyokard infaktüsü ve %10’u Q dalgasız Mİ olarak tanı almaktadır (1).  

 

2.1.3. Risk Faktörleri 

     Mİ için ana neden aterosklerozdur. Ateroskleroza yol açan faktörler Mİ içinde risk 

faktörleri olarak sayılmaktadır. Ateroskleroz için risk faktörleri Tablo 1’de özetlenmiştir 

(6). 
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Tablo 1: Ateroskleroz gelişiminde etkili olan risk faktörleri 
 

Değiştirilemeyen Değiştirilebilen 

 Majör Minör 

Yaş Hiperlipidemi Aşırı alkol tüketimi 

Cinsiyet Sigara Stres 

Genetik (aile öyküsü) Hipertansiyon Atipik kişilik 

 Diyabetes mellitus Fibrinojen yüksekliği 

 Obezite  Homosistein yüksekliği 

 Sedanter hayat  

 

2.1.4. Fizyopatoloji 

     AMİ genellikle daha önceden ateroskleroz ile daralmış arterlerdeki koroner kan 

akımının kesintiye uğramasıyla oluşur. Hassas aterom plağının rüptürü ve erozyonu, 

trombositlerin aktif biçime dönüşmesi ve pıhtı oluşması, miyokard iskemi ve hasarına 

neden olur (7). 

 

2.1.5. Tanı  

     Miyokardial iskemi ile uyumlu klinik bulgularla birlikte miyokardial nekrozun delilleri 

varsa miyokardial infarktüs terimi kullanılmalıdır.  

     Kardiyak biyokimyasal markırlarda (tercihen troponin) yükselişin saptanması ile 

birlikte aşağıda sıralanan kriterlerden en az birinin olması tanı koydurur (8). 

o İskemik semptomlar 

o Yeni iskemiyi gösteren EKG değişikliği 

o EKG de patolojik Q dalgası oluşması 

o Görüntüleme yöntemleriyle, canlı miyokard dokusunda yeni kayıp veya yeni 

bölgesel duvar hareket bozukluğuna ait delillerin olması 

o Kardiyak arresti de kapsayan beklenmedik ani kardiak ölüm 

o Miyokardial iskeminin semptomları ile birlikte, muhtemelen yeni gelişen ST 

elevasyonu  

o Patolojik incelemede akut miyokard infarktüsüne ait bulguların belirlenmesi  
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2.1.5.1. Anamnez 

     Miyokard infarktüsü kliniğiyle başvuran hastalarda en önemli ve en sık rastlanan 

semptom göğüs ağrısıdır. İnfarktüs ağrısının özellikleri önemlidir; ezicidir,baskı duygusu 

oluşturur, sıkıştırıcı vasıftadır, çok şiddetli bir ağrıdır ve karakteristik olarak uzun sürebilir. 

Yerleşimi genellikle retrosternaldir. Bazen göğüsün sol tarafında bazende epigastriyumda 

başlar. Çeneye, sırta, her iki kola ve omuzlara yayılabilir. Hastalar bazen göğüste ağrı 

yerine göğüste ağırlık, huzursuzluk, hazımsızlık ve boğulma hissi gibi ifadeler kullanırlar. 

Ağrı gittikçe artan tarzdadır. İstirahat ve nitratlara yanıt vermez. Özellikle sabah saat 06-12 

arasında zirve yaptığı saptanmıştır. Sabahın erken saatlerinde plazma katekolamin ve 

kortizol seviyesinin yüksek olması ve trombosit agregasyonunun yine bu saatlerde artmış 

olarak bulunması olayın izahı olarak değerlendirilmiştir (3,9). 

     Bazı hastalarda göğüs ağrısı yanında ileri derecede halsizlik, soğuk terleme baş 

dönmesi, çarpıntı şikâyetleri vardır. Bulantı, kusma ve ölüm korkusu ağrıya eşlik edebilir 

(3,9). 

 

2.1.5.2. Fizik Muayene 

     Özellikle komplikasyonsuz olan vakalarda herhangi bir anormal fiziki muayene 

bulgusuna rastlanmayabilir. Hastaların çoğunda renk solukluğu, huzursuzluk, ter ve 

anksiyete hali olabilir. Kan basıncı normal, yüksek veya düşük olabilir.  

     Ağır geçirilen infarktüslerde pulsus alternans olabilir. Hastaların çoğunda ventriküler 

prematüreler, atrioventriküler blok vakalarında da juguler ven pulsasyonlarında intermitant 

büyük (a) dalgaları (cannon) görülebilir. 

     Apikal vuru karekteristiğinde ve yerinde değişiklik olabilir. S3 veya S4 varlığı, S2’de 

çiftleşme olabilir. Akciğer seslerinde kabalaşma, raller olabilir. 

     Ekstremite muayenesinde azalan veya kaybolan periferik nabızlar bulunabileceği gibi 

sağ ventrikül Mİ'lerinde pretibial ödem ve bazen de siyanoz görülebilir. Genellikle 

nörolojik muayene normal olmasına rağmen azalan debiye bağlı hipoperfüzyonun yol 

açtığı mental durum değişiklikleri görülebilir. AMİ'lü hastalarda sıklıkla anksiyete, 

depresyon ve bulunduğu durumu inkar gibi emosyonel değişiklikler gözlenebilir (3,9). 

 

2.1.5.3. Elektrokardiyografi 

     Elektrokardiyografi (EKG), AMİ’nün tanısında basit, kullanışlı ve en önemli 

yöntemlerden biridir. AMİ'nün tanısında erken dönemde seri çekilen 12 derivasyonlu 

EKG'nin tanısal değeri yüksektir. Bundan dolayı Mİ sınıflandırması EKG bulgularına göre 
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yapılmaktadır. (ST elevasyonlu Mİ, ST elevasyonsuz Mİ) ST segment değişiklikleri, 

miyokard iskemisinin ilk göstergeleridir. ST segmentinde izoelektrik çizgisinin 1mm’nin 

üzerinde çökme veya yükselme yönünde artması anlamlı olarak kabul edilmektedir. 

Elektrokardiyografinin duyarlılığı %60’ı, özgüllüğü %90’ı geçmemektedir. Mİ geçiren 

olguların yaklaşık %10’unda normal EKG bulguları saptanabilmektedir (9,10). 

 

2.1.5.4. Kardiak Belirteçler 

     Miyokard hücrelerinin geri dönüşümsüz hasarıyla beraber dolaşıma bir takım 

makromoleküller salınır. Bunların kanda saptanması AMİ için tanısal önem taşır. Fakat bu 

moleküller kalp dışı dokularda da bulunabileceklerinden ve bu dokuların hasarında da 

yükselebileceklerinden tanısal önemleri sınırlı kalır. Kardiak belirteçlerin hepsi 

miyokardial proteinler olmalarına karşın, miyosit içindeki yerleşimleri, hasar sonrası 

salınımları ve serum klirensleri açısından farklılıklar gösterirler (11). İdeal bir kardiyak 

belirteç şu özellikleri taşımalıdır (12):  

1. Sadece miyokard hasarında yükselmeli. 

2. Hafif miyokard hasarında dahi düzeyi yükselmeli 

3. Hasardan hemen sonra salınabilmeli. 

4. Hasar derecesi ile orantılı miktarda salınmalı 

5. Kanda uzun dönem yüksek kalmalı. 

6. Tekrarlayan hasarı göstermeli. 

7. Kolay ve ucuz ölçülebilmeli. 

8. Test istek-sonuç alma süresi kısa olmalı. 
 

     Miyokardın hasarlandığını belirleyen proteinler şunlardır; myoglobin, kreatin kinaz 

izoenzimleri, kardiak troponinler, yağ asidi bağlayıcı proteinler (FABP). Aspartat 

aminotranferaz ve laktat dehidrogenaz gibi serum enzimlerinin miyokard infarktüsü 

tanısında hala yeri olmakla beraber artık sık kullanılmamaktadır (13). 
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Tablo 2: Mİ sürecinde biyokimyasal belirteçlerin kan düzeyleri 
 

Belirteç M.A. Ü.R.S.S. T.K.U.G.S. R.A.D.İ.G.S. 

CK 86,000 3-8 10-24 3-4 
CK-MB 86,000 3-8 10-24 2-3 

LDH, LDH-1 135,000 8-12 72-144 8-14 
Myoglobin 18,000 1-3 6-9 1 

cTnI 23,000 3-8 24-48 3-5 
cTnT 42,000 3-8 24-48* 

72-100** 
5-10 

 

M.A.: Moleküler Ağırlık 

Ü.R.S.S.: Belirtecin üst referans sınırını aştğı zaman süresi (saat) 

T.K.U.G.S.: Tepe konsantrasyonuna ulaşması için gerekli süre (saat) 

R.A.D.İ.G.S.: Referans aralık düzeyine inmesi için gerekli süre (gün) 
*: ilk pikin tepe süresi 
**: ikinci pikin tepe süresi 

  

Miyoglobin: "HEM" grubu taşıyan globüler bir protein olan miyoglobinin kas dokusunda 

yaygın olarak bulunduğu ve kas dokusunda oksijen depolanmasında rol oynadığı 

bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda düşük moleküler ağırlığa sahip olduğundan 

miyokardiyal hasar meydana geldiğinde serumda çok kısa sürede arttığı gösterilmiştir. 

Miyokardiyal hasarın başlamasından bir saat sonra serumda artmaya başladığı, 12-24 saat 

sonra normale döndüğü belirtilmektedir (14). Ancak, iskelet kasında da bol miktarda 

bulunduğundan duyarlılığı ve özgüllüğünün düşük olduğu bilinmektedir (15). 

 
CK-MB: Kreatin fosfokinaz (CPK) sitoplazmik ve mitokondrial bir enzimdir. Kalp kası, 

iskelet kası, beyin, prostat ve uterusta bulunur. Kontraktilite için gerekli olan ATP oluşum 

reaksiyonunu katalizler. Aynı zamanda dönüşümlü olarak, fosfat vericisi ATP’yi  

kullanarak kreatini fosfatlar. 

 

                                                             pH=9 
                                          
                              Kreatinin+ATP        CPK       Kretin fosfat+ADP 
                                           
                                                           pH=6.8 
 
     Bu reaksiyonun en fazla olduğu doku çizgili kastır. Dolayısıyla bu enzimde en çok bu 

dokuda bulunur. Kalp ve beyinde de fazlaca bulunur. M ve B subünitlerinden oluşmuş 
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dimerik bir yapıdadır. Bu iki subünitenin aralarındaki kombinasyonla üç izoenzim 

meydana gelir (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Kreatin kinaz izoenzimleri ve bulundukları dokular 
 

Kreatin Kinaz İzoenzimleri Bulundukları Dokular 

CK 1 (CK-BB) Beyin dokusunda bulunur. 

CK 2 (CK-MB) Miyokard dokusunda bulunur ve total enzimin       
% 0-3’ ünü oluşturur. 

CK 3 (CK-MM) İskelet kasında bulunur ve total enzim düzeyinin 
%97-100’ünü oluşturur 

 

     CK-MB’nin kan düzeyi Mİ, ağır kas travması, ağır kas hastalığı, Reye sendromu, 

serebrovasküler olay ve kayalık dağlar humması gibi hastalıklarda artmış bulunabilir (16).  

     CK-MB/CPK oranının %5 üzerinde olması, kalp kökenli bir kardiyak hasarı işaret etse 

de bu her zaman doğru olmayabilir. Koroner tıkanmaya sekonder AMİ'ne ilaveten, kalp 

kasının diğer nedenlerle hasarlanmalarında da serum CK-MB aktivitesi artmış olabilir. 

AMİ’lü hastaların yaklaşık %15'inde, total CPK normal olmasına rağmen, CK-MB artmış 

olabilir (17). 

 

Troponin: Üç alt üniteden oluşan bir komplekstir. Bunlardan; 

Troponin C;  kalsiyum bağlayan bileşen, 

Troponin I; İnhibitör bileşen ve 

Troponin T ise Tropomiyozin bağlayan bileşen olarak bilinmektedir. 

     Troponin büyük miktarlarda miyofibrillerde yeralır (%94-%97). Az bir oranda da 

sitoplazmik bileşeni bulunur (%3-%6). Doku hasarı ile dolaşıma salınır (11). 

     AMİ’nde CK-MB ile birlikte aynı zamanda troponinler de yükselmiş olabilir. Fakat geç 

döneminde de kanda yüksek seviyede kalarak infarktüsün tek başına belirleyicisi olma 

özelliğini taşırlar. Bu yönüylede laktat dehidrogenazın Mİ’deki yerini almıştır. CK-MB 

yüksekliğinin bulunduğu hallerde bu durumun kalp veya iskelet kası hasarından olup 

olmadığı konusunda cTnI seviyeleri bilgi vermektedir. Çünkü kardiyak troponinler iskelet 

kasının troponinlerinden farklı moleküler yapıdadır (3). 

     Kalbe spesifik olan kardiyak troponin I (cTnI)’dır. İnsan cTnI’sı iskelet kası ile 

karşılaştırıldığında 30 aminoasit uzundur ve bu kardiyak özgüllüğünü sağlar. cTnI’nın 

insan ve hayvan iskelet kasında eksprese olmadığı gösterilmiştir (18). 
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     Kardiyak troponin T (cTnT)’nin kendine has 11 aminoasitlik dizisi kardiyak özgüllüğü 

verir. Fakat iskelet kasında az miktarda da olsa yapılmaktadır. Bu da cTnT insan fetal 

gelişimi esnasında rejenere olan kas dokularının hastalık hallerinde yapılmaktadır. Örneğin 

polimyozit, muskuler distrofi ve kronik böbrek yetmezliği olan hastaların iskelet kası 

örneklerinde cTnT bulunmaktadır (19). 

 

     Diğer Serum Kardiyak Belirteçleri: Glikojen fosforilaz izoenzim BB (GPBB), 

miyozin ağır zinciri (MHC), miyozin hafif zinciri (MLC) ve kalp yağ asidi bağlayıcı 

proteinleri (H-FABP) de içeren ümit verici kardiyak belirteçlerdir. Bu belirteçlerden GPBB 

ve H-FABP potansiyel bir erken teşhis imkanı, MLC ve MHC ise, daha uzun süreli tanı 

imkanı sunmaktadır. Fakat CK-MB ve izoformları, cTnT veya cTnI gibi alışılmış 

belirteçlerle karşılaştırıldıklarında tam olarak rolleri belirlenememiştir. Kısaca diğer serum 

kardiyak belirteçlerinin AMİ tanısında rutin kullanımları şimdilik önerilmemektedir (20). 

 

2.1.6. Tedavi  

     Teşhis sonrası doğru tedaviyle sağkalım oranının arttığı bilinmektedir. Bizim 

hastalarımızda doğru teşhis ve tedavilerinin sonucu olarak 30. günde kardiyoloji 

polikliniğine kontrollerine gelmiş ve kan örnekleride bu sırada elde edilmiştir. Çeşitli 

kliniklerin tedavi protokolleri kliniğin ve hastaların özelliklerine göre bazı değişiklikler 

gösterse de genel olarak Mİ geçiren hastaya uygulanan tedavi başlıklar halinde aşağıda 

verilmiştir (3,21). AMİ’de tedavide genel ilkeler: 

A. Göğüs ağrısının tedavisi; 

o Morfin 2 mg.intravenöz verilip ağrı geçinceye kadar 5-15 dakikada bir tekrar  

o Sublingual  nitrogliserin 

o İV nitrogliserin 

o Ağrı refrakter ise intraaortik balon uygulanması 

o Sedasyon (Benzodiazepin vb) 

B. Trombolitik ilaçlarla reperfüzyonun başlatılması  

C. Hastanın koroner bakım ünitesine alınıp monitor edilmesine başlanması 

D. Basit ve hafif diyet, ilk birkaç gün için sodyum kısıtlaması 

E. Oksijen verilmesi  

F. Kısa süreli β-blokör verilmesi 

G. Hasta tam aktif hale gelinceye kadar, venöz tromboz ve pulmoner embolizmi önlemek 

için heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparin, hirudin vb.verilmesi 
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H. Antitrombotik tedavi 

J. Statin tedavisi 

K. Cerrahi tedavi 

 

2.2. APOPİTOZİS 

 

     İşlevini kaybetmiş, yaşlı, aşırı üretilmiş, düzensiz gelişmiş veya DNA'sı sorunlu olan 

hücreler emniyetli bir şekilde yok edilirler. Bu hücre ölümü genetik olarak kontrol 

edilebilir ve programlı bir seyir izler. Yani fizyolojik bir süreçtir; hücre doğar belli bir süre 

yaşar ve sonrasında ölür. Buradaki programlı hücre ölümü apopitozistir (22). 

     Kerr ve arkadaşları 1972 yılında ilk defa canlı dokulardaki hücre azalmasını, özgün bir 

hücre ölüm şekli olan apopitozis ile açıklamışlardır. Duke ve arkadaşları 1983 yılında 

endonükleazların neden olduğu DNA kırıklarını jel elektroforezinde göstermişler ve 

apopitotik hücre ölümü ilk defa biyokimyasal anlamda ifade edilmiştir (23). 

 

2.2.1. Apopitozisin Görüldüğü Olaylar 

     Apopitozis organizmanın hayatı boyunca görülen fizyolojik hücresel bir süreçtir. Mitoz 

ile artan hücre sayısı apoptozis ile dengelenerek organizmanın hücresel homeostazisi 

sağlanmış olur. Apopitozis organizmanın ihtiyaç duymadığı hasarlı ve fazla hücrelerin 

ortadan kaldırılmasını sağlar. Apopitozis ile yaklaşık 10 milyar hücre her gün ölmekte ve 

hücresel denge sağlanmaktadır. Apopitozis, doku gelişimi esnasında istenmeyen hücrelerin 

yok edilmesinde de rol alır. Embriyo gelişimi esnasında parmaklar arasındaki perdenin ve 

sinir sistemindeki nöronların %50'sinin ortadan kaldırılması apopitozis ile sağlanmaktadır. 

Canlılarda normal hücresel sürecinin dışında, apopitotik mekanizmaların aktivasyonu veya 

inhibisyonu çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Organizmada 

meydana gelebilecek yetersiz apopitozis kanser ve otoimmün hastalıklara, artan apopitozis 

ise akut ve dejeneratif birçok hasalığa yol açabilmektedir. Dolayısıyla apopitozis 

mekanizmasının kusursuz işlemesi organizmanın sağlıklı yaşamı açısından son derece 

önemlidir (24). 

 

Apopitozisin görüldüğü fizyolojik olaylara verilebilecek örnekler aşağıda 

sıralanmıştır: 

o Embriyogenez ve metamorfoz sürecinde programlı hücre yıkımı (fetus implantasyonu, 

organogenezis ve gelişim sürecinde yaşanan involüsyon) (25). 
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o Erişkinde hormona bağımlı involüsyon (menstrüel siklusta endometriyum hücrelerinin 

yıkımı, menopozda folikül atrezisi, laktasyonun kesilmesinden sonra meme bezlerinin 

rejenerasyonu) (26). 

o Sürekli çoğalan hücre gruplarında hücre sayısının dengelenmesi amacı ile hücre 

azaltılması (barsak kripta epitelleri) (26,27). 

o İmmun hücrelerin seçimi (hem B hem de T hücrelerinin sitokin deplesyonundan sonra ve 

timusun gelişimi sırasında otoreaktif T hücrelerinin ortadan kaldırılması) (28). 

 

Apopitozisin görüldüğü patolojik olaylara verilebilecek örnekler aşağıda 

sıralanmıştır: 

o Tümörlerde hücre ölümü (hem büyüme hem de regresyon aşamasında) (28) 

o Hormonlara bağlı dokularda patolojik atrofi (kastrasyon sonrası prostat atrofisi, 

glukokortikoid kullanımı sonrası timusta lenfosit kaybı) (29,30). 

o Parankimden zengin dokularda duktus tıkanmasından sonra patolojik atrofi (pankreas ve 

böbrek tübüllerinde olduğu gibi) (31). 

o Sitotoksik T hücreleri ile oluşturulan hücre ölümü (otoimmun hastalıklar) (28). 

o Çeşitli etkenlerle oluşan hücre ölümü (radyasyon, antikanser ilaçları, hipertermi, hipoksi, 

travma) (31). 

     Apopitozis ile hastalıkların ilişkisi  Tablo 4'de gösterilmektedir.  

 
 
Tablo 4 : Apopitozis ile hastalıkların ilişkisi (32,33) 
 

Apopitozisin İnhibisyonu İle İlişkili 
Hastalıklar 

Apopitozisin Aktivasyonu İle İlişkili 
Hastalıklar 

-Foliküler lenfoma 
-P53 mutasyonları ile oluşan karsinomlar 
-Hormon bağımlı tümörler 
-Akciğer kanseri 
-Prostat kanseri 
-Over kanseri 
-Sistemik lupus eritamatozus 
-İmmun ilişkili glomerulonefritler 
-Otoimmun diabet 
-Greft rejeksiyonu 
-Herpes virüs 
-Poliovirus 
-Adenovirus 

-AİDS 
-Alzheimer hastalığı 
-Parkinson hastalığı 
-Amyotrofik lateral skleroz 
-Retinitis pigmentoza 
-Serebellar dejenerasyon 
-Aplastik anemi 
-Miyokard infarktüsü 
-Serebral tromboz 
-Reperfüzyon hasarı 
-Toksik nedenli karaciğer hasarı 
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     Ayrıca akut hücre hasarı durumunda da apopitozis rol almaktadır. Hasarlı DNA 

apopitozis yolu ile ortadan kaldırılır. Burada düzenleyeci olarak, tümör baskılayıcı p-53 

geni rol alır. Hipoksi ve serbest radikal oluşumu p-53 aracılı DNA onarımını ve apopitozisi 

başlatır. DNA hasarı oluştuğu zaman S fazına geçişi bloke eder. DNA tamiri için zaman 

kazanılır, eğer tamir mümkün değilse hasarlanmış hücreler apopitozisle yok edilir (34) 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 1: P53 aracılı apopitoz 
 
2.2.2. Apopitozis Mekanizması 

     İlk olarak hücre içi veya hücre dışı gelen bir sinyalle genetik mekanizma harekete geçer 

ve hücre apopitozise gider (35). Hücre içi DNA hasarı, Ca+2 seviyesinde artış, pH'da 

düşme, metabolik bozukluklar, hücre siklus bozuklukları, hücreyi apopitozise götüren 

sinyallerin başında gelir (36). Bazı dış etkenler DNA hasarı oluşturarak apopitozis 

meydana getirirler. Radyasyon, hipoksi, antikanserojenikler, ısı, gamma ve ultraviyole 

ışınları gibi etkenler apopitozise neden olabilirler (37). Memeli hücrelerinde dış yol ve 

mitokondriyal iç yol olmak üzere  iki  büyük apopitotik yol belirlenmiştir. 

      Dış yol membranda bulunan ölüm reseptörlerine ligandlar bağlandığında aktive 

edilmektedir (24). Reseptör-Ligand etkileşimi sonucunda reseptör aktivasyonu ile hücresel 

ölüm gelişebilmektedir. Bu grup reseptörler içerisinde en önemlisi Tümör Nekrozis Faktör 
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Reseptör (TNFR) ailesidir. TNRF1 ve Fas reseptörleri ise, aile içindeki apopitozis 

oluşturan en önemli üyelerdir. Bu reseptörlere gelen uyarılar sonucunda, hücrenin 

sitoplazmasında bulunan bölümleri, ölümü tetikleyen parçalar içeren adaptör proteinlere 

bağlanırlar. Bu proteinler de apopitozisin başlaması için gerekli olan kaspazlara bağlanmak 

suretiyle hücre ölümünü başlatırlar (38).  

     Bunlardan diğeri de; Fas aracılı sinyal iletimidir. Fas trimer bir moleküldür ve Fas-L 

(Fas ligand) ile birleştiğinde reseptör tetiklenir ve proteinin iç kısmında yer alan ölüm 

parçacıkları kümeleşmeye başlar. Sonra FAS, FADD’la (Fas adapter protein with a death 

domain) birleşerek bir kompleks meydana gelir. FADD içerdiği ölüm parçacıkları bu 

komplekse prokaspaz-8'in bağlanmasını sağlar. Böylelikle kaspaz-8 aktive olur ve bu da 

kaspaz-3'ü aktive ederek apopitozisi tetikler. Şekil 2 de gösterilmiştir (24). 

 

 
Şekil 2: Fas aracılı apopitoz 

 
     İçeriden ve dışarıdan gelen sinyaller sonucunda hücre içinde kaspaz adı verilen bir grup 

proteaz aktive olur (24). Kaspaz oluşumu ve apopitozisin düzenlenmesinde mitokondrinin 

önemli rolü vardır. Kaspaz-3 ve kaspaz-9'un aktivasyonu mitokondriden salınan sitokrom-

c sayesinde olur. Mitokondriyal yolakta apoptozom oluşumu ile apopitozis uyarılır.  
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Apoptozom çok proteinli bir yapı olup sitokrom-c, Apaf-1 (apoptozis proteaz aktive edici 

faktör1), prokaspaz-9 ve ATP içerir (Şekil 3). Mitokondri dış zarının geçirgenliğini bcl-2 

gibi bazı proteinler ayarlamaktadır. Bcl-2 proteini antiapopitotikdir. Bcl-2 ailesi proteinleri 

(Bcl-2 ve Bcl-XL) hücre yaşamını teşvik ederken aynı protein ailesi grubunun üyeleri olan 

Bax ve Bad molekülleri hücreleri ölüme sürükler. Bax dış mitokondri membranında por 

oluşturarak membran potansiyelinin kaybolmasını ve bu porlardan sitokrom-c salınmasını 

sağlar. Bcl-2 ve Bcl-XL mitokondri membranında por oluşmasını engellemektedir. Bax ya 

da Bad, Bcl-2 veya Bcl-XL ile heterodimer oluşturmak suretiyle Bcl-2 ve Bcl-XL 

proteinlerinin koruyucu etkilerini ortadan kaldırır. Böylelikle mitokondriden salınan 

sitokrom-c, apaf-1 ve prokaspaz-9 apoptozom oluşumunu sağlar ve kaspaz zincirini aktive 

ederek hücre ölümünü gerçekleştirir (24). 

 

 
 
Şekil 3: Apoptotik sinyaller ile kaspaz zincir aktivasyonu (24) 
 
2.2.3. Apopitotik Hücrede Gözlenen Morfolojik Değişiklikler 

     Apopitozise uğrayan hücrelerde tipik bir takım özellikler gözlenmektedir. Apopitotik 

hücrelerde lamin ve aktin filamentlerin kesilmesi sonucu sitoplazma küçülmeye başlar. 
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Hücrenin kromatini nükleus membranının çevresinde toplanır (kromatin agregasyonu) ve 

yoğunlaşır (kromatin kondensasyonu). Çoğu zaman çekirdek at nalı şeklinde görülür. 

Apopitotik hücre membran yüzeyinde küçük cepciklerin görülmesi karakteristik 

özelliğidir. Apopitotik hücre küçük cisimciklere (apoptotic bodies) parçalanır. Apopitotik 

cisimcikler, membran ile kaplıdır, değişen miktarlarda nükleus veya diğer hücre içi yapılar 

içerirler. Apopitotik hücre veya cisimcikler komşu hücreler veya makrofajlar tarafından 

fagosite edildiklerinden, enflamasyon oluşmaz. Aynı zamanda hücre içeriği etrafa 

yayılmayarak apopitozise uğrayan hücrelerin diğer hücrelere zarar vermesi engellenmiş 

olur. Apopitotik hücrelerin en belirgin biyokimyasal belirteçlerinden biri DNA 

fragmentasyonudur (DNA merdiveni). Apopitotik hücre kromatini 200 baz çifti 

uzunluğunda fragmentlere ayrılarak agaroz jel elektroforezinde merdivenimsi 

görülmektedir (24,34,35,39,40). 

     Normal bir hücrede membran asimetrik yapıdadır. Fakat apopitotik hücreler bu 

asimetrik yapıyı koruyamamakta ve özellikle fosfatidilserin molekülleri çift katlı lipid 

membranının iç yüzeyinden dış yüzeyine doğru yer değiştirmektedir (phosphatidylserine 

translocation). Bu değişim, apopitotik hücrelerin komşu hücreler ve makrofajlar tarafından 

tanınmasını sağlar. Apopitotik cisimler çevredeki parankim hücreleri ve fagositler 

tarafından fagosite edilerek dokudan temizlenirler (41). 

 
2.2.4. Apopitoz ile Nekrozun Farkları 

     Hücrelerin genel olarak iki tip ölüm biçimi tanımlanmıştır. İlki nekroz, ikincisi 

apopitozis ile gerçekleşir. Patolojide, bir hücre ya da dokunun yaşamsal biyolojik 

etkinliklerini yitirmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan değişiklikler bütününü anlatmak 

için nekroz terimi kullanılır. Kısaca patolojik olaylar sonucu gelişen hücre ölüm biçimidir. 

Apopitozisde fizyolojik şartlar altında, hücreler doğarlar, genetik olarak programlandıkları 

belirli bir süre kadar yaşarlar ve sonra ölürler. Ayrıca, bir şekilde DNA’sı hasarlanmış 

(virüs, çevresel v.s. nedenler) hücreler de organizmanın zarar görmemesi için kendilerini 

öldürürler (‘’cell suicide’’) ve bunu organizmanın yararı için yaparlar. Yani apoptozis 

morfolojik olarak hücrenin ölme şeklinin ifade edilmesidir. İki ölüm biçimini birbirinden 

ayıran farklar aşağıda Tablo 5’de özetlenmiştir. 
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Tablo 5: Hücre ölüm biçimlerinden Nekroz ve Apopitoz’un ayırtedici özellikleri 
 

ÖZELLİK APOPİTOZ NEKROZ 
-Hücre yaşlanması -Iskemi 
-Büyüme faktörü eksikliği -Şiddetli Oksidatif stres 
-Kanser ilaçları -Hipertermi 
-Radyasyon -Hipoksi 
-HIV -Litik viral enfeksiyon 
-Oksidatif stres -Toksik maddeler 
-Yüksek doz glukokortikoid  
-Fas veya TNFR-1 reseptörlerinin  

Etiyoloji 

aktivasyonu  

Biyokimyasal 
Özellikler 

-Kontrollüdür. 
-ATP gereklidir. 
-DNA internukleozomal alanlarda 
kırılır, mono ve oligonukleozomlara 
ayrılır. 
-agaroz jel elektroforezinde: merdiven
paterni (apoptozisin en önemli 
belirteci) 
-Prelitik DNA fragmantasyonu (erken 
evrede gerçekleşir) 

-Kontrolsüzdür. 
-ATP gerekmez. 
-DNA rastgele parçalanır. 
 
 
-agaroz jel elektroforezinde: smear 
görüntüsü  
 
-Postlitik DNA fragmantasyonu 
(ölümün geç safhasında) 

Morfoloji 

-Hücre zarı bütünlüğünü korur ancak 
zarda kabarcıklar oluşur. 
-Kromatin nükleer zar civarında 
toplanır ve yoğunlaşır. 
-Hücre küçülür. 
-Organellerde parçalanma yoktur.  
-Hücre zarla kaplı apopitotik 
cisimciklere parçalanır. 

-Hücre zarının bütünlüğü bozulur. 
-Kromatin kümelenir.  
-Hücre şişer.  
-Organeller parçalanır. 
-Endoplazmik retikulum genişler. 
-Büyük vakuoller oluşur. 
-Hücre lizisi meydana gelir. 

Diğer 

-Hücreler tek tek/birkaçı bir arada 
ölür. 
-Fizyolojik şartlarda da gerçekleşir. 
-Hücreler komşu hücreler veya 
makrofajlar tarafından fagosite edilir. 
-İnflamasyon görülmez. 

-Hücreler gruplar halinde ölür. 
-Patolojik etkiler sonucu oluşur. 
-Lizozomal enzimler salınır. 
-İnflamasyona neden olur. 

 

2.2.5. Sitokeratinler ve CK-18 

     Sitokeratinler (CK), intermediat filament protein ailesine aittirler. Öncelikli kullanım 

amaçları kanser tanısıdır. CK'ler apopitotik veya proliferasyon halindeki hücrelerden 

salgılanırlar. CK'ler, en yaygın olarak basit ve keratinleşmemiş çok katlı epitelden ve epitel 

kaynaklı dokulardan salgılanır. Sağlıklı kişilerde, squamöz epitelden CK 1-6 ve 9-17 

eksprese olur. CK 7, 8, 18-20 basit epitelden eksprese olur. Malignensilerde sadece CK 8, 

18, 19 bol miktarda eksprese olur (42). Bilinen 20'den fazla CK vardır ve bunlar tip I ve tip 
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II olarak ayrılır. Tip I, sitokeratin 9-20'i içerir. 40-56 kDa ağırlığında asidik proteinlerden 

oluşur. Tip II, sitokeratin 1-8'i içerir. 53-68 kDa ağırlığında, bazik proteinlerden oluşur 

(43).  

     CK-18, embriogenezis esnasında eksprese olan ilk sitokeratindir. Erişkinlerde mesane 

epiteli, ince barsak ve kolon mukozası, hepatositler, ekrin ter bezleri, follop tüpleri, serviks 

uteri ve endometriumdan salgılanır (44). CK-8, CK-19, CK-18 aynı zamanda, 

endometriozis, karaciğer sirozu, malign tümörler (kolon, meme, over, akciğer, 

endometriyal ve servikal kanser) gibi proliferasyondaki dokularda da aşırı miktarda 

salgılanır (45). Epitel hücre kanserlerinde terapiye cevabın hızlı değerlendirilmesinde ve 

rekürrensin erken saptanmasında CK protein fragmanları vücut sıvılarında saptanabilir. 

     CK'ler tedavinin izlenmesinde, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde tümör 

progresyonunun ve metastatik formasyonun erken saptanmasında ve semptomatik 

hastalarda büyüme aktivitesine bağlı bulguların saptanmasında yardımcıdırlar (46). CK-18 

hızlı büyüyen tümörlerin epitelyal hücrelerinden aşırı derecede salgılanır; artmış düzeyleri 

proliferasyonla ve hücre turnoverı ile ilişkilidir. CK-18 konsantrasyonları, tümör kitlesini 

değil tümör aktivitesini yansıtır. CK'ler, geleneksel metodlardan önce hastalığın durumu 

hakkında doğru bilgi veren, basit, noninvazif, ucuz, güvenilir tümör markırlarıdırlar. Hücre 

iskeletinde, CK'ler çok düşük çözünürlük gösterirler. Normalde CK'lerin dolaşıma 

çıkabilmeleri için yıkılmaları gerekmektedir (47). Dolaşımdaki CK parçalarının yarı ömrü, 

parçanın hacmine bağlıdır ve yaklaşık 10-15 saattir. Çözünür CK parçalarının dolaşıma 

salınım işlemi tam anlaşılamamıştır fakat tahmin edilen yollar şunlardır: 

o Ölen hücrelerde CK'lerin proteolitik yıkımı sırasında 

o Anormal mitozda 

o Proliferasyondaki hücrelerden 

o Apopitoziste ve/veya neovaskülarizasyonda 

 
     CK'ler, tümör hücrelerinden salındığında, kan, idrar, kist sıvısı, asit, plevral effüzyon ve 

BOS'ta saptanabilir. Normalde sağlıklı bireylerde CK'lerin, dolaşımdaki düzeyleri 

düşüktür. Epitel hücresiyle ilişkili kanserlerde anlamlı düzeyde yükseliş gözlenir (42). 

Kırılmış CK-18 içeren apopitotik cisimcikler dalakta birikir. Metastatik kanserli hastaların 

%80'inde apopitotik cisimciklerin dalağın kırmızı pulpasında biriktiği gösterilmiştir (48).  

     Total CK-18, proliferasyon halindeki hücrelerde bol miktarda üretilir ve nekroz 

sırasında membran bütünlüğü bozulunca dolaşıma salınırlar. Kırılmış CK-18 sadece 

apopitozisle ölen hücrelerde, total CK-18'in kaspazlarla kırılması sonucunda oluşur. 
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Apopitozis sırasında oluşan apopitotik cisimcikler, komşu hücreler ve makrofajlar 

tarafından fagosite edilir. Kanser gibi hücre ölümünün ve hücre turnoverının çok yüksek 

olduğu durumlarda ise apopitozise giden hücrelerin bir kısmı sekonder nekrozise uğrar, 

böylece hücre içeriğindeki kırılmış CK-18 dolaşıma salınır. Kısaca, total CK-18, hücreler 

nekrozisle ölünce dolaşıma salınır, kırılmış CK-18 ise apopitozis sırasında oluşur ve 

hücreler sekonder nekrozise giderken dolaşıma salınır (49). CK proteinlerinin kaspazlarla 

parçalanması apopitotik cisimciklerin oluşumunu kolaylaştırır ve apopitotik sinyalleri 

arttırır. İnvitro çalışmalarda kırılmış CK-18'in apopitozis esnasında kaspaz sindirimi 

sonucunda ekstrasellüler alana salındığı gösterilmiştir (50). 

 

Sitokeratin 18 (CK- 18) : Apopitozis esnasında CK-18, kaspazlarla aspartat 238 ve 

aspartat 396 noktasında kırılır (Şekil 4). M30 monoklonal antikor, özellikle CK-18'in 

aspartat 396'da kırılan fragmanını (M30 antijen) tanır. Yani sitokeratin 18 apoptozise giden 

hücrelerde yeni bir epitop oluşumuna neden olacak şekilde apopitozise özel bir pozisyonda 

kırılır. Oluşan yeni antijen kaspazla-kırılmış sitokeratin 18 ya da M30 antijen olarak 

isimlendirilir. M30 antijen apopitotik hücrelerden salınarak seruma çıkabilir ve ELISA 

yöntemi ile düzeyleri kolayca ölçülebilir. Böylece CK'ler apopitotik markır olarak 

kullanılabilir (51,134). 

 

Kaspaz Kaspaz 
■ ■ 

238 396
Şekil 4: Kırılmış sitokeratin 18 (51) 
 
     CK'ler epitel hücre kanserli hastaların takibinde tümör hücre aktivitesini yansıtırlar. 

CK'ler, erken karar verme ve daha etkili tedavi için alışılagelmiş metodlardan önce 

hastalığı saptamada güvenilirdir. CK'ler organ spesifik değildir, kullanımları semptomatik 

hastaların tedavisi esnasında ve iyileştirme sonrasının değerlendirilmesinde yararlıdır. 

Meme kanserinde CK'ler rekürrens ve metastazın markırı olarak kullanılabilir. Artmış 

düzeylerde CK'lerin varlığı meme kanseri olan hastalarda metastatik hastalığın kesin bir 
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göstergesidir. Bununla birlikte CK'lerin markır olarak kullanımının değerlendirilmesi için 

ek klinik çalışmalar gereklidir (46). İskemik kalp hastalığı olan hastalarda ve kardiyak 

mikrodolaşımda endotel hücrelerinde CK-18 molekülüne karşı yüksek serum antikor 

titreleri olduğu gösterilmiştir (52,53). İlginç olarak, Adlbrecht ve ark. (54) miyokard 

infarktüsü yaşayan hastalarda koroner tıkanma bölgesinde yüksek oranda artmış M30 

seviyeleri olduğunu rapor etmişlerdir. 

2.3. ISI ŞOKU PROTEİNLERİ 
 

     Stres proteinleri olarak da bilinen ısı şoku proteinleri (HSP:Heat Shock Proteins), ilk 

olarak yüksek ısıya maruz kalan hücrelerde keşfedilmişlerdir. Daha sonra yapılan 

çalışmalarda ısı şokunun yanında fiziksel stres, bazı kimyasallar, oksidatif stres ya da diğer 

protein hasarına yol açan durumlarda da uyarıldıkları belirlenmiştir. Isı şok proteinlerinin 

moleküler ağırlıkları 15 kDa-110 kDa arasında değişmektedir. HSP’leri normal koşullar 

altında hücrelerde bulunmaktadır; fakat ısı artışı, kimyasallar ya da diğer stres faktörleri ile 

karşılaşıldığında hücredeki miktarları artmaktadır. HSP’leri hücrenin strese karşı direncini 

arttıran proteinlerdir. Proteinlerin stabilitesinde ve denatüre olmuş proteinlerin 

katlanmalarında gereklidir (57). 

     Isı şoku proteinleri moleküler ağırlıklarına göre 5 sınıfa ayrılmaktadır. Büyük moleküler 

ağırlığa sahip HSP'ler ATP-bağımlı şaperonlardır. Küçük HSP'ler ise ATP-bağımsız 

modeller olarak tanımlanmaktadır (57,58). Bunlar: 

o Küçük ısı şoku proteinleri (sHSP) 

o Isı şoku proteini (HSP60) 

o Isı şoku proteini (HSP70) 

o Isı şoku proteini (HSP90)  

o Isı şoku proteini(HSP100) 

     HSP’leri yeni sentezlenen proteinlerin endoplazmik retikulum (ER) veya mitokondriye 

gönderilmesinde de görev alırlar. Ayrıca stres şartları altında üç boyutlu yapılarını 

kaybeden proteinlerin katlanmalarına yardımcı olmak veya degredasyon yollarına 

hedeflenmelerini sağlayarak hücre içinde bu anormal proteinlerin birikmesini engellemede 

önemli rolleri vardır (59). 

     Hücrede protein hasarına neden olan stresler, HSP'lerin (ısı şok proteinleri)  artmasına 

neden olmaktadır. HSP'lerin başlıca rolü hücreleri proteotoksisite ve stresin güçlü öldürücü 

etkisinden korumaktır. Stresten koruyucu HSP'ler birçok kanser hücresinde aşırı 
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sentezlenmektedir. HSP'ler ile hücre sağkalımının ve apopitotik yolların birçok anahtar 

komponenti etkileşim halindedir. HSP70, HSP60 ve HSP27 başlıca moleküler 

şaperonlardır ve protein katlanması, hücresel kompartmanlar arasında proteinlerin 

nakledilmesi, aktif protein kompleksi oluşturma ve hatalı katlanmış ya da kısa ömürlü 

proteinlerin yıkımı için gereklidirler (60). 

  
2.3.1. Isı şok proteini 70 (HSP70) 

     Hsp70, proteinlerin üç boyutlu yapıya erişmesini ve proteinlerin bu yapılarını 

korumasını sağlayan, türler arasında evrensel olarak bulunan önemli bir proteindir. 

     Membranlar arasında protein translokasyonundan apopitozisin düzenlenmesine birçok 

hücresel faaliyetin geniş bir alanında yer almaktadır. HSP70'ler zayıf adenozin 

trifosfatazlardır (ATPaz) ve ATP-bağımlı moleküler şaperonlardır (58,61). HSP70 protein 

grubu, yeni sentezlenen proteinlerin katlanmasında, multiprotein komplekslerinin 

oluşmasında ve hücre membranlarından proteinlerin taşınmasında ATP-bağımlı moleküler 

şaperonlar olarak fonksiyon görürler. Çeşitli stres durumlarında, strese bağlı ortaya çıkan 

HSP70 sentezi, stresli hücrelerin artmış konsantrasyonlardaki katlanmamış veya denatüre 

proteinlerle baş edebilme yeteneklerine katkıda bulunur (62,63). HSP70 ailesi üyeleri 

polipeptid bağlayıcı olarak hareket ederek hücresel protein metabolizmasını düzenler(64). 

HSP70 apopitotik uyarı, ısı şoku, tümör nekroz faktörü, büyüme faktörü geri çekilmesi, 

oksidatif stres, kemoterapik ajanlar, seramid ve radyasyondan hücreleri korur. HSP70, ısı 

şokunda ya da seramid uyarılmalı apopitozisde kaspaz-3 ve SAPK/JNK (Stress-Activated 

Protein Kinase/Jun-Amino-Terminal Kinase) aktivasyonunu engeller (65). HSP70'in bazı 

önemli fonksiyonları aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir (58). 

1. Hücresel kompartmanlar içine proteinlerin getirilmesi 

2. Sitozol, mitokondri ve endoplazmik retikulumda proteinlerin katlanması 

3. Stabil olmayan proteinlerin yıkımı 

4. Protein komplekslerinin bozulması 

5. Düzenleyici proteinlerin kontrolü 

6. Hatalı katlanmış proteinlerin geri katlanması 

7. Mitokondri içine öncü proteinlerin translokasyonu 
 

     HSP70’in yapısına bakıldığında üç farklı domainden oluştuğu görülmektedir; 44 

kDa'lık ATPaz domaini (Şekil 5), 18 kDa'lık substrat bağlanma domaini ve 10 kDa'lık C-
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terminali (Şekil 6). Substrat bağlanması ATP hidrolizi ve nükleotid değişimi ile 

düzenlenerek nükleotit bağlayıcı bölgeye tutturulur ve katlanması sağlanır. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Şekil 5: HSP70’in ATPaz domain bölgesi (66) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 6: HSP70'in Substrat bağlayıcı ve C - terminal bölgeleri (66) 
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Şekil 6’da ortadaki oyuk şeklindeki bölge 18 kDa'luk substrat bağlayıcı bölgesi ve 

ukarıda kalan bölge ise 10 kDa'luk C - terminal bölgesidir. 

rotein, laktoglobulin, retinol, ısı şok protein, glutatyon S transferaz ve fetusta alfa 

si olduğu gösterilmiştir (69,70). 

yapısal homoloji 

pi FABP'ni kodlayan genin 2. kromozomda, intestinal tip 

 yağ 

y

2.4. YAĞ ASİDİ BAĞLAYAN PROTEİNLER (FABP: Fatty Acid Binding Protein) 

 
     Yağ asitlerinin albumin veya lipoproteinlerdeki triaçilgliseroller şeklinde dokulara 

taşındıkları bilinmektedir. Yağ asitlerine bağlanabilen, farklı affinitelere sahip, 

ekstrasellüler, sellüler, intrasellüler birçok farklı protein olduğu belirtilmektedir (69). 

Albuminin kanda yağ asitlerini taşıyan ana taşıyıcı olduğu, ayrıca vitamin D bağlayan 

p

fetoprotein gibi birçok proteinin yağ asitlerine affinite

 
2.4.1. Sitoplazmik Yağ Asidi Bağlayan Proteinler 

     İlk olarak 1972 yılında Ockner ve arkadaşları tarafından yağ asitlerinin intestinal 

absorbsiyonu ile ilgili bir çalışmada keşfedilmişlerdir. Sitoplazmada tanımlanan 

sitoplazmik yağ asidi bağlayan proteinlerin çeşitli hücresel süreçlerde direkt veya indirekt 

etki göstererek rol aldıkları bilinmektedir. FABP'ler yüksek derecede 

gösteren sitozolik protein ailesindendir. Bunlara FABP denilmesinin sebebi yağ asitlerine 

yüksek afinitede nonkovalent bağlanma göstermelerindendir (69,71,72). 

     FABP'lerin çeşitli tipleri vardır ve hepsi düşük moleküler ağırlıklıdır (14-16 kilodalton). 

FABP'nin yapısal olarak birbirinden farklı en az 7 tipi tanımlanmıştır (69). Bunların doku 

dağılımları, doku içindeki konsantrasyonları, izoelektrik noktaları, bağlanma kapasiteleri 

ve bağlanma spesifiteleri çok farklılık gösterir. Bunlar 127-133 aminoasitten 

oluşmaktadırlar. (70,72,73,74). Yapılan çalışmalar kalp, yağ dokusu, miyelin ve epidermal 

tip FABP'lerinin aminoasid diziliminin % 60-70 oranında birbirine benzediğini, karaciğer 

ve intestinal tip FABP'lerde triptofan ve sistein aminoasidlerinin bulunmadığını 

göstermiştir. İnsanda karaciğer ti

FABP kodlayan genin 4. kromozomda, kalp tipi FABP kodlayan genin 1. kromozomda 

olduğu belirtilmektedir (69,70). 

     Yağ asitleri, kalbin enerji kaynağıdırlar ve membran lipitleri, prostaglandinler, 

lökotrienler ve tromboksanlar gibi lipid mediyatörlerinin sentezi için önemli moleküllerdir. 

Genel olarak kalpteki enerjinin %50-80'i lipit oksidasyonundan sağlanır. Yapısal olarak 

FABP'ler uzun zincirli yağ asitleri ve yağ açil CoA esterlerinin taşınması, hücre içinde 

esterleşmesi ve oksidasyonuna yardımcı olabilen ve albuminin intrasellüler özdeşi olarak 

davranan bir molekül olarak bilinmektedir (69,70,75). FABP’ler gen ekspresyonunun
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asitleri tarafindan düzenlendiği sinyal geçici yollannda yer alırlar (79,80). Bu sayede 

miyositleri uzun zincirli yağ asitlerinin deterjan benzeri etkilerinden korurlar (78,81). 

BP tiplerinden farklı olarak doku dağılımının daha yaygın olduğu 

u bilinmektedir. Farelerde 

iyal zedelenmeden sonra erken dönemde (2 saat içinde) kanda 

mansını miyoglobine kıyasla daha üstün kılmıştır. Bunun nedeni olarak H-FABP’nin 

-FABP'nin miyoglobin gibi iskelet kasında da bulunduğu, ancak 

2.4.2. Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayan Protein (H-FABP:Heart Type Fatty Acid 

Binding Protein)  

     H-FABP kardiyomiyositlerin sitoplazmalarında bol miktarda bulunmaktadır. 1415 kDa 

ağırlıkta, 132 aminoasidden oluşan bu proteinin, sitoplazmada yağ asidi ve açil-CoA'ları 

bağlayarak mitokondriye taşınmasında önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (74,76). 

Ratlarda sitoplazmik proteinlerin yaklaşık % 4-8'ini oluşturduğu belirtilmektedir (74). 

İmmunohistokimyasal çalışmalarda küçük miktarda H-FABP'nin mitokondrial matrix ve 

nükleus iç yüzeyinde de olduğu gösterilmiştir (76). H-FABP kardiyomiyositlerin yanında, 

düşük miktarlarda da olsa kalp kapiller endotel hücrelerinde, kardiyak fibroblastlarda, sığır 

aort dokusundan elde edilen endotel hücre kültürlerinde, damar düz kas hücrelerinde de 

bulunmaktadır. Diğer FA

kalp dışında; kırmızı kas hücreleri, renal korteks, testisler ve beyinde de bulunduğu ifade 

edilmektedir (75,76,77). 

     İnsanda H-FABP kodlayan genin 1. kromozomda olduğ

yapılan çalışmalarda, H-FABP kodlayan genin 4. kromozomda olduğu, ancak birçok 

kromozomda psödogenlerin tanımlandığı belirtilmektedir (76). 

     H-FABP’in miyokardiyumda yüksek konsantrasyonda bulunması, hücre 

sitoplazmasında bulunması ve düşük moleküler ağırlıkta olması, göreceli olarak dokuya 

spesifik olması, miyokard

yükselmesi, kalp hasarı erken tanısında bir belirleyici olarak kullanılabileceğinin dayandığı 

temel göstergelerdir (82). 

     Akut miyokard iskemisine bağlı sarkolemmal hasarın bir belirteci olan H-FABP, AMİ' 

nün 1-3. saatlerinde artış gösterip, 6-8 saat içinde en üst seviyeye ulaşarak 24-36 saat 

içinde normal seviyelerine döner. Bu plazma kinetiği ve salınım özelliği miyoglobine ne 

kadar benzemiş olsa da çeşitli klinik çalışmalar erken AMİ teşhisinde H-FABP 

perfor

kalp dokusunda diğer dokulardan daha yüksek konsantrasyonda bulunması gösterilmiştir. 

(83). 

    Miyoglobinle karşılaştırıldığında daha küçük bir moleküldür ve miyokard infarktüsü 

sonrası hasarlı kardiyomiyositlerden hücre dışına kaçışının daha çabuk olduğu 

bilinmektedir (84). H

iskelet kası H-FABP içeriğinin myoglobine oranla  yaklaşık 2 kat daha az olduğu 
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belirtilmektedir (84). 

    1988’de Glatz ve arkadaşları (85) H-FABP’nin hasarlı kalp dokusundan salındığını ve 

AMİ erken tanısında kullanılabilecek bir belirteç olabileceğini bildirilmişlerdir. 

     AMİ başlangıcından birkaç saat sonra H-FABP 18 kat artarken, miyoglobin 8 kat, cTnT 

ise 2 kat artmaktadır. H-FABP ve cTnT pik düzeylerinde normalin 30-40 katı artma 

gösteriyorken, miyoglobin pik düzeylerinde normalin 15 katı artma göstermiştir. Bu 

an sonuçları bilinen kardiyak belirteçlerle 

   Jun Liao ve arkadaşları (90) göğüs ağrısı ile acil sevise başvuran hastalardan Mİ tanısı 

öre daha erken yükseldiğini göstermişlerdir. 

ity Lipoprotein), düşük dansiteli lipoproteinler 

DL:Low Density Lipoprotein), yüksek dansiteli lipopproteinler (HDL:High Density 

tein(a) 'dır (93). 

lesterol ve % 1-2'si proteindir. Yoğunluğu <0.96 

karşılaştırmalar, H-FABP'in miyokard hücre nekrozunu erken dönemde belirlemede 

miyoglobin ve cTnT den daha sensitif olduğunu göstermektedir (86,87). 

     H- FABP, semptomların başlangıcından itibaren 2 saat içinde plazmaya salınmakta, 4-6 

saat içinde pik yapmakta, 20 saat içinde ise normal bazal değerlerine dönmektedir (88). 

     Murat Orak ve arkadaşları (89) göğüs ağrısıyla acil servise başvuran hastalardan alınan 

kan örneklerinden H-FABP çalışmışlar ve çık

kıyaslamışlar ve miyokard hasarı erken tanısında H-FABP’nin duyarlılığının % 98 ile CK-

MB ve Troponin-I’ya göre üstün bulmuşlardır. 

  

alanlarda H-FABP kan seviyesinin cTnI’ya g

 
2.5. LİPİDLER VE LİPOPROTEİNLER 

 
     Lipidler, suda çözünmeyen kloroform ve eter gibi organik çözücülerde çözünen 

hidrofobik yapılardır. Kanda taşınmaları için protein yapılara ihtiyaç duyarlar. Vücut 

lipidleri lipoprotein adı verilen kompleks yapılar tarafından taşınırlar (92). Elektroforetik 

hareketliliklerine, yoğunluklarına ve içerdikleri apolipoproteinlere göre başlıca altı farklı 

lipoprotein sınıfı lipid taşınmasında çeşitli roller üstlenir. Bunlar şilomikronlar, çok düşük 

dansiteli lipoproteinler (VLDL: Very Low Density Lipoproten), orta dansiteli 

lipoproteinler (IDL:İntermedient Dens

(L

Lipoprotein) ve lipopro

 

2.5.1. Şilomikronlar 

     Plazma lipoproteinlerinin molekül ağırlığı bakımından en büyük olanıdır. 

Elektroforezde hareket etmezler ve başlangıç bölgesinde kalırlar. Bileşiminin % 88'i 

trigliserid, % 8'i fosfolipid, % 4'ü ko
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g/mL'dir. En belirgin apolipoproteini apo B-48'dir. Bunun dışında diğer apolipoproteinleri 

'ü kolesterol ve %7'si poteindir. 

oğunluğu 0.95-1006 g/mL dir. Başlıca apolipoproteinleri  apo B-100, C-I, C-II, C-III ve 

ndan sorumludur ve karaciğere gelen yağ 

00 ve apo E'dir. Bileşiminin %29'u trigliserid, %26'sı fosfolipid, 

43'ü kolesterol ve %12’ si proteindir. Yoğunluğu 1006-1019 g/ml'dir. IDL, lipazların 

olizmasının ürünlerini temsil eder ve 

 25'i 

roteindir. Apolipoprotein B-100 4536 aminoasit içerir ve LDL'nin ana yapısını oluşturur. 

LDL küçük miktarda günlük antioksidan olarak rol oynayabilen maddeler içerir. Bunlar 

alfa-tokoferol, karotenoidler, ubiqinol-10 ve diğer lipofilik antioksidanlardır (96,97). 

 

apo A-I, A-II, C-II, C-III ve E'dir (94). 

 

2.5.2. Çok Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler (VLDL) 

     Bileşiminin %56'sı trigliserid, %20'si fosofolipid, %23

Y

E'dir. VLDL, endojen trigliseridlerin taşınması

asidi miktarındaki artışa VLDL sentezide eşlik eder (95). 

 

2.5.3. Ara Yoğunluklu Lipoproteinler (IDL) 

     Büyüklük ve kompozisyon bakımından VLDL ve LDL arasında yer almaktadır. Başlıca 

protein yapıtaşları apo B-1

%

etkisiyle plazmada meydana gelen VLDL katab

LDL'nin yapı taşıdır (95). 

  

2.5.4. Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler (LDL) 

     LDL, moleküler ağırlığı, partikül boyu, dansitesi gibi fiziksel özellikleri ile ve lipit alt 

sınıfları, içerdiği yağ asitleri, protein muhtevası, elektriksel yüzey ve hidrodinamik 

özellikler gibi kimyasal özellikleri bakımından heterojen olan bir moleküldür. 

     Plazma kolesterolünün yaklaşık %70'ini taşıyan LDL, kolesterolce zengin ana 

lipoproteindir. Yoğunluğu 1.019-1.063 g/ml'dir. Küreye benzer yapıda hidrofobik bölgede 

az miktarda trigliseridler ile kolesterol esterlerini içeren çoklu kompleks moleküldür. Polar 

yüzeyde fosfolipidler, serbest kolesterol ve tek bir geniş protein olan apolipoprotein B-100 

yer alır. Bileşiminin % 10'u trigliserid, % 20'si fosfolipid, % 45'i kolesterol ve %

p
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Şekil 7: Düşük yoğunluklu lipoprotein yapısı 

 
2.5.5. Yüksek yoğunluklu Lipoproteinler (HDL) 

     Yüksek yoğunluklu lipoproteinlerin temel fonksiyonu kolesterolü periferik hücrelerden 

karaciğere taşımaktır. Diğer lipoproteinlere apoprotein kaynağıdır. En küçük ve en yoğun 

lipoproteindir. Bileşiminin %50'si protein, %25'i fosfolipid, %20'si kolesterol ve %5'i 

trigliseriddir. Apo A-I ve A-II başta olmak üzere C, D, E ve J apoproteinlerini içerir. 

Yapısında bulunan proteinlerin antioksidan özelliği vardır. Dokuların yanı sıra 

makrofajlardan kolesterol alınımına katkıda bulunması, endotelyal hücrelerde adezyon 

moleküllerinin ekspresyonunu inhibe etmesi, endotelde nitrik oksit salınımını uyarması, 

doku faktörlerini inhibe etmesi, antiinflamatuar ve antitrombik etki göstermesi ile 

antiaterogenik özellikde etki gösterir (98). 

 

2.5.6. Lipoprotein (a) 

     Yapısında apo B-100 ve apo(a) taşıyan lipoprotein(a) karaciğer tarafından sentezlenir. 

Lipid bileşimi LDL'ye benzeyen bir lipoproteindir. Diğer lipoproteinlerden farklı olarak 

içerdiği apo(a), plazminojen ile yapısal benzerlik gösterir. Aterosklerotik, kardiyovasküler 

ve serebrovasküler hastalıklar için, lipoprotein(a)'nın artan plazma seviyeleri bağımsız bir 

risk faktörüdür (99).  
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2.5.7. LDL Oksidasyonu 

     Lipoproteinlerin yapı ve fonksiyonlarını etkileyebilen çeşitli modifikasyonlara maruz 

kaldıkları bildirilmiştir. Modifiye proteinlerden okside LDL en yaygın incelenmiş olanıdır. 

İnsanlardaki aterosklerotik lezyonlarda bulunan LDL fizikokimyasal özellikleri ve 

makrofajlar tarafından alınıp yıkılması bakımından kimyasal olarak modifiye edilmiş 

okside LDL'ye benzer. Bu bulgu LDL değişikliğinin ateroskleroz ile ilgili olabileceğini 

gösterir (96). 

     Modifiye LDL'ler damar hastalıklarına erken neden olan ajanlardır. LDL 

modifikasyonları LDL partikülleri üzerindeki hem protein hem de protein olmayan 

kısımlardaki değişiklikleri kapsamaktadır. Patolojik koşullarda damar dokularında biriken 

LDL kümeleri süperoksit, hidrojen peroksit, hidroksil radikallerini içeren reaktif oksijen 

radikalleri tarafından nükleofilik atak ile hızlı bir şekilde modifiye olarak okside LDL'ye 

dönüşürler (100). 

     LDL oksidasyonunun, LDL yapısındaki doymamış yağ asitlerinin lipid peroksidasyonu 

sonucu yıkılarak, birçok aldehitin ve diğer peroksidasyon ürünlerinin oluştuğu bir serbest 

radikal reaksiyon zinciri olduğu belirtilmiştir (100). LDL, oksidasyon yanında, 

glikozilasyon, asetilasyon ve malondialdehitin (MDA) bağlanması sonucu da modifiye 

olmaktadır (96). Oksidatif modifikasyon LDL üzerinde bir seri değişikliğe neden olur. 

Lipoproteinlerin oksidasyonu arterial intimada olur. Oksidasyon sonunda oluşan ürünler 

son derece toksiktir ve arterin anormal fonksiyonuna neden olurlar (101). Okside olan 

lipoproteinler karaciğer gibi retikülo endotelyal sistem tarafından sirkülasyonla 

uzaklaştırılır (102). 

     Aktive trombositler reaktif oksijen türlerini sekrete ederler ve böylece LDL'den okside 

LDL oluşumuna yol açarlar. Özellikle oksidasyon Cu+2 ve Fe+2 iyonlarının yanı sıra 

asidik pH'da daha hızlı olmaktadır ve makrofajlar tarafından okside LDL alınımı 

artmaktadır (103). Kimyasal olarak modifiye olan LDL bilinen reseptörlerden farklı 

(scavenger reseptör) reseptörlerle hücre içerisine alınır. 

     LDL ve orta şiddette okside olmuş LDL makrofajlarda bulunan normal LDL reseptörü 

yolu ile tanınır ve hücre içine alınırlar. Bu lipoproteinlerle hücre içerisine alınan lipidler 

makrofajlarda birikmez. LDL'nin ileri derecede oksidasyonu ile normal LDL 

reseptörlerinin LDL'yi tanıma özelliği azalır. Böylece okside LDL makrofajlarda bulunan 

scavencer reseptörler yolu ile kolayca alınır ve lipid birikimine neden olur (104). 
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2.5.7.1. LDL Oksidasyonunu Etkileyen Faktörler 

     Bazı iç ve dış kaynaklı faktörler LDL oksidasyonunu etkilemektedir. Yağ asidi 

bileşimi, LDL'nin antioksidan içeriği, fosfolipaz A2 aktivitesi, LDL partikül büyüklüğü ve 

yoğunluğu intrinsik faktörler arasında sayılabilir. Plazma ve hücre dışı sıvıdaki bazı 

metallerin konsantrasyonu veya bu metalleri bağlayan proteinlerin konsantrasyonu, 

plazma ve hücre dışı sıvıdaki antioksidanların konsantrasyonu, HDL konsantrasyonu, 

LDL'nin intimada bulunma süresi de ekstrinsik faktörlere örnek gösterilebilir (96).  

 
2.5.7.2. Aterosklerozda Okside LDL'nin Rolü 

     Aterosklerozu başlatan mekanizmalar tam olarak bilinmemekle beraber zedelenmeye 

yanıt hipotezi yaygın olarak kabul edilmektedir (105,106). Sigara, artmış Ox-LDL, 

hipertansiyon ve dejeneratif değişiklikler zedelenmeye yol açan faktörler arasında 

sayılabilir. Endotel hücrelerinde lipid peroksidlerinin zedelenmeye yol açtığı yapılan 

çalışmalarla gösterilmiştir (107). 

     Düşük yoğunluklu lipoprotein alınımıyla primer olarak monosit/ makrofajlardan köken 

alan köpük hücrelerinin subendotelyal birikimi aterosklerozun başlamasında önemli bir rol 

oynar. İntrasellüler kolesterol seviyelerinin artması LDL reseptörlerinin sayısının 

azalmasına neden olurken (down-regülasyon), in vitro ortamda makrofajların LDL ile 

inkübasyonu köpük hücresi üretmemektedir. Aksine, makrofajlar kimyasal olarak modifiye 

olmuş LDL'leri hücre içi kolesterol seviyelerine tepkisiz olan çöpçü (scavenger) reseptörler 

aracılığıyla alarak biriktirme eğilimindedirler (108). Düşük yoğunluklu lipoprotein 

modifiye olduğunda organizma için zararlı hale gelmekte; LDL, okside LDL'ye 

dönüştüğünde aterojenik özellik kazanmaktadır (109). Oksidasyonun erken fazlarında, orta 

derecede LDL oksidasyonu subendotelyal aralıkta minimal modifiye LDL (MM-LDL) 

oluşumuyla sonuçlanmaktadır. MM-LDL, monositlerin bölgeye yapışmasını uyaran 

adezyon moleküllerini eksprese etmeleri ve monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1: 

Monocyte Chemoatractan Protein-1) ile makrofaj koloni uyarıcı faktör (M-CSF: 

Macrophage Colony Stimulating Factor) salgılaması için endotelyumu indüklemektedir 

(108). 

     Endotel hücresinde lökosit adezyon molekülü-1 (ELAM-1) ve vasküler hücre adezyon 

molekülü-1 (VCAM-1: Vascular Cell Adhesion Molecule-1) monosit ve lenfositlerin 

bağlanmasına aracı olurken, intraselüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1) monositlerin, 

nötrofillerin ve lenfositlerin adezyonunu ilerletmektedir (108). 
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      Monosit göçünün tam mekanizması kesinleşmemesine rağmen, endotel hücrelerinin, 

düz kas hücrelerinin ve makrofajların okside-LDL ile indüklenen MCP-1 gibi spesifik 

kemoatraktanları salgıladıkları kabul edilmektedir (108,110). Okside-LDL ile endotel 

hücrelerin aktivasyonu kemoatraktan faktörlerin ve adezyon moleküllerinin yanı sıra 

makrofajların çoğalmasını ve farklılaşmasını uyaran granülosit/monosit koloni uyarıcı 

faktör (GM-CSF: Granulocyte Monocyte-Colony Stimulating Factor) salınmasına neden 

olur. M-CSF, okside-LDL alımının ve köpük hücre oluşumunun artmasıyla sonuçlanan 

makrofajların yüzeyindeki çöpçü reseptörlerin ekspresyonunu indüklemektedir. Şekil 8 de 

gösterilmiştir (111) . 

 

 
 

Şekil 8: Ateroskleroz indüksiyonu hipotezi. ScR: Scavenger (Çöpçü) reseptörler, 
VSMC: vasküler düz kas hücresi(111) 
 

     Okside-LDL düz kas hücreleri ve makrofajlardaki trombosit kökenli büyüme 

faktörünün (PDGF: Platellet Derived Growth Factor) indüksiyonu aracılığı ile düz kas 

hücre göçünü ve endotel hücrelerindeki temel fibroblast büyüme faktörünün (bFGF: basic 

Fibroblast Growth Factor) indüksiyonu aracılığıyla düz kas hücrelerinin çoğalmasını 

arttırır. bFGF tarafından indüklenen düz kas hücrelerinin yüzeyindeki çöpçü reseptörlerin 

ekspresyonu okside-LDL'nin endositozuna ve sonrasında düz kas köpük hücresi 

oluşumuna neden olduğu çeşitli araştırmalar tarafından rapor edilmiştir (96,108). 

     İnflamatuvar uyaranlar, doku hasarı veya yüksek LDL seviyeleri sonucunda endotel 

hücre aktivasyonuna cevap olarak monositler vasküler endotelyuma yapışma özelliği 
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kazanırlar. Monositlerin makrofajlara dönüştüğü intimal aralığa göçü kemoatraktanlar 

tarafından uyarılır. LDL modifikasyonu intimanın hemen çevresinde bulunan 

miyeloperoksidaz, 12/15 lipoksijenaz, fosfolipaz A2 ve sfingomiyelinaz enzimlerinin yer 

aldığı çeşitli enzim sistemlerinin etkisiyle gerçekleşir. Ayrıca LDL modifikasyonları 

makrofajlar, düz kas hücreleri ve endotel hücreleri tarafından üretilen reaktif oksijen ve 

nitrojen türlerinin bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Okside LDL makrofaj 

üzerindeki CD36 ligand tarafından tanınır. Makrofajda kolesterol esterlerinin birikimesi 

köpük hücre oluşumuyla sonuçlanmaktadır. Şekil 9 da gösterilmiştir (112). 

 

Şekil 9: Okside-LDL'nin köpük hücre oluşumundaki rolü (112). 
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3. MATERYAL VE METOD 
 

3.1.MATERYAL 
   

3.1.1.Grupların Oluşturulması ve Uygulama ile İlgili Hususlar 

     Çalışma projesi ile ilgili etik kurul izni alınması (2010 tarih ve 057sayılı) ve BAP 

(Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:10102037) maddi desteğin sağlanmasını takiben 

hasta grubunu oluşturmak üzere kan serum örneklerinin toplanmasına geçildi. 

     Kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus gibi kronik bir hastalığa sahip olmak, daha 

öncesinde iskemik kalp hastalığı hikayesi olmak, hormon replasman tedavisi almak, sigara 

içmek hasta grubunu oluştururken dikkat edilen dışlama kriterleridir.Acil servise göğüs 

ağrısı ile başvurup, tetkik için alınan kanlarında troponin değeri yüksek olan, ilk defa Mİ 

geçiren 45-65 yaş arası erkek hastalardan alınan kanlardan gruplar oluşturuldu. Mİ tanısı 

acil servise göğüs ağrısı ile gelen hastaların fiziki muayene ve EKG bulgularına göre 

konulmuştur. Buna göre hastaların 37 tanesi ST yükselmeli,3 tanesi de ST yükselmesiz Mİ 

tanısı almıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların ilk acile başvuruda tetkik için alınan 

kanları, 24. saatte takip için alınan kanları ve 30.günde kontrol için alınan kanları 

gruplandırılarak çalışmaya dahil edildi. 

     Çalışmamızda, hastaların ilk acile başvurusunda, 24. saatde ve bir ay sonraki 

kontrollerinde rutin tetkikleri için merkez biyokimya laboratuvarına gönderilen kan 

örneklerinden kalanlar kullanıldı. Göğüs ağrısı ile ilk 6 saat içinde acile başvuruda ileri 

tetkik için alınan kan örnekleri giriş kanları olarak kabul edildi. Hastaların SÜMTF 

kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde yatışları esnasında 24.saat kanları alınmıştır.Hastaların 

kardiyoloji polikliniğine kontrol amaçlı çağrıldıklarında alınan takip kanlarından 30. gün 

kanları oluşturulmuştur. 

     HSP70, CK-18, H-FABP ve OX-LDL parametrelerinin ölçümü için alınan kan 

örnekleri santrifuje edilerek ayrılan serumlar biyokimyasal analizler yapılıncaya kadar - 

80°C de saklandı. Ölçümleri ELİSA yöntemi ile yapıldı. Hasta grubumuzla benzer yaş ve 

cinsiyet dağılımı gösteren 30 sağlıklı ve gönüllü erkek bireyden de (bireyler 

bilgilendirildikten ve onayları alındıktan sonra) kan örnekleri alındı ve bunlarda sağlıklı 

kontrol grubunu oluşturdu. 

          Gruplandırarak biriktirdiğimiz kanlardan HSP70, CK-18, H-FABP ve OX-LDL 

parametrelerini çalıştık Göğüs ağrısı ile gelen hastaların miyokard infarktüsü tanısının 

konabilmesi için rutin olarak CK-MB ve Troponin değerlerine klinisyenler ihtiyaç 
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duymaktadır. Bu markırların kan düzeyleri üniversitemiz merkez biyokimya laboratuarında 

kemilüminesans metodlara göre ölçülmektedir. Biz çalışmamızda bu parametrelerin 

düzeylerini tekrar ölçmedik, bu sonuçları ölçtüğümüz diğer parametrelerle karşılaştırmak 

için kullandık. 

     AMI geçiren bütün hastalar, tedavileri için gerekli olan terapotikleri ( aspirin alımı, 

ayrılmamış ‘’unfractioned’’ heparin, intravenöz yoldan nitrogliserin, beta blokör ve/veya 

ACE ‘’anjiotensin- converting enzim’’ inhibitörleri, rtPA ‘’ recombinant doku plasminojen 

aktivatörü’’) içeren standart ilaç bakımı almışlardır. 

 

3.1.2.Kullanılan Cihazlar 

Beckman Coulter Unicel DxI 800  

Otomatik ELISA okuyucusu (ELx 800 marka) 

Otomatik ELISA yıkayıcısı (ELx 50 marka) 

Ayarlanabilir otomatik pipetler 

Vortex (NÜVE) 

Shaker (BIOSAN orbital shaker) 

Santrifüj (EPPENDORF) 

 

3.2.METOD 

 

3.2.1. CK-MB Ölçümü 

     Access CK-MB testi iki bölgeli immünoenzimatik (sandviç) bir testtir. Hasta örneği, 

fare monoklonal anti-insan CK-MB antikoru alkalin fosfataz konjugatı ve fare monoklonal 

anti insan CK-BB kaplı paramanyetik partiküller içeren bir reaksiyon kabına eklenir. İnsan 

serum CK-MB, anti CK-MB konjugatına bağlanır ve anti CK-BB kaplı paramanyetik 

partikül üzerinde immobilize edilir. İnsan serumundaki CK-MB, alt birim B epitopu 

aracılığıyla (CK-BB ve CK-MB izoformlarında yaygındır) katı fazdaki immobilize anti 

CK-BB'ye bağlanırken, fare anti CK-MB konjugatı özel olarak serum veya plazmadaki 

CK-MB ile reaksiyona girer (CK-MM veya CK-BB izoformlarıyla reaksiyon olmaz). Bir 

reaksiyon kabındaki inkübasyonun ardından, maddeler katı faza bağlanır ve bağlanmamış 

maddeler yıkanırken, manyetik bir alanda tutulur. Daha sonra kemilüminesans substrat 

Lumi-Phos 530 kaba eklenir ve reaksiyonun oluşturduğu ışık bir luminometre kullanılarak 

ölçülür. Işık üretimi, örnekteki CK-MB konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Örnekteki 

analit miktarı saklanmış olan, çok noktalı bir kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. 
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3.2.2. Troponin-I Ölçümü 

     Access AccuTnI testi iki bölgeli immünoenzimatik "sandviç" bir testtir. Alkalin fosfataz 

ve monoklonal anti cTnI antikoruyla kaplanmış paramanyetik partiküllerle birleşmiş 

monoklonal anti cTnI antikoruyla birlikte, reaksiyon kabına bir örnek eklenir. İnsan cTnI, 

katı fazda anti cTnI antikoruna bağlanırken, anti-cTnI antikoru-alkalin fosfataz konjugatı 

cTnI moleküllerinin farklı antijenik bölgeleriyle reaksiyona girer. Bir reaksiyon kabındaki 

inkübasyonun ardından, maddeler katı faza bağlanır ve bağlanmamış maddeler yıkanırken, 

manyetik bir alanda tutulur. Daha sonra kemilüminesans substrat Lumi-Phos 1 530 kaba 

eklenir ve reaksiyonun oluşturduğu ışık bir luminometre kullanılarak ölçülür. Işık üretimi, 

örnekteki cTnI konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Örnekteki analit miktarı saklanmış 

olan, çok noktalı bir kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. 

 

3.2.3. CK-18 Ölçümü 

     Sitokeratin-18, M30-Apoptosense Peviva marka kit kullanılarak ( kat no:10010 ) 

ölçüldü. Testin prensibi kısaca şu şekildedir: 

     M30-Apoptosense ELISA testi katı-fazlı iki yönlü immunosorbent ölçüm yöntemi 

prensibine dayalı ölçüm yapmaktadır. Sitokeratin 18'e karşı geliştirilmiş fare monoklonal 

antikoru "M5", polisteren kuyucuklar içerisine sabitlenmiştir. Kuyucuklara ilave edilen 

örnek antikor ile reaksiyona girer. Bununla eşzamanlı olarak CK-18 Asp396 neo-epitopuna 

karşı geliştirilmiş HRP (Horseradish Peroxidase) konjuge M30 monoklonal antikoru da 

reaksiyona ilave edilir. Katı faz/antijen/işaretli antikor sandviçinin oluşumunu takiben, 

bağlanmamış konjuge antikor, yıkama ile uzaklaştırılır. Bağlı antikor ile reaksiyona giren 

TMB (Tetrametilbenzidin) substratı eklenir ve bağlı analit miktarı ile doğru orantılı oluşan 

renk şiddeti ölçülür. Reaksiyon H2SO4 ilavesi ile durdurulduktan sonra renk şiddeti 450 

nm'de okuyucuda ölçülür. Bilinen konsantrasyonlara karşı ölçülmüş absorbanslar ile 

oluşturulmuş standard eğri ile örnekteki antijen miktarı ölçülür. M30-antijen 

konsantrasyonu Unite/ Litre (U/L) olarak ifade edilir. 

     Ölçüm aralığı:0-1000 U/L, ölçüm içi % CV < %10, ölçümler arası % CV < %10, alt 

saptama sınırı: 25 U/L'dir. 

 

Ölçüm Yöntemi; 

1- M30-Apoptosense ELISA ölçümü oda sıcaklığında (20±4°C) gerçekleştirildi. Ölçümden 

önce tüm reaktiflerin ve serumların oda sıcaklığına ulaşması beklendi. Reaktifler ve 

serumlar vortekslendi. 
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2- M30 HRP konjugatı, M30 konjugat dilüsyon tamponuyla seyreltip, iyice karıştırdık. 

3- 25 μL standard, kontrol ve serum kuyucuklara pipetlendi.  

4- Her kuyucuğa 75 μL seyreltilmiş M30 HRP konjugat solüsyonu eklendi. 3.ve 4. adımlar 

toplam 15 dakika içinde bitirildi. 

5- Kuyucuklardan sızma olmayacak şekilde band ile örttük 

6- Plaklar yaklaşık 600 rpm'de dört saat boyunca çalkalanarak oda sıcaklığında inkübe 

edildi. 

7- Kuyucuklardaki sıvı tamamen aspire edilerek her kuyucuk 250 μL yıkama solüsyonu ile 

yıkandı. Bu işlem toplam beş defa tekrar edildi. 

8- HRP'nin yıkama ile tamamen uzaklaştırılmasından sonra her kuyucuğa 200 μL TMB 

çözeltisi eklendi ve karanlıkta 19-21 dakika inkübe edildi. 

9- Reaksiyon her kuyucuğa 50 μL ''Stop'' solüsyonu (H2SO4) eklenerek durduruldu. TMB 

çözeltisi ile ''Stop'' solüsyonunun tamamen karıştığından emin olmak için plak, 5-10 saniye 

çalkalandı. 

10- Her kuyucuğun absorbansı 30 dakika içerisinde 450 nm'de ELISA plak okuyucuda 

okutularak saptandı. 

11- M30-Apoptosense ELISA ölçüm sonuçları Mikrosoft Excel programı yardımıyla 

hesaplandı. Elde edilen absorbans değerleri 50, 250, 500, 750 U/L'lik standartların 

absorbanslarından elde edilen eğrilere yerleştirilerek CK-18 konsantrasyon değerleri 

saptandı.  

 

3.2.4. OX-LDL Ölçümü 

     OX-LDL ölçümü, ELİSA yöntemi ile çalışan Immun Diagnostik marka ‘’OX-LDL’’ 

elisa kiti kullanılarak gerçekleştirildi. (kat no:K7810KO2). Bu yöntem EDTA'lı plasma ve 

serumda direkt OX-LDL' yi ölçen sandviç ELISA yöntemidir. Standart, kontrol ve Ox-

LDL içeren örnekler yüksek affiniteli antikorla kaplanmış plate’in kuyucuklarına ilave 

edildi. Birinci inkübasyon periyodu sırasında kuyucukların duvarına yapışan antikorlar 

hasta örneklerindeki antijenleri yakalar. Hasta örneklerindeki bağlanmayan bileşenler 

yıkama yoluyla uzaklaştırıldıktan sonra, peroksidaz konjuge antikorlar her bir kuyucuğa 

ilave edildi. TMB substratı olarak kullanıldı. Son olarak asidik sonlandırma solüsyonu 

reaksiyonu sonlandırmak için eklendi. Sarı rengin şiddeti hasta örneklerindeki OX-LDL 

miktarıyla doğru orantılıdır. 
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Ölçüm Yöntemi; 

Tüm hasta numuneleri ve reaktifler oda sıcaklığına getirildi ve iyice karıştırıldı. 

1- Standart, kontrol ve örnekler işaretlendi. Standart, kontrol ve örnekler çift çalışıldı. 

2- Plate'nin her bir kuyucuğu dilüe yıkama tamponuyla 5 kez yıkandı. 

3- Standart, kontrol ve örnek seyreltme tamponuyla 1:10 seyreltilen örneklerden 100'er μL 

ilgili kuyucuğa ilave edildi. 

4- Horizontal karıştırıcıda oda sıcaklığında 4 saat inkübasyona bırakıldı. 

5- Her bir kuyucuk aspire edildi. Sonra yıkama tamponuyla 5 kez yıkandı. 

6- Her bir kuyucuğa 100'er μL peroksidaz konjuge antikor ilave edildi. 

7- Horizontal karıştırıcıda oda sıcaklığında 1 saat inkübasyona bırakıldı. 

8- Her bir kuyucuk aspire edildi. Sonra yıkama tamponuyla 5 kez yıkandı. 

9- Her bir kuyucuğa substrat olarak TMB ilave edildi. 

10- Oda sıcaklığında ve karanlıkta 15-25 dakika inkübasyona bırakıldı 

11- Reaksiyonu sonlandırmak için her bir kuyucuğa asidik reksiyonu durdurma solüsyonu 

50 μL olmak üzere ilave edildi. 

12- ELISA okuyucusunda 450 nm'de okuma yapıldı ve sonuçlar hesaplandı. 

 
     Beş farklı standarttan elde edilen OX-LDL absorbanslarının ortalaması Y ekseni, 

konsantrasyonları X ekseni olacak şekilde oluşturulan standart grafik yardımı ile 

numunelerin OX-LDL değerleri hesaplandı.  

 

3.2.5. H-FABP Ölçümü 

     H-FABP ölçümü Hycult marka ‘’Human H-FABP’’ kiti kullanılarak gerçekleştirilmiştir 

(kat no:HK401). Bu yöntem EDTA'lı plasma ve serumda direkt insan H-FABP ölçen 

sandviç ELİSA yöntemidir.  

     Örnekler ve standartlar, insan H-FABP tanıyan antikorlar ile kaplı mikroplate 

kuyucuklara konulur. Peroksidaz konjuge antikor eklenerek birlikte inkübe edilir. 

İnkübasyon sırasında insan H-FABP, katı bağlı antikorlar tarafından yakalanır. Sekonder 

antikorlar yakalanan insan H-FABP'a bağlanacaktır. Peroksidaz konjuge antikor, substrat 

(TMB) ile reaksiyona girer. Enzim reaksiyonu oksalik asit ilavesi ile durdurulur. 450 

nm'deki absorbans spektrofotometre ile ölçülür.  

Ölçüm Yöntemi 

1-Tüm hasta numuneleri ve reaktifler oda sıcaklığına getirildi ve iyice karıştırıldı. 

2-Her bir kuyucuğa 50 μL dilüe konjugat solusyonu eklendi.  
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3- Kuyucuklara standart, örnek ve kontrollerden 50 μL aktarıldı. 

4-Plaka oda sıcaklığında 60 dakika inkübe edildi.  

5-Yıkama solusyonu ile plaka 4 kez yıkandı. 

6-Her bir kuyucuğa 100μL TMB substrat eklendi.. 

7-Yeni bir yapıştırıcı band ile plak kapatıldı ve oda sıcaklığında 15 dakika inkübe edildi.  

Güneş ışığına maruz bırakmadan plaka alüminyum folyo ile kapatıldı. 

8-Stop solusyondan 100 μL ekleyerek 7.adımda kullanıldığı gibi aynı sıra ve zamanlama 

ile reaksiyonu durduruldu.  

9-Stop solusyon ekledikten sonra plaka, 30 dakika içinde 450 nm'de ELİSA okuyucuda 

okutuldu. 

     Beş farklı standarttan elde edilen absorbanslar Y ekseni, konsantrasyonlar X ekseni 

olacak şekilde oluşturulan standart grafik yardımı ile numunelerin H-FABP değerleri 

hesaplandı. 

 

3.2.6. HSP70 Ölçümü 

      HSP70 ölçümü Enzo marka ‘’HSP70 high sensitivity’’ adlı ELİSA kiti kullanılarak 

gerçekleştirildi ( kat no: ADI-EKS-715 ).  

     Örnekler ve standartlar, HSP70'e özgü monoklonal antikor ile kaplı kuyucuklara 

eklenir. Plaka daha sonra inkübe edilir. Plaka üzerinde sadece HSP70 antijenleriyle bağlı 

antikorlar kalacak şekilde yıkama yapılır. Daha sonra sarı renkli antikor eklenir. Bu; plakda 

antikora bağlı bulunan HSP70 antijenlerine bağlanır. Tekrarlı inkübasyon ve yıkama 

sonrası eklenen HRP konjuge solusyonu ikincil antikora bağlanır. İnkübasyon ve 

yıkamadan sonra substrat solüsyonu eklenir. Bu da antikora bağlı konjugat (enzim) ile 

reaksiyona girerek mavi renk oluşturur. Stop solüsyonu reaksiyonu durdurmak için eklenir. 

Ortaya çıkan sarı renk 450 nm'de okunur. Sarı rengin şiddeti örneklerdeki HSP70 düzeyi 

ile doğru orantılıdır. 

 

Ölçüm Yöntemi 

1- 100 μL Assay buffer Standart-0 kuyucuğunun içine eklendi. 

2- Standartların ( 1den 7’ye kadar ) 100 μL'si uygun kuyucuklara pipetlendi. 

3- Numunelerin100 μL'si uygun kuyucuklara pipetlendi. 

4- Plak yapıştırıcı band ile kapatıldı. 2 saat boyunca oda sıcaklığında çalkalayıcı ile inkübe 

edildi. 
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5- Kuyucukların içeriği boşaltıldı ve 400 μL wash buffer ekleyerek her kuyucuk yıkandı. 

Toplamda 4 yıkama olmak üzere 3 kez daha bu işlem tekrarlandı. Son yıkamadan sonra, 

kağıt havlu ile plak kurulandı. 

6- Her kuyucuğa 100 μL sarı renkli antikor pipetlendi. 

7- Plak tekrar yeni bir yapıştırıcı band ile kapatıldı. Oda sıcaklığında 1 saat  inkübe edildi.. 

8- Yıkama işlemi 5. adımdaki gibi yapıldı. 

9- Her kuyucuğa 100 μL mavi renkli konjugat eklendi. 

10- Plak bandla yeniden kapatıldı. Oda sıcaklığında 1 saat çalkalayıcı ile inkübe edildi. 

11- Yıkama işlemi 5. adımda olduğu gibi tekrar edildi. 

12- Her kuyucuğa substrat solusyondan 100 μL eklendi. 

13- Oda sıcaklığında tekrar çalkalayıcı ile 30 dakika inkübe edildi. 

14- Her kuyucuğa stop solüsyondan 100 μL pipetlendi. 

15- ELISA okuyucusunda  450 nm'de okuma yapıldı ve sonuçlar hesaplandı. 

     Sekiz farklı standarttan elde edilen absorbanslar Y ekseni, konsantrasyonlar X ekseni 

olacak şekilde oluşturulan standart grafik yardımı ile numunelerin HSP70 değerleri 

hesaplandı.  

 

3.2.7. Verilerin İstatistiksel Analizi 

     Verilerimiz SPSS 13.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Veriye uygulanacak 

istatistiksel testi belirlemeden önce verinin parametrik ya da parametrik olmadığı 

belirlenmiştir. Bu nedenle öncelikle verilerin dağılım analizi yapılmıştır. Verilere ait kütle 

dağılımlarının herhangi bir dağılıma uygun olmadığı belirlenmiş ve bu nedenle parametrik 

olmayan testler kullanılması planlanmıştır. Parametrik olmayan yöntemler, verilerin 

analizinde, ana kütle dağılımının şekli ile ilgili bir varsayım gerektirmemektedir. 

Çalışmada grup içi farklılıkların karşılaştırılmasında, gruplar normal dağılım göstermediği 

için Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Kruskal-Wallis sadece gruplar 

arasında farklılık varmıdır yokmudur onu söylemektedir, grupların birbirinden olan 

farklılığı hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle ikili karşılaştırmalar için Mann-

Whitney U test kullanılmıştır. Ayrıca tanısal etkinliğin değerlendirilmesinde ROC analizi 

yapılarak; sensitivite, spesifite ve tanısal doğruluk oranlarına bakılmıştır. Yapılan istatistiki 

analizler sonucunda p< 0,05 olması anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

 36



4. BULGULAR 

 
     Çalışmamızda CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL parametrelerine ait bulguların 

ortalama ± standart sapma değerleri Tablo 6 ‘de verilmiştir. Bu parametrelere ait gruplar şu 

şekildedir; 1.grup (Girişteki kan değerleri), II.grup (24. saat kan değerleri), III.grup (30. 

gün kan değerleri) ve IV.grup (Kontrol grubu kan değerleri). 

 

Tablo 6: Grupların CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL ve 1. Grub’un cTnl ve CK-

MB parametrelerine ait ortalama ±standart sapma değerleri   

 
Parametreler Grup I Grup II Grup III Grup IV 

n n:40 n:40 n:40 n:30 

CK-18 93.51±6.79 92.68±5.73 113.35±51.31 93.96±11.15 
HSP70 0.73±0.57 0.40±0.44 0.48±0.63 0.03±0.06 
H-FABP 51.33±43.20 10.41±12.73 8.75±10.75 4.4±4.42 
OX-LDL 810.63±660.05 370.45±540.58 440.22±550.09 120.94±60.58 

cTnl 18.07±24.53    

CK-MB 72.82±67.13    

 

     Parametrelere ait tanımlayıcı istatistiksel bilgiler Tablo 6'da incelendiğinde 

görülmektedir ki; CK-18'a ait 1. ve 24. saat ortalama ve standart sapma değerleri kontrol 

grubuna çok yakınken, 30. gün değerleri kontrol değerlerine göre yüksek olarak tespit 

edilmiştir. HSP-70'in 1. gün, 24. saat ve 30. gün değerlerinin hepside kontrol değerlerinden 

farklılık göstermektedir. H-FABP değerleri incelendiğinde görülmektedir ki, giriş değerleri  

kontrol değerlerinden çok farklılık gösterirken, 24. saat ve 30. gün değerleri giriş 

değerlerine oranla kontrol değerlerine daha yakındır. OX-LDL de ise yine giriş, 24. saat ve 

30. gün değerlerinin hepside kontrol grubuna ait değerlerden oldukça farklıdır.  

     Gruplara ait CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL parametrelerine ait bulguların Q1 

(birinci dörtte birlik), Q2 (medyan) ve Q3 (üçüncü dörtte birlik) değerleri Tablo 7’de 

verilmektedir. Kontrol ve hasta gruplarının CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL 

parametrelerinin değerlerinin dağılımı  sırasıyla Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12 ve Şekil 13’te 

verilmektedir. 
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Tablo 7: Gruplara ait CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL parametrelerine ait bulguların Q1 

(birinci dörtte birlik), Q2 (medyan) ve Q3 (üçüncü dörtte birlik) değerleri   

 
Parametre Grup I Grup II Grup III Grup IV 

 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

CK-18 88.47 91.70 95.67 88.32 90.82 96.71 94.21 101.11 116.56 85.82 90.53 99.79 

HSP70 0.25 0.48 0.82 0.098 0.29 0.48 0.067 0.17 0.45 0.004 0.0072 0.01 

H-FABP 10.17 30.46 97.63 3.01 6.40 10.91 1.47 2.88 11.11 1.31 2.18 6.38 

OX-LDL 350.7 500.7 1050.6 56.4 136.8 361.2 99.4 303.8 636.2 73.5 113.4 185.2 

 

 

Şekil 10: Kontrol ve hasta gruplarımızın CK-18 değerlerine göre dağılımı 
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Şekil 11: Kontrol ve hasta gruplarımızın HSP70 değerlerine göre dağılımı  

 

Şekil 12: Kontrol ve hasta gruplarımızın H-FABP değerlerine göre dağılımı 
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Şekil 13: Kontrol ve hasta gruplarımızın OX-LDL değerlerine göre dağılımı 

    Tablo 8’de Kruskal-Wallis testi CK-18, HSP70, H-FABP ve OX-LDL parametreleri için 

yapılmış, sonucunda ölçülen giriş, 24. saat, 30. gün ve kontrol değerleri arasında önemli bir 

fark olduğu görülmüştür. Yani örnek olarak CK-18 değeri için giriş, 24. saat, 30. gün ve 

kontrol kan değerleri arasında önemli bir fark vardır (p<0.05) fakat grupların nasıl değiştiği 

hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle her bir parametre için oluşturulan grup 

çiftleri arasındaki farklılık, Mann-Whitney U testi ile Tablo 9’da değerlendirilmiştir.  

 
Tablo 8: CK-18, HSP70,H-FABP ve OXİDE-LDL parametrelerine ait dört alt 
(1=Giriş; 2=24. Saat; 3=30. Gün; 4= Kontrol) grup farklılığının Kruskal-Wallis ile 
araştırılması. 
 
Test İstatistikleri(a,b) 
  CK-18 HSP70 HFABP OX-LDL 
Chi-Square 22.248 64.290 42.808 47.477 
Df 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 
a  Kruskal Wallis Test 
b Grup değişkenleri: 1=Giriş; 2=24.Saat; 3=30.Gün; 4=Kontrol 
 

     Mann-Whitney U testi iki bağımsız örneklemin aynı popülasyondan olup olmadığına 

bakmaktadır. Z değeri, grup değerlerinin sıralarının ortalamasının, standart sapmada nerede 

olduğunu ifade etmektedir. Örnek olarak H-FABP parametresi için yapılan 
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değerlendirmeye göre grup I'in ölçüm değerlerinin sıralarının ortalamasının, 5 standart 

sapma altında olduğunu göstermektedir (z=-5.013). İstatistiksel olarak Asymp.Sig. (p 

değeri < 0,05) ise anlamlı olarak değerlendirilmiş ve anlamlı değerlerin sayısal ifadesi, 

kalın karakterlerle verilmiştir. Buna göre Tablo 9’da görüldüğü gibi: Grup I-II arasındaki 

fark HSP70 (Z=-3.147; P=0.002), H-FABP (Z=-5.569; P=0.000) ve OX-LDL (Z=-4.58; 

P=0.000) parametreleri için birbirinden istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu gösteriyor. 

Tüm parametrelerde grup I-III farklılık göstermektedir. CK-18’in dışında kalan tüm grup I-

IV’ler ve grup I-II’ler birbirinden farklılık göstermektedir. grup II-III CK-18 (Z=-3.970; 

P=0.000) parametresi için, grup II-IV HSP70 (Z=-6.042; P=0.000), H-FABP (Z=-

2.886;P=0.004) için ve grup III-IV CK-18 (Z=-3.229; P=0.001 ), HSP70 (Z=-6.071; 

P=0.000) ve OX-LDL (Z=-3.151; P=0.002) parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmektedir. 

 

Tablo 9: Her bir parametre için oluşturulan grup çiftleri arasındaki farklılığın, 
Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmesi 

 
Parametre  Grup 

I-II 
Grup 
I-III 

Grup  
I-IV 

Grup 
II-III 

Grup 
II-IV 

Grup 
III-IV 

Mann-
Whitney U 

762 380 559 387 533.5 328 

Z -0.361 -4.38 -0.487 -3.970 -0.789 -3.229 CK-18 

Asymp.Sig. 0.718 0.00 0.626 0.000 0.43 0.001 
Mann-
Whitney U 

473 493.5 36.5 796 91 88.5 

Z -3.147 -2.949 -6.688 -0.038 -6.042 -6.071 HSP70 

Asymp.Sig. 0.002 0.003 0.000 0.969 0.000 0.000 
Mann-
Whitney U 

87 244 244 607 286 419 

Z -5.569 -5.35 -5.35 -1.86 -2.886 -1.086 H-FABP 

Asymp.Sig. 0.000 0.000 0.000 0.063 0.004 0.278 
Mann-
Whitney U 

324 400 23 653 490 334 

Z -4.58 -3.849 -6.848 -1.415 -1.306 -3.151 

 
OX-LDL 

Asymp.Sig. 0.000 0.000 0.000 0.157 0.192 0.002 
 

     

        ROC (Receiver Operating Characteric) eğrisi, ikili sınıflandırma sistemlerinde ayrım 

eşik değerinin farklılık gösterdiği durumlarda, hassasiyetin (doğru pozitifleri tespit etme 

kabiliyeti) kesinliliğe (yanlış pozitifleri eleme kabiliyeti) olan oranıyla ortaya çıkmaktadır. 

ROC eğrisi değişen sınıflandırma eşik değerlerine göre doğru pozitiflerin sayısının, yanlış 
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pozitiflerin bir fonksiyonu olarak çizilmesiyle oluşmaktadır. ROC eğrisi altında kalan alan 

ROC puanı olarak tanımlanabilir. ROC puanı 1 (bir) olduğunda anlamı, pozitifler 

mükemmel bir şekilde negatiflerden ayrılmıştır, olmaktadır. ROC puanı 0 (sıfır) olduğunda 

ise herhangi bir pozitif bulunamadı anlamına gelir (121). Buna göre: 

     Hasta grubumuzun 0-6 saatteki CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL, CK-MB ve 

cTnl'nın sensitivite ve spesifitelerini doğrulamak için ROC eğri analizi yapıldı. Şekil 14’ 

de ve Tablo 11’de görüldüğü gibi, semptomların başlangıcından sonraki 0-6 saatte 

başvuran hastaların ROC eğrilerinde, OX-LDL, HSP70 ve H-FABP için eğri altında kalan 

alan (AUC=area under curve), sırasıyla 0.98, 0.96 ve 0.91’dir. CK-18 için ise bu değer 

oldukça düşük ve 0.48’dir. Buna göre: OX-LDL en yüksek değerde daha sonra HSP70 ve 

daha sonrada H-FABP gelmektedir. Bu değerler tüm parametreler için istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05).  
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Şekil 14: Hasta grubumuzun CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL, CK-MB ve cTnI 
parametreleri için ROC eğri grafiği 
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Tablo 10: Hasta grubumuzun CK-18, HSP70, H-FABP, OX-LDL, CK-MB ve cTnI 
parametreleri için eğri altında kalan alan (AUC=area under curve) değerleri 

Parametreler Eğri Altındaki Alan 

CK-18 0.482 

HSP70 0.964 

H-FABP 0.913 

OX-LDL 0.982 

cTnI 1 

Ck-MB 1 
  
 
     HSP70, H-FABP ve OX-LDL parametreleri için cut-off değerlerinin belirlenmesinde 

kontrol grubunun uç değerleri göz ardı edilmiştir. HSP70, H-FABP ve OX-LDL için 

sırasıyla 0.11 ng/ml, 10.99 ng/ml ve 220.51 ng/ml değerleri cut-off değerleri olarak 

belirlenmiştir. Mİ hastaları için Tablo 11’de görülen sensitivite ve spesifite değerleri elde 

edilmiştir. Buna göre HSP70, H-FABP ve OX-LDL için sensitivite değerleri sırasıyla %95, 

%77.5 ve %97.5; spesifite değerleri ise sırasıyla %93, %76 ve 86.7 olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo11: Sensitivite ve Specifite değerleri 
 

 Sensitivite (%) Spesifite (%) 
OX-LDL 97.5 86.7 

HSP70 95 93 

H-FABP 77.5 76 
 

      

       Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin birbiri ile olan korelasyonu Spearman 

korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Bu testte değişkenlerin aldığı değerler sırayla 

çevrildikten sonra ilişkilendirilir. Hastalardan alınan giriş kanları, 24. saat, 30. gün için 

CK-18, H-FABP, HSP70 ve OX-LDL değerleri için korelasyon değerleri sırasıyla Tablo 

12, Tablo 13 ve Tablo 14’de görülmektedir. Giriş kanlarının korelasyonu Tablo 12’de 

incelendiğinde: HSP70’in cTnI ile (cc: 0.335), cTnI’nın CK-MB ile (cc:0.576) pozitif bir 

korelasyona sahip olduğu ve bu değerlerin istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) olduğu 
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görülmektedir. Tablo 13 ve Tablo 14’de 24. saat ve 30. gün kan değerleri için 

incelendiğinde ise hiçbir parametrenin birbiri ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi 

olmadığı görülmektedir.  

 

Tablo 12: Girişte alınan kan değerleri için CK-18, H-FABP, HSP70, OX-LDL, 
TROPONİN-I ve CK-MB parametreleri arasındaki korelasyonun Spearman testi ile 
belirlenmesi 
 
Parametreler CK-18 HSP70 

 
H-FABP OX-LDL cTnI CKMB 

CK-18 1 AD AD AD AD AD 

HSP70 
 

AD 1 AD AD 0.335* AD 

H-FABP AD AD 1 AD AD AD 

OX-LDL AD AD AD 1 AD AD 

CKMB AD AD AD AD 0.576** 1 

*   P<0.05 
** p<0.01 
AD: Anlamlı değil 
 
 
Tablo 13: 24. saat kan değerleri için CK-18, H-FABP, HSP70, OX-LDL 
parametreleri arasındaki korelasyonun Spearman testi ile belirlenmesi 
 
Parametreler CK-18 HSP70 

 
H-FABP OX-LDL 

CK-18 1 AD AD AD 

HSP70 
 

AD 1 
 

AD AD 

H-FABP AD AD 1 AD 

OX-LDL AD AD AD 1 

*   P<0.05 
** p<0.01 
AD: Anlamlı değil 
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Tablo 14: 30. gün kan değerleri için CK-18, H-FABP, HSP70, OX-LDL parametreleri 
arasındaki korelasyonun Spearman testi ile belirlenmesi 
 

Parametreler CK-18 HSP70 
 

H-FABP OX-LDL 

CK-18 1 AD AD AD 

HSP70 
 

AD 1 
 

AD AD 

H-FABP AD AD 1 AD 

OX-LDL AD AD AD 1 

 

*   P<0.05 
** p<0.01 
AD: Anlamlı değil 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

     Akut Koroner Sendrom (AKS) erişkinlerde mortalitenin başlıca sebebi olup, özellikle 

yirminci yüzyıldan itibaren gelişmiş ülkeleri etkileyen bir hastalık grubudur (14). 

Böylesine ölümcül sonuçlar doğuran ve erken dönemde müdahale edilmesi durumunda 

hayat kurtarıcı sonuçlar alınabilen AKS üzerine çalışmaların yoğunluğu dikkat çekicidir. 

Bu yüzden biyokimyasal belirteçler bu yönde oldukça önemli olup, bu konudaki çalışmalar 

da günümüzde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. AKS şüphesi bulunanlarda 

hipertansiyon (HT), hiperlipidemi, sigara gibi klasik risk faktörlerine ek olarak, DM ve 

kalp dışı vasküler hastalıklar prognostik öneme sahip başlıca risk faktörleridir (6). 

Çalışmamızda hasta grubu oluşturulurken özgeçmişinde hiçbir hastalık hikâyesi 

olmamasına ve klasik risk faktörlerini taşımamasına dikkat edilmiştir. Bundaki amaç, 

çalışılan parametrelerin kardiak dışı nedenlerle değerlerinin etkilenmemesini sağlamaktır. 

     Kardiak hasarın ve iskeminin şiddetini belirlemede bilinen en iyi biyokimyasal belirteç 

cTnI’dir. Yüksek değerleri miyokard dokusunda nekrotik alanları işaret eder. Bu gelişen 

iskemik hasar sonucunda  apopitozis yolakları aktive olur (32, 33). Çalışmamızda, apopitoz 

belirteçlerini daha iyi değerlendirebileceğimizi düşündüğümüzden, acile başvuru esnasında 

TroponinI değerleri yüksek olan hastaları gruba dahil ettik.  

     Çalışılan parametrelerde plazma ve serum normal değerleri, metod ve test bağımlıdır 

(122). Çalışmamızda CK-18, HSP70, H-FABP ve OX-LDL'in normal aralığını; sırasıyla 

83-120 U/L, 0.01-0,1 ng/ml, 1.2-10.2 ng/ml, 50-210 ng/ml olarak belirlenmiştir. Bu 

değerlere göre AMI için bu parametrelerin sensitivite ve spesifite değerleri hesaplanmıştır 

ve bunun yanında kendi aralarında, bir de alışılagelmiş kardiak markırlardan cTnI ve CK-

MB'nin sensitivite ve spesifite değerleriyle karşılaştırılmıştır. TroponinI’ya ait normal 

değerler 0.01-0.04 ng/ml ve bilinen cut off değeri 0.5 ng/ml olarak belirlenmiştir. CK-

MB’ye ait normal değerler ise 03-6.3 ng/ml ve cut off değeri olarakta 8.6 ng/ml olarak 

alınmıştır.  Sensitivite ve spesifite çalışabilme esası belirlenen cut-off değerlerine bağlıdır 

(123). Çalışmada HSP70, H-FABP ve OX-LDL parametreleri için cut-off değerlerinin 

belirlenmesinde kontrol grubunun uç değerleri göz ardı edilmiş ve HSP70, H-FABP ve 

OX-LDL için sırasıyla 0.11 ng/ml, 10.99 ng/ml ve 220.51 ng/ml değerleri cut-off değerleri 

olarak belirlenmiştir. Buna göre HSP70, H-FABP ve OX-LDL için sensitivite değerleri 

sırasıyla %95, %77.5 ve %97.5; spesifite değerleri ise sırasıyla %93, %76 ve 86.7 olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra bu parametreler arasında tanısal doğruluğu karşılaştırmak için 

ROC eğri analizi yapılmıştır. Semptomların başlangıcından sonraki 0-6 saatte başvuran 
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hastaların ROC eğrilerinde, OX-LDL, HSP70 ve H-FABP için eğri altında kalan alan 

(AUC=area under curve), sırasıyla 0.98, 0.96 ve 0.91’dir. Bu değerler bu üç parametre için 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Bu sonuçlar çerçevesinde 6 saat içinde miyokardial 

hasarı tanısı için OX-LDL, HSP70 ve H-FABP’nin tanısal doğruluğa sahip olduğu 

söylenebilir.ROC eğrisinde CK-18 için eğri altında kalan alanı 0.48 olarak bulduk.Bu 

değer oldukça düşüktür ve istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir.Bu sonuç bize 

CK-18’in ilk 6 saat içinde miyokardiyal hasarı tespit için tanısal doğruluğa sahip 

olmadığını göstermiştir. 

 

5.1. H-FABP Bulgularının Tartışması 

     Lukasz Figiell ve arkadaşları (91) ST segment yükselmesi ve 6 saatten az süreli göğüs 

ağrısı çeken AKS şüphesi olan 52 hasta ile çalışmışlardır. ST yüksekli Mİ (STEMİ) teşhisi, 

ikinci bir (girişten 6 saat sonra) pozitif kantitatif  kardiyak troponin T (cTnT) testi 

ölçülmek kaydıyla doğrulanmıştır. Başvuruda H-FABP tespiti için hasta başı testi 

(POCT=point of care testi) yapılmıştır. Çalışma grubu göğüs ağrısı süresine göre <3 saat 

ve 4-6 saat olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Analiz edilen belirteçlerin miyokard hasarına 

olan duyarlılığı hesaplanmıştır. H-FABP’nin duyarlılığı %84 ile, %50 duyarlılığa sahip 

cTnT’ye göre daha yüksek çıkmıştır. Özellikle, H-FABP göğüs ağrısı <3 saat süren hasta 

grubunda hassasiyet ve doğruluğu mükemmel bulunmuştur. Semptomların başlama süresi 

geçtikçe duyarlılığın azaldığı görülmüştür. Bizim çalışmamızda duyarlılık ve spesifite 

değerleri H-FABP için %77.5, %76, cTnI için ise %100, %100 olarak hesaplanmıştır. 

Çalıştığımız hasta grubunda CK-MB ve Troponin I için roc eğrilerine bakıldığında her iki 

parametre içinde eğri altında kalan alan 1 olarak bulunmuştur. Bunun nedeni, acile 

başvuruda troponin değeri aşırı yüksek hastaların seçilmesinden kaynaklanmış olabileceği 

düşünülmektedir, bu hastaların aynı zamanda CK-MB değerleride beraberinde yüksekti. 

Aslında hasta profiline bakıldığında hastaların çoğu gecikmeli veya dış merkezden 

geldikleri görülmekteydi. Çalışmanın sonuçları semptomların başlamasından sonraki 3-6 

saat sonraki değerleri referans alınarak yapılmıştır. Zaten bu iki parametrede tavan 

seviyelerine 3-8 saat arasında ulaşmaktadır (11). Oysa ki, semptomlar başladıktan 1-2 saat 

içinde bu parametrelerin kan seviyesine bakılsa idi muhtemelen H-FABP’nin diğer 

kardiyak belirteçlere göre daha erken tespiti mümkün olabilecekti. Lukasz Figiel1 ve 

arkadaşları H-FABP ölçümlerini hasta başı testiyle yapmışlardır, bizim çalışmamızda ise 

ELİSA yöntemiyle yapılmıştır. Bizim yöntemimizin güvenirlilik olarak daha hassas olması 

avantajdır, ama ölçüm süresinin uzun sürmesi bir dezavantajdır. Elisa yöntemi ile testin 
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analiz süresi 180 dakikalık bir zamanı gerektirmektedir. Bu süre de AKS hastaları için 

oldukça uzun bir süredir. Daha kısa sürede H-FABP ölçümünün yapılabileceği, yeni 

tekniklerin kullanılması daha doğru olacaktır. Kromatografik immünoassay yöntemi 

üzerine kurulu hasta başı testler 15 dakika içerisinde sonuç vererek bu dezevantajı ortadan 

kaldırmaktadır. 

     Çavuş ve arkadaşları (124) yaptığı bir çalışmada 4. saatte H-FABP'nin sensitivitesi 

%97.6, spesifitesi %88.5, CK-MB'nin sensitivitesi %97.6, spesifitesi %88.5 ve troponin 

T’nin sensitivitesi %100, spesifitesi %88.5 olarak bulmuşlardır. 

     Hafidh A Alhadi ve Keith A Fox (125) akut göğüs ağrılı hastalarda H-FABP’nin tanı 

değerini değerlendirmek ve standart kardiyak markırlarla karşılaştırmak üzere 100 akut 

koroner sendromlu hastayı çalışmalarına dahil etmişlerdir. Girişte 2, 4, 8–10 ve 16–24 

saatlerde serum kardiak troponin I (cTnI), kardiak troponin T (cTnT), kütle kreatin kinaz-

MB (CK-MB), myoglobin ve H-FABP değerlerini elde etmişlerdir. AMİ tanısı alanlarda 

semptomların başlamasından sonraki ilk saat içinde elde edilen serum örneklerinde H-

FABP’ın duyarlılığı %79.9 ile diğer kardiak markırlardan <%62 daha yüksek çıkmıştır. 

2.saatteki duyarlılığının %98 olması akut Mİ'lü hastalarda erken teşhis için çalışılan diğer 

kardiak belirteçlere göre avantaj sağlamaktadır. 

 

Tablo 15: H-FABP' in AMI' de ki tanısal performansını açıklayan çalışmalar 
 

       Diğer Çalışmalar Hasta Sayısı AMİ'lü 

hastalar 

( % ) 

Semptom 

başlangıcı 

( saat ) 

Eğri Altında

Kalan Alan 

Ishii ve ark.1997 (86) 165 60 3-12 

(ort.3.5 ) 

0.898 

Glatz ve ark.1997 (126) 312 54 1.5-8 

(ort.3.3) 

0.901 

Okamoto ve ark. 2000 (127) 189 74 0-12 

(ort.4.0) 

0.921 

Ghani ve ark. 2000 (128) 460           48 3-7 

(ort.5.0) 

0.80 

 

     Biz çalışmamızda semptomların başlangıcından sonraki 0-6 saatte başvuran hastaların 

(ortalama 5-6 saat) ROC eğrilerinde eğri altında kalan alanı H-FABP için 0.91 bulduk ki 

yukarıda yapılmış olan çalışmaların çoğuyla uyumluluk göstermektedir. Bu hasta 

 48



gruplarında, 24. saatte yapılan H-FABP ölçümleri, kontrol grubu değerlerinin üstünde 

kalmıştır. Bu değerler girişteki değerlerle kıyaslandığında ise oldukça düşüktür. 

Hastalardan 30. günde alınan kan örnekleri ile kontrol grubundan alınan kan örnekleri 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.  

     Çalışmamızın başlıca sınırlayıcısı, hastalık gruplarının tanısında referans aldığımız H-

FABP değerinin (10.99 ng/ml) kesin cut-off değerini ne ölçüde karşılayabildiğinde  

yatmaktadır. Başka çalışmalar içinde geçerli olan bu durum ancak çok sayıda hasta 

çalışmasıyla kesin cut-off değerinin belirlenmesiyle mümkün olabilecektir kanaatindeyiz. 

 

5.2. OX-LDL Bulgularının Tartışması  

     Oksidatif olaylar, lipid peroksidasyonunun artması, diğer zararlı metabolitlerin oluşumu 

ve plazma antioksidantların tükenmesi ile sonuçlanır. Koroner arter hastalarında 

oksidatif/antioksidatif dengenin oksidatif tarafa kaydığını ve bu hastaların yoğun oksidatif 

stres altında olduklarını göstermektedir. Reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidant 

savunma sistemleri arasındaki dengesizlik sonucu oksidatif stres artar. OX-LDL'nin artışı 

serbest oksijen radikallerinin (SOR) artmasının bir sonucudur (130). 

     OX-LDL'nin KAH için çok önemli bir risk faktörü olduğu birçok araştırmacı tarafından 

ortaya konmuştur ki bizim bulgumuz da bu yöndedir (120,130). Çalışmamızda AMİ 

geçiren hastalarda OX-LDL düzeyleri kontrollere göre istatistiki açıdan anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur. Bu bulgumuz da literatür bulguları ile uyumludur (120,130). 

     Çalışmamızda OX-LDL için giriş ve 30. gün değerleri kontrol grubuna göre yüksek ve 

istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. Semptomlar başladıktan 0-6 saat içinde acile 

başvuran hasta grubunda OX-LDL’nin duyarlılığı %97.5, özgüllüğü ise %86.7 ile oldukça 

yüksek oranlara sahiptir. Hastaların 24. saat değerleri kontrol grubuna göre yüksek olmakla 

beraber istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

     Hastalarda 24. saatteki OX-LDL değerlerinin düşüş nedenleri olarak; sedasyonun 

sağlanması hastanın psikolojik bir rahatlama içine girmesi, reperfüzyonun sağlanması için 

yapılan medikal veya cerrahi tedavinin etkinliğini sayabiliriz. Bu hasta grubunun 30.gün 

kontrole geldiğinde serum örneklerinde OX-LDL değerlerinin 24.saat değerlerine göre 

tekrar yükseldiği ve istatistiksel olarakta anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 30.gün 

değerleri kalp krizi geçirdikleri giriş değerlerinin yanında oldukça düşük kalmaktadır. 

Hastaların eski yaşam alışkanlıklarına geri dönmesi, ilaç tedavisine zaman, dozaj 

anlamında uyulmaması, sedanter yaşantı, kötü beslenme alışkanlıkları, oksidatif stres ve 

sonrasında SOR artışı  sonucunda bu yükselişin olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca hastalara 
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Mİ sonrası tedavilerinde lipid düşürücü ilaçlar ilave edilmektedir (statinler gibi) bu ilaçlara 

rağmen OX-LDL’nin yüksek kalması, diğer lipid parametrelerinden daha önemli bir risk 

faktörü olduğunu gösterir. Dolayısı ile koroner arter hastalarında lipid düşürücü tedaviye 

ilave olarak antioksidan tedavinin de uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. 

     Miyazaki ve arkadaşları (115), koroner arter hastalarının ayırıcı teşhisi için faydalı bir 

belirteç olabileceğini düşündükleri malondialdehid-modifiye LDL (MDA-LDL) 

seviyelerini araştırdıkları çalışmalarında koroner arter hastalarında kontrol grubuna kıyasla 

LDL kolesterol düzeylerinde bir farklılık bulamamışlar fakat MDA-LDL düzeylerinin 

anlamlı bir şekilde yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

      Fredrikson ve arkadaşları (116), akut miyokard infarktüsü geçiren olgularda OX-

LDL/kolesterol oranının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermişlerdir.  

     Ehara ve arkadaşları (118), 135 kişiden oluşan hasta grubunun serumlarından OX-LDL 

düzeyleri çalışmışlardır. Bu grup Mİ’lü, Stabil Anjinapektorisli (SAP) ve Unstabil 

Anjinapektorisli (USAP) 45’er hasta olmak üzere 3 alt grupdan oluşmuştur. Akut Mİ 

geçiren kişilerde plazma OX-LDL seviyelerini SAP’li,USAP’li ve sağlıklı kontrollere göre 

belirgin bir biçimde yüksek bulmuşlardır. Ayrıca, OX-LDL seviyesi yüksek olup akut 

Mİ'den ölen hastaların otopsilerinde, aterosklerotik lezyonlarda immünohistokimyasal 

olarak makrofaj kökenli köpük hücrelerinin bolca bulunduğunu göstermişlerdir. 

     Suzuki ve arkadaşlarının (117), çalışmalarında, koroner arter hastalarında OX-LDL ve 

LDL kolesterol düzeyleri kontrollere göre anlamlı derecede yüksek, HDL kolesterol 

düzeyleri ise daha düşük bulunmuştur. 

     Napoleao ve arkadaşları (113), Mİ geçirmiş 50 kişiden oluşmuş hasta grubunu 25 

kişiden oluşmuş sağlıklı kontrollerle karşılaştırmış ve OX-LDL değerlerinin anlamlı 

derecede yüksek olduğunu göstermişlerdir. 

     Lakshmy ve arkadaşlarının (114), yaptıkları çalışmada, OX-LDL düzeyleri AMİ 

geçiren vakalarda sağlıklı kontrollere göre yüksek bulunmuştur. 

     Toshima ve arkadaşları (119), koroner kalp hastalarında plazma OX- LDL düzeylerinin 

sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

     Shimada ve arkadaşları (120), kardiyak ölüm, nonfatal Mİ veya koroner arter bypass 

grefti gibi kardiyak olaylarda OX-LDL düzeylerini yüksek bulmuşlardır. 

     Yukarıda yapılmış olan çalışmalar bizim çalışmamızı destekler nitelikteki çalışmalardır. 

Biz AMİ tanısında OX-LDL’nin tanısal nitelikte olduğu kanaatindeyiz ancak AKS tanısı 

aciliyet istemektedir. ELİSA yöntemiyle yapmış olduğumuz bu çalışma 3-4 saat gibi uzun 
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vakit sonucunda sonuç vermektedir, daha kısa sürede sonuç elde edilen test yöntemleriyle 

sonuca gitmek bu grup hastalar için hayati önem taşımaktadır. 

 

5.3. HSP70 Bulgularının Tartışması 

     AMİ’ü oksidatif stresin en yoğun yaşandığı hastalık grubudur. Biz bu grup hastalarda 

HSP70’in kan serum düzeylerinin tanısal bir anlamının olup olmadığını araştırdık. Acil 

servise göğüs ağrısı başlangıcından 0-6 saat içinde başvuran hastaların giriş, 24. saat ve 30. 

gün kan örneklerine bakıldığında; HSP70 değerlerinin hepsinin de kontrol değerlerinden 

farklı ve yüksek olduğu görülmüştür. Girişteki değerler, 24. saat ve 30. gün değerlerinin 

yaklaşık iki katı kadar daha yüksektir. Semptomlar başladıktan 0-6 saat içinde acile 

başvuran hasta grubunda HSP70’ nin duyarlılığı %95, özgüllüğü ise %93 ile oldukça 

yüksek oranlara sahiptir. Giriş kanlarının korelasyonu Tablo 13’de incelendiğinde: 

HSP70’in TroponinI ile (cc: 0.335) pozitif bir korelasyona sahip olduğu ve bu değerlerin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. HSP70 testi TroponinI ile beraber 

istendiğinde AMİ’ü teşhisini koymada  çok daha anlamlı olacaktır kanaatindeyiz. 

     Bu hasta grubunun (n=40) tedavi sürecinde 30. gün kontrole geldiğinde serum HSP70 

düzeylerine bakıldığında sadece 11 tanesinde kontrol referans aralıklarında olduğu 

görülmüştür. Diğerleri girişteki kadar yüksek olmamakla beraber kontrol referans 

değerlerinin üzerindedir. Bu 11 hasta için prognozun iyi seyrettiği, tedaviye iyi yanıt 

verdiği söylenebilir. HSP70’in AMİ’de prognostik bir değere sahip olabileceği kanaatine 

varılmıştır. 

     Zhang X. ve arkadaşları (67) yaptıkları çalışmada; akut koroner sendromlu hastalarda 

uyarılan HSP70 ve anti-HSP70 antikor düzeylerindeki dinamik değişimleri incelemişlerdir. 

AKS geçiren 291 (179 AMİ, 112 USAP), 126 SAP'li olmak üzere toplam 417 hastada kan 

HSP70 ve anti-HSP70 antikor düzeylerine bakmışlardır. Enzime bağlı immünosorbent 

yöntemini kullanarak 1, 2, 3 ve 7 gün de HSP70 kan seviyelerini tespit etmişlerdir. Buna 

göre; AKS ve SAP’li olgularda, HSP70 düzeylerinin önemli ölçüde yüksek olduğunu, anti-

HSP70 antikor düzeylerinin ise sadece belirgin olarak AKS'da daha düşük olduğunu rapor 

etmişlerdir. AMİ geçiren hastalarda HSP70 düzeyleri 1-7 günden sonra hızla azalırken, 

anti-HSP70 antikor düzeyleri ise aynı süreçte artış göstermektedir. Bu bulgular, daha 

yüksek HSP70 seviyeleri veya daha düşük anti-HSP70 antikor düzeylerinin bağımsız 

olarak daha yüksek AKS riski ile ilişkili olduğunu önermektedir. Yüksek HSP70 seviyeleri 

ve düşük anti-HSP70 antikor düzeyleri kombinasyonunda bu risk daha da artmaktadır (67). 
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     AMİ'de miyokardiyal hasar belirteçleri ile HSP70 arasındaki ilişkiyi inceleyerek 

HSP70'in dolaşıma AMİ sonrasında salındığı hipotezini test etmek amacıyla B Dybdahl ve 

arkadaşları (68) AMİ geçiren hastalardan gelişlerinde, 6. saatte ve ertesi sabah olmak üzere 

aldıkları kanlardan serum HSP70 düzeylerine bakmışlardır. Ölçülen HSP70 

konsantrasyonlarını sırasıyla 686, 868 ve 607 pg/ml bulmuşlardır. Bu konsantrasyonların 

hepsi kontrol grubu tarafından oluşturulmuş referans değerinden, anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda HSP70 için; AMİ sonrası hızla dolaşıma çıkabilir, 

miyokard hasarı belirteci olarak kullanılabilir ve AMİ’ü sonrası inflamatuar yanıtta bir rolü 

olabilir denilmiştir. 

     Yukarıda yapılan çalışmalarda HSP70 değerleri giriş kanlarında bizim bulgularımızla 

uyumlu bulunmuştur ancak sonraki saat ve günlerde serum düzeyleri hızla azalmıştır fakat 

30. günde dahi çoğu hastanın belirlenen normal referans aralığı düzeylerine gelememiştir. 

Referans aralık düzeyine inmesi için geçen zamanı belirlemek için yeni çalışmalar 

yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

5.4. CK-18 Bulgularının Tartışması 

     CK-18 apopitozis sırasında iki korunumlu aspartat çöküntüsüde kaspazlar ile 

bölünmektedir; bunlardan biri Aspartat 396 vital veya nekrotik hücrelerde saptanamayan 

fakat birçok koşulda geliştirilmiş apopitozis ile karakterize edilen, neoepitope M30’u 

temsil etmektedir. Böylece CK'ler apopitotik belirteç olarak kullanılabilir (51). CK-18’in 

kardiyak mikrovaskuler endotelyal hücrelerin yanında vaskuler düz kas hücrelerinde de 

bulunduğu bildirilmiştir ve son zamanlarda kardiyovasküler hastalıklar için; CK-18’e 

potansiyel belirteç olacak gözüyle bakılmaktadır (52). Bialik ve arkadaşlarının (55) hem 

hayvan hem de insan üzerinde yaptıkları çalışmada, akut koroner sendrom esnasında, 

infarkt alanındaki hücrelerin yaklaşık %5-30 unda apopitoz meydana geldiği gösterilmiştir. 

Mattey ve arkadaşlarının (53) romatoit artrit (RA) hastalarında, CK18'e karşı yükselen 

antikor düzeylerinin iskemik kalp hastalığı (İKH) ile ilişkili olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmada, CK18’e karşı oluşan IgA, IgG ve IgM antikorları, İKH olan 

ve olmayan RA hastalarında, ELİSA yöntemi ile ölçülmüştür. CK-18 antikor düzeyleri ve 

inflamatuvar ve/veya kardiyovasküler hastalık belirteçleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Sonuçta CK-18’e olan IgG antikor düzeylerinin İKH olan RA hastalarında İKH 

olmayanlara göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

     Yaptığımız çalışma sonuçları göstermektedir ki, AMİ hastalarında, hastane kabulünde 

ve 24. saatte ölçülen CK-18 değerleri kontrol grubuyla benzerlik göstermekte ve 
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istatistiksel anlam ifade etmemektedir. Bu hasta grubunun 30. gün serum CK-18 düzeyleri 

ise kontrol grubundan yüksek ve istatistiksel açıdan anlam içermektedir. Semptomların 

başlangıcından sonraki 0-6 saatte başvuran hastaların ROC eğrilerinde CK-18 için eğri 

altında kalan alan oldukça düşük ve 0.48’dir. 

     Şentürk ve arkadaşları (56) AKS tanısı alan 74 hastanın serum örneklerinden CK-18 

düzeylerini ölçmüşlerdir. Bu hastalardan 17’si USAP ve 57’side AMİ tanısı almıştır, 23 

kişiden oluşmuş sağlıklı bireyde kontrol grubunu oluşturmuştur. AMİ geçiren grupta; 

semptomlar başladıktan hemen sonra acil servise girişte, 24. saatte ve 48. saatte yaptıkları 

serum CK-18 ölçümlerinde; geliş değerlerini ve 48. saat değerlerini kontrol grubu ile 

benzer bulurken, 24. saat değerlerini istatistiki anlamda yüksek bulmuşlardır. 24. saatte 

M30 değerinin artışı, AMI sonrası erken endotelial ve/veya düz kas dokusunda apoptozis 

bulunduğunu gösterir sonucuna ulaşmışlardır. 

     Bu çalışma ile bizim çalışmamızın giriş değerleri benzerlik göstermektedir, 24. saat 

değerlerimiz ile kontrol grubu değerlerimiz arasında fark olmaması bizi bu çalışmadan 

farklı kılmaktadır. Şentürk ve arkadaşlarının (56) çalışmasında oluşturdukları hasta grubu 

profiline bakıldığında bizim hasta grubumuzdan farklı olarak apopitozisi tetikleyecek risk 

faktörleri olduğu görülmektedir (sigara içen 33 kişi, diabet gibi sistemik hastalığa sahip 

olan 20 kişi, 44 hipertansiyon hastası gibi). Çalışmanın sınırlamalarında da, girişteki 

değerlere göre 24. saatteki CK-18 artışı için istatistiksel olarak anlamlı olsada nispeten 

küçüktür demişlerdir. Her iki çalışma da, az sayıda hasta ile sınırlıdır. Bu bulgulardaki 

genellemeyi sınırlayabilir ve bundan dolayı sonuçlar daha fazla sayıda hasta ile 

doğrulanmalıdır. 

     Adlbrecht ve arkadaşları (54) AKS’lu hastalarda sistemik inflamasyon ve apopitozisin 

temel rol oynadığını düşünmüşler ve 110 hastayı kapsayan bir çalışma yapmışlardır. Bu 

çalışmada hasta grubu, 39 Mİ’lü, 37 USAP’li, 34 SAP’li hastalardan oluşmaktadır. Mİ 

geçiren hastalarda koroner kan örnekleri trombektomi cihazları (X-sizer) tarafından 

sağlanmıştır. CK-18, Mİ geçiren hasta grubunda ELİSA yöntemiyle ölçülmüştür ve bilinen 

belirteçlerden cTnT ve CK ile kıyaslanmıştır. ROC eğri analizlerinde eğri altında kalan 

alan; CK-18 için 0.925, cTnT için 0.62 ve CK için 0.858 olarak bulunmuştur. AMİ geçiren 

olgularda CK-18; koroner tıkanma bölgesinde periferal kan örneklerine kıyasla önemli 

oranda yüksek bulunmuştur. CK-18 miyokardiyal hasarı tespit için cTnT ve CK ile 

karşılaştırıldığında üstün bir belirteç olarak önerilmiştir. 

     Bizim çalışmamızda semptomların başlangıcından sonraki 0-6 saatte başvuran 

hastaların ROC eğrilerinde, CK-18 için bulunan değer oldukça düşük ve 0.48’dir. 
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Adlbrecht ve arkadaşları (54) hastaların kan örneklerini koroner tıkanma bölgesinden 

almışlardır, zaten periferal kan örneklerine görede yüksek bulmuşlardır, biz periferal kanda 

çalıştığımızdan bulgularımız arasındaki farkın kan örneklerinin alınma yerlerinden 

kaynaklandığı  kanaatindeyiz. 

     Yaptığımız çalışmada 30. gün kan örneklerinde CK-18 değerleri yüksek ve istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Literatürde bu zaman dilimini kapsayan CK-18 ile ilgili bir 

çalışmaya rastlayamadık. İskemi- reperfüzyon sonrası oluşan endotelyal disfonksiyon, 

trombositlerin yol açtığı mikrovasküler tıkanıklık, ödem ve oksidatif hasar mikrovasküler 

disfonksiyona yol açar. Mikrovasküler disfonksiyonun oluştuğu kalp bölgelerinde 

reperfüzyon döneminde kan akımı kısıtlanır ve hipoperfüze alanlar gözlenir, kalp yeniden 

damarlanmaya (neovaskülarizasyon) başlar (131,132). Reperfüzyonun erken dönemlerinde 

ortaya çıkan koroner endotelyal disfonksiyonun, köpek ve kedi kalplerinde yapılan 

çalışmalarda 4-12 haftaya kadar sürebildiği gösterilmiştir (133). Bizim hastalarımızda da 

bu süreç zarfında mikrovasküler endotelial dokuda apopitozis geliştiği ve CK-18 

düzeylerinin artmasına yol açtığı kanaatindeyiz. 

 

Sonuç olarak; 

a) H-FABP’nin AMİ geçiren olgularda semptomların başlamasından sonraki akut fazda 

periferal kan dokusunda konsantrasyonunun tespit edilebilir olduğu, AMİ'nün erken teşhisi 

için tanısal doğruluğa sahip olduğu ve geleneksel kardiyak belirteçlere iyi bir alternatif 

olduğu görülmüştür. 

b) OX-LDL’nin AMİ için önemli bir risk faktörü olduğu, Mİ erken teşhisinde periferal 

kanda tespitiyle tanısal değerinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

c) Mİ sonrası lipid düşürücü tedavinin yanısıra antioksidan tedavininde gerekli olabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

d) HSP70’in Mİ sonrası kan düzeylerinin belirlenmesi ile tanıya gidilebileceği, Mİ 

teşhisinde cTnI ile beraber tanısal doğruluğu artırmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

e) Mİ sonrasında CK-18’in iskemi reperfüzyon sonucu mikrovasküler endotelial dokudan 

salgılanarak kan serum seviyelerinin tespit edilebilir olduğuna fakat AMİ erken teşhisinde 

tanısal doğruluğu göstermede yeterli olamayacağı sonucuna varılmıştır. 
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6. ÖZET 

    Amaç: AMİ’ü teşhisi ve prognozunu belirlemede CK-18, HSP70, H-FABP ve OX-LDL 

gibi biyokimyasal belirteçlerin önemini, aralarındaki korelasyonu ve CK-MB, cTnI gibi 

bilinen kardiyak parametrelere karşı üstünlükleri olup olmadığını belirlemek 

amaçlanmıştır. 

    Gereç ve Yöntem: Çalışma; semptomlar başladıktan 6 saat içinde acile başvuran ve giriş 

troponin değerleri yüksek, ilk defa Mİ geçiren 45-65 yaş arası 40 erkek bireyden alınan 

kanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu hastaların ilk başvuruda, 24. saat ve 30.gün 

sonrasında venöz kan örnekleri toplanmıştır. Bu parametrelerin sağlıklı bireylerdeki 

referans aralığının belirlenebilmesi amacıyla, hasta grubumuzla benzer yaş ve cinsiyet 

dağılımı gösteren 30 sağlıklı gönüllü erkek bireyden de kan örnekleri alınmıştır. Gruplar; 

grup I (0-6 saat kan değerleri), grup II (24. saat kan değerleri), grup III (30. gün kan 

değerleri) ve grup IV (Kontrol grubu kan değerleri) şeklinde düzenlenmiştir. HSP70, CK-

18, H-FABP ve OX-LDL düzeyleri ELİSA tekniği ile çalışan ticari kitlerle, CK-MB ve 

cTnI parametreleri ise kemilüminesans metodu ile ölçülmüştür. 

    Bulgular: Hastaların girişteki kan değerlerine bakıldığında: HSP70, H-FABP ve OX-

LDL’nin; 24. saatteki değerler için HSP70 ve H-FABP’ nin ve 30. gün kan değerleri için 

ise CK-18, OX-LDL ve HSP70’in kontrol grubundaki değerlere oranla önemli düzeyde 

yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. HSP70 ve cTnI arasında pozitif 

korelasyon olduğu saptanmıştır. 

     Sonuç: Bulgularımız; H-FABP’nin AMİ'nün erken teşhisi için tanısal doğruluğa sahip 

olduğunu, OX-LDL’nin AMİ için önemli bir risk faktörü olduğunu, Mİ erken teşhisinde 

periferal kanda tespitiyle tanıyı kuvvetlendirebileceğini, Mİ sonrası antioksidan tedavinin 

de gerekli olabileceğini, HSP70’in MI teşhisinde cTnI ile beraber tanısal doğruluğu 

artırmakta olduğunu ve prognostik değer taşıdığını, CK-18’in iskemi reperfüzyon sonucu 

mikrovasküler endotelial dokudan salgılanarak kan serum seviyelerinin tespit edilebilir 

olduğunu fakat AMİ erken teşhisinde tanısal doğruluğu göstermede yeterli olamayacağını 

göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, CK-18, H-FABP, OX-LDL, HSP70, 

CKMB, cTnI 
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7. ABSTRACT 

     Objective: It is aimed to determine the importance of biochemical markers such as OX-

LDL, CK-18, HSP70, H-FABP in the diagnosis and prognosis of acute myocardial 

infarction. Additionally, it is sought to determine the correlation between them, and to 

analyze if there are advantages of these biomarkers to well-known cardiac parameters such 

as CK-MB, cTnI. 

     Materials and Methods: The study was performed on blood samples taken from 40 male 

individuals who provide the properties of: between the ages of 45-65, admitted to the 

emergency room within 6 hours of symptoms starting, entrance of troponin values were 

high, and MI for the first time. Venous blood samples of  first application, 24th hour and 

30th day were collected for these patients. In order to determine the reference range of 

these parameters in healthy male volunteers, blood samples were collected just for one 

time from 30 healthy male subjects who has shown similar age and sex distribution with 

our patients. The groups were organised in the form of: group I (blood samples at the 

entrence), group II (24.hour blood values), grup III (30 days of blood values), and grup IV 

(control group, blood values). HSP70, CK-18, H-FABP OX-LDL levels were measured 

with commercial kits which works with ELISA technique, and the CK-MB and cTnI 

parameters measured according to the principles of the chemiluminescence. 

     Results: When the results of blood samples were analyzed it was seen that: HSP70, H-

FABP and OX-LDL for the entrance of blood values; HSP70 and H-FABP for the 24th 

hour blood samples and CK-18, OX-LDL and HSP70 for the 30th day blood samples were 

significantly higher than the control group and they were statistically significant. 

Additionally, a positive correlation was found between HSP70 and cTnI.  

     Our findings showed that; The H-FABP has a diagnostic accuracy for early detection of 

AMI, OX-LDL is an important risk factor for AMI, early detection of MI diagnosis is 

possible with the detection of OX-LDL in the peripheral blood, antioxidant therapy may be 

necessary in post-MI, in the diagnosis of MI, HSP70 increases the diagnostic accuracy 

with cTnI and carries prognostic value, the blood serum level of CK-18 is detected, as a 

result of ischemia-reperfusion by the release in the microvascular endothelial tissue 

whereas, CK-18 is not sufficient to demonstrate the diagnostic accuracy of early detection 

of AMI. 

 

Key words: Acute myocardial infarction, CK-18, H-FABP, OX-LDL, HSP70, CKMB, 
cTnI 
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Taşyürek olmak üzere tüm asistan arkadaşlarıma, Yrd. Doç.Dr. Aysel Kıyıcı’ya, 

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yazıcı'ya, Uzman Rahim 

Kocabaş’a ve tüm Biyokimya Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez 

Biyokimya Laboratuvarı çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca tezin hazırlanmasındaki 

katkılarından ve fedakarlıklarından dolayı eşim Arzu Erener'e, moral kaynağım kızım 

Damla Melis Erener'e, ihtiyacımız olduğunda herzaman yanımızda olan anneme, babama 

ve eşimin ailesine teşekkürü borç bilirim. 

 

                                                                             Dr. Gündüz Ayhan Erener 
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