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İnsülin direnci; başlıca yağ dokusu, iskelet kası ve karaciğer hücreleri gibi hedef dokularda 

insülinin azalmış etkisine bağlı olarak, glukozun hücre içine alımının azalması şeklinde tanımlanır ve 

hem obezite hem de T2DM’nin karakteristik özelliğidir. İnsülin direnci gelişiminde insülin sinyal 

mekanizmasını ilgilendiren postreseptör düzeydeki defektler önem kazanmaktadır. İnsülin reseptör 

substratının (IRS), fosfotidilinositol 3 kinaz (PI3K)’ın düzenleyici etkiye sahip p85α alt ünitesine 

bağlanması, PI3K aktivasyonu ile sonuçlanmakta ve Akt’nin de içinde yer aldığı yolakların aktivasyonu 

gerçekleşmektedir. Bu durum, insülinin metabolik etkileri kadar, hücre büyümesi çoğalması, 

farklılaşması ve mitojenik etkilerinin oluşması için de gereklidir. T2DM’li ve obez hastalarda, insülin 

reseptörünün aşağı yönündeki PI3K insülin sinyal sisteminin p85α alt ünitesinde  oluşan değişikliklere 

bağlı olarak baskılanmasıyla yolak aktivasyonunun bozulduğu insülin direncininin tetiklendiği 

bilinmektedir.  

Çalışmamızda ilk kez Türk toplumunda 427 diyabetik (206 obez ve 221 nonobez) ve 413 

diyabetik olmayan (138 obez ve 275 nonobez) olmak üzere toplam 840 bireyde, insülin sinyal yolunda 

anahtar protein olarak bilinen p85α alt ünitesini kodlayan PIK3R1 genindeki 6 tek nükleotid 

polmorfizminin (SNP), T2DM ve ilgili diğer fenotipik özellikler ile ilişkisi araştırılmıştır. Bu SNP’ler; 

rs3756668 (3' UTR), rs706713 (ekzon 1), rs3730089 (ekzon 6), rs7713645 ve rs7709243 (intron 1), 

rs1550805 (intron 6)’dır. Çalışmalarımızda, SNP rs706713, tip 2 diyabet ile önemli düzeyde ilişkili 

bulunmuştur. Ayrıca SNP rs706713’ün obez ve non-obez gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, 

özellikle non-obezlerde hastalıkla güçlü ilişkisinin varlığı ortaya konmuştur. SNP rs3730089 

(Met326Ile) değişiminin tip 2 diyabet ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. İntron 1’de lokalize SNP’lerden 

rs7709243 değişiminin obez bireylerde, SNP rs7713645 değişiminin ise non-obezlerde hastalıkla ilişkil 

olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). rs1550805’in ise vücut kitle indeksi (p=0,007) ve serum c-peptid 

düzeyi (p=0,023) ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.  

Bu yönüyle çalışmamız; insülin sinyal akışında kritik öneme sahip önemli bir aday gen olan 

PIK3R1’in T2DM ve obezite gelişimindeki rolünü desteklemektedir. 

 

Anahtar sözcükler: Obezite, PI3K/Akt sinyal yolu, PIK3R1, SNP, Tip 2 Diabetes Mellitus,  
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SUMMARY 
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SELÇUK UNIVERSITY 

HEALTH SCIENCES INSTITUTE 
 

The role of PIK3R1 (phosphotidylinositol 3 kinase p85 alpha regulatory subunit 

1) gene polymorphisms on development of insulin resistance, involved in the 

pathogenesis of obesity and type 2 diabetes 

 

Insulin resistance is mainly defined as decreased glucose uptake depending on reduced insulin 

effects on target tissues such as fat, skeletal muscle and liver,  and it is characteristic feature of both 

obesity and T2DM. Postreceptor defects releated insulin signaling is important in developing insulin 

resistance. Binding insulin receptor substrate (IRS) to p85α regulator subunit of phosphoditilinositol 3 

kinase (PI3K) results in PI3K activation and subsequently the activation of some pathway including 

Akt recruitment occurs. This case is necessary not only for metabolic effects of insulin but also cell 

growth, proliferation, differentiation and mitogenic effect. It is known that insulin resistance is trigered 

in obese and nonobese T2DM patients via the inhibition of downstream insulin receptor in PI3K 

signalling pathway due to the changes in PIK3R1 protein. 

For the first time in Turkey the relationship between 6 single nucleotide polymorphism (SNP) 

in PIK3R1, which is known key protein in insulin signaling pathway, and T2DM and T2DM-related 

phenotypic features was investigated on 427 diabetic and 413 non diabetic,  totally 840 participants in 

our study.   

These were rs3756668 (3' UTR), rs706713 (exon 1), rs3730089 (exon 6), rs7713645 and 

rs7709243 (intron 1), rs1550805 (intron 6).  As a resul of study,  SNP rs706713 was found significantly 

related to T2DM, and when obese and non-obese groups were evaluated separately,  a significant 

relation between rs706713 and the disease in non obese group was found.  It was also found that SNP 

rs3730089 (Met326Ile) was related with T2DM. The other findings were while rs7709243C>T 

polymorphism localised intron 1 on PIK3R1 gene was related to disease in obese individuals, SNP 

rs7713645 changing was related to disease in non-obese individuals (p<0,05), and rs1550805 was 

significantly related with BMI (p=0,007) and serum c-peptide level (p=0,023). 

In this respect, our study supports the role of a significant candidate gene PIK3R1 which has 

critical importance in insulin signalling in obesity and T2DM incidence. 

 

Key words: Obesity, PIK3R1, PI3K/Akt signalling pathway, SNP, Type 2 Diabetes Mellitus, 
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1. GİRİŞ 

Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM), yüksek kalorili beslenme, azalmış fiziksel 

aktivite gibi çevresel faktörler ile poligenik arka plan arasındaki etkileşimler sonucu 

ortaya çıkmakta, yaygınlığı ve sıklığı ise Türkiye ve dünyada giderek artmaktadır. 

Başta kalp ve damar sistemi hastalıkları olmak üzere kronik ve hasar bırakıcı pek çok 

hastalığın eşlik etmesi nedeniyle bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde 

etkilemesinin yanı sıra, hem diyabetin hem de eşlik eden hastalıkların tedavi 

maliyetleri, yaygınlığı göz önüne alındığında, T2DM’yi toplum sağlığını tehdit edici 

bir unsur olarak karşımıza çıkarmaktadır (American Diabetes Associaton; ADA 2015). 

Obezite ise insülin direncine yol açması nedeniyle T2DM etiyolojisinde yer 

alan en önemli faktörlerden birisidir. Obezite yaygın görülmesi ve hızlı artış 

göstermesiyle birlikte pek çok kronik hastalığın eşlik ettiği, bu hastalıklara bağlı 

belirgin mortalite artışı ile yakından ilişkisi olan ve sağlığın bozulmasına etkisi 

açısından değerlendirildiğinde halk sağlığını tehdit eden hastalıklar arasında ilk 

sıralarda yerini almaktadır (World Health Organization; WHO 2000). 

T2DM ve obezite sıklıkla ailesel geçiş gösteren hastalıklar olup, aile öyküsü 

olan bireylerde risk artışının olduğu, bilinmektedir (Lyssenko ve ark 2005, Reilly ve 

ark 2005). T2DM ve obezitenin genetik geçişinde, birden fazla genin dahil olduğu 

karmaşık bir geçiş sözkonusudur (Lyon ve Hirschhorn 2005). 

Obezite ve T2DM’nin en önemli ortak karakteristik özelliği, insüline karşı 

hedef hücrelerinin gösterdiği dirençtir. Başlıca yağ dokusu, iskelet kası ve karaciğer 

hücreleri gibi hedef dokularda insülinin azalmış etkisine bağlı olarak, glukozun hücre 

içine alımında ortaya çıkan azalma; insülin direnci olarak tanımlanır (Mather ve ark 

2013). İnsülin, hedef dokulardaki aktivasyonunu PIK3/Akt yolu üzerinden 

gerçekleştirmektedir (Zick 2003). PI3K, insülinin olduğu kadar leptinin de metabolik 

etkilerini gerçekleştirdiği yolaklarda yer almaktadır (Jamshidi ve ark 2006). 

İnsülinin hedef dokularda aktivasyon gösterebilmesi için gerekli olan 

metabolik yolaklarda görev alan proteinlerden herhangi birindeki bir bozukluk ya da 

değişikliğin insüline direncin gelişmesine neden olabileceği bilinmektedir (Okada ve 

ark 1994, Abdul-Ghani ve Cusi ve ark 2000, DeFronzo 2010). İnsülinin hedef 
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dokulardaki aktivitesinde iş gören yolaklardaki proteinleri kodlayan genler hem 

obezite hem de T2DM gelişiminde aday gen olarak tanımlanmaktadır. Bugüne kadar 

tanımlanmış bu aday genlerden en kuvvetli ilişkilendirilen bazı genler, T2DM için 

PPARG, CAPN10, HNF4A ve TCF7L2 (Cox ve ark 2004, Silander ve ark 2004, 

Barroso ve ark 2006, Damcott ve ark 2006, Florez ve ark 2007), obezite için ise FTO, 

MC4R, BDNF, SH2B, leptin ve leptin reseptör genleridir (Chagnon ve ark 2002, 

Hinney ve ark 2010). 

Genlerde ortaya çıkan ve genellikle tek nükleotid polimorfizmi (single 

nucleotide polymorphism; SNP) şeklinde rastlanan polimorfizmlerin bazıları, genin 

bioyolojik işlevini değiştirerek protein yapısında değişikliğe neden olabilmektedir. 

Ancak intronik ve düzenleyici bölgelerde yer alan ve işlevsel olmayan çoğu SNP, 

protein yapısında değişiklik yapmamakla birlikte genlerin ifadesini 

etkileyebilmektedir. Bu değişiklikler ayrı ayrı veya birlikte kümülatif etki göstererek 

T2DM ve obezite gibi poligenik hastalıklara yatkınlık oluşturabilmektedirler (Lyon ve 

Hirschhorn 2005, Glamočlija ve Čaušević 2010). Genetik çeşitliliğin T2DM ve obezite 

üzerindeki etkisini incelemek için yapılan aday gen çalışmaları ve genom boyu ilişki 

analizleri ile çok sayıda gen ve varyantın bu hastalıkların zemininde rol oynadığına 

dair oldukça güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar T2DM ve obezitenin karmaşık 

genetik yapısını teyid etmekte ve varyasyonların bu hastalıkların kalıtılmasında önemli 

katkı sağladığını kanıtlamaktadır. 

Bu aday genlerden olduğu bilinen PIK3R1 geni (Barroso ve ark 2003), 

fosfotidilinositol 3-kinaz (PI3K)’ın düzenleyici alt ünitesi olan p85α’yı kodlamaktadır 

(Vanhaesebroeck ve ark 2005). İnsülin direnci gelişmiş farelerde yapılan, insülin 

reseptör, insülin reseptör substratları ve PIK3R1 genlerinin farklı kombinasyonlarda 

baskılandığı (knockout) in vivo çalışmalarda p85α alt ünitenin ifadesindeki azalmanın 

insülin sinyalizasyonunu düzelttiği ve glukoz homeostazisini ayarladığı yönünde 

bulgular elde edilmiştir (Mauvais-Jarvis ve ark 2002). Diğer in vivo çalışmalarda ise 

p85α alt ünitesindeki artışa bağlı olarak, artan alt ünitenin p85/p110 heterodimerik 

(PI3K) kompleksi ile yarışa girerek (Ueki ve ark 2002) iskelet kaslarında insülin 

direncini tetiklediği tespit edilmiştir (Barbour ve ark 2004). PI3K aktivitesinin 

düzenlenmesinin insülin sinyalizasyonun-daki kritik önemi, PI3K’nın terapötik 

yaklaşımlar için de hedef olabileceğini düşündürmektedir. PI3K, tip 2 diyabet ile 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbour%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14633976
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olduğu kadar obezite ile de ilişkili olduğu bilinen aday genlerle düzenlenen metabolik 

yolakların pek çoğunda, doğrudan ya da dolaylı olarak yer aldığı için, insülin direnci 

zemininde obezite ve/veya diyabet gelişiminde rol oynamaktadır. 

İn vivo çalışmaların yanı sıra PIK3R1 genindeki varyasyonların insülin direnci 

gelişme riski ile birlikte yağ dokusu artışına ve dolayısıyla da obeziteye yol açtığına 

dair popülasyon temelli ilişki çalışmaları da bulunmaktadır. Bununla birlikte, PIK3R1 

genindeki SNP’lerin Tip 2 diyabet gelişimiyle ilişkisini araştıran farklı 

popülasyonlarda yapılmış çalışmalar da mevcuttur. PIK3R1 geninde yer alan intronik 

SNP IVS4+82’nin insülin direncine bağlı vücut kitle artışı ile birlikte ortaya çıkan 

bozulmuş insülin etkilerine bağlı olarak T2DM gelişim riskini artırdığı rapor edilmiştir 

(Barroso ve ark 2003, Małodobra ve Dobosz 2008). PIK3R1 genindeki Met326Ile 

değişikliğinin T2DM riskini artırdığı bulguları literatürde yer alırken (Chen ve ark 

2005, Jamshidi ve ark 2006), bu aminoasit değişikliğinin diyabet açısından artmış bir 

risk oluşturmadığına dair raporlar da bulunmaktadır (Hansen ve ark 1997, Hansen ve 

ark 2001). 

PIK3R1 geninde yer alan ve çalışmamıza da konu olan diğer SNP’lerin de, 

vücut kitle indeksi (VKİ), insülin direnci, açlık ve tokluk kan glukoz düzeyleri gibi 

değişkenleri ele alarak T2DM ile ilişkisini inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. 

PIK3R1 geninin proteine çevrilmeyen UTR (untranslated region) dizilerini kodlayan 

bölgelerindeki bazı SNP’lerin, özellikle 3'UTR bölgesindeki SNP rs3756668 

değişikliğinin, gen ifade düzeyini değiştirerek (Malodobra ve ark 2011, Malodobra 

2011) insülin direnci riskini artırmasının yanısıra vücut kitle indeksi ile de ilişkili 

olduğu ve diyabetin ortaya çıkması açısından yüksek risk oluşturduğu bildirilmiştir 

(Malodobra ve ark 2011). Ekzon 1’de bulunan SNP rs706713 değişiminin sessiz bir 

değişim olmakla birlikte protein işlevini azalttığı yönünde raporlar da bulunmaktadır 

(Rai ve ark 2012). 

PIK3R1 üzerindeki 8 adet tSNP (tagging SNP)’i kapsayan, ikiz kadın 

bireylerden oluşan geniş popülasyonlu bir çalışmada, PIK3R1 genindeki bu tSNP’lerin 

serum leptin düzeyi, vücut yağ kütlesi ve glukoz/insülin homeostazı üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır (Jamshidi ve ark 2006). Araştırma sonucuna göre; bu tSNP’lerden 

özellikle rs1550805’in, serum leptin düzeyi, VKİ, vücut ağırlığı ve bel çevresi 

genişliği ile belirgin olarak ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra intronik 
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SNP’ler rs7713645 ve rs7709243’ün VKİ ile, rs7709243’in ise vücut ağırlığı ile 

birlikte toplam ve santral yağlanma ile ilişkisinin belirgin olduğu bulunurken her iki 

tSNP’nin açlık kan glukozu ve oral glukoz uygulanmasından 2 saat sonraki kan glukoz 

düzeyi ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir. SNP rs706713’ün ise santral ve genel obezite 

skorları yanı sıra glukoz ve insülin değişkenleri açısında da belirgin bir etkisi 

belirlenmemiştir (Jamshidi ve ark 2006). 

PI3K enziminin p85 düzenleyici alt ünitesini kodlayan PIK3R1 genindeki 

polimorfizmlerin insülin direnci, obezite ve tip 2 diyabetin yanı sıra kanser gibi 

hastalıkların gelişimi ile de ilişkili olduğu bulunmuştur  (Conne ve ark 2000, Nelsoe 

ve ark 2006, Chen ve ark 2010, Malodobra ve ark 2011). Gen polimorfizmlerinin obez 

ve kanserli bireylerdeki gen ifade düzeyleri ve hastalıklarla ilişkisi üzerine yapılan 

çalışmalarda intronik varyantların da önemli etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Jamshidi 

ve ark 2006, 2007, Chen ve ark 2006, Kwon ve ark 2011, Wang 2012). 

Çalışmamızda; PIK3R1 genindeki polimorfizmlerin Tip 2 diyabet, obezite ve 

kanser gibi hastalıkların gelişimi ile ilişkili olması ve T2DM tedavisinde kullanılan 

bazı ilaçların etkisiyle insülin duyarlığının ortaya çıkmasına katkıda bulunan genlerin 

PI3K/Akt sinyal yolunu direkt ya da indirekt olarak etkilemesi nedeniyle bu yoldaki 

anahtar protein olan PIK3R1 genindeki polimorfizmlerin ilk kez Türk toplumunda 

obez ve obez olmayan Tip 2 diyabetik bireylerde taranması hedeflenmiştir. Bu amaçla 

PIK3R1 geninin 3'UTR bölgesindeki SNP rs3756668, ekzon 1 ve 6’da yer alan 

sırasıyla SNP rs706713 ve rs3730089, ile intronik SNP’ler olan rs7713645, rs7709243 

ve rs1550805 değişikliklerinin T2DM ve ilişkili oldukları klinik özellikler üzerine 

etkilerinin belirlenmesine yönelik yaptığımız çalışma sonuçlarının, literatüre önemli 

katkılar sağlamasının yanı sıra T2DM ve ona eşlik eden hastalıkların erken tanısında 

ya da tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayacağını 

düşünmekteyiz. 

1.1. Diabetes Mellitus 

1.1.1. Tanımı ve Sınıflandırılması 

Diabetes Mellitus insulin sekresyonunda, insulinin etkilerinde veya her 

ikisinde ortaya çıkan bir bozukluktan kaynaklanan, hiperglisemi ile karakterli bir grup 

metabolik hastalığı ifade etmektedir (ADA 2014). Bu hastalıkta karbonhidrat, yağ ve 
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protein metabolizmasındaki bozuklukların sonucu olarak birçok organda yetmezlik 

bulguları ortaya çıkmaktadır (Alberti ve  Zimmet 1998). Hastalık tablosunda rastlanan 

hiperglisemiye, poliüri, polidipsi, kilo kaybı ve bazen de polifaji ve görmede 

bulanıklık eşlik etmektedir. Çocuklarda kronik hiperglisemiye bağlı olarak, büyüme 

geriliği ve enfeksiyonlara yatkınlık da sıklıkla görülmektedir (ADA 2014). 

Tip 1 ve Tip 2 diyabet olmak üzere başlıca iki tip diyabet vardır. Tip 1 Diabetes 

Mellitus (T1DM) pankreasın beta (β) hücrelerinin otoimmün harabiyetine bağlı olarak 

ortaya çıkar ve insülin salgılanmasında tam bir yetmezlik sözkonusudur. Tip 1 

Diyabetli bireyler yaşam boyu insülin desteğine gereksinim duyarlar ve tüm diyabet 

vakalarının yaklaşık %10’unu oluştururlar. Tip 2 diabetes Mellitus ise insülin 

etkilerine karşı oluşan direncin ve bu direnci telafi etmek için ortaya çıkan insülin 

salgısındaki yetersizliğin bileşimi olarak karşımıza çıkmaktadır ve diyabet vakalarının 

yaklaşık %90-95’ini oluşturmaktadır (ADA 2014). Göreceli olarak insülin yetmezliği 

gösteren bu hastalar, en azından başlangıç safhasında sıklıkla da hayatları boyunca 

insülin tedavisine ihtiyaç duymamaktadırlar (ADA 2015). 

T1DM ve T2DM’den başka bazı spesifik diyabet tipleri ve gestasyonel diyabet 

de bulunmaktadır (Çizelge 1.1). 
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Çizelge 1.1. Diyabetin etiyolojik sınıflandırılması (Dinççağ 2011). 

 

Son 10 yılda diyabet tanı ve sınıflamasında glukoz metabolizmasındaki diğer 

bozuklukları da kapsayacak şekilde değişiklikler yapılmıştır. Son yıllarda diyabet tanı 

ve sınıflandırma kriterleri içine glukoz metabolizmasındaki değişiklikler de dahil 

edilmiştir. Amerikan Diyabet Birliği (ADA) 1997 yılında yayınladığı yeni tanı ve 

sınıflandırma kriterleri 1999 yılında Dünya Sağlık Örgütü (World Health 

Organisation; WHO) tarafından pek az değişkliklerle kabul edilmiştir. ADA’nın 

bozulmuş açlık glukozu (Impaired Fasting Glucose; IFG) tanımını eklemesi 2003 

yılında gerçekleşmiştir. WHO ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (International 

Diabet Federation; IDF) 2006 yılındaki raporlarında 1999 kriterlerinin korunmasını 
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benimsediklerini bildirmişlerdir. Günümüzde diyabet tanımlaması için bu düzenleme 

kabul edilmektedir (Çizelge 1.2) (Dinççağ 2011). 

Çizelge 1.2. Diyabetes Mellitus ve glukoz metabolizmasının diğer bozukluklarında 

tanı kriterleri (Dinççağ 2011). 

 

 Sağlıklı bireylerde glukozun uyarması ile pankreas β hücrelerinde karakteristik 

bifazik insülin salınımı ortaya çıkmaktadır. İlk faz olan akut faz, glukoz alımını takiben 

ilk 1-2 dk içerisinde başlar ve yaklaşık 10 dk içerisinde sona erer. İkinci faz ise daha 

uzundur, onuncu dakikadan sonra başlar ve hiperglisemi var olduğu sürece devam 

eder. T2DM’de bu ilk faz neredeyse kaybolmuş gibiyken ikinci faz kısmen de olsa 

korunmuştur (Perley ve Kipnis 1967). İnsülinin salgılanmasında iki tip dalgalanma söz 

konusudur. Ani dalgalanmalar her 8-15 dk da bir tekrarlanmaktadır ve glukoz 

düzeyindeki değişikliklerden bağımsız gibi görünmektedir. Daha yavaş olan 

dalgalanmalar ise her 80-120 dk da bir tekrarlar ve glukoz konsantrasyonun-daki 

değişikliklerle yakından ilişkilidir (Mitrakou ve ark 1992). O'Meara ve ark (1993)’na 

göre bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve T2DM’li hastalarda bu ikinci 

dalgalanmalarda aksama bulumaktadır. Özellikle BGT olan bireylerde oral glukoz 

alımını takiben, gecikmiş ve zayıflamış bir insülin cevabının oluştuğu gözlenmiştir 

(Mitrakou ve ark 1992). Bu durum insülin salgılanmasının glukoz uyarımlı olarak 

düzenlenmesindeki bozukluğa işaret etmektedir (O'Meara ve ark 1993). 

1.1.2. Tip 2 Diyabetin Etiyopatogenezi 

Diyabetin etiyolojisinde yer alan ana faktörler yaş, obezite, ailede diyabet 

varlığı ve fiziksel inaktivitedir (Forouhi ve Wareham 2014). T2DM’nin nedenleri hem 
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genetik hem de çevresel faktörleri içermesi açısından multifaktöriyeldir. İnsülinin 

sentezlenip salgılandığı pankreas β hücrelerinin işlevlerinde azalmanın yanı sıra, 

başlıca hedef dokular olan kas, karaciğer ve yağ dokusu ile pankreasın insüline 

duyarlılığı da olumsuz yönde etkilenmiştir (Şekil 1.1). Pankreasın β hücrelerinin 

işlevlerinde azalma ve insülin duyarlılığındaki düşüşün her ikisi de diyabetin 

patogenizinde önemli rol oynamaktadır (Scheen 2003). 

 

Şekil 1.1. T2DM patogenezinde yer alan hiperglisemi ve serbest yağ asitlerinin artışı 

(Stumvoll ve ark 2005). Hiperglisemi ve serbest yağ asidi artışı T2DM’nin sonucu 

olarak ortaya çıkarken, aynı zamanda β hücresinde fonksiyon bozukluğu ve insülin 

direnci oluşumuna neden olarak T2DM oluşumuna neden olurlar. 

 

T2DM’de spesifik etiyoloji tam olarak bilinmese de, T2DM hastalarında β 

hücrelerinin otoimmün yıkımı sözkonusu değildir. Hepsi olmasa da hastaların çoğu 

obezdir ve obezitenin insülin direncine neden olduğu bilinmektedir. T2DM 

hastalarının insülin düzeyleri normal ya da yükselmiş olabilir. β hücreleri sağlam olan 

hastalarda daha yüksek kan glukoz düzeylerinin, daha yüksek insülin değerleri ile 

sonuçlanması beklenirken bu hastalarda insülin salgılanmasının bozukluğu ve insülin 

direnci ile baş etme konusunda yetersiz kaldığı görülmektedir (ADA 2015). 

T2DM’nin patogenezinde yer alan insülin direnci ve β hücrelerinin fonksiyon 

bozukluğunun sürece dahil olmaları birbirinden farklı zaman dilimlerinde 

gerçekleşmektedir (Taylor 2013). İnsulin etkilerindeki azalma; yetersiz insulin 

sekresyonundan ve/veya komleks yolakların bir ya da daha fazla noktasında insuline 
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karşı oluşan doku cevabının azalmasından kaynaklanabilmektedir. İnsulin 

sekresyonundaki bozulma ve insulin etkilerinde oluşan aksaklıklar aynı hastada 

sıklıkla bir arada bulunurlar. Ancak hangi bozukluğun tek başına hipergliseminin 

primer etkeni olduğu genellikle belirsizdir (ADA 2014). İnsülin direncinin T2DM 

oluşumuna yol açan bir dizi olayı başlattığı düşünülmektedir. Ancak klinik tablonun 

ortaya çıkmasında ilerleyici β hücre yetmezliğinin gelişmesi gerekmektedir 

(Gastaldelli ve ark 2004). Bu nedenle insülin direncinin sıklıkla diyabet tanısı 

konulmadan yıllar önce geliştiği, başlıca kas, karaciğer ve yağ dokusu olmak üzere 

hedef dokuların insüline olan cevabındaki azalmanın olduğu ve daha sonra β hücre 

yetmezliğinin geliştiği düşünülmektedir (Wijsman ve ark 2011). 

T2DM’nin tespit edilebilen en erken bulgusu kaslarda ortaya çıkan insülin 

direncidir (Petersen ve ark 2012). Bu bozukluk glikojen sentaz etkisindeki azalmaya 

bağlı olarak ortaya çıkan glikojen sentezindeki azalma şeklinde olmaktadır (Rothman 

ve ark 1995). Kaslardaki bu erken bulgu adacık hücre yetmezliğine bağlı olarak oluşan 

glukoz homeostazındaki dekompanzasyondan önce ortaya çıkar. GLUT4 ifadesindeki 

azalma ya da bozulmayla, periferal dokularda özellikle de kasta tam ve yeterli insülin 

cevabı oluşması sekteye uğrar (Wallberg-Henriksson ve Zierath  2001). 

İnsülin salgılanmasını etkileyen β hücrelerinin işlev kaybı; hem 

hipergliseminin başlaması hem de insülin tedavisine doğru ilerleyişin belirleyici 

faktörüdür (Cali ve ark 2009). 

İnsülin direnci ve β hücrelerinin işlev bozukluğunun etiyolojisinde farklı 

etkenler yer almaktadır. İnsülin direnci; insülin sinyal yolundaki (Cusi ve ark 2000), 

glukoz taşınması bozukluklarından (Suzuki ve Kono 1980) ya da lipotoksisiteden 

(Lelliott ve Vidal-Puig 2004) kaynaklanırken, β hücre bozukluğunun ise amiloid 

birikimi (Hull ve ark 2004), oksidatif stres (Roma ve ark 2012) ve aşırı yağ asidi 

birikimine (Cnop 2008) bağlı olarak ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 

Pankreasta insülin salınımının baskılanması ve periferal dokularda insülin 

direnci gelişmesinin yanı sıra, karaciğer işlevlerinde ortaya çıkan bozulmanın da 

T2DM gelişmesinde önemli etkiye sahip olduğu düşünülmektedir (Taylor 2013). 

T2DM’nin etiyolojisinde hem glukoz hem de yağ metabolizması bozukluklarının var 

oluşu pankreas ve karaciğer fonksiyonlarını içeren ikiz çember hipotezinin 
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gelişmesine yol açmıştır (Taylor 2013). Bu hipotezde karaciğerde ve ikincil olarak 

pankreasta lipid birikimi, kendi kendisini güçlendiren bir döngüye neden olarak 

T2DM’yi ortaya çıkarmaktadır.  Yağ asitleri bozulmuş açlık glukozu (IFG)’na yol 

açarak pankreasın da dahil olduğu bütün dokulara yağın dağılmasını artıran VLDL 

triaçilgliserol yükselişine neden olmaktadır (Şekil 1.2) (Adiels ve ark 2006, Taylor 

2013).  İnsülin, lipogenezi de novo olarak uyardığı için uzun süre yüksek kalorili besin 

alınması, insülin direnci olan bireylerde sağlıklı bireylere oranla daha kolaylıkla 

karaciğerde yağ birikimine neden olacaktır. Böylece karaciğerde yağ artışı insülinin 

hepatik glukoz üretimi üzerindeki baskılayıcı etkisinde göreceli olarak dirence neden 

olur. Karaciğer ve pankreasın bu döngüsü β hücrelerinin işlevlerinde azalmayı da 

beraberinde getirir. Pankreasta yağ asidi birikimi, gıda alımını takiben ortaya çıkan 

akut insülin salgılanmasında bozukluğa yol açmaktadır. Tokluk sonrası ortaya çıkan 

aşırı yağ asidi artışı da postbrandial hiperglisemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Taylor 

2013). 

Jannetta ve ark (2010)’nın yaptıkları çalışmalar sonucu geliştirdikleri hipoteze 

göre; T2DM’nin başlangıcında yer alan ve altta yatan mekanizması tam olarak 

anlaşılmamış olan insülin direncinin gelişiminde, nörovasküler etkileşimler özellikle 

de arterde görülen genişleme ya da uzama şeklindeki yapısal değişiklikler rol 

oynamaktadır. Bu yapısal değişiklikler, beyinciğin ön kısmında yer alan sağ lateral 

medulla oblangata üzerinde baskı oluşturmakta ve bu da pankreasın fonksiyonlarında 

oluşan hiperaktiviteyi tetiklemektedir. Artmış hiperinsülinemi de insülin direnci ve 

T2DM gelişmesi için yatkınlık oluşturmaktadır (Jannetta ve ark 2010). 
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Şekil 1.2. Glukoz ve yağ metabolizması bozukluklarının T2DM oluşumuna katkısını 

açıklayan ikiz çember hipotezinin şematik gösterimi (Taylor 2013). Artan açlık plazma 

glukoz düzeyi, yıllar içerisinde insülin salgılanmasını uyarır ve alınan fazla kalori 

karaciğerde yağa dönüştürülür. Hiperglisemi ve artan insülin salınımı, karaciğer 

döngüsünü hızlandırır ve pankreas döngüsününün dinamik kalmasını sağlar. Sonuç 

olarak yağ asitleri ve glukozun adacık hücreleri üzerindeki baskılayıcı etkileri klinik 

diyabetin başlangıcında tetikleyici mekanizmayı oluşturmaktadır. 

1.1.3. Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojisi ve Önemi 

Diyabet, yaşam tarzının değişmesi ve yaşam süresinin uzaması nedeniyle 

sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Türkiye’de 20 yaş ve üzerinde olan bireyleri 

kapsayan, 1998 yılında yapılmış Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması 

(TURDEP)’nda %7,2 olan diyabet prevalansı (Satman ve ark 2002) 2010 yılında aynı 

merkezlerde tekrarlanan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik 

Hastalıklar Prevalans Çalışması II (TURDEP II)’ye göre %90 artış ile %13,7 düzeyine 

ulaşmıştır (Satman ve ark 2013). Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 

yayınlanan Diyabet Atlası’na göre dünyada 20-79 yaş grubundaki diyabet nüfusu, 

2011 yılı sonlarında 366 milyona ulaşmış olup bu sayının 2030 yılına kadar %51 artış 

ile 552 milyona varacağı tahmin edilmektedir (IDF, Fifth Diabetes Atlas 2011). 

Diyabetteki kronik hiperglisemi; özellikle göz, böbrek, sinir hücresi, kalp ve 

kan damarları gibi farklı organlardaki uzun süreli ve hasar bırakıcı fonksiyon 

yetmezlikleri ile ilişkilidir (ADA 2014). Diyabetin uzun dönem komplikasyonları 

arasında görme kaybına yol açabilen retinopati, böbrek yetmezliğine yol açan 

nefropati, ayak ülserleri ve ampütasyonlara neden olabilen periferal nöropati ve 

gastrointestinal, ürogenital ve kardiyovaskuler semptomlara ve cinsel yetersizliğe 

neden olabilen otonom nöropati bulunmaktadır (ADA 2014). Bu yüzden diyabet, eşlik 

eden hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı komplikasyonlar nedeniyle toplum sağlığı 
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üzerinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu hastalıktan etkilenen doku ve organların 

çeşitliliği, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemesinin yansıra, sağlık 

sistemine artan maliyet getirmekte ve bu da toplumsal düzeyde sağlık hizmetlerinin ve 

kaynaklarının en çok kullanıldığı hastalık olmasına yol açmaktadır (Zhuo ve ark 2014). 

1.1.4. Tip 2 Diyabet Genetiği 

T2DM’nin güçlü genetik bileşene sahip olması konusunda pek çok kanıt 

bulunmaktadır. Monozigotlar arasında T2DM görülme sıklığı yaklaşık %70, dizigotik 

ikizlerde ise bu oran %20-30’dur (Newman ve ark 1987). Bazı ailelerde T2DM’li birey 

sayısı fazla olmakta ve bu yönüyle T2DM, ailesel yığılmalar göstermektedir. T2DM’li 

anne babaların çocuklarında hayatı boyunca diyabet gelişme riskinin yaklaşık % 40 

olduğu (Meigs ve ark 2000), anne babanın her ikisinin de T2DM olması halinde 

riskin, %70’lere çıktığı bildirilmektedir. Annenin T2DM’li olmasının, babanın 

T2DM’li olmasına göre çocukta T2DM gelişimi açısından daha büyük risk 

oluşturduğu da rapor edilmiştir (Groop ve ark 1996). Birinci derece akrabalarda T2DM 

olmasının kişide hastalık gelişme riskini üç kat artırdığı da ifade edilmektedir 

(Lyssenko ve ark 2005). Bunun yanı sıra pek çok çevresel ve genetik temelli 

faktörlerin diyabet oluşumuna katkıda bulunuyor olması T2DM’nin genetik temelinin 

anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bunlar arasında yaş, cinsiyet, etnik yapı, fiziksel 

aktivite azlığı, beslenme alışkanlıkları, tütün kullanımı, obezite ve yağ dağılımı gibi 

faktörler bulunmakta ve bunlar insülin duyarlılığı ve insülin salgılanmasını 

etkilemektedir. Bu faktörlerin pek çoğu genetik kontrol altında olsa da, bu genler 

diyabete sebep olan genler olmayabilir. Örneğin, obezitedeki insülin direnci başlıca 

intraabdominal yağ birikimi ile ilişkilidir ve bu durum genetik temele dayalı olsa da, 

pek çok insülin dirençli obezde diyabet gelişmemektedir (Warram ve ark 1990). Bu 

nedenle iştahı, enerji harcanmasını ve intraabdominal yağ depolanmasını düzenleyen 

genler diyabet genleri değil diyabetle ilişkili genler olarak değerlendirilmektedir. Bu 

genler diyabete tek başlarına neden olmazlar ve diyabet gelişimi için mutlak gerekli 

değillerdir, genetik risk faktörü olarak kabul edilirler (Gerich 1998). Ayrıca diyabetin 

zayıf bireylerde de gelişmesi farklı genetik mekanizmaların diyabet gelişiminde rol 

oynadığını düşündürmektedir. 

Tip 2 diyabet gelişiminde; pankreasın β hücre işlevi, insülinin etkili olduğu 

dokularda gerçekleşen sinyal yolakları, yağ hücrelerinin işlevleri gibi pek çok 
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mekanizmadaki bozukluklar söz konusu olduğundan tüm bu mekanizmalarda yer alan 

pek çok gen ve bunların ifade ettiği gen ürünlerindeki bozukluklar; ilgili yolağı 

etkileyebileceği için bu proteinleri kodlayan genler aday gen olarak ifade edilmektedir. 

Örneğin insülin alınımında merkezi rol oynayan ve sülfonil üre grubu ilaçların hedefi 

olan KATP kanallarını kodlayan KCNJ11 ve ABCC8 genleri, insülin sinyalizasyonunda 

önemli bir adipokin olan adiponektin ve onun gen ifadelerini düzenleyen PPARG, 

insülinin hedef dokulardaki sinyal ileti yolunda anahtar proteinler olan IRS’ler ve 

PIK3R1 proteinleri önemli aday genler olarak bilinmektedir (Şekil 1.3) (Barroso ve 

ark 2006, Florez ve ark 2007). Yine pankreas hücrelerinin sağ kalımı ve insülinin hedef 

hücredeki işlevinde rol oynayan ve diyabet geni olarak tanımlanan TCF7L2 (Damcott 

ve ark 2006), CAPN10 (Cox ve ark 2004), HNF4A  (Silander ve ark 2004) genleri de 

T2DM ile ilişkili aday genler olarak pek çok popülasyonda yapılan ilişki analizlerinde 

teyit edilmiştir (Şekil 1.3). 

Bunların yanı sıra 2007 yılından itibaren genom boyu ilişki analizleri ile bu 

aday genlerin dışında çok sayıda genin de diyabete yatkınlık oluşturmada etkili olduğu 

ortaya konmuştur (Saxena ve ark 2007, Sladek ve ark 2007, Scott ve ark 2007, 

Steinthorsdottir ve ark 2007, Burtonve ark 2007, Zeggini ve ark 2007, Zeggini ve ark 

2008, Yamauchi ve ark 2010). Yaklaşık 70 genin tip 2 diyabetle ilişkili olarak 

tanımlanmasına rağmen bu genlerin varyantlarının küçük etkileri diyabet genetiğinin 

sadece %10-15’ini açıklayabilmektedir (Sanghera ve Blacket 2012). Bu nedenle 

diyabet genetiğini ortaya koymaya yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. 

 

Şekil 1.3. T2DM gelişiminde ilişkili olduğu bilinen aday genler ve biyolojik işlevleri. 

Koyu ve altı çizili belirtilen genler en güçlü ilişkilendirilen aday genlerdir (Freeman 

ve Cox 2006).  
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1.2. Obezite 

Obezite, dünyada oldukça yaygın olarak görülen, aşırı yağ dokusu birikiminin 

belirgin olduğu (Barness ve ark 2007) ve ölümle sonuçlanabilecek birçok hastalığın 

eşlik ettiği kronik bir hastalık durumudur (Must ve ark 1999). Vücuttaki enerji 

kullanımının dengesizliğinin söz konusu olduğu obezitede alınan enerji harcanan 

enerjiden fazladır ve bu fazlalık yağ dokusu olarak birikmektedir (Kershaw ve  Flier 

2004). 

Önceleri sadece pasif enerji deposu olarak kabul edilen (Bouchard 1997) yağ 

dokusu, interlökin 6 (IL 6), IL1b, TNF alfa, leptin ve adiponektin gibi maddeler 

(adipokinler) salgılayarak aktif bir endokrin organ olarak iş görmektedir (Kershaw 

ve  Flier 2004, McArdle ve ark 2013). 

Yağ dokusundan salınan sitokinlerin inflamatuar cevap oluşturmalarının yanı 

sıra obez bireylerde kanser, T2DM, kardiyovaskuler komplikasyonlar ve otoimmün 

hastalıkların ortaya çıkmasında da etkisi olduğu ileri sürülmektedir (Trayhurn ve ark 

2006). Obezitenin inflamatuar hastalıklarla birlikte görülmesi ise, yağ hücreleri 

içerisinde makrofaj birikimi ile ilişkilendirilmektedir. Makrofajlar, ürettikleri 

sitokinlerle inflamatuar cevap oluşmasına neden olmaktadırlar (Weisberg ve ark 

2003). Sitokinler dışında, lipolize bağlı olarak kandaki triaçilgliserol (TAG) 

miktarında ortaya çıkan artışın (Sethi ve Vidal-Puig 2007), inflamaturar yolakları 

aktive etmesinin yanı sıra insülin sinyalizasyonunda bozukluklara neden olduğu 

bilinmektedir (McArdle ve ark 2013). 

Başlıca yağ dokusunda üretilen Leptin, enerji homeostazında, bağışıklık 

fonksiyonlarının düzenlenmesinde, glukoz ve lipid metabolizmasında önemli rol 

oynamaktadır (Moon ve ark 2013). Merkezi sinir sistemi yoluyla metabolizmayı 

düzenleyici etkilerinin yanı sıra, pankreatik β hücreleri, karaciğer, kas ve yağ dokusu 

gibi periferik hedef hücrelerinde doğrudan etkileri söz konusudur (Kahn ve Flier 

2000). Leptin, kas ve β hücrelerinde lipid oksidasyonunu teşvik ederek ve lipid 

sentezini inhibe ederek insülin duyarlılığına katkıda bulunmaktadır (Muoio ve ark 

1997). AMP aktivasyonlu protein kinaz (AMPK) üzerinden, yağ oksidasyonunu 

artıran ve yağ depolanmasını azaltan Leptin (Martinve ark 2006), enerji homeostazının 

düzenlenmesinde, gıda alımını azaltıp, enerji harcanmasını artırarak önemli rol oynar 

(Gautron ve Elmquist 2011). 
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İnsülin ve leptin, yağ depolanması ve glukoz metabolizmasının 

düzenlenmesinde hipotalamusa sinyal taşıyan hormonlar olarak oldukça önemli bir 

yere sahiptir (Schwartz ve ark 2000). İnsülin, kendi reseptörü ve reseptör substratı 

üzerinden PI3K ve aşağı yöndeki sinyal iletimin düzenlerken (Niswender ve ark 2003). 

Leptin, kendi reseptörüne bağlandıktan sonra bir tirozin kinaz olan JAK (Janus 

Kinase)’ın aktivasyonunu, STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) 

faktörlerini ve bu faktörlerin gen ifadelerini kontrol altına alarak tetikler. Bununla 

birlikte, leptinin JAK2 üzerinden IRS proteiniyle etkileşmelerinin ardından PI3K 

aktivasyonunun da gerçekleştiği gösterilmiştir (Munzberg ve Myers 2005). 

Yağ dokusundan salgılanan ve insülin sinyal ileti yolu ile ilişkili olan 

hormonlardan Adiponektin, karaciğerde insülin duyarlılığını ve serbest yağ asitlerinin 

oksidasyonunu artırır, glukoz çıkışını ve serbest yağ asidlerin akışını azaltır. Kasta ise, 

glukoz kullanımını ve serbest yağ asidi oksidasyonunu muhtemelen AMPK 

aracılığıyla uyarır (Tomas ve ark 2002). AMPK, glukozun insülinden bağımsız olarak 

kas içine taşınmasınında da rol oynar (Fujii ve ark 2006). 

Adiponektin sekresyonunun düzenlenmesinde insülinin düzeyinden ziyade,  

insülinin adipositler üzerindeki etkisinin ve sinyal iletiminin rol oynadığı 

düşünülmektedir (Bogan ve Lodish 1999). 

Obezite ve insülin direnciyle ilişkili diğer bir sitokin olan interlökin 6 (IL6)’nın 

ifadesinin %30’undan yağ dokusu sorumludur ve serum IL-6 düzeyleri ile serbet yağ 

asitleri düzeyleri arasında belirgin bir ilişki vardır (Bastard ve ark 2002). IL-6, STAT 

proteinlerinin aktivasyonuna yol açarak PI3K ve Akt’yi aktive etmektedir. Bu 

aktivasyon MAP kinazların aktivasyonuna neden olur (Meng ve ark 2005). Kendisi de 

bir MAP kinaz olan JNK,  serin/treonin kinaz özelliği ile IRS’yi fosforile ederek 

insülinin sinyal iletimini bozar ve insülin direncine neden olur (Hirosumi ve ark 2002). 

Yağ dokusundan salınan faktörlerden TNFα (tumor necrosis factor-α), RBP4 

(retinol-binding protein 4) ve resistin yakın zamanda obezite kaynaklı insülin direnci  
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ile ilişkili olduğu bulunan diğer adipokinlerdir (Fernández-Real ve Ricart 2003, 

Bokarewa ve ark 2005, Yang ve ark 2005). 

1.2.1. Tanısı 

Kilolu olmak ve obezite terimleri, kişinin sağlığını bozacak düzeyde anormal 

ya da aşırı yağ dokusu birikimini ifade etmektedir. Obezite ve kilolu olma durumları 

vücut kitle indeksi (VKİ)’nden yararlanılarak belirlenir. VKİ, kişinin kilogram olarak 

ağırlığının, santimetre olarak boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile elde edilir ve 

kg/m² olarak ifade edilir.  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre vücut kitle indeksinin 

cinsiyete bağlı olmaksızın 25 kg/m² ve üzeri olması, kilolu olmak olarak kabul 

edilirken, 30 kg/m² ve üzeri olması obezite olarak tanımlanmaktadır. VKİ, 18,5–24,9 

kg/m² arası olan bireyler ise normal kilolu olarak tanımlanmaktadır (WHO 2015). 

1.2.2. Obezitenin Etiyolojisi 

Obezitenin etiyolojisinde genetik bozukluklarda olduğu gibi endojen 

faktörlerin yanı sıra davranış biçimi, alışkanlıklar, çevresel ve fizyolojik etkenler, 

sosyal ve kültürel ortam gibi ekzojen faktörler de rol oynar (Racette ve ark 2003, 

Barness ve ark 2007). 

Etiyolojik faktörleri şu şekilde sınflandırmak mümkündür: 

1. Genetik faktörler 

a.Tek gen bozuklukları 

b. Poligenik obezite 

2. Çevresel faktörler 

3. Ailesel ve etnik faktörler 

4. Beslenme bileşenleri ve yeme alışkanlıkları 

5. İlaçlar 

6. Psikolojik faktörler 

7. Travma 

8. Endokrin ve metabolik hastalıklar (Atkinson 2004). 

1.2.3. Obezitenin Epidemiyolojisi ve Önemi 

Dünya Sağlık Örgütüne göre kronik bir hastalık olarak tanımlanan obezite, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygın olarak görülmekte ve hatta 

sağlığın bozulmasına katkısı açısından değerlendirildiğinde, yetersiz beslenme ve 
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enfeksiyon hastalıkları gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yerini almaktadır 

(WHO 2000). 

Yirmi birinci yüzyılın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri olarak karşımıza 

çıkan obezitenin dünya genelindeki yaygınlığı WHO’nun verilerine 1980’den bu yana 

iki kattan daha fazla oranda artmıştır. 2014 yılı itibarıyla, 18 yaş ve üzeri 1.9 milyar 

yetişkin fazla kiloludur ve bunların 600 milyonu obezdir. Genel olarak 2014 yılında 

yetişkin popülasyonunun yaklaşık olarak %13’ü obez, %39’u fazla kiloludur (WHO 

2015). 

Türkiye’de yapılan ulusal ve bölgesel epidemiyolojik çalışmalar da obezitenin 

yaygınlığının özellikle erkeklerde olmak üzere her iki cinste de 1990’dan 2010’a kadar 

yaklaşık iki kat arttığını göstermektedir (Erem 2015). İlk ulusal ölçekli çalışma olan 

ve 1997-1998 yılları arasında gerçekleştirilen TURDEP I çalışması, erişkin yaştaki 

Türklerin ancak %40 kadarının WHO tarafından belirlenen normallere uygun 

olduğunu, toplumun yarıdan fazlasının fazla kilo problemi bulunduğunu ortaya 

koymuştur (%35 fazla kilolu ve %22 obez). TURDEP-I çalışmasına göre yerleşim 

birimlerinde obezite sıklığı gözden geçirildiğinde kentsel ve kırsal yerleşim birimleri 

arasında çok belirgin bir fark olmadığı görülmüştür (kentsel %23,8, kırsal %19,6). 

Genel ve santral obezite prevalansı olarak değerlendirildiğinde ise; genel obezite 

prevalansı %22,3 bulunmuştur. Bu değer kadınlarda %29,9, erkeklerde 

ise  %12,92’dir. Buna karşılık santral obezite açısından WHO’nun bel çevresi tanımı 

(kadında ≥88 cm, erkekte ≥102 cm) ele alındığında,  genel obezite prevalansı %34,3 

olarak tespit edilmiştir (kadınlarda %48,4 ve erkeklerde %16,9) (Satman ve ark 2011). 

Obezite, yaygın görülmesi ve hızlı artış göstermesinin yanı sıra hipertansiyon, 

koroner kalp hastalıkları, dislipidemi, endotel hasarı, T2DM, serebrovaskuler 

hastalıklar, safra kesesi taşları, bazı kanser türleri, osteoartrit, uyku apnesi gibi pek çok 

kronik hastalığın eşlik etmesi nedeniyle de oldukça önemlidir (Garaulet ve ark 2010). 

Obezite aynı zamanda kardiyovaskuler hastalıklar, bazı kanserler, diyabet ve böbrek 

hastalıklarına bağlı belirgin mortalite artışı ile de yakından ilişkilidir (Flegal ve ark 

2007). 
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1.2.4. Obezite Genetiği 

Obezite, sıklıkla ailesel geçiş göstermekte, ailesinde obezite görülen bireyler, 

diğer aile üyeleri ile birlikte yaşamasalar bile artmış obezite riski taşımaktadırlar 

(Allison ve ark 1996). Ana babalarında obezitenin görülmesi, çocukluk ve adölesan 

dönemindeki bireyler için oldukça güçlü risk oluşturmaktadır (Reilly ve ark 2005). 

Genetik faktörlerin obezite etiyolojisi üzerindeki etkilerinin kanıtları ikizler üzerinde 

yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Bouchard ve ark (1990), 12 gruptan oluşan 

monozigot yetişkin ikizler üzerinde uzun süre boyunca yüksek kalorili diyet 

uygulayarak yaptıkları çalışmalarında vücut ağırlığı ve abdominal yağ dokusu artışının 

monozigot ikiz bireylerde birbirine oldukça yakın olduğunu, ancak kilo alımı ve 

abdominal yağ dokusundaki bu artışın ikiz gruplar arasında farklılıklar gösterdiğini ve 

bu farklılıkların, tam olarak belirlenememiş genetik faktörlerden kaynaklanabileceğini 

öne sürmüşlerdir (Bouchard ve ark 1990). 

Stunkard ve ark (1990) ise monozigotik ikizlerde dizigotik olanlara göre 

VKİ’nin kalıtsallığı açısından daha güçlü bir ilişki olduğunu dizigotik ya da 

monozigotik olsun ayrı yetişen ikizlerde de bu kalıtsallığın var olduğunu 

göstermişlerdir. 

Obezitenin ailesel birikim gösterdiği bilinmekle birlikte obezitenin eşlik ettiği 

kistik fibrozis ve Hungtington hastalığı gibi (Lyon ve Hirschhorn 2005) bazı nadir 

hastalıklar dışında, obez hastaların büyük bir çoğunluğu tam bir mendeliyen kalıtım 

göstermemektedir (Semerci 2004). Obezitenin genetik geçişinde, birden fazla genin 

işe karıştığı karmaşık bir geçiş sözkonusudur (Lyonve Hirschhorn 2005). 

Chagnon ve ark (2003) yaptıkları çalışmalarında, 24 kromozomda bulunan 

300’den fazla gen ve gen varyantlarının obezite ile ilişkili ya da bağlantılı olduğunu 

bildirmişlerdir (Chagnon ve ark 2003). Bu genlerden bazıları pek çok farklı tipte 

obezitenin oluşumuna yatkınlık oluşturma anlamında destek olurken, bazıları da 

koruyucu etki göstermektedir (Atkinson 2004). Obezite oluşumundan sorumlu tutulan 

genlerdeki bu sayıca çokluk ve çeşitlilik nedeniyle, obezitenin poligenik olduğunu ve 

çok faktörlü karmaşık bir genetik geçişe sahip olduğunu söylemek mümkündür 

(Sachidanandam ve ark 2001). Bu gen ve varyantlarının her birinin obezite geni vücut 

ağırlığına küçük bir katkı sağlaması nedeniyle beslenme ve fiziksel aktivite gibi 

çevresel faktörlerle birlikte ele alınarak karşı farklı bireysel cevapların ortaya çıkışının 
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belirlenmesinde önemli rol oynayacağı kabul edilmektedir (Sachidanandam ve ark 

2001). Çünkü bir bireyde var olan obezite ile uyumlu bir takım poligenik çeşitliliğin, 

diğer bir obezde aynı olmayabileceği anlaşılmalıdır (Hinney ve ark 2010). 

Bugüne kadar obeziteye neden olan en önemli iki gen leptin ve leptin reseptör 

genlerinin yanı sıra Proopiomelanokortin (POMC) geni de obezite ile ilişkisi 

bakımından dikkat çekmektedir (Chagnon ve ark 2003). Enerji homeostazını kontrol 

eden leptin-melanokortin ekseninde homeostazın kontrolünde melanaokortin-4 

reseptörü (MC4R), anahtar rolü oynar. MC4R’de işlev kaybına yol açan mutasyonların 

ciddi ailesel obeziteye neden olduğu, seyrek görülen işlevsel polimorfizmlerin ise, 

obeziteye karşı koruyuculukla ilişkili olduğu görülmüştür (Geller ve ark 2004, 

Stutzmann ve ark 2007, Stutzmann ve ark 2008). 

Yapılan bazı çalışmalarla ortaya konan bir diğer obeziteye yatkınlık geni de 

FTO (fat mass and obesity associated)’dur. Genom boyu ilişki çalışmalarında, T2DM 

ile ilgili bir gen olduğu vurgulanmış olan FTO geninin diyabetle ilişkisi, VKİ indeksi 

üzerine yapılan çalışmalarda, diyabetik vakaların kontrol grubuna oranla yüksek VKİ 

değerleri göstermesi bulgusuna dayanmaktadır (Frayling ve ark 2007). FTO genindeki 

varyantların obezite ile bağlantısı farklı dokularda farklı şekilde ortaya çıksa da, FTO 

ifadesinde yaşa bağlı azalma, glukoz ve yağ metabolizmasındaki (periferal) 

bozukluklarla birlikte ortaya çıkmaktadır (Wåhlénve ark 2008, Grunnet ve ark 2009). 

FTO ve MC4R’nin yanısıra, BDNF (brain derived neurotrophic factor) ve SH2B1 

(SH2 adaptör protein1) genleri de obezite aday genleri arasında yer almaktadır 

(Hinney ve ark 2010). 

1.3. İnsülin Direnci 

İnsülinin keşfinden yaklaşık 10 yıl sonra, diyabetik hastaların insüline verdiği 

cevaplardaki farklılıklar dikkate alınarak hastalarda ortaya çıkan biyokimyasal 

bozukluğu tanımlamak için insülin duyarlılığı kavramı öne sürülmüştür (Himsworth 

1936). İnsülin duyarlılığı, insülinin glukozun taşınması üzerine etkileri ile ilişkilidir ve 

glukozun dokulara taşınmasında maksimal etki için gerekli olan insülin 

konsantrasyonunun %50’si olarak olarak ifade edilir  (Himsworth 1936, Kahn 1978, 

Holloszy 2005). Berson ve Yalow (1960)’un radyoimmunassey tekniğini geliştirerek 

yetişkin başlangçlı (tip 2) diyabetik hastalarda dolaşımdaki insülin düzeylerinin 

ortalama değerlerden yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermesinin ardından 
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yapılan pek çok çalışma ile (Olefsky 1973, Kolterman 1980, Reaven 1988) bu bulgular 

desteklenmiş ve insülin direnci kavramının temelleri atılımıştır. 

İnsülin direnci; yağ dokusu, iskelet kası ve karaciğer hücreleri gibi başlıca 

hedef dokularda insülinin azalmış etkisine bağlı olarak, glukozun hücre içine alımının 

azalması olarak tanımlanır (Mather ve ark 2013). İnsülin direnci olan bireylerde 

insülinin etkisi, normal glukoz toleransı gösteren ve ailesel diyabet özgeçmişi olmayan 

bireylere oranla azalmıştır. İnsülin direnci gelişmesi durumunda; dolaşımda normal 

düzeyde insülin bulunmasına rağmen, insülin etkisindeki azalma nedeniyle karaciğer, 

kas ve yağ dokusu insüline karşı uygun cevabı vermekte yetersiz kalmakta pankreas 

ise artmış kan glukoz düzeyini kompanse etmek için insülin sekresyonunu 

artırmaktadır (Petersen ve Shulman 2002). 

İnsülin direncinin etiyolojisi içerisinde genetik faktörler (tip A insülin direnci), 

ve çevresel faktörler rol oynar. Azalmış fiziksel aktivite, yaşlılık, sigara kullanımı, 

tiyazid grubu diüretikler, β adrenerjik antagonistleri, glukokortikoid gibi ilaç 

uygulanması insülin direncine neden olan ya da katkıda bulunan çevresel faktörler 

arasındadır (Granberry ve Fonseca 1999). İnsülin direnci, anti HIV tedavisine ya da 

travma ve sepsisde gelişen akut inflamatuar duruma sekonder olarak da ortaya çıkabilir 

(Abdul-Ghani ve DeFronzo 2010). Bunun yanı sıra, kaslarda tespit edilen insülin 

direncinin, yaşlanma (DeFronzo 1979) ve dislipidemi (DeFronzo 2009) (artmış 

plazma trigliseridi ve azalmış HDL kolesterolü) ile de ilişkili olabileceği rapor 

edilmiştir. 
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Şekil 1.4. T2DM, obezite ve insülin direncinde yer alan bozukluklar ve ilişkili genler 

(Plengvidhya ve ark 2008). 

 

İnsülin direnci hem obezite hem de T2DM’nin karakteristik özelliğidir (Şekil 

1.4). Genel olarak insülin direnci, sebep olan mekanizmalar dikkate alındığında 3 

kategoriye ayırılır (Olefsky ve Kolterman 1981). 

I. β hücre sekresyonunun anormal ürünleri 

A. Anormal insülin molekülü (insülinin özellikle β zincirini ilgilendiren 

mutasyonlara bağlı olarak, reseptöre bağlanmada güçlük çeken defektif insülin 

molekülleri) 

B. Proinsülinin insüline tam olmayan dönüşümü 

II. Dolaşımda insülin antagonistlerinin varlığı 

A. İnsülin zıddı hormonların artması (glukagon, büyüme hormonu, kortizol, 

katekolaminler) 

B. Anti-insülin antikorların varlığı 

C. Anti-insülin reseptör antikorların varlığı 

III. Hedef doku defektleri 

A.İnsülin reseptör defektleri 

B.Postreseptör defektler 

İnsülin reseptörü ile bağlantılı olarak ortaya çıkan insülin direnci nadir olarak 

görülmektedir. İnsülin direnci genellikle insülin reseptörünün aşağı yöndeki 

defektlerin (postreseptör) neden olduğu insülin etkilerindeki bozukluklara bağlı olarak 
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ortaya çıkar (Rojek ve Niedziela 2010). Bu postreseptör defektler arasında glukoz 

taşınımı ve glukoz fosforilasyon bozuklukları, azalmış glukoz oksidasyonu ve glikojen 

sentezi, insülin reseptör kinaz aktivitesindeki değişiklikler, intraselüler substratların 

fosforilasyonunda azalma ve glukoz taşıyıcıların translokasyon ve aktivitelerindeki 

anormallikler gibi insülin sinyal mekanizmasını ilgilendiren moleküler düzeydeki 

defektler sayılabilir (Cushmans ve Wardzala 1980, Okada ve ark 1994, Cusi ve ark 

2000, Abdul-Ghani ve DeFronzo 2010, Olson 2012). 

İnsülin uyarımını takiben hedef hücrelerde glukozun hücre içine alınımı 

gerçekleşir. Bunun için en önemli basamaklardan biri glukoz taşıyıcısı olan 

GLUT4’ün sitozolden hücre zarına tranlokasyonudur. Bunun gerçekleşebilmesi için 

insülinin hedef hücrelerde temel sinyal yolağı olan PI3K/Akt yolağını aktive etmesi 

gerekir. Deneysel olarak Akt’den mahrum bırakılmış farelerde GLUT4 taşıyıcılarının 

zara gönderilmesinin bozulduğu dolayısıyla hücre içine glukoz alımının azalması 

sonucu insülin direnci ve T2DM geliştiği gözlenmiştir  (Kohn ve ark 1996). Ayrıca 

GLUT4’ün hücre zarına translokasyonunda bazı proteinler kolaylaştırıcı rol 

oynamaktadırlar. SNARE (soluble N-ethylmaleimide attachment protein receptor) adı 

verilen bu proteinlerin iki türü vardır. v-SNARE proteinleri içeren GLUT4 vezikülleri 

plazma zarında bulunan ve karşılığı olan t-SNARE proteinleri ile etkileşerek vezikül 

translokasyonunu sağlarlar (Maier ve ark 2000). Bu yüzden PI3K/Akt sinyal ileti 

yolundaki ve/veya bu sisteme paralel olarak çalışan SNARE protein 

komplekslerindeki bir bozukluk, veziküllerin translokasyonunda ve dolayısıyla glukoz 

alımında azalmaya yol açmaktadır 

İnsülin normal şartlarda hekzokinaz II enzimi üzerinden etki göstererek, hücre 

içinde glukoz 6-fosfat oluşumunu yani glukoz fosforilasyonunu da artırır (Vogt ve ark 

1998). Tip 2 diyabetli hastaların insülin dirençli çocuklarında görülen glikojen 

sentezindeki azalma, ya glukoz taşınmasına (Cline ve ark 1999) ya da hekzokinaz II 

aktivitisindeki sekonder defekte bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Shulman 2000). 

İnsülin direnci gelişiminin altında yatan sebeplerden biri olarak glukoz 

oksidasyonundaki bozulmalar gösterilmektedir. Glukoz oksidasyonunun hız 

sınırlayıcı basamağı olan piruvatın asetil CoA’ya dönüştüğü basamak, Pirüvat 

dehidrogenaz (PDH) tarafından katalizlenir. Prüvat dehidrogenaz aktivitesi, Piruvat 

dehidrogenaz kinaz (PDK) tarafından fosforillenerek inhibe edilir. PDK’ların ifadesi 
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ise FOXO (forkhead box class O) olarak adlandırılan transkripsiyon faktörlerince 

düzenlenir. İnsülin ve diğer büyüme faktörleri, PI3K/Akt sinyal yolağı üzerinden 

FOXO’yu fosforile ederek inhibe ederler ve buna bağlı olarak PDK’ların ifadesini 

azaltırlar. İnsülin, özellikle PDK’ların dört izoformundan birisi olan PDK4’ün 

ifadesini baskılar. Ancak bu yolaktaki bozulma sonucu FOXO’nun aşırı ifadesi, 

PDK’ların ifadelerinin artışı ile sonuçlanır (Kim ve ark 2006). Bu durumda da 

PDK’lar, hız sınırlayıcı basamağı katalizleyen prüvat dehidrogenazı baskılar ve prüvat 

asetil CoA’ya dönüşemez ve insülin direncinin altında yatan önemli bir mekanizma 

olan glukozun oksidasyonunda azalma gerçekleşir. 

İnsülin reseptörünün kinaz kativitesindeki azalmanın da insülin direncinin 

gelişiminde önemli rol oynadığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Freidenberg ve ark 

1985, Olefsky ve ark 1988). Deneysel olarak reseptörün kinaz aktivitesinde defekt 

oluşturulan mutant insülin reseptörünün konakçı hücreye transfeksiyonundan sonra 

insülinin biyolojik etkilerini ortaya çıkaramadığı gözlenmiştir (McClain ve ark 1987). 

Ayrıca diyabetin ve insülin direncinin belirli genetik formlarını taşıyan hastalarda 

(Grigorescu ve ark 1984) ve bazı hayvan modellerinde insülin reseptör kinaz 

aktivitesinde defekt olduğu gözlemlenmiştir (Freidenberg ve ark 1985). Bunun yanı 

sıra, anti-fosfotirozin antikorlarının hücre içine enjeksiyonu ile insülin etkileri güçlü 

şekilde bloke edilmiştir (Morgan ve ark 1986). Bu durum insülinin etkilerinin ortaya 

çıkmasında reseptörün β alt ünitesinin tirozin kinaz özelliğinin kritik önemini ortaya 

koymaktadır (Olefsky ve ark 1988). 

İnsülin direnci gelişiminde yağ asitlerinin de önemli etkiye sahip olduğu 

düşünülmektedir. Randle ve ark (1964), yaptıkları bir dizi araştırmanın sonuçlarından 

yola çıkarak; oksidasyon substratı olarak glukozla yarışan yağ asitlerinin 

oksidasyonundaki artışın obezite ile ilişkili insülin direncine neden olabileceğini öne 

sürmüşlerdir. Önerdikleri mekanizmaya göre; yağ asitlerindeki artış mitokondri 

içindeki Asetil CoA/CoA ve NADH/NAD⁺ oranlarını artırır ve bu durum piruvat 

dehidrogenaz enziminin inaktivasyonuna yol açar. Sonuçta artan sitrat 

konsantrasyonuna bağlı olarak glikolizin hız sınırlayıcı enzimi olan fosfofruktokinaz 

inhibe olur. Bu durum Glukoz 6-fosfat birikimine bağlı olarak hekzokinaz II’nin 

inhibisyonuna, glukozun hücre içi konsantrasyonunun artmasına ve glukoz alımının 

azalmasına yol açar (Şekil 1.5a) (Randle ve ark 1964, Randle 1964, Shulman 2000). 
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Yağ asitlerinin insulin direncinin gelişmesi yönünde etkili olduğuna dair 

önerilen bir diğer alternatif mekanizma ise yağ asitlerinin PI3K/Akt sinyal yolağı 

üzerine etkileridir. Hücre içi yağ asidi metabolitlerinden olan, diaçilgliserol, yağ açil 

CoA ve seramidin miktarındaki artışın, serin/treonin kinaz kaskadını aktive etmesi ve 

bunun da IRS1 ve IRS2’nin serin/treonin bölgelerinden fosforilasyonuna yol 

açmasından söz edilebilir. Bu durum IRS’lerin PI3K/Akt yolağını aktive etme 

becerisinde azalma ile dolayısıyla glukoz alınımında azalma ile sonuçlanır (Şekil 1.5b) 

(Shulman 2000). 

 

 

Şekil 1.5. a ve b: Yağ asitlerinin insülin direnci gelişimine olası etkilerinin şematize 

edilerek gösterimi (Shulman 2000). HK: hekzokinaz II, PFK: fosfofruktokinaz,  PDH: 

prüvat dehidrogenaz, PKCθ, protein kinaz Cθ. 

 

İnsülin direnci, tip 2 diyabette primer olarak ortaya çıkabileceği gibi daha sonra 

ortaya çıkarak hastalığı daha da şiddetlendirebilir. Bu yüzden insülin etkilerine aracılık 

eden mekanizmaların bilinmesi, insülin direncinin tam olarak anlaşılabilmesi için 

gereklidir (Thong ve ark 2005). İnsülin direnci, insülinin başlıca hedef dokuları olan 

kas, karaciğer ve yağ dokularında ortaya çıkarken, pankreas ve santral sinir sisteminde 

de insülin direncinden bahsedilir.  

 

                                                                                                                                        

a 

b

a 
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İskelet kasında insülin direncinin gelişmesi 

Hiperglisemik ve hiperinsülinemik durumlarda hem normal hem de diyabetik 

bireyler için glukoz metabolizmasında en önemli yolak glikojen sentezidir. Kas 

glikojen sentezinde ortaya çıkan defektlerin, T2DM’li hastalarda diyabetin 

başlamasından önce gelişen insülin direncinden sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

Hekzokinaz II enzimi üzerinden glukoz fosforilasyonunda görülen azalmanın (Vogt 

ve ark 1998) insülinin kasdaki bu etkileri üzerinde direnç gelişimine yol açtığı 

gösterilmiştir (Printz ve ark 1993, Postic ve ark 1993). İnsülin direnci gelişmesi 

durumunda iskelet kasında GLUT4 translokasyonu da bozulur ve bu nedenle insülinle 

uyarılan glukoz alınımında belirgin şekilde azalma olmaktadır (Zierath ve ark 1996,  

DeFronzo veTripathy 2009). 

İskelet kasında, insülin etkisinin azalması ile, artmış PDK (prüvat 

dehidrogenaz kinaz) aktivitesi ve dolayısıyla glukoz oksidasyonunda baskılanma da 

söz konusudur (Kim ve ark 2006). T2DM’li bireylerde görülen bu azalmış glukoz 

oksidasyonu durumunda, insülin konsantrasyonu artırılarak telafi edilmeye 

çalışılmaktadır (Mandarino ve ark 1986). Ancak bu durum da hiperinsülineminin 

gelişimiyle sonuçlanır. 

Karaciğerde insülin direncinin gelişmesi 

İnsülin, normal şartlar altında karaciğerde glukoz üretimini baskılar. Karaciğer 

yağlanması ve insülin direnci gibi durumlarda ise insülinin bu etkisinde azalma ortaya 

çıkar, bu durum kan glukoz düzeyinin artmasına ve bu da insülin salınımının artmasına 

yol açar. Yağdan zengin diyetlerle beslenen köpekler üzerinde yapılan çalışmada 

periferal insulin direncinde orta düzeyce artış olurken insülinin hepatik glukoz üretimi 

üzerindeki baskılayıcı etkisinde azalmaya bağlı olarak karaciğerde belirgin insulin 

direnci ortaya çıktığı görülmüştür  (Kim ve ark 2003). 

Yağ dokusunda insülin direncinin gelişmesi 

Yağ dokusu, insülin uyarımlı tüm vücut glukoz alımının yaklaşık %10’undan 

sorumludur. İnsülin, glukoz alımını uyarıp lipogenezi teşvik ederken, lipolizi ve buna 

bağlı olarak dolaşıma serbest yağ asidi geçişini baskılar. Diyabetik ve insülin dirençli 

bireylerin yağ hücrelerinde GLUT4 translokasyonu azalmış, IRS1 gen ifadesi, 
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insülinle uyarılan PI3K/Akt yolağı ve hücre içi sinyalizasyon bozulmuştur (Smith 

2002). 

Santral sinir sisteminde insülin direnci 

İnsülin kan-beyin bariyerini transport mekanizmaları ile geçebildiği için 

insülin direnci santral sinir sisteminde de görülür. Hipotalamik arkuat nükleus insülin 

reseptörlerince zengindir ve insülinin iştah ve enerji dengesini sağlayıcı etkilerinin 

gerçekleştiği önemli bir bölgedir (Schwartz 2009). İnsülin direnci önce perifer hedef 

dokularda, daha sonra santral sistemde görülür. Her iki bölgedeki direnç obezite ile 

ilişkili olarak devam eder. Santral insülin direnci, kan-beyin bariyerinde bozukluktan 

daha çok, intrahipotalamik insülin duyarsızlığından kaynaklanmaktadır (Adam ve ark 

2012). Hipotalamik insulin, kemirgenlerde endojen glukoz üretimini baskılayabilir. Bu 

etkisinden, hipotalamik PI3K aktivitesinin artmış olması ve glikoneojenik gen 

ifadesinin baskılanması sorumlu tutulmaktadır (Pocai ve ark 2005). İnsülin-beyin-

karaciğer sinyal eksenindeki uzun süreli değişiklikler karaciğerin dolaşımdaki insülin 

miktarındaki ani değişikliklere karşı, Akt fosforilasyonu düzeyinde cevap verme 

becerisini değiştirebilir. Kronik hipotalamik insülin direnci, hepatik insülin direnci 

gelişmesine katkıda bulunabilir (Park ve ark 2009). 

Pankreasta insülin direncinin gelişmesi 

İnsülin direnci gelişiminde pankreasın β hücreleri kadar α hücrelerindeki 

fonksiyon bozuklukları da rol almaktadır. Pankreasın α hücrelerinin artmış ve 

uygunsuz işlevleri, hiperglukagonemi ile ilişkilidir ve karaciğerde glukoz üretiminin 

artmasından sorumludur. Bu durumun hiperglisemi oluşmasına katkıda bulunduğu ve 

diyabetik hastalardaki insülin direncinden sorumlu olabileceği düşünülmüştür (Unger 

ve ark 1970). Ferrannini ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları çalışmada 1.296 

nondiyabetik bireyin insülin direnci öglisemik klemp tekniği ile ölçülmüş ve insülin 

direncinin muhtemelen α hücrelerindeki insülin direnci sonucu gelişen yükselmiş açlık 

glukagon konsantrasyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Ferrannini ve ark 2007). 

Yapılan bir diğer çalışmada, α hücresindeki insülin reseptöründe harabiyet 

oluşturulmuş (α insulin receptor knock out; αIRKO) farelerin, hiperglukagoneminin 

yanı sıra kontrol grubuna göre %50 oranında daha yüksek glukoz düzeylerine sahip 

oldukları gösterilmiştir. Bu durum, α hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde, direkt 
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in vivo insülin sinyal mekanizmalarının rolü olduğunu teyit etmektedir (Kawamori ve 

ark 2009). 

1.4. İnsülin Hormonu ve Aktivasyonu 

İnsülin, pankreasın Langerhans adacıklarındaki β hücrelerinden salgılanan 

peptid yapılı bir hormondur. Hücrelere glukoz alımını kolaylaştırmak, karbonhidrat ve 

lipid metabolizmasını düzenlemek ve bunun yanısıra mitojenik etkileri ile de hücre 

büyümesini ve bölünmesini teşvik etmek suretiyle normal kan glukoz düzeylerininin 

devamını sağlar. 

Bir polipeptid olduğu 1928 yılında bulunan insülinin aminoasit diziliminin 

tanımlanması 1950’li yılları bulmuştur (Sanger ve Thompson 1953). İnsülin, 

birbirlerine disülfid köprüleri ile bağlanmış A ve B zincirlerini içeren, 51 aminoasitten 

oluşan ve moleküler ağırlığı 5802 olan bir dipeptiddir. İzoelektrik noktası pH 5,5’dir 

(Home 1997). A zinciri 21, B zinciri 30 aminoasit içermektedir. A zinciri antiparalel 

C-terminal helikse bağlı bir N-terminal heliks içerir. B zincirinin ise santral helikal bir 

segmenti vardır. Bu iki zincir A zincirinin N- ve C-terminal heliksleri ile B zincirinin 

santral heliksine iki adet disülfid bağı ile birleşmiştir (Şekil1.6). Proinsülinde, 

bağlayıcı peptid; A zincirinin N-terminalini, B zincirininin C-terminaline birleştirir 

(Dodson ve Steiner 1998). 

 

 

Şekil 1.6. İnsülinin yapısı. İnsülin, birbirlerine disülfid köprüleri ile bağlanmış A ve B 

zincirlerini içeren bir peptid hormondur. A ve B zincirlerinin birbirlerine C 

(connecting) peptid ile bağlandığı yapı proinsülin olarak adlandırılır 

(http://www.pharmacorama.com/en/Sections/Insulin_1.php) 

 

Sağlıklı kimselerde insülin metabolik ihtiyacı karşılamak için tam ve yeterli 

miktarda salınır. Özellikle β hücreleri plazma glukoz konsantrasyonundaki 

http://www.pharmacorama.com/en/Sections/Insulin_1.php
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değişikliklere karşı duyarlıdır ve glukoz değerlerine uyumlu şekilde cevap verir  

(Zhuove ark 2013). 

Adacık hücrelerinden portal vene insülin sekresyonu, karakteristik olarak 

pulsatildir. Glukoz gibi uyaranlara cevap olarak ortaya çıkan insülin sekresyonu 

bifazik olup; 1. dk da ortaya çıkıp 3-5 dk’da zirveye ulaşan 1.faz salınımını, 10.dk 

sonlarında ortaya çıkan ve yoğunluğu daha az fakat daha sürekli olan 2.faz hormon 

salınımı takip eder. Pankreatik β hücreleri,  bazal seviye olarak da adlandırılabilen 

açlık safhası esnasında, 0,25-1,5 ünite/saat insülin salgılarlar. Bu miktar glukozun 

hücrelere insülin bağımlı olarak girişi için yeterli bir miktardır (Bratanova-Tochkova 

ve ark 2002). 

Başlıca hedef dokuları kas, karaciğer ve yağ dokusu olan insülin, etkilerini 

karbonhidrat yağ ve protein sentezini teşvik ederek gösterdiği için anabolik bir hormon 

olarak kabul edilir (Dimitriadisa ve ark 2011). İnsülinin bu etkileri aşağıdaki gibi 

gruplandırılabilir; 

Karbonhidrat metabolizması 

 Glukozun hücre zarı boyunca transport oranını artırır. 

 Hekzokinaz ve 6-fosfofruktokinaz aktivitesini artırarak glikoliz oranını 

artırır. 

 Kasda, yağ dokusunda ve karaciğerde glikojen sentezini uyarır, aynı 

zamanda glikojen yıkımını (glikojenoliz) azaltır. 

 Karaciğerde glikoneogenez ve glikojenolizi azaltır 

Lipid metabolizması 

 Yağ dokusunda lipoliz oranını azaltır ve bu sayede plazma yağ asidi 

düzeyini düşürür.  

 Dokularda yağ asidi ve trigliserol sentezini uyarır. 

 Kandan yağ dokusu ve kas dokusuna trigliserid alımını artırır 

 Karaciğer ve kasda yağ asidi oksidasyon oranını azaltır. 

 Karaciğerde kolesterol sentezi oranı artırır. 

Protein metabolizması 

 Bazı amino asidlerin kas içerisine taşınma oranını artırır 

 Kas, yağ dokusu, karaciğer ve diğer dokularda protein sentez oranını artırır. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20Z%5Bauth%5D
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 Kasda ve muhtemelen diğer dokularda, protein yıkım oranını azaltır. 

 Üre oluşumunu azaltır. 

İnsülinin, metabolizma üzerinde etkileri direkt ve indirekt etkiler olarak ele 

alınır. Aminoasid alımı, protein sentezi, yağ asidi alımı, yağ asidi sentezi ve kolesterol 

sentezi, insülinin direkt etkileri ile düzenir (Matthews ve ark 1985). İnsülin direkt 

etkilerini, hepatik insülin reseptörlerine bağlanarak ve böylece sinyal yolağını aktive 

ederek gösterir. İnsülin, hepatik glukoz üretimini regüle etmek için karaciğere 

doğrudan etki eder. İzole edilimiş sıçan hepatositlerinde insülinin, glikoneogenezi 

(Claus ve Pilkis 1976) ve glikojenolizi inhibe ederek glukoz üretimini önlediği 

gösterilmiştir (Marks ve Botelho 1986). 

İnsülinin indirekt etkileri ise; pankreasta glukagon sekresyonunun azaltılması  

(Fisher ve Kahn 2003), yağ dokusunda lipolizin baskılanması (Mittelman ve Bergman 

2000) ve kas dokusunda protein yıkımının azaltılmasıdır (Elia ve ark 1988). Yağ 

dokusunda lipolizin inhibe olması ile dolaşımdaki glikoneogenezi kolaylaştıran 

faktörlerden olan lipid ve gliserol miktarı azalır. Kas dokusunda protein yıkımının 

azalması ise glikoneogenez prekürsörlerini daha da azaltır (Wolfe ve Volpi 2001). 

Açlık safhasında, adipoz dokudan yağ asitleri ve gliserol, iskelet kasından 

aminoasidler ve karaciğerden glukoz salınır (Olson 2012). Açlık safhası gibi düşük 

plazma glukoz insülin konsantrasyonlarında glikojen sentaz ve glukozun oksidasyonu, 

glukozun harcanmasına eşit olarak katkıda bulunur. Bununla birlikte artmış insülin 

konsantrasyonu ile aktive olan glikojen sentaz, glukoz yıkımında %70 gibi bir oranla 

baskın hale gelir. İskelet kaslarının açlık safhasında yağ oksidasyonunu, tokluk 

safhasında glukoz oksidasyonuna dönüştürme becerisi, metabolik esneklik olarak 

adlandırılır (Thiebaud 1982). 

Doğumsal insülin reseptör yetmezliği olan, karaciğer spesifik reseptör 

harabiyetli (liver-specific insulin receptor knockout; LIRKO)  farelerde,  glukagon 

sekresyonu ve hepatik glukoz üretimi üzerinde insülinin baskılayıcı etkisi 

azalmaktadır (Fisher ve Kahn 2003). Bu durum insülinin hem indirekt hem de direkt 

etkilerinin ortaya çıkması için, karaciğerde sağlam insülin sinyal yolaklarının 

varlığının gerekli olduğunu göstermektedir (Girard 2006). 
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İnsülin, glukoz transportunu hızlandırıp, glikolizde görev alan hekzokinaz ve 

fosfofruktokinaz1 enzimlerinin aktivitesini artırarak glikoliz oranını artırır 

(Dimitriadis ve ark 1992, Mandarino ve ark 1995). Glukoz hücre içine girdikten sonra 

hekzokinaz tarafından fosforillenerek glukoz 6-fosfata dönüştürülür (Krook ve ark 

2000). Fizyolojik şartlarda glukoz 6-fosfatın yaklaşık olarak üçte ikisi glikojene 

dönüştürülür ve üçte biri glikolize girer. Glikolitik yola giren glukozun büyük 

çoğunluğu (%80-90) karbondioksite, geri kalan %10-20’si ise laktata dönüştürülür 

(DeFronzo ve Tripathy 2009). Glikolizde yer alan ve fosfofruktokinaz1 tarafından, 

fruktoz 6 fosfat’ın fruktoz 1,6-bifosfat’a dönüştürüldüğü basamak geri 

dönüşümsüzdür. Bu yüzden fosfofruktokinaz1 glikolitik yolakda önemli bir kontrol 

noktasıdır ve glikolizin hızını belirler. Fosfofruktokinaz1 aktivitesinin ATP, sitrat ve 

yağ asitleri tarafından inhibe edilebilmesi negatif feedback mekanizmayı oluşturur 

(Weber 1977, Marshall ve ark 1978). 

Glukoz alımını takiben plazma glukoz konsantrasyonundaki artış, β 

hücrelerinden insülin salgılanmasını uyarır, ortaya çıkan hiperinsülinemi, lipolizi 

baskılar. Lipolizin baskılanması ise plazma serbest yağ asidi (free fatty acid; FFA) 

konsantrasyonunu ve takiben lipid oksidasyon hızını azaltır (Abdul-Ghani ve 

DeFronzo 2010). 

Klasik olarak karaciğerde yağ asidi oksidasyonu artışı; ATP, NADH ve prüvat 

karboksilazı aktive etmek için gerekli olan asetil Co-A’yı üreterek, glikoneogenezi 

teşvik eder. Sistemik insülin; yağ dokusundan gliserol ve esterifiye olmamış yağ 

asitlerinin  (nonesterified fatty acid; NEFA) serbestleşmesini azaltarak karaciğerde 

NEFA akışını ve muhtemelen de yağ asidi oksidasyonunu azaltarak karaciğerde 

glukoz üretimini indirekt olarak baskılar (Sindelar ve ark 1997, Rebrin ve ark 1996, 

Mittelmanand ve Bergman 2000). 

NEFA oksidasyonu, glukoz kullanım oranı ve oksidasyonunu spesifik olarak 

azaltır. Bunun yanı sıra glukoz, NEFA oksidasyon oranını azaltır, bu yüzden enerji 

kaynağı olan bu iki yakıtın oksidasyonu arasında karşılıklı bir ilişki vardır ve bu 

kontrol mekanizması, glukoz/yağ asidi döngüsü olarak bilinir. 

İnsülin, lipoliz üzerine olan baskılayıcı etkileri ile plazma NEFA düzeyini 

azaltır. Ayrıca, kasdaki malonyl-CoA miktarını artırmak suretiyle, yağ asidi 



31 

 

oksidasyon oranını spesifik olarak azaltır (Şekil 1.7). NEFA artışına bağlı ortaya çıkan 

glukozun oksidasyon ve transportundaki azalma, insülin tarafından bertaraf edilmiş 

olur. Bu etkilerin birlikte uyum içerisinde çalışması glukoz kullanım oranında belirgin 

bir artış ile sonuçlanacaktır (Dimitriadisa ve ark 2011). 

 

 

Şekil 1.7. Glukoz/yağ asidi döngüsü. İnsülin yağ dokusunda lipoliz oranını azaltır ve 

buna bağlı olarak kandaki esterifiye olmamış yağ asidi (NEFA) düzeyini düşürür. 

Kasdaki malonil-CoA miktarını ise artırır (Newsholme ve Dimitriadis (2001). 

Glukoz ökaryotik hücrelere, iki farklı tipi bulunan zar proteinleri sayesinde 

girer. Bunlar; sodyumla eşleşmiş glukoz taşıyıcıları (Na⁺ coupled glucose transporters; 

SGLT) ve glukoz transport kolaylaştırıcıları (glucose transporter facilitator; 

GLUT)’dır. İnsanda GLUT ailesi, 11’inin glukoz transportunu gerçekleştirdiği 

gösterilmiş olan 14 üyeden oluşur (Scheepers ve ark 2004). Bu glukoz taşınım 

kolaylaştırıcılardan birisi olan GLUT4’ün sitozolden plazma zarına translokasyonu 

insülin uyarımı ile gerçekleşir. GLUT4’ün ifadesinde ortaya çıkan bozukluklar, insülin 

direnci oluşumuna katkıda bulunabilmektedir (Jongsoon ve Pilch 1994, Scheepers ve 

ark 2004). 

1.4.1.İnsülin Reseptörü ve İnsülin Reseptör Substratları 

İnsülin reseptörü hücre zarına sıkıca bağlanmış, birbirlerine disülfid bağları ile 

bağlı iki adet β alt ünite ile iki adet α alt üniteden oluşmuş heterotetramerik bir 

glikoproteindir (Kristensen ve ark 1998). İnsülin reseptörünün α alt ünitesi tamamen 

hücre dışı matriks yerleşimlidir. β alt ünitesinin ise bir kısmı hücre dışı yerleşim 
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gösterirken jukstamembran bölümü ve katalitik aktiviteye sahip olan tirozin kinaz 

kısmı hücre içi yerleşim gösterir, zargeçen kısmı ise hücre zarına gömülü şekilde 

bulunur (Seino ve ark 1989). İki α zinciri, sınıf 1 disülfid bağları ile birbirlerine 

tutunurken β zincirleri ise sınıf 2 disülfid bağları ile α zincirlerine bağlanırlar  (Şekil 

1.8) (Massagué ve Czech 1982). Sınıf 1 disülfid bağları dithiothreitol tarafından 

kolayca ingirgenebilirken, sınıf 2 indirgenme işlemine oldukça dirençlidir (White ve 

Kahn 1994). 

β alt ünitenin hücre içi bölgesinde, tirozin rezidülerinin fosforilasyona uğradığı 

birçok otofosforilasyon alanı vardır. Bu alanlardan biri olan aktif ilmekdeki rezidülerin 

fosforilasyonu, reseptörün kinaz aktivitesinin başlatılması için elzemdir. Karboksi-

terminal fosforilasyon bölgesi reseptörün mitojenik aktivitesinde rol oynayabilir. 

Jukstamembran otofosforilasyon bölgesi ise reseptör/substrat kompleksinin 

stabilitesini artırmak için kenetlenme noktası sağlayarak reseptör ve onun hücre içi 

substratı ile arasındaki etkileşimimde önemli rol oynar (Tavare ve Siddle 1993). 

 

Şekil 1. 8.İnsülin reseptörünün organizasyonu ve temel yapısal özelliklerinin şematik 

gösterimi. İnsülin bağlanma bölgesi, α alt ünitesinin N-terminal bölgesinde yer alır. 

Sitozolik bölgede yer alan β  alt ünitesi, tirozin-spesifik protein kinaz aktivitesi içerir. 

Reseptörün hücre dışı bölgesine insülinin bağlanması, reseptörün hücre içi bölgesinin 

otofosforilasyonu ve ATP bağlanması gibi yapısal değişikliklere neden olur (Kido ve 

ark 2001). 
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İnsülin reseptör geni 180 kilobaz (kb) uzunluğunda olup 19. kromozomun kısa 

kolu üzerinde (19p13.3) yer alır. Yirmi iki ekzon ve 21 introndan oluşan (Ullrich ve 

ark 1985, Rojek ve Niedziela 2010), insülin reseptör geninin ilk 11 ekzonu reseptörün 

90 kb uzunluğundaki α alt grubunu kodlarken, diğer 11 ekzon yaklaşık 30 kb 

uzunluğundaki β alt ünitesini kodlar (Rojek ve Niedziela 2010). mRNAdan tek zincir 

polipeptid prekürsörü olarak çevirilen insülin reseptörü,  postranslasyonel kesimden 

sonra dimerize olur ve plazma zarına taşınır (Kido ve ark 2001). 

İnsülin reseptörü, tirozin kinaz reseptör ailesinin bir üyesidir. Bütün tirozin 

kinaz reseptörleri ligandın bağlanmasını takiben ortaya çıkan otofosforilasyon sonucu 

efektör molekülle etkileşerek biyolojik cevap ortaya çıkarırken insülin reseptörü farklı 

olarak, önce geniş protein substratı (insüin reseptör substratı; IRS)’nı fosforile eder ve 

sonrasında efektör moleküllerle ilişkiye girer. İnsülin reseptörünün IRS’yi 

fosforilasyonu, tirozin rezidüleri üzerinden gerçekleşir (Koch ve ark 1991, Mayer ve 

Baltimore 1993). 

Bilinen dört IRS proteini vardır. IRS1’in iskelet kasında, IRS2’nin karaciğerde, 

IRS3’ün adipoz dokuda, β hücrelerinde ve karaciğerde, IRS4’ün ise timus, beyin ve 

böbrekte ağırlıklı olarak ifade edildiği düşünülmektedir (Withers ve White 2000, 

Burks ve White 2001, Kido ve ark 2001). 

Enzimatik aktiviteleri bulunmayan IRS proteinleri, insülin reseptörü ile aşağı 

ileti yolaklarındaki hedefler arasında köprü görevi görerek insülinin sinyal iletimini 

gerçekleştirirler (Myers ve ark 1994). Örneğin IRS1, aktive olmuş reseptör ile, 

üzerinde Src homoloji (SH2) bölgeleri taşıyan fosfotidilinositol 3-kinaz (PI3K), Ras, 

Gap ve Fosfolipaz C gamma (PLCγ) gibi bazı efektör proteinler arasında bağlantı 

oluşturarak bu işlevi görür (Sun ve ark 1991, Rhee ve Choi 1992, Sun ve ark 1993). 

IRS1’de 20 adet tirozin rezidüsü bulunur. Bunların altısı, PI3K’nın düzenleyici 

alt ünitesi olan p85’in SH2 bölgesine (Myers ve ark 1992), IRS1’in bağlanmasını 

kolaylaştran YMXM dizisi (Tyr-Met-X-Met) içinde yer alır. İnsülinin etkisiyle 

fosforile olan IRS’lerin diğer bir motifi, spesifik YXXM dizileridir (Araki ve ark 1991, 

Shoelson ve ark 1992). Bu diziler de adeziv moleküller olarak görev alırlar ve tirozin 

rezidülerinde gerçekleşen fosforilasyon, IRS proteinlerinin, PI3K gibi diğer sinyal 

moleküllerine bağlanma afinitesini artırır. Bu sayede protein-protein kompleksleri 
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oluşumu ile çeşitli sinyal yolları işlerlik kazanır (White 1998). Tyr-Met-X-Met motifi 

aynı zamanda insülin reseptör tirozin kinazın, substratı olan IRS’yi tanıması için de 

belirleyici bir faktördür. Met+1 ve Met+3 pozisyonundaki amino asid değişikliklerine 

karşı insülin reseptör tirozin kinazın duyarlı olması, bu pozisyonların reseptör tirozin 

kinazın IRS1’i tanımasında önemli rol oynadığını düşündürmektedir  (Cantley ve ark 

1991, Shoelson ve ark 1992). 

Aktifleşmiş reseptörle verimli bir etkileşimin olabilmesi için, IRS1 in en az iki 

bölgesinin varlığı gereklidir; N-terminal uçtaki Pleskstrin Homoloji (PH) bölgesi ve C 

terminal bölgesi. Bu ikinci bölge, IRS1 fosfotirozin-bağlayıcı (PTB) bölge olarak 

adlandırılır (Myers ve ark 1995). 

İnsülin reseptör substratları ayrıca, sinyal yolunun baskılanmasında serin-

protein kinaz kaskadını aktive eden aşağı yönde substratlar olarak da görev alır. 

Protein kinaz B (Akt) ve Ras Mitojen aktivasyonlu protein kinaz (Ras MAP kinaz);  

IRS’lerin substrat olarak görev alıp aktive ettikleri serin-protein kinaz kaskadları 

arasında yer alır (Beale 2013). Serin-protein kinazlar IRS’lerin PTB bölgesinin 

fosforilasyonunda rol alırlar (Paz ve ark 1999). Akt, enerji homeostazı ile ilgili 

yolaklarda yer alırken, Ras MAP kinaz daha çok protein sentezi, hücre büyümesi ve 

farklılaşması ile ilgilidir (Şekil 1.10) (DeFronzo 2010, Spiegel ve ark 2011). 

1.4.2. İnsülin Sinyal İleti Yolu 

İnsülin, metabolik ve büyümeyi teşvik edici etkisi olmak üzere iki yönde etki 

gösterir (Kahn 1985). İnsülin metabolik etkilerini PI3K/Akt yolu üzerinden 

gerçekleştirirken, mitojenik etkilerini ise Ras/MAP kinaz yolağı üzerinden 

gerçekleştirir (Şekil 1.9) (Rojek ve Niedziela 2010). 

İnsülinin reseptöre bağlanması, reseptörün iki α-alt ünitesini birbirine 

yaklaştırır. Bu yapısal değişiklikler β-alt ünitenin hücre içi bölümüne ATP 

bağlanmasını mümkün kılar. ATP bağlanması ile aktive olan reseptör 

otofosforilasyonu, hücre içi protein substratlarına karşı reseptör kinaz aktivitesini 

sağlar (Şekil 1.9) (Hubbard ve ark 1994, Hubbard 1997). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beale%20EG%5Bauth%5D


35 

 

 

Şekil 1.9. İnsülin sinyal yolağının şematik gösterimi. İnsülin sinyal yolu PI3K/Akt 

üzerinden metabolik etkilerini gösterirken, MAP kinaz üzerinden mitojenik etkilerini 

gösterir (Wilcox 2005). 

 

Sinyal iletiminin 1. basamağı reseptörün katalitik kısmı içerisinde yer alan 

tirozin fosforilasyonu sonucu otoaktivasyonunu ve jukstamembran bölgede yer alan 

tirozinin fosforilasyonununu içerir. Jukstamemran bölgedeki tirozin fosforilasyonu, 

IRS1’in olaya dahil olmasının önünü açar (White ve ark 1988a, 1988b). IRS 

proteinlerindeki tirozinin fosforilasyonu; SH2 bölgesi içeren efektör moleküller için 

tanınma bölgeleri oluşturur. Bu moleküller içerisinde PI3K oldukça önemlidir (Pessin 

ve Saltiel 2000). 

PI3K’nın IRS1’e bağlanması ile insülin için önemli bir fizyolojik hedef olan 

yağ hücrelerini de içeren (Kelly ve Ruderman 1993) çeşitli hücrelerin insülin bağımlı 

tarzda aktivasyonu başlamış olur (Ellis ve ark 1986, Backer ve ark 1993, Okamoto ve 

ark 1993). PI3K’nın p85 alt ünitesinde yer alan iki SH2 bölgesi, aktive reseptör ya da 

adaptör moleküllerde yer alan YXXM motiflerindeki fosfotirozin rezidülerini tanır 

(Şekil 1.10) (Songyang ve ark 1993). 



36 

 

 

Şekil 1.10. İnsülin reseptörünün stimülasyonu. PI3K’nın p85 alt ünitesinin, IRS1’in 

fosforile tirozin rezidülerine bağlanması, PI3K’nın katalitik p110 alt ünitesinin yapısal 

olarak değişimine ve takiben  aktive olmasına yol açar. Daha sonra p85 düzenleyici alt 

ünite ile p110 katalitik alt ünite, bir bütün olarak hücre plazma zarına yerleşir. 

(http://www.trinity.edu/lespey/biol3449/lectures/lect10/lect10.htm)  

Aktive olan PI3K;  fosfotidilinositol 4,5 bifosfat (PIP2)’ı fosfotidillinositol 

3,4,5 trifosfata (PIP3)’a dönüştürür (Rojek ve Niedziela 2010). PIP3 ise, PDK 

(fosfoinositid bağımlı kinaz; PBK) ve protein kinaz B (Akt) gibi proteinler için 

kenetlenme yerleri oluşturur (Backer ve ark 1992, Mora ve ark 2004). 

PI3K’nın PIP2 üzerine etkisi ile oluşan PIP3, Akt’ye bağlanır ve Akt’nin hücre 

zarına taşınmasına yol açar. PIP3 aynı zamanda, PH bölgeleri aracılığı ile, PDK’ya 

bağlanır. Daha sonra PDK, Akt üzerindeki treonin rezidülerini fosforile ederek Akt’yi 

aktive eder (Şekil 1.11) (Rojek ve Niedziela 2010, Matsuda ve ark 2013). 

http://www.trinity.edu/lespey/biol3449/lectures/lect10/lect10.htm)
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Şekil 1.11. Akt’nin aktifleşmesinde PDK’nın rolü ve Akt’nin etkili olduğu 

mekanizmalar. PI3K’nın etkisiyle hücre içinde miktarı artan PIP3, PDK1 ve PDK2’yi 

aktive eder. PDK1 ve etkisi tam olarak belirlenemese de PDK2, Akt üzerindeki T308 

ve S473 rezidülerini fosforile ederek Akt’yi aktifleştirir. İnsülin uyarımı ile aktive olan 

Akt, pek çok mekanizmanın gerçekleşmesinde görev alır (Kido ve ark 2001). 

Akt, üç izoform halinde bulunur (Hers ve ark 2011). Akt1 daha çok büyümeye 

katkı sağlarken, Akt2 insülin aracılı GLUT4 translokasyonunun gerçekleşmesinde rol 

oynar (Leitner ve ark 1997, White 1997, Giovannone ve ark 2000). Akt3 ise insülin 

duyarlı dokularda ifade edilmez (Huang ve Czech 2007). 

PI3K/Akt yolağı hem bir grup genin ifadesinin artırılması hem de glikolitik 

enzimlerin kontrolünü sağlamak suretiyle oldukça geniş etki alanına sahiptir. 

Glikolitik yolun düzenlenmesinde tanımlanmış Akt hedeflerinden bir tanesi glikojen 

sentez kinaz 3 (GSK3)’tür. GSK3, glikojen sentazı inhibe ederek glikojen sentezini 

önler. Akt ise, GSK3’ü fosforilleyerek inhibe eder ve glikojenin sentezini ve 

depolanmasını sağlar (Cross ve ark 1995). İnsülinin Akt sinyal yolu üzerinden 

glikojenezi desteklemesinin bir diğer mekanizması, glikojen sentaz ve glikojen 

fosforilaz üzerine olan etkileri ile açıklanır. İnsülin, hem glikojen sentazı hem de 

glikojen yıkımından sorumlu olan glikojen fosforilazı defosforile eder. Böylece 

glikojen sentaz aktifleşir, glikojen fosforilaz ise inaktifleştir. İnsülin ayrıca, Akt sinyal 
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ileti yolu üzerinden glukokinaz (GK) olarak da bilinen Hekzokinaz IV’ün  ifadesini de 

düzenler (Iynedjian ve ark 2000). 

İnsülinle aktivasyonunun, glukoz taşınması gibi insüline bağımlı fizyolojik 

işlemler ile bağlantısı 1990’lı yıllarda kurulamamışken (Jongsoon ve Pilch 1994), 

halihazırda insülin-uyarımlı GLUT4 translokasyonu için kesin olarak elzem olduğu 

bilinen tek aşağı ileti sinyal molekülü PI3K/Akt’dir. Çeşitli farmakolojik 

inhibitörlerin, mikroenjeksiyonla verilen bloke edici antikorların ve dominant etkili 

yapısal olarak aktif mutantların kullanıldığı çalışmalar; insülin-uyarımlı glukoz 

alımında ve GLUT4 translokasyonunda PI3K aktivitesinin gerekli olduğu düşüncesini 

desteklemektedir (Czech ve Corvera 1999). 

GLUT4 içeren veziküllerin GDP ile bağlanması, hücre yüzeyine 

translokasyonlarını inhibe eder. Akt’nin substratları (AS160 ve TBC1D1) ise, 

GTP’den GDP oluşturan Rab GTPaz aktive edici proteinler ile yüksek homoloji 

gösterirler. Akt’ın bu substratları fosforile etmesi ile Rab GTPaz etkisi azalır ve 

sonuçta GDP oluşamaz ve GLUT4 GDP ile bağlanamayacağı için translokasyon 

inhibe olmaz ve GLUT4 içeren veziküller serbestleşerek hücre yüzeyine transloke olur 

(Şekil 1.12) (Sano ve ark 2003). Bu durum, PI3K/Akt yolağının GLUT4 içeren 

veziküllerin döngüsünün (zar-sitozol arasındaki) düzenlemesi açısından glukozun 

hücre içine taşınımındaki önemini göstermektedir (Şekil 1.12). 

Akt, mitokondrial hekzokinazın oksidatif fosforilasyon üzerine olan 

aktivitesini de düzenler. PI3K/Akt yolağı,  glikolizin aktiviasyonuna bağlı olarak 

hücreleri apopitozdan da korumaktadır (Gottlob ve ark 2001). 
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Şekil 1.12. GLUT4’ün sitozol ve zar arasındaki devir daiminin düzenlenmesi. AKT: 

protein kinaz B; AS160: AKT substratı 160; GLUT4: glukoz transporter 4, GSV: 

GLUT4 depo vezikülleri, İR: insulin reseptör, IRS: insulin reseptör substrat, PDK: 

phosphoinositide-bağlı kinaz, PI3K: fosfotidil 3 kinaz, PI(4,5)P2: fosfotidil (4,5) 

bifosfat, PI(3,4,5)P3, fosfotidil (3,4,5) trifosfat, Rab: Ras-ilişkili küçük GTP-bağlanma 

proteini (http://www.ijbs.com/v06p0716.htm’den düzenlenerek alınmıştır) 

Akt ve insülinin etkileştiği bir diğer sistem de mTOR sinyal sistemidir. Bütün 

ökaryotlarda, rapamisin hedefi (target of rapamycin; TOR) sinyal ileti yolağı, hücre 

büyümesi ve çoğalması ile ilişkilidir. TOR, bir protein kinazdır ve fosfotidilinositol 3 

kinaz ile ilişkili protein kinaz (PIKK) ailesinin bir üyesidir. Serin/treonin kinaz 

aktivitesine sahip olan TOR, iki farklı multiprotein komleksinin bir parçasıdır: TOR 

komleks 1 (TORC1) ve TOR komleks2 (TORC2) (Wullschleger ve ark 2006). 

İnsülinin uyarımına bağlı PI3K aktivasyonu sonucu oluşan PIP3’ün etkisiyle hücre 

zarına yönelen Akt, mTORC2 (memeli TORC2) tarafından fosforillenerek aktive 

edilir (Şekil 1.13) (Zoncu ve ark 2011). 

http://www.ijbs.com/v06p0716.htm'den
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Şekil 1.13. mTORC1’in fizyolojik aktivasyonu. Gıda alımını takiben glukoz ve 

aminoasidlerin yanısıra insülin düzeyi de yükselir. PI3K aracılı olarak insülin ve 

mTORC tarafından aktive edilen Akt; insülinin glukoz taşınması gibi etkilerine 

aracılık etmesinin yanı sıra mTORC1’in etkilerini de destekler. mTORC2, glukozun 

hücre içine alımını ve glikojen sentezini artırıp glikoneogenezi inhibe ederek glukoz 

kullanımını desteklerken mTORC1 protein sentezini aktive eder. 

(http://www.nature.com/nrm/journal/v12/n1/fig_tab/nrm3025_F3.html). 

 

1.4.3. İnsülin Sinyal İleti Yolunun Düzenlenmesi 

İnsülin sinyal iletimi, hem pozitif hem de negatif olarak düzenlenir (Ueki ve 

ark 2000). İnsülin sinyal ileti yolunun başlangıcında yer alan IRS fosforilasyonu; 

sinyal iletiminin kontrolünde oldukça önemlidir. IRS1’deki serin rezidülerinin 

fosforilasyonu, insülinin etkilerinin artırılması ya da sonlandırılması şeklinde ikili 

etkiye sahiptir (Şekil 1.14). 

Bir serin/tireonin kinaz olan Akt tarafından IRS’lerin PTB bölgesi üzerinde 

gerçekleşen serin fosforilasyonu, IRS’leri tirozin fosfatazların yıkıcı etkilerinden 

koruyarak sinyal iletimin sürdürülmesini sağlar (Paz ve ark 1999). 

Serin rezidülerinden özellikle Ser302’nin fosforilasyonunun ikili etkiye sahip 

olduğu gösterilmiştir (Şekil 1.14) (Werner ve ark 2004, Gual ve ark 2005). Fare kas 

hücrelerinde ve adipositlerinde yapılan deneysel çalışmalar, insülinin yanısıra amino 

asidler ve glukozun da etkisiyle ortaya çıkan Serin302 fosforilasyonunun insülin 

http://www.nature.com/nrm/journal/v12/n1/fig_tab/nrm3025_F3.html
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sinyalizasyonu üzerine olumlu etkilerini destekler niteliktedir (Giraud ve ark 2004). 

Ser302 fosforilasyonunun kronik insülin uyarımına bağlı olarak ortaya çıkması ise 

insülin reseptörünün substratı ile bağlantısını bozarak insülin sinyalizasyonu üzerine 

azaltıcı etki yapmaktadır (Şekil 1.14). Kronik insülin uyarımına bağlı ortaya çıkan 

Ser302 fossforilasyonu ise insülin reseptörünün substratı ile bağlantısını bozarak 

insülin reseptörünün ve insülin sinyalizasyonunun etkileri üzerine azaltıcı etki yapar. 

Diğer yandan IRS1’in bazı spesifik bölgelerinde uzun süreli insülin uyarımını takiben 

ortaya çıkan fosforilasyon, IRS1’in tirozin fosforilasyonunu azaltarak, insülin 

sinyalizasyonunda negatif konrtol mekanizması oluşturur (Zick 2001). Ser307, Ser612 

ve Ser632 potansiyel serin fosforilasyon alanları IRS1 üzerinde yer alan bu spesifik 

bölgeler arasında ele alınmaktadır. Örneğin; Ser307 fosforilasyonu, IRS1’in insülin 

reseptörü ile kenetlenmesini bozup tirozin fosforilasyonunun gerçekleşmesine engel 

olarak IRS’nin yıkımını artırır (Rui ve ark 2001). Ser612 ve Ser632 fosforilasyonu ise 

IRS1 üzerindeki PI3K’nın bağlanma bölgesindeki tirozin rezidülerinine yakın olması 

nedeniyle PI3K’nın etkinliğni azaltır (Şekil 1.15) (Gual ve ark 2003). 

 

Şekil 1.14. Ser302 fosforilasyonunun IRS1 işlevi üzerine iki yönlü etkisi. Glukoz, 

aminoasidler ve insülin etkisiyle oluşan Ser302 fosforilasyonu IRS1 işlevlerini 

artırıken, JNK aracılı kronik insülin uyarımı sonucu oluşan Ser302 fosforilasyonu 

insülin reseptör bağlantısını zayıflatarak IRS1 işlevlerini azaltır. 

 

IRS proteinlerindeki serin/treonin fosforilasyonlarının negatif düzenleyici 

fonksiyonlarına rağmen IRS fonksiyonları için, bazal düzeyde de olsa serin/treonin 

fosforilasyonu gereklidir ve bu fosforilasyon, substrattaki tirozin rezidülerinin, 

reseptör tarafından fosforlanmasını teşvik eder (Greene ve Garofalo 2002). 
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Şekil 1.15. IRS1’in Ser307, Ser612, and Ser632 üzerinden fosforilasyonu ile negatif 

düzenlenmesi. IRS1 üzerinde yer alan Ser307 nin fosforilasyonu IR bağlanmasında 

azalma ve IRS1 yıkımında artış yaparken, Ser612 ve Ser632’nin fosforilasyonu PI3K 

bağlanmasında azalmayla sonuçlanır. 

 

İnsüline cevap olarak ortaya çıkan Akt aktivasyonu sonucunda, IRS1’deki 

serin rezidülerinin fosforilasyonundaki artışın yanısıra Akt’nin aşağı sinyal ileti 

yolundaki diğer bir substratı olan GSKβ (glucogen sentaz kinaz β), fosforillenerek 

inaktif hale getirilir. Böylece GSK’nın glikojen sentaz enzimi üzerindeki 

inaktivasyonu önlenmiş olacağı için glikojen sentezi ve glukoz depolanmasının önü 

açılmış olur. Bu durum insülin sinyalizasyonunda, pozitif düzenleyici (pozitif-

feedback) etki olarak karşımıza çıkar (Wong ve ark 2007). P85 alt ünitesinin de insülin 

sinyal mekanızmasında düzenleyici etkisi vardır. 

PI3K’nın aktivitesinden iki alt ünitesi olan p85 ve p110’un oluşturduğu 

heterodimerik kompleks sorumludur. p85 monomeri ise IRS’ye bağlanma konusunda 

bu kompleks ile yarış halindedir. Bu yüzden p85 alt ünitenin ifadesinde ortaya çıkan 

artış ya da azalma, PI3K aktivitesinde artış ya da azalma ile sonuçlanır (Ueki ve ark 

2002). İnsan plasenta kaynaklı büyüme hormonunun, p85 alt ünitenin ifadesini 

artırarak iskelet kaslarında insülin direncini tetiklediğine dair çalışmalar da göz önüne 

alındığında (Barbour ve ark 2004) p85 alt ünitenin PI3K üzerinde negatif düzenleyici 

etkisinin olduğundan bahsetmek mümkündür. 
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İnsülin aynı zamanda IRS1 üzerindeki spesifik bölgelerin fosforilasyonunu 

sağlayan mTOR ve PKC gibi serin/treonin kinazları da aktive eder. Bu bölgelerin 

fosforilasyonu IRS1 fonksiyonlarını bozar. Bu da insülinin negatif düzenleyici (negatif 

feedback) etkisi olarak adlandırılır. Bu yüzden IRS1’in fonksiyonlarının düzenlenmesi 

açısından IRS1’in negatif ve pozitif fosforilasyonu arasında hassas bir denge 

sözkonusudur (Şekil 1.16 ve 1.17). 

 

Şekil 1.16. IRS1 işlevlerinin serin/treonin fosforilasyonu ile düzenlenmesi. IRS1’in 

tirozin rezidülerinin fosforillenmesi, p85/p110 heterodimerik yapıdaki PI3K ile 

ilişkisini sağlar. AKT ve AMPK aracılı serin/treonin fosforilasyonu bu ilişkiyi pozitif 

yönde etkilerken, negatif düzenlenme ise PKCK, JNK1, TOR ve GSK3 ile gerçekleşir 

(Johnston ve ark 2003). 

 

mTORC1 (mammalian TOR complexes 1)’in kendi substratı olan S6K, 

IRS1’in negatif düzenlenmesini sağlar.  Hiperinsülinemi gibi nedenlerle mTORC1’in 

uzun süreli aktivasyonu, S6K üzerinden IRS’in fonksiyonlarını azaltarak, insülin 

direncine neden olabilmektedir (Şekil 1.17 ve 1.18) (Zoncu ve ark 2011). 
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Şekil 1.17. IRS1 fosforilasyonunun normal insülin sinyalizasyonu ve insülin direnci 

oluşumundaki rolü. IRS1’in insülinle aktive olan PKB (Akt) tarafından fosforillenmesi 

IRS fonksiyonlarında pozitif etki yaparak insülin etkilerini artırıken, fosforilasyonun 

Akt dışındaki PKC ve mTOR gibi faktörlerle gerçekleşmesi ise negatif etki yaparak, 

insülinin etkilerini sonlandırmaktadır (Gual ve ark 2005). 

 

Serbest yağ asitleri, sitokinler, anjiyotensin II, hücresel stres ve 

hiperinsülinemi, IRS1’deki serin fosforilasyonu üzerinden gerçekleşen negatif 

kontrolü artıran faktörler arasında sayılabilir. Bu faktörler, mTOR, PKC gibi 

serin/treonin kinazları aktive ederek, IRS1’in negatif fosforilasyonuna neden olurlar 

(Gual ve ark 2005). Ayrıca hücre sağ kalımını, büyümesini ve göçünü de düzenleyen 

PI3K/PTEN ekseninde yer alan PTEN’in de insülin sinyal ileti yolunda negatif 

düzenleyici rolü vardır (Şekil 1.18) (Marqués ve ark 2008). 

Sinyal iletiminin negatif düzenlenmesinde yer alan bir takım protein tirozin 

fosfatazlar (PTP) bulunmaktadır. Bu fosfatazlar, insülin reseptörünü defosforile 

ederek kinaz aktivitesinde azalmaya ve böylece insülinin etkilerinde zayıflamaya yol 

açarlar (Goldstein ve ark 1998). İnsülin reseptörünün negatif düzenlenmesinde görev 

alan iki adet PTP tanımlanmıştır: PTP1B ve LAR (Leukocyte common antigen-

related) fosfataz. Kültür ortamında bu enzimlerin ifadesi, insülin reseptörünün kinaz 

aktivitesini ve insülin sinyalizasyonunu önler (Drake ve Posner 1998). Ayrıca, 

PTB1B’den yoksun (knockout) farelerde insülin duyarlılığı da artmaktadır (Elchebly 

ve ark 1999). Yukarıda da bahsedildiği gibi IRS1 üzerinde yer alan PTB bölgesindeki 

serin rezidülerinin insülin uyarımlı Akt tarafından fosforilasyonu, IRS proteinlerini 

PTP’lerin negatif etkilerinden de korur (Paz ve ark 1999, Zick 2001). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marqu%26%23x000e9%3Bs%20M%5Bauth%5D
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Bir lipid fosfataz olan PTEN, PI3K nın katalitik etkileri ile oluşan PIP3’ü 

defosforile ederek PIP2’ye dönüştürür (Şekil 1.18). PTEN, PIP3 miktarını bazal 

seviyelere düşürerek, Akt ile etkileşen miktarında ve sonuçta glukozun hücre içine 

alımında azalmaya yol açar ve PI3K sinyal iletim yolağını sonlandırır(Wong ve ark 

2007, Pérez-García ve ark 2014). 

 

Şekil 1.18. PI3K/Akt yolağının düzenlenmesi. PIP2’nin PIP3’e dönüşümü PI3K/Akt 

yolağının düzenlenmesinde önem kazanmaktadır. Bu dönüşümü inhibe eden S6K, 

mTORC IRS1 inaktivasyonu negatif düzenlemeyi sağlarken, PIP2 PIP3 dönüşümünü 

engelleyen PTEN’in NF-kB ve IKKα tarafından baskılanması ile pozitif düzenleme 

gerçekleşir (https://en.wikipedia.org/wiki/Akt/PKB_signaling_pathway). 

Kas dokusunda insülin direnci gösteren bireylerde ve tip 2 diabetes mellitus 

(T2DM)’lu hastalarda insülin-uyarımlı Akt üzerindeki serin/treonin fosforilasyonu 

bozulmuş, Akt substratının (AS160/TBC1D4) insülinle uyarımı azalmıştır (Karlsson 

ve ark 2005). 

İnsülin sinyal iletiminin aktivasyonu kadar önemli olan sonlandırılması 

durumu aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 IRS1 ve IRS2’deki yüksek düzeydeki fosforilasyon, jukstamembran 

bölgedeki tirozin fosforilasyonunu sekteye uğratarak bu substratların insülin 

reseptöründe yer alan jukstamembran bölgeye bağlanmalarını inhibe eder (Paz ve ark 

1997). 

 Serin/treonin fosforilasyonu, hem IRS1 hem de IRS2’nin proteozomal 

yıkımını gerçekleştirir (Mothe ve Van Obberghen 1996). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Akt/PKB_signaling_pathway
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 YXXM, SH2 domain-bağlayan motife bitişik serin ve treonin rezidülerinin 

fosforilasyonu diğer sinyal iletim proteinlerinin fosfotirozine bağlanma afinitesini 

azaltır (Sun ve ark 1999). 

1.5. PIK3R1 Geni ve Proteini  

PIK3R1 (Phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 (alpha)) geni, 5 nolu 

kromozomun q kolunun 13.1 pozisyonunda, 68.215.755 ile 68.301.820 baz çifti 

aralığında, yer almaktadır (Şekil 1.19). On altı ekzondan oluşan PIK3R1 geni 86102 

baz çifti uzunluğundadır (Şekil 1.20). 

 

 

Şekil.1.19. PIK3R1 geninin 5g13.1 bölgesindeki lokalizasyonu 

(http://ghr.nlm.nih.gov/gene/PIK3R1). 

 PIK3R1 geni (GenID: 5295, GenBank No: KR711187) p85, AGM7, GRB1, 

IMD36 ve p85-ALPHA sembolleri ile de gösterilmektedir. PIK3R1 geni, PI3K’nın 85 

kD düzenleyici alt ünitesini (p85α) kodlar. Alternatif kesip-ekleme ile 4 izoformu 

oluşur (Şekil 1.20 ve Şekil 1.21). 

 

Şekil 1.20. PIK3R1 geninin genomik organizasyonu. Kutucukların içerisindeki 

rakamlar ekzon mumaralarını, üstteki ve alttaki rakamlar sırasıyla intron ve ekzonların 

baz çifti olarak uzunluğunu göstermektedir 

(http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/PIK3R1ID41717ch5q13.html) 

 

http://ghr.nlm.nih.gov/gene/PIK3R1
http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/PIK3R1ID41717ch5q13.html
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Şekil 1.21. PIK3R1 geninin alternatif kesip eklenmesi sonucu oluşan dört proteinin ve 

bulundurdukları bölgelerin şematik gösterimi 

(http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/PIK3R1ID41717ch5q13.html). 

Sınıf 1A üyesi olan PI3K, bir katalitik alt ünite (p110) ve ona bağlı olarak 

bulunan bir düzenleyici alt üniteden  (p85) oluşur (Yu ve ark 1998). Katalitik alt 

ünitenin, p110α,  p110β ve p110δ izoformları, düzenleyici alt ünitenin ise p85α, p85β, 

p55γ, p55α, p50α gibi izoformları bulunmaktadır.  p85β ve p55γ farklı genler 

tarafından kodlanırken (Şekil 1.22), p55α ve p50α ise p85α geninin (PIK3R1) 

alternatif kesip eklenmesi ile oluşur (Şekil 1.20). PI3K’nin katalitik alt ünitesi ise 

PIK3CA geni tarafından kodlanmaktadır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5290). 

Her bir düzenleyici alt ünitede iki adet bulunan SH2 (Src Homology 2) bölgeleri ise, 

reseptör ya da adaptör moleküllerde bulunan YXXM dizilerinin fosfotirozin rezidüleri 

ile bağlanmaya aracılık eder (Frumanve Cantley 2002). 

 

Şekil 1.22. Sınıf 1 A tirozin kinazların düzenleyici ve katalitik alt ünitelerinin birlikte 

gösterimi. Düzenleyici alt ünitelerdeki benzerliklerin yanı sıra ifade edildikleri genler 

farklılık göstermektedir. SH2’ler arası bölge, tamamen farklı genden ifade edilen p110 

katalitik alt ünite ile bağlantı noktasını oluşturur. SH2 bölgesi ise reseptör ile bağlantı 

için gereklidir. BH bölgesi GTPaz aktive edici protein (GAP) ile homoloji 

göstermektedir (Vanhaesebroeck ve ark 2005). 

 

http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/PIK3R1ID41717ch5q13.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5290
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p85α proteini, 724 amino asidlik bir polipeptiddir. 4-77 amino asidlik bir N-

terminal Src homoloji domaini (SH3), iki ya da üç adet prolinden zengin segment, 

GTPaz aktive edici protein (GAP) ile homoloji gösteren 124-295 amino asidlik bir 

bölge (şekilde BH domain olarak gösterilmiş), 332-428 aminoasidlik N terminal Src-

homoloji bölgesi (N-SH2) ve 624-718 amino asidlik terminal Src homoloji domaini 

(C-SH2) bulundurur (Şekil 1.22) (Chen ve ark 2005). 

PI3K’nın aktivitesinden iki alt ünitesi olan p85α ve p110’un oluşturduğu 

heterodimerik kompleks sorumludur. PI3K kompleksi, yüksek katalitik aktiviteye 

sahiptir, fosfotidil inositolün 3' pozisyonunu fosforilleyerek sitoplazmadan hücre 

zarına iletimi uyarır (Klippel ve ark 1996). p85α alt ünitesi, p110 katalitik alt ünitenin 

kararlığını sağlar ve aktivite düzeyini belirler (Yu ve ark 1998). p85 monomeri ise 

IRS’ye bağlanma konusunda p85α ve p110 kompleksi ile yarış halindedir. p85α 

düzenleyici alt ünitenin, p110 katalitik alt ünitenin düzenlenmesinde ikili etkiye sahip 

olduğu düşünülmektedir. Birincisi, p85α alt üniteile p110 arasında gerçekleşen 

allosterik etkileşimlere bağlı olarak p110 alt ünitenin katalitik aktivitesi zayıflar ve 

PI3K’nın etkinliği azalır. İkincisi, p85α alt ünitenin, p110 ile kompleks oluşturmadan, 

tirozinleri fosforile olmuş IRS’ye doğrudan bağlanması PI3K’nın aktivitesini azaltır. 

Nitekim p85α alt ünitenin ifadesinde ortaya çıkan artış ya da azalmanın da PI3K 

aktivitesinde artış ya da azalma ile sonuçlandığı gösterilmiştir (Ueki ve ark 2002). 

Dolayısıyla, p85α alt ünitenin yüksek miktarda ifadesi hem p85α monomerik 

formunun artmasına hem de katalitik alt ünite ile aralarında gerçekleşen allosterik etki 

ile, insülin sinyal sisteminin inhibe olmasına yol açmaktadır  (Ueki ve ark 2000). 

İskelet kaslarında insülin direncini tetiklediğine dair bulgular da  (Barbour ve ark 

2004), p85α alt ünitenin PI3K üzerinde negatif düzenleyici etkisinin olduğunu 

desteklemektedir. 

İnsülin dışındaki diğer büyüme faktörlerinin de farklı reseptör tirozin kinazlar 

aracılığı ile, PI3K’yı aktive edebildiği gösterilmiştir, ancak sadece insülinin etkisi ile 

ortaya çıkan PI3K aktivasyonunun metabolik homeostazın düzenlenmesinde etkin 

olduğu da gösterilmiştir (Dhe-Paganon ve ark 1999). Adiposit hücre kültürlerinde hem 

insülin hem de platelet kaynaklı büyüme faktörü (PDGF)’nün PI3K’yı aktive ettiği, 

insülinin glukoz transportunu uyarırken PDGF’nin böyle bir etkisinin olmadığı ortaya 

konulmuştur (Isakoff ve ark 1995). Yuasa ve ark (2004) iskelet kaslarında PDGF 
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reseptörü ifade eden transgenik fareler üreterek in vivo ve in vitro olarak PDGF’ün 

iskelet kası içerisine glukoz transportunu gerçekleştirmesine rağmen bu durumun kan 

glukoz düzeyinin hızlı şekilde düşürülmesinde etkili olmadığını göstermişlerdir. 

Isakoff ve ark (1995) da PI3K’yı aktive eden PDGF gibi diğer reseptörlerin; yağ 

hücresine glukoz alımı ve GLUT4 translokasyonu konusunda insülinin ortaya 

koyduğu yeterliliği gösteremediğini bildirmişlerdir. 
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2.MATERYAL VE METOD 

2.1. Hasta ve Kontrol Gruplarının Oluşturulması 

Çalışmaya Amerikan Diyabet Derneği (ADA) kriterlerine göre 427 diyabetik 

(206 obez ve 221 non-obez) ve 413 diyabetik olmayan birey (138 obez ve 275 

nonobez) olmak üzere toplam 840 birey alındı. Çalışmaya dahil edilen bireyler, Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalına 

başvuran bireylerden seçildi. T2DM’li bireyler için ADA kriterlerine göre tanı konmuş 

olması, insülin kullanmaması, 30 yaşın üzerinde olması ve birinci derece yakınının bu 

çalışmaya alınmamış olması şartları arandı. Diyabetin diğer tipleri (tip 1 diyabet, 

MODY, LADA, ilaca bağlı ve diğer tipler) dışlandı. Obezite vücut kitle indekslerine 

(VKİ) göre belirlendi, VKİ≥30 olanlar obez, VKİ<30 olanlar ise obez olmayan gruba 

dahil edildi. Kontrol grubuna ise birinci derece yakınında diyabet hikayesi olmayan 30 

yaş üzeri bireyler alındı. 

Prediyabet olabileceği düşünülen bireylere Oral Glukoz Tolerans Testi 

(OGTT) uygulandı. OGTT uygulaması, 8-12 saatlik açlıktan sonra sabah saat 8:00 da 

yapıldı. 300 ml suda 75 gr glukoz çözülerek bir limon sıkıldı ve limonata şeklinde 

içirildi. Glukoz içirilmeden önce ve içirildikten 2 saat sonra alınan kan örneklerinde 

glukoz ve insülin değerlerine bakıldı. Bozulmuş glukoz toleransı olan ya da insülin 

direnci belirlenen bireyler çalışmaya alınmadı. 

Bireylerin antropometrik bilgileri alındı, biyokimyasal analizlerde ise açlık kan 

glukoz, insülin, c-peptid, HbA1c, kolesterol, HDL, LDL, trigliserid düzeylerine 

bakıldı. Bireylerin insülin direncini belirlemek için HOMA-IR (Homeostasis Model 

Assesment of Insulin Resistance) hesaplaması yapıldı. Bunun için,  açlık insülin 

(µIU/ml) x açlık glukoz (mmol/ml) / 22,5 formülü kullanılarak HOMA-IR değerleri 

hesaplandı ve 2,5 üzerinde değerlere sahip bireyler insüline dirençli kabul edildi. 

DNA eldesi için her bir bireyden EDTA’lı tüplere 5-6 cc periferik kan alındı. 

Çalışmaya katılmadan önce bireyler bilgilendirildi ve onamları alındı. 
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2.2. DNA Eldesi ve Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Real-

time PCR) Analizi İçin Gerekli Olan Gereçler 

Santrifüj (NF 100R, İstanbul, Türkiye), derin dondurucu (-20ºC) (Arçelik, 

İstanbul, Türkiye), buzdolabı (Arçelik, İstanbul, Türkiye), su banyosu (Nüve, İstanbul, 

Türkiye), pH-metre (İnolab), manyetik karıştırıcı (Elektro-mag), vorteks (Nüve, 

İstanbul, Türkiye), mikropipet (Eppendorf, Hamburg, Almanya), hassas terazi 

(Sartorius, Almanya), biyolojik emniyet kabini (Metisafe, Ankara, Türkiye), Real-time 

PCR cihazı (Roche, İsviçre). 

2.3. DNA eldesinde, PZR ve Real-time PCR için gerekli olan kimyasal maddeler 

EDTA (Merck, Darmstadt, Almanya), Tris-Hcl, NaCl (Merck, Darmstadt, 

Almanya), KCL (Merck, Darmstadt, Almanya),  Üre (Merck, Darmstadt, Almanya), 

SDS, Proteinaz-K (Sigma, St Louis, Amerika), Kloroform (Merck, Darmstadt, 

Almanya), Etil alkol, (Merck, Darmstadt, Almanya). 

2.4. DNA eldesi 

2.4.1. DNA eldesi için gerekli solüsyonların hazırlanması 

0.5 M EDTA (pH 8) 

EDTAH2 ......................................................................................................................... 018,6 gr 

dH2O ............................................................................................ 80 ml 

1N NaOH ile pH 8’e ayarlanarak toplam hacim 100 ml’ye tamamlandı ve 

otoklavlandı. 

4M NaCl 

NaCl  ....................................................................................... 23,97 gr 

dH2O ................................................................. 100ml’ye tamamlandı. 

5M NaCl 

NaCl  ....................................................................................... 29,22 gr 

dH2O  ................................................................ 100ml’ye tamamlandı. 

1 M Tris HCl (pH8) 

TrisHCL  .................................................................................. 1576 gr 

dH2O  .......................................................................................... 83 ml 

1 N NaOH ile pH 8’e ayarlanarak toplam hacim 100 ml’ye tamamlandı ve 

otoklavlandı. 
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Parçalama Çözeltisi (5X) 

NaCl ................................................................................................ 4M 

EDTA   ........................................................................................ 0,5 M 

TrisHCl  ........................................................................................... 1M 

100 ml’ye tamamlanıp pH 7,5’e ayarlandı ve otoklavlandı. 

Üreli Parçalama Çözeltisi 

Üre  .............................................................................................. 4,2 gr 

dH2O .............................................................................................. 1 ml 

Parçalama çözeltisi  ....................................................................... 2 ml 

%20 SDS 

SDS  .............................................................................................. 20 gr 

dH2O ............................................................................................ 80 ml 

SDS iyice çözününceye kadar karıştırıcıda tutuldu. Toplam hacim 100 ml’ye 

tamamlandı. 

%70 Etanol 

%96 etanol ..................................................................................  72 ml 

dH2O  ................................................................ 100ml’ye tamamlandı. 

2.4.2. DNA Eldesi 

* EDTA’lı tüpler oda ısısına alınarak üzerine hacmi kadar soğuk saf su eklendi. 

* Tüpler nazikçe altüst edildikten sonra 20 dk 4000 devir/dk santrifüj edildi. 

* Üstteki sıvı kısım atılarak yıkama işlemi 3 kez tekrarlandı. 

* Tüplere 3 ml üreli parçalama çözeltisi ilave edildi, tüpler altüst edildi. 

* Üzerine 400 µl %20 SDS ve 100 µl 10 mg/ml proteinaz K ilave edildi. 

* Tüpler 37ºC de 1 gece inkübasyona bırakıldı. 

* İkinci gün inkübasyondan çıkarılan tüplere 2 ml 5M NaCl eklendi ve 10-15 

dk altüst edildi. 

* Üzerine 8 ml kloroform konularak 15 dk 4000 devir/dk santrifüj edildi. 

* Santrifüj sonunda oluşan 3 fazlık kısımdan üstteki beyaz faz temiz bir tüpe 

alındı ve üzerine hacmi kadar soğuk %96’lık etilalkol eklendi. 

* Alkol ilavesiyle yumak şeklini alan DNA’lar pipet yardımıyla 1.5 ml’lik 

ependorf tüplere alındı ve üzerlerine 1000 µl %70’lik alkol eklendi. 

* Tüpler 13000 devir/dk 10 dk santrifüj edildi. 
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* Santrifüj sonrasında dibe yapışan DNA pelletinin üstündeki alkol dikkatlice 

döküldü. Alkol presipitasyon basamakları 3 kez tekrarlandı. 

* DNA pelleti içeren tüpler oda sıcaklığında ağzı açık bir şekilde kurmaya 

bırakıldı. 

* Alkolün tamamen uçtuğundan emin olunduktan sonra pelletin üzerine uygun 

miktarda deiyonize steril su eklendi. 

* +4ºC de çözünmesi için bir gün bekletilen DNA’lar -20ºC de saklandı. 

2. 5. Hedef Gen Bölgelerinin Belirlenmesi 

PIK3R1 geninin nükleotid dizisi Gen Bankasından NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) (Gen ID: 5295) temin edildi. PIK3R1 geninin literatürde 

özellikle hastalıkla ilişkili olduğu rapor edilen 6 tek nükleotid polimorfizmi (single 

nucleotide polymorphism; SNP) çalışmamızda hedef SNP’ler olarak belirlendi. Bu 

SNP’lere ait bilgiler Çizelge 2.1.’de görülmektedir. 

Çizelge 2.1. Hedef SNP’lerin genomik özellikleri 

 

 

 

SNP Lokalizasyon 
Değişiklik 

(Nükleotid) 
Değişimin özelliği 

1 rs3756668 3′UTR A→G kodlanmayan 

2 rs706713 ekzon 1 C→T 
sessiz 

(Tyr73Tyr) 

3 rs7713645 intron 1 A→C kodlanmayan 

4 rs77092243 intron 1 C→T kodlanmayan 

5 rs3730089 ekzon 6 A→G 
yanlış anlamlı 

(Met326Ile) 

6 rs1550805 intron 6 C→T kodlanmayan 

 

2. 6. Hedef Gen Bölgelerinin Genotiplenmesi 

Hedef SNP’lerin genotipleme analizleri Gerçek-zamanlı Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu (Real-time PCR) yöntemi ile gerçekleştirildi. Real-time PCR yöntemi, 

floresan primer ve prob kullanılarak hedef bölgelerin amplifikasyonu ile eş zamanlı 

olarak SNP’lerin belirlenmesini temeline dayanan, güvenirliği yüksek bir yöntemdir. 

Çalışmada TIB MolBiol LightSNiP kit (Roche) kullanıldı. 
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2.6.1. Reaksiyon karışımının hazırlanması 

Genotipleme analizleri için öncelikle reaksiyon karışımı hazırlandı (Çizelge 

2.2). 

Çizelge 2.2. Real-time PCR karışımının hazırlanması. 

Reaktif Miktar 

dH2O 4 µl 

1X master karışımı* 10 µl 

Primer – prob 1 µl 

*Master karışımı: FastStart Taq DNA polimeraz, reaksiyon tamponu, MgCl2 ve dNTP 

karışımı ve oluşmaktadır. Her bir hedef SNP için 2 adet prob kullanılmaktadır. 

Problardan biri yaygın allele diğeri ise nadir allele özgün tasarlanmıştır. 

 

2.6.2. Real-time PCR analizi 

Doksan altılık plate’lerin her bir kuyucuğuna hazırlanan reaksiyon 

karışımından (Çizelge 2.2) 15 µl koyuldu. Üzerine 4.0 µl 50 ng/µl DNA eklenip 

nazikçe pipetaj yapıldı. Kuyucuklara yükleme işlemi tamamlandıktan sonra plate’in 

üzeri folyo (Sealing Foil) ile kapatıldı ve cihaza yerleştirildi. Negatif kontrol örneğinde 

DNA yerine 2µl dH20 kullanıldı. Plate, cihaza (LightCycler96, Roche) yerleştirildi ve 

Çizelge 2.3’deki koşullarda protokol uygulandı. Gerçek-zamanlı PCR protokolü; 

enzim aktivasyonu ve kalıp DNA’nın denatürasyonunun gerçekleştiği preinkübasyon, 

hedef bölgenin primerler yardımıyla çoğaltıldığı amplifikasyon, amplikona ait 

genotipin belirlenmesinin gerçekleştiği (SNP analizi) erime eğrisi ve cihazın rotorunun 

ve termal haznesinin soğutulması basamaklarını içermektedir. 
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Çizelge 2.3. Real-time PCR reaksiyon koşulları 

Reaksiyon Sıcaklık (ºC) Süre Döngü 

Preinkübasyon  95 10 dk 1 

Amplifikasyon 

Denatürasyon 

Bağlanma 

Uzama 

95 

* 

72 

10 sn 

10 sn 

15 sn 

 

40 

Erime Eğrisi  

95 

40 

75 

30 sn 

2 dk 

1 sn 

 

1 

Soğutma  40 30 sn 1 

*Her bir primer-prob için uygun sıcaklıkta 

2.7. İstatistik Analizler 

İstatistiki analizlerde SPSS versiyon 20 programı kullanıldı. Tüm analizler için, 

P değeri<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

2.7.1. Tanımlayıcı istatistik analizleri 

Klinik ve biyokimyasal analizler için gerçekleştirilen tanımlayıcı istatistik 

analizlerinde, normal dağılan parametreler ortalama ± standart sapma, normal 

dağılmayanlar ortanca (en düşük değer – en yüksek değer) olarak gösterildi. Normal 

dağılan parametrelerin karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA testi, normal 

dağılmayan parametrelerin karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi kullanıldı, 

anlamlı fark çıkan parametreler için Bonferroni düzeltmesi ve post-hoc testler yapıldı. 

2.7.2. İlişki analizleri 

Genotiplerin hastalıkla ilişkileri lojiktik regresyon analizleri ile 

gerçekleştirildi. Hasta ve kontrol gruplarında SNP’lerin allel frekansları Odds oranları 

hesaplanarak belirlendi. İlişki analizleri dominant, additif (kodominant) ve resesif 
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modeller kurularak yapıldı. Modeller kurulurken allel 2 (nadir allel) dikkate alındı. 

Dominant modelde; allel 2 taşıyan genotipler ile (homozigot allel 2 ve heterozigot), 

homozigot allel 1 genotipi karşılaştırılırken, resesif modelde; homozigot allel 2 

genotipi, allel 1 taşıyan genotiplerle (homozigot allel 1 ve heterozigot) karşılaştırıldı. 

Hasta ve kontrol gruplarının genotip dağılımlarının Hardy-Weinberg (HW) 

dengesinde olup olmadıkları Ki-kare testi ile değerlendirildi. 

2.7.3. Genotip-fenotip ilişki analizleri 

Çalışmamızda fenotipik özellikler olan açlık glukoz, insülin, c-peptid, 

hemoglobin A1C, vücut kitle indeksi, lipid parametreleri (trigliserid, LDL, HDL, 

kolesterol) ve insülin direnci (HOMA-IR) ile genotipler arasındaki ilişki araştırıldı. 

Genotipler 11, 12 ve 22 olarak kodlandı. Genotiplerin insülin ve trigliserid üzerine 

etkileri log dönüşümü, kolesterol üzerine etkisiise karekök dönüşümü sonrası ANOVA 

testi ile analiz edildi. Açlık glukoz, c-peptid, hemoglobin A1C, LDL, HDL, HOMA-

IR ve VKİ üzerine etkileri ise normallik varsayımı sağlanamadığı için Kruskal Wallis 

testi ile analiz edildi. 

 

2.7.4. LD analizleri 

 SNP’ler arası bağlantı dengesizliğini (Linkage Disequilibrium) belirlemek için 

MIDAS programı kullanıldı. Bağlantının olup olmadığı ise D' ve r² değerleri dikkate 

alınarak belirlendi. 
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3. BULGULAR 

3.1. Çalışma Gruplarının Klinik Özellikleri 

Çalışmaya, S.Ü. İç Hastalıkları AD Endokrinoloji Bilim Dalında, ADA 

kriterlerine göre tip 2 diyabet tanısı konmuş 427 hasta birey (206 obez ve 221 non-

obez) hasta birey ve kontrol grubu olarak 413 diyabetik olmayan birey (138 obez ve 

275 nonobez) olmak üzere toplam 840 birey alındı. Hastaların ve kontrol grubu 

bireylerin antropometrik ve biyokimyasal verileri Çizelge 3.1’de özetlenmiştir. 

OGTT sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede, 2. saat açlık plazma glukoz 

düzeyi >200 olan bireyler diyabetik olarak düşünüldü, 140-200 aralığında açlık 

glukozu olan diğerleri ise bozulmuş glukoz toleransına sahip oldukları düşünülerek 

kontrol grubuna alınmadı. 

3.2. PIK3R1 Genindeki SNP’lerin belirlenmesi 

Hasta ve kontrol bireylerinde PIK3R1 geninde yer alan 6 SNP’in 

genotiplendirilmesi Real-time PCR yöntemi gerçekleştirildi.  Çizelge 3.2-4’de bu 

SNP’lere ait genotiplerin hasta ve kontrol grubu bireylerde görülme sıklıkları 

verilmiştir. 
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Çizelge 3.1. Hasta ve kontrol gruplarının antropometrik ve biyokimyasal özellikleri. 

 

1: normal dağılmayan parametreler, ortanca (min-maks) şeklinde gösterildi. 

*: İstatistiki olarak anlamlı farklılık saptandı. 

NA: Bu veriler klinik olarak anlamsız bulunduğu için istatistiki anlamlılık 

değerlendirilmedi. 
4 grup karşılaştırıldığı için post-hoc testlerde p anlamlılık sınırı 0.008 olarak alındı. 

AKG; açlık kan glukoz, TG; trigliserid, Kol; kolesterol, LDL; low density lipoprotein, 

HDL; high density lipoprotein, HOMA-IR; homeostasis model assesment of insulin 

resistance. 

 

 

OBEZ NON-OBEZ P 

DM 

(1) 

Kontrol 

(2) 

DM 

(3) 

Kontrol 

(4) 
p (1-2) p (1-3) p (2-4) p (3-4) 

Sayı 

(840) 
206 138 221 275 NA NA NA NA 

Yaş (yıl) 55,6±8,8 48,9±11,3 56,5±9,3 43,9±10,4 <0,001* 0,792 <0,001* <0,001* 

Cinsiyet 

(K/E) 
154/52 120/18 86/135 182/93 NA NA NA NA 

VKİ 

(kg/m2) 
35,14±4,23 34,57±3,92 26,74±2,74 26,08±3,01 0,445 NA NA 0,162 

İnsülin1 

(µIU/ml) 

11,89 

(2,04-40,79) 

10,85  

(4,31-39,98) 

7,90  

(1,00-37,30) 

7,33  

(2,00-39,91) 
0,270 <0,001* <0,001* 0,297 

c-

peptid1 

(ng/ml) 

3.07  

(0,74-9,40) 
2,51 (1,49-6,30) 

2,00 

(0,50-16,10) 

2,13  

(0,70-15,70) 
0,292 <0,001* 0,013 0,067 

AKG1 

(mg/dl) 

140 

(64-377) 

94  

(76-113) 

134 

 (59-363) 

92  

(58-114) 
<0,001* 0,548 0,001* <0,001* 

A1c1 

(%) 

7,1  

(5,2-12,5) 

5,6  

(5,3-6,4) 

7,1  

(5,1-19,5) 

5,5  

(5,0-6,4) 
<0,001* 0,915 0,212 <0,001* 

TG1 

(mg/dl) 

171  

(59-674) 

126  

(52-380) 

128  

(41-457) 

116  

(40-478) 
<0,001* 0,002* 0,029 0,055 

Kol 

(mg/dl) 
203±45 211±39 197±47 202±42 0,415 0,632 0,332 0,817 

LDL1 

(mg/dl) 
122 (52-276) 130 (78-239) 124 (35-271) 125 (39-294) 0,006* 0,929 0,169 0,257 

HDL 

(mg/dl) 
43±10 47±11 44±13 47±12 0,003* 0,786 0,991 0,055 

 

HOMA-

IR1 

4,42  

(0,79-18,00) 

2,61 

(0,83-9,90) 

2,80  

(0,42-17,00) 

1,67 

 (0,40-12,00) 
<0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
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Çizelge 3.2. PIK3R1 genindeki SNP’lerin genotiplerinin hasta ile kontrollerdeki 

görülme sıklıkları ve ilişki analizi sonuçları. 

 

*İstatistiki olarak anlamlı farklılık saptandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SNP Genotip Hasta Kontrol 

Dominant 

OR [CI% ] 

P 

Additif 

OR [CI% ] 

P 

 

Resesif 

OR [CI% ] 

P 

 

rs3756668 

G/G 

G/A 

A/A 

162 

196 

69 

187 

160 

66 

1,3 [0,94-1,88] 
 

P= 0,108 

0,8 [0,52-1,10] 
 

P= 0,149 

1,2 [0,73-1,96] 
 

P= 0,472 

rs706713 

C/C 

C/T 

T/T 

219 

176 

32 

254 

135 

24 

1,5 [1,05-2,23] 
 

P= 0,025* 

1,7 [1,09-  2,40] 
 

P= 0,016* 

0,9 [0,43-1,98] 
 

P= 0,825 

rs7713645 

A/A 

A/C 

C/C 

137 

202 

74 

135 

192 

86 

1,08 [0,77-1,53] 

 

P= 0,648 

0,9 [0,59-1,45] 

 

0,727 

1 [0,70-1,53] 

 

P= 0,872 

rs77092243 

C/C 

C/T 

T/T 

131 

226 

70 

138 

190 

85 

1 [0,70-1,45] 

 
P= 0,959 

0,9 [0,62-1,34] 

 
P= 0,629 

0,7 [0,46-1,09] 

 
P= 0,114 

rs3730089 

G/G 

G/A 

A/A 

316 

103 

8 

318 

80 

15 

0,9 [0,63-1,40] 
 

P= 0,752 

0,8 [0,54-1,25] 
 

P= 0,363 

3,5 [1,02-11,76] 
 

P= 0,047* 

rs1550805 

C/C 

C/T 

T/T 

320 

102 

5 

309 

89 

11 

1 [0,72-1,55] 

 

P= 0,770 

1 [0,68-1,49] 

 

P= 0,968 

0,5 [0,12-1,92] 

 

P= 0,303 
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Çizelge 3.3. PIK3R1 genindeki SNP’lerin genotiplerinin obez hasta ile kontrol 

grubundaki görülme sıklıklarıveilişki analizi sonuçları. 

 
 

 

 

 

SNP 

 

 

 

 

GENOTİP 

 

 

OBEZ 

 

 

 

 

 

 

Dominant 

OR [CI%] 

P 

 

 

 

 

Additif 

OR [CI%] 

P 

 

 

 

 

Resesif 

OR [CI%] 

P 

DM 

n 

 

Kontrol 

n 

 

rs3756668 

G/G 

G/A 

A/A 

82 

91 

33 

57 

60 

21 

0,9 [0,54-1,40] 

P= 0,540 

1  [0,58-1,60] 

P= 0,876 

1,6 [0,80-3,35] 

P= 0,179 

rs706713 

C/C 

C/T 

T/T 

113 

74 

19 

86 

39 

13 

1,4 [0,58-1,60] 

P= 0,244 

0,7 [0,38-1,14] 

P= 0,139 

1,4 [0,53-3,58] 

P= 0,513 

rs7713645 

A/A 

A/C 

C/C 

74 

95 

37 

44 

57 

37 

1,2 [0,72-1,93] 

P= 0,527 

2 [1,08-3,77] 

P= 0,028* 

2 [1,10-3,51] 

P= 0,022* 

rs77092243 

C/C 

C/T 

T/T 

75 

99 

32 

43 

58 

37 

1,3 [0,80-2,24] 

P= 0,257 

2,5 [1,24-4,89] 

P= 0,01* 

2,4 [1,31-4,42] 

P= 0,005* 

rs3730089 

G/G 

G/A 

A/A 

153 

47 

6 

108 

24 

6 

0,7 [0,50-1,58] 

P= 0,892 

2 [0,49-8,83] 

P= 0,320 

2,2 [0,52-9,25] 

P= 0,288 

rs1550805 

C/C 

C/T 

T/T 

151 

53 

2 

108 

30 

- 

1,4 [0,79-2,43] 

P= 0,261 

0,7 [0,42-1,29] 

P= 0,280 

0 

P= 1 

*İstatistiki olarak anlamlı farklılık saptandı. 
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Çizelge 3.4. PIK3R1 genindeki SNP’lerin genotiplerinin nonobez hasta ile kontrol 

grubundaki görülme sıklıkları ve ilişki analizi sonuçları. 

 
 

 

 

 

SNP 

 

 

 

 

Genotip 

 

 

NON-OBEZ 

 

 

 

 

Dominant 

OR [CI%] 

P 

 

 

 

 

Additif 

OR [CI%] 

P 

 

 

 

 

Resesif 

OR [CI%] 

P 
DM 

n 

 

Kontrol 

n 

 

rs3756668 

G/G 

G/A 

A/A 

80 

105 

36 

130 

100 

45 

1,5 [0,87-2,45] 

P= 0,157 

0,9 [0,44-2,03] 

P= 0,875 

0,8 [0,41-1,74] 

P= 0,649 

rs706713 

C/C 

C/T 

T/T 

106 

102 

13 

168 

96 

11 

1,8 [1,01-3,13] 

P= 0,047* 

0,6 [0,16-2,09] 

P= 0,398 

1,4 [0,38-4,90] 

P= 0,627 

rs7713645 

A/A 

A/C 

C/C 

63 

107 

51 

91 

135 

49 

1,4 [0,85-2,31] 

P= 0,191 

2 [1,081-3,906] 

P=0,03* 

1,9 [1,079-3,235] 

P=0,03* 

rs77092243 

C/C 

C/T 

T/T 

56 

127 

38 

95 

132 

48 

 

0,8[0,44-1,31] 

P= 0,320 

 

0,8  [0,44-1,38] 

P= 0,395 

1,22 [0,64-2,35] 

P= 0,537 

rs3730089 

G/G 

G/A 

A/A 

163 

56 

2 

210 

56 

9 

0,9 [0,52-1,64] 

P= 0,798 

0,8 [0,44-1,46] 

P= 0,476 

0,1 [0,12-1,38] 

P= 0,90 

rs1550805 

C/C 

C/T 

T/T 

169 

49 

3 

201 

59 

11 

1,6 [0,92- 2,74] 

P= 0,097 

1,5 [0,87-2,73] 

P= 0,138 

1,9 [0,38-9,64] 

P= 0,433 

*İstatistiki olarak anlamlı farklılık saptandı. 
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3.2. İlişki çalışması 

Gruplar hasta ve kontrol grubu olarak değerlendirildiğinde, ekzon 1’de yer alan 

sessiz değişim olan SNP rs706713 tip 2 diyabet ile önemli düzeyde ilişkili bulundu 

(OR 1,7 [95% CI: 1,09-  2,40], p=0,016 ve OR 1,5 [95% CI:1,054-2,233] p=0,025, 

sırasıyla additif ve dominant modelde). Obez ve non-obez gruplar kendi içlerinde 

değerlendirildiğinde de non-obezlerde SNP rs706713 ile hastalık arasında güçlü 

ilişkinin varlığı ortaya kondu (OR 1,8 [95% CI:1,006-3,128], p=0,05, dominant 

modelde) (Çizelge 3.2, 3.3, 3.4). Hasta ve kontrol gruplarında, SNP rs706713 genotip 

dağılımının, genel olarak ve non-obezler kendi içinde değerlendirildiğinde, Hardy-

Weinberg dengesinde oldukları da tespit edildi (p>0,05). 

Ekzon 6’da yer alan ve proteinde aminoasit değişimine yol açan bir diğer 

ekzonik SNP rs3730089 de tip 2 diyabet gelişimiyle önemli düzeyde ilişkili bulundu 

(OR 3,5 [95% CI: 1,015-11,762], p=0,047, resesif modelde). Gruplar SNP rs3730089 

bakımından genel olarak ele alındığında ve obez ile non-obez olarak 

değerlendirildiğinde tip 2 diyabetik bireylerin HWE’de oldukları belirlenirken kontrol 

gruplarının Hardy-Weinberg dengesinden sapma gösterdiği tespit edildi (p<0,05). 

Çalışmamızda intron 1’de yer alan SNP rs7713645 ve rs7709243 

değişimlerinin tip 2 diyabet gelişimiyle ilişkileri araştırıldı ve bu intronik SNP’lerden 

rs7709243 obez grupta tip 2 diyabet ile ilişkili bulunurken (OR 2,5 [95% CI:1,239-

4,891], p=0,01 ve OR 2,4 [95%CI:1,309-4,418], p=0,005, additif ve resesif modelde), 

SNP rs7713645 hem obez grupta (OR 2 [95%CI:1,081-3,773], p=0,03 ve OR 2 

[95%CI: 1,101-3,514], p=0,022, sırasıyla additif ve resesif modellerde), hem de non-

obezlerde (OR 2 [95%CI:1,081-3,906], p=0,03 ve OR 1,9 [95%CI:1,079-3,235], 

p=0,03, sırasıyla additif ve resesif modellerde) tip 2 diyabet ile ilişkili bulundu 

(Çizelge 3.2, 3.4). İntron 1’yer alan bu SNP’lere ait genotip dağılımları genel olarak 

ve gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, SNP rs7709243 genotip dağılımının non-

obez hasta grubu hariç, tüm gruplarda Hardy-Weinberg dengesinde olduğu 

görülmektedir (p>0,05). 

İntron 6’da yer alan bir diğer intronik SNP rs1550805 değişimi ile tip 2 diyabet 

arasında ilişkinin araştırıldığı analiz sonuçlarında ise herhangi bir ilişki tespit edilmedi 

(p>0,05). Bu SNP’e ait genotip dağılımlarının HW dengesinde olup olmadığı 



63 

 

araştırıldığında non-obez kontrol grubu hariç diğer tüm grupların dengede olduğu 

belirlendi (p>0,05). 

Çalışmamızda PIK3R1 geninin 3'UTR bölgesinde yer alan SNP rs3756668 

değişiminin genel olarak ya da obez ve non-obez gruplar kendi içinde analiz 

edildiğinde herhangi bir ilişki göstermediği ortaya kondu (Çizelge 3.2, 3.4). Bu SNP’e 

ait genotip dağılımının ise hasta ve kontrol grubu olarak genel değerlendirmede ve 

non-obezlerde kontrol gruplarında HW dengesinden saptığı belirlendi (p<0.05). 

3.3. Genotip-fenotip ilişkisi 

Çalışmamızda açlık kan glukoz, insülin, c-peptid, hemoglobin A1C düzeyleri 

ile lipid parametreleri olan trigliserid, kolesterol, LDL ve HDL düzeyleri ve insülin 

direnci belirteci olan HOMA-IR değeri ve vücut kitle indeksi fenotipik özellikler 

olarak ele alındı. 

Açlık glukoz, c-peptid, hemoglobin A1C, LDL, HDL, HOMA-IR ve VKİ 

üzerine genotiplerin etkisinin araştırıldığı Kruskal Wallis analizi sonuçlarına göre 

ekzon 1’de yer alan SNP rs706713 değişiminin insülin direnci (HOMA-IR) üzerine 

etki gösterdiği (p=0,018), intronik SNP rs7709243 polimorfizminin LDL düzeyi 

üzerine (p=0,028) ve intron 6’da yer alan bir diğer intronik SNP rs1550805’in ise c-

peptid (p=0,023) ve VKİ (p=0,007) düzeyleri üzerine etkili olduğu bulundu. ANOVA 

analizi sonuçlarına göre ise intron 1’de yer alan rs7709243 polimorfizminin kolesterol 

(p=0,008) ile ilişkili bulunduğu, insülin ve trigliserid düzeyleri ile herhangi bir ilişkiye 

rastlanılmadığı belirlendi 

3.4. LD analizi sonuçları  

Çalışmamızdaki hedef SNP’ler arasındaki bağlantı dengesizli analizi sonuçları 

Çizelge 3.5 te gösterildiği gibidir. Çalışmalarımızın sonucunda intron 1 de yer alan 

SNP rs7713645 ve 7709243 arasında güçlü bağlantı (p<1x1020) tespit edildi (Çizelge 

3.5). Diğer SNP’ler arasındaki bağlantının ise zayıf olduğu belirlendi. 
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Çizelge 3.5. Çalışmamızda yer alan SNP’lerin LD analizi sonuçları. 

  D' → 

SNP rs706713 rs3730089 rs7713645 rs7709243 rs1550805 

r² 
↓ 

rs706713 * 0,05617 0,6621 0,6482 0,0615 

rs3730089 0,0014 * 0,3547 0,5033 1,0 

rs7713645 0,1784 0,0233 * 0,8467 0,4 

rs7709243 0,18 0,0507 0,6723 * 0,463 

rs1550805 0,0002 0,0207 0,0184 0,0226 * 

D' değerleri diagonal çizginin üzerinde, 

 r² değerleri diagonal çizginin altında gösterilmiştir. 

 

SNP rs3756668 non-obez gruptaki kontrol bireylerinde HWE’den sapma 

gösterdiği için değerlendirilmeye alınmadı. 
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4. TARTIŞMA 

Yağ dokusu, iskelet kası ve karaciğer hücreleri gibi başlıca hedef dokularda 

insülinin azalmış etkisine bağlı olarak, glukozun hücre içine alımının azalması olarak 

tanımlanan insülin direnci (Mather ve ark 2013); obezite ve T2DM’nin karakteristik 

özelliğidir (Olefsky ve Kolterman 1981). İnsülin direncinde altta yatan etken olarak 

tek bir bozukluktan bahsedilememektedir. İnsülin direnci, obezite ile birlikte pek çok 

genetik bozukluğun; stres, enfeksiyon gibi çevresel faktörler ile kombine olarak 

bulunabileceği karmaşık bir olgudur. Bunun yanı sıra; herhangi bir sinyal ya da efektör 

sistemde moleküler bir defektin olmayabileceği ve bu anahtar moleküllerin düşük 

aralıktaki işlevlerinin normal olarak kabul edilebileceği ihtimali hep vardır. Bu 

yüzden, normal olarak işlev gören zayıf etkili pek çok faktörün çeşitli 

kombinasyonlarla bir araya gelmesi, sinyal iletiminde zayıflama ile sonuçlanabilir ve 

glukozun hücre içine alımında yetersizlik oluşabilir (Pessin ve Saltiel 2000). 

İnsülin sinyalizasyonunun temel yolağı olan PI3K/Akt sinyal yolunda; insülin 

reseptörünün kinaz aktivitesinde azalma olduğu gibi, IRS1 proteininin tirozin 

fosforilasyonunda azalma ve dolayısıyla PI3K bağlantısında ve aktivasyonundaki 

azalma olduğu tip 2 diyabetli hastalardan elde edilen önemli kanıtlardır. Bununla 

birlikte insülin sinyal akışındaki bu bozulmaların insülin direncine yol açan primer 

bozukluk mu olduğu yoksa bu değişikliklerin hiperinsülinemi ve hiperglisemiye 

sekonder olarak mı ortaya çıktığının tam olarak bilinemediğini ifade eden bazı 

araştırmacılar, bu sorunun tam olarak çözülebilmesini daha geniş katılımlı 

popülasyonlar üzerindeki çalışmalarla, biyolojik cevapta önemli bir basamak olan 

glukoz alımınına sinyal yolaklarındaki bozuklukların katkısını daha kesin olarak 

ortaya koyan araştırmaların yapılması gerekliliğini ifade etmişlerdir (Pessin ve Saltiel 

2000). Daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda, insülin direncinde görülen 

karaciğerde glukoz üretimi ve diğer dokularda glukozun taşınması gibi metabolik 

olaylarda ortaya çıkan bozukluklar, insülin düzeylerindeki azalmayla değil (Knights 

ve ark 2014), insülin reseptörü ve aşağı yolaklarda yer alan aracı proteinlerin azalmış 

aktivitesi ile ilişkilendirilmiştir (Perry ve Shulman 2013). 

Metabolik ve büyümeyi teşvik edici olmak üzere iki yönde etki gösteren 

insülin, metabolik etkilerini PI3K/Akt yolu üzerinden gerçekleştirir (Kahn 1985). 

PDGF gibi diğer büyüme faktörlerinin de PI3K’yı aktive etmesine rağmen, glukozun 
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iskelet kası yağ dokusu gibi hücrelere transportunda ve kan glukozunun 

düşürülmesinde insülin kadar etkili olamaması (Isakoff  ve ark 1995, Dhe-Paganon ve 

ark 1999, Yuasa ve ark 2004) ve diğer büyüme faktörlerinden farklı olarak sadece 

insülinin metabolizma düzenleyici etkisinin ortaya çıkmasının nedenleri arasında 

PI3K’nın; PDGF’ye direkt olarak muhtemelen plazma zarı üzerinde bağlanırken, 

PI3K’nın IRS proteinlerine bağlanmasının hücre içinde plazma zarı yakınlarında 

gerçekleşiyor olması gösterilmiştir (Heller-Harrison ve ark 1996). Plazma zarına 

gömülü reseptörlerin hareketleri, plazma zarı ve endozom kompartmanı ile sınırlı 

(Dhe-Paganon ve ark 1999) iken insülin reseptör substratları hücre içinde yer almakta, 

daha geniş hareket ve farklı alternatif proteinlere bağlanabilme imkanına sahip 

olabilmektedir. Bu öngörülere rağmen insülin dışındaki diğer büyüme faktörlerinin de 

PI3K aktivasyonunu kullanırken, neden GLUT4 translokasyonu gibi işlemleri sadece 

insülinin stimüle ettiği tartışmaları son on yılda gerçekleşen araştırmalarda birçok 

farklı şekilde ele alınmış olmasına rağmen hala tam olarak çözüme kavuşmamıştır 

(Kido ve ark 2001). 

PI3K’nın; fosfotidil inositol fosfat (PIP) 2’nin PIP3’e dönüşümünü 

katalizlemesi ve oluşan PIP3’ün Akt aktivasyonunu tetiklemesi temeline dayalı olan 

PI3K/Akt üzerinden gerçekleşen insülin sinyalizasyonu, obez hastalarda lipid 

fazlalıklarının depolandığı yağ dokusu hücrelerindeki rolü nedeniyle de önem 

kazanmaktadır. İnsülin direnci gösteren obezlerde reseptör ve postreseptör düzeyde 

bozuklukların araştırıldığı pek çok çalışmadan yola çıkarak (Kolterman ve ark 1980, 

Ciaraldi ve ark 1981, Olefsky ve Kolterman 1981), obez hastalarda insülin 

reseptörünün aşağı yönündeki PI3K insülin sinyal sisteminin baskılanmış olduğunu 

söylemek mümkündür (Zick 2003). Ciddi insülin direnci olan hastalarda insülin 

reseptör sayısında azalma ve postreseptör defektler bir arada bulunmakta (Olefsky ve 

Kolterman 1981) fakat insülin direnci gelişmesi için pek çok obezde görülen baskın 

bozukluğun, T2DM’li hastalarda olduğu gibi, postreseptör defektler olduğu kabul 

edilmektedir (Kolterman ve ark 1980). 

Enerji homestazı ile ilişkili olduğu bilinen leptin, POMC, TNF alfa, 

adiponektin gibi pekçok hormon ve sitokinin etkili oldukları yolaklarda da insülin 

sinyal iletim yolunun en önemli noktasını oluşturan PI3K işin içine karışmaktadır 

(Hotamisligil ve ark 1996, Bogan 1999, Chagnon 2003, Bokarewa 2005, Stutzmann 
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ve ark 2008). Obezitede leptin reseptörünün aşağı yönde PI3K sinyal yolununun 

inhibisyonu ile hem periferal dokularda hem de beyinde inflamasyonu tetiklediği 

bilinmektedir (Mc Curdy ve Klemm 2013). 

Fosfotidilinositol 3 kinaz (PI3K), bir katalitik alt ünite (p110) ve ona bağlı 

olarak bulunan bir düzenleyici alt üniteden (p85α) oluşur (Yu ve ark 1998). PI3K’nın 

p85 alfa alt ünitesi, p85α/p110 kompleksinin kararlılığını ve aktivitesinin sürmesini 

sağlar (Klippel ve ark 1996, Yu ve ark 1998). Bunun yanısıra monomer p85α’nın, 

IRS1’e bağlanma konusunda p85α/p110 kompleksi ile yarış halinde olması veya p110 

ile aralarındaki allosterik etkileşimi p85α/p110 kompleksinin aktivitesinin negatif 

düzenlenmesini sağlar (Ueki ve ark 2002). p85α’nın hormonal (Barbour ve ark 2004) 

ya da deneysel olarak (Giorgino ve ark 1997) aşırı ifade edilmesi, p85α/p110 

kompleksinin aktivitesini ve buna bağlı olarak PI3K’nın IRS1’e bağlanmasını bozarak 

sinyal iletimini zayıflatmasına ve insülin direncine neden olur. Nitekim p85α’nın 

heterozigot delesyonu gerçekleştirilen farelerde, insülin duyarlılığının arttığı 

bildirilmiştir (Mauvais-Jarvis ve ark 2002). Homozigot kayıplarda ise hipoglisemi ve 

hipoinsülinemi ile birlikte hayatın erken dönemlerinde yaşamın son bulduğu 

gösterilmiş (Fruman ve ark 1999), insülin duyarlılığı artışına bağlı olarak gelişen 

hipoglisemi ise p55α ve p50α izoformlarının varlığına bağlanmıştır. Bu izoformlar 

glukozun hücre içine alımının artışını beraberinde getiren GLUT4 işlevlerinde artışa 

ve sonuçta hipoglisemiye yol açmaktadır (Terauchi ve ark 1999). p85α’nın aşırı 

miktarda ifade edilmesi PI3K’nın fosfotirozin bağlantılı aktivitesinibaskılarken, p50α 

ve p55α’nın böyle bir etkisine rastlanmamıştır (Ueki ve ark 2000). Bu yüzden insülinin 

etkilerinin gerçekleşmesi açısından p85α kadar onun izoformlarının ifadesi de 

önemlidir ve bu düzenleyici alt ünitelerin denge içinde olması sinyal iletiminin uygun 

şekilde çalışması için gereklidir. Bu dengede ortaya çıkabilecek herhangi bir değişiklik 

aşağı yönde insülin işlevlerini etkileyerek insülin duyarlılığında değişikliklere neden 

olabilecektir. Bu yüzden PIK3R1 genindeki düzenleyici alt ünite izoformlarına ait 

SNP’lerin potansiyel işlevlerini ortaya çıkaracak çalışmalar oldukça önemlidir 

(Jamshidi ve ark 2006). 

Diğer taraftan; T2DM tedavisinde kullanılan TZD (Thiazolidinedione)’un 

insülin duyarlılığını  PPAR (peroxisome proliferator–activated receptor) üzerinden 

artırıyor olması (Kim ve ark 2002), PIK3R1’in önemini daha da artırmaktadır. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCurdy%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23991359
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klemm%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23991359
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Dokularda insülin kullanımını artıran, lipolizi inhibe eden ve  nükleer bir reseptör olan 

PPAR;  Akt ve PI3K’yı direkt ya da indirekt olarak uyararak (Miyazaki ve ark 2003) 

adipogenez, lipid metabolizması ve inflamasyon üzerine olan etkileri ile metabolik 

homeostazı sağlamaktadır (Wang ve ark 2014). Bu yüzden PIKR1 genindeki 

polimorfizmlerin tanımlanması T2DM  tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine 

katkı sağlayacağı söylenebilir.  

DNA’da ortaya çıkan ve genellikle tek nükleotid polimorfizmi (single 

nucleotide polymorphism; SNP) şeklinde rastlanan polimorfizmlerin çoğu işlevsel 

olmamakla birlikte bu polimorfizmlerin bazıları, genin biyolojik işlevini değiştirerek 

protein yapısında değişikliğe neden olabilmekte bazıları da genlerin düzenleyici 

kısımlarında yer alarak gen ifadesinin değişimine yol açabilmektedir. Ayrıca genlerin 

intronik bölgelerinde yer alan SNP’ler de intron kesip-ekleme noktalarında kaymalara 

yol açabilmektedir. Bugüne kadar çok sayıda gen ve SNP, aday gen çalışmaları ve 

genom boyu ilişki çalışmaları ile, T2DM, obezite ve ilişkili oldukları fenotipik 

özellikler ile ilişkilendirilmiştir (Lyon ve Hirschhorn 2005, Glamočlija ve Čaušević 

2010). 

İnsülin sinyal akışında kritik role sahip olan PI3K’ın p85α düzenleyici alt 

ünitesini kodlayan PIK3R1 geni bu aday genlerden birisidir. Bu gende yer alan 

SNP’ler T2DM, obezite ve insülin direnci, VKİ, açlık ve tokluk kan glukoz düzeyleri 

gibi değişkenler ile ilişkili olduğu farklı çalışmalarda gösterilmiştir. 

PIK3R1 geninin ekzon 1 ve ekzon 6 bölgelerinde yer alan sırasıyla SNP 

rs706713C>T (Tyr73Tyr) ve rs3730089 (Met326Ile) değişikliklerinin protein 

düzeyinde amino asit değişikliğine yol açarak protein işlevini azalttığı yönünde 

raporlar bulunmaktadır (Rai ve ark 2012, Jamshidi ve ark 2006). Çalışmamızda ekzon 

1’de yer alan SNP rs706713, tip 2 diyabet ile önemli düzeyde ilişkili bulunmuştur (OR 

1,7 [95% CI: 1,09-  2,40], p=0,016 ve OR 1,5 [95% CI:1,054-2,233] p=0,025, sırasıyla 

additif ve dominant modelde). Ayrıca obez ve non-obez gruplar kendi içlerinde 

değerlendirildiğinde de non-obezlerde SNP rs706713 ile hastalık arasında güçlü 

ilişkinin varlığı ortaya konmuştur (OR 1,8 [95% CI:1,006-3,128], p=0,05 dominant 

modelde). Hasta ve kontrol grupları, genel olarak ve non-obezler kendi içinde 

değerlendirildiğinde Hardy-Weinberg dengesinde (HWE) oldukları tespit edilmiştir 

(p>0,05). Literatürde SNP rs706713 değişiminin santral ve genel obezite yanı sıra 
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glukoz ve insülin değişkenleri açısından belirgin bir etkisinin olmadığını rapor eden 

çalışmalar yer almaktadır (Jamshidi ve ark 2006). Çalışmamızda obezite, glukoz ve 

insülin düzeyleri üzerine herhangi bir ilişkisini tespit etmemekle beraber bu değişimin 

HOMA-IR (p=0,018) ve  düzeyleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çalışma 

sonuçlarımız toplumumuzda PIK3R1 geninde yer alan SNP rs706713C>T değişiminin 

tip 2 diyabetle ve onun önemli bir fenotipik özelliği olan insülin direnciyle ilişkisini 

ortaya koymaktadır. Ekzon 1’de bulunan bu SNP’in proteinde herhangi bir amino asid 

değişikliğine yol açmayan sessiz bir değişim olmasına rağmen tip 2 diyabetle ve 

insülin direnciyle önemli düzeyde ilişki göstermesi bu SNP’in bu gendeki bilinen ya 

da bilinmeyen bir SNP ile haplotip olarak taşınma ihtimalini düşündürmektedir. 

rs3730089 (ekzon 6) ile yapılan çalışmalar incelendiğinde, insülin direnci ve 

T2DM gelişme riski ile ilişkisi açısından birbiri ile çelişkili bir çok yayının varlığı 

dikkat çekmektedir: Danimarkalı diyabetik hastalar üzerindeki yapılan ve Met326Ile 

değişikliğinin (rs3730089) glukoz metabolizması üzerine etkilerinin incelendiği 

çalışmalarda, bu aminoasit değişikliğinin, diyabet açısından artmış bir risk 

oluşturmadığı bildirilmiştir (Hansen ve ark 1997, Hansen  ve ark 2001). Tam tersi 

olarak PIK3R1 genindeki Met326Ile değişikliğinin (rs3730089) Çinlilerde T2DM 

riskini artırdığını bildiren yayınlar da vardır (OR 2,085 (95% CI, 1,043-4,168, P = 

0,0377) (Chen ve ark 2005). Bu çelişkili sonuçları, yapılan çalışmalarda örnek 

sayılarının farklı olması ve çalışılan popülasyonların farklı ırklarda gerçekleştirilmesi 

gibi faktörlere bağlamak mümkündür. 

Çalışmamızda SNP rs3730089 (Met326Ile) değişiminin hastalıkla kuvvetli 

ilişki gösterdiği tespit edilmiştir (OR 3,5 [95%CI:1,015-11,762] p=0,047 resesif 

modelde). Proteinde amino asid değişimine yol açan bu yanlış anlamlı varyasyon, 

proteinin GTPaz aktive edici protein (GAP) ile homoloji gösteren BH bölgesi ve N-

terminal-Src homoloji bölgesi (N-SH2)’nin  arasında yer almaktadır. SH2 bölgeleri 

tirozin rezidüleri içerir ve reseptör ya da adaptör moleküllerde bulunan YXXM 

dizilerinin fosfotirozin rezidüleri ile bağlanmaya aracılık eder. O yüzden bu değişim 

proteinin aktivitesini ya da reseptör ile adaptör moleküllere bağlanmasını etkileyebilir. 

Çalışmamızda, gruplar genel olarak ele alındığında ve obez ile non-obez olarak 

değerlendirildiğinde kontrol gruplarının Hardy-Weinberg dengesinden sapma 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle belirlenen ilişki değerlendirilirken bu durum 
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göz önüne alınmalıdır. İleriki çalışmalarda örnek büyüklüğü artırılarak dengeye 

ulaşılması ve sonuçların tekrar analiz edilmesine ihtiyaç vardır. 

PIK3R1 geninde yer alan intronik SNP’lerin tip 2 diyabet, obezite, insülin 

direnci ve diğer fenotipik özelliklerle ilişkileri araştırılmış ve özellikle intron 1’de yer 

alan rs7713645 ve rs7709243 ile intron 6’da yer alan rs1550805 değişimlerinin ilişkili 

olabileceği rapor edilmiştir (Jamshidi ve ark 2006). SNP rs7713645 ve rs7709243 

intronik SNP’lerin tip 2 diyabet, obezite, insülin direnci ve diğer fenotipik özelliklerle 

ilişkileri araştırılmış ve özellikle intron 1’de yer alan rs7713645 ve rs7709243 ile 

intron 6’da yer alan rs1550805 değişimlerinin ilişkili olabileceği rapor edilmiştir 

(Jamshidi ve ark 2006). SNP rs1550805 ile yapılan çalışmalarda vücut kitle indeksi, 

ağırlık ve santral yağlanmanın yanı sıra, serum leptin düzeyi ile bu SNP arasında 

belirgin bir ilişki tespit edilmiştir (Jamshidi ve ark 2006). Bu sonuçlar intron 1 ve 6’da 

lokalize bu SNP’lerin obezite ile güçlü bağlantısının varlığına işaret etmektedir. SNP 

rs1550805 değişiminin serum leptin düzeyi ile olan güçlü ilişkisi ise, PI3K sinyal 

yolunun leptine verdiği cevaptaki azalmayı yansıtıyor olması mümkündür. 

Aynı çalışmada intronik SNP’ler rs7713645, rs7709243 ve rs1550805 

değişimlerinin haplotip analizleri yapılmış ve bu çalışmada 2-2-2 haplotipinin, 1-1-1 

haplotipine göre serum leptin düzeyleri ile daha yüksek ilişki olduğu, haplotip 2-2-1 

de ise, açlık ve OGGT 2.saat kan glukoz değerlerinin daha yüksek ilişki gösterdiği 

tespit edilmiştir (Jamshidi ve ark 2006). Haplotip analizleri göz önüne alındığında, 

obezite ile güçlü bağlantıya, serum leptin düzeyi ile yüksek ilişkisi yüzünden 

rs1550805’in neden olduğu, glukoz üzerine olan etkilerin ise rs7713645-rs7709243 ile 

bağlantılı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Çalışmamızda obez bireyler kendi içinde değerlendirildiğinde; SNP rs7709243 

(OR 2,5 [95% CI:1,239-4,891], p=0,01 ve OR 2,4 [95%CI:1,309-4,418], p=0,005, 

sırasıyla additif ve resesif modellerde) ve SNP rs7713645 (OR 2 [95%CI:1,081-

3,773], p=0,03 ve OR 2 [95%CI: 1,101-3,514], p=0,022, sırasıyla additif ve resesif 

modellerde) tip 2 diyabet ile ilişkili bulunmuştur. Non-obezler kendi içinde 

değerlendirildiğinde ise; intronik 3 SNP’den sadece rs7713645 hastalıkla ilişkili (OR 

2 [95%CI:1,081-3,906], p=0,03 ve OR 1,9 [95%CI:1,079-3,235], p=0,03, sırasıyla 

additif ve resesif modellerde) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca SNP rs7709243’ün 

kolesterol (p=0,008) ve LDL (p=0,028) düzeyleri üzerine etki gösterdiği 
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belirlenmiştir. İntronik SNP rs1550805’in ise genel olarak ve gruplar kendi içinde 

değerlendirildiğinde hastalıkla herhangi bir ilişki göstermediği ancak c-peptid düzeyi 

(p=0,023) ve vücut kitle indeksi (p=0,007) üzerine etki gösterdiği görülmüştür. Bu 

sonuçlar literatürde de rapor edildiği gibi PIK3R1 genindeki intronik SNP’lerin 

obezite, vücut kitle indeksi ve lipid parametreleri üzerine önemli etkisini 

desteklemektedir. SNP rs7709243ve rs7713645 değişimlerinin özellikle obez 

gruplarda tip 2 diyabet gelişimiyle ilişkili çıkması obezite gelişimi yoluyla hastalığın 

ortaya çıkmasında rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 

 Ayrıca LD analiz sonuçlarına göre  intron 1 de yeralan rs7709243 ve rs7713645 

SNP’leri arasında güçlü LD tespit edilmiştir (D'=0,8467 r2=0,6723 p<1x10-20). Diğer 

SNP’ler arasında zayıf bağlantı bulunurken aralarında güçlü bağlantı bulunan bu iki 

varyantın her ikisinin de intron 1’de lokalize olması, bu SNP’lerin allel lokasyonları 

ile obezite ve tip 2 diyabetin fenotipik yansımaları üzerine olan etkileri arasındaki  

bağlantıyı açıklamaktadır. 

 

 İntronik SNP’lerin çalışmamızda, genel olarak ve gruplar kendi içinde 

değerlendirildiğinde, genotip dağılımlarının Hardy-Weinberg dengesinde olduğu 

görülmektedir. Bu durum da çalışma sonuçlarımızın güvenirliliğini artırmaktadır. 

Sadece SNP rs1550805 non-obez grupta kontrol bireylerde HWE’den sapma 

göstermektedir ki bu SNP bu bireylerde ilişkili çıkmamıştır. Ancak gruptaki birey 

sayısının artırılması ile HWE dengesine ulaşılması durumunda sonuçlar 

değişebileceğinden bu durum dikkate alınmalıdır. 

2007 yılından itibaren çok sayıda popülasyonda ve büyük örnek gruplarıyla 

gerçekleştirilen genom boyu ilişki analizlerinde 60’dan fazla varyant tip 2 diyabetle 

ilişkili olduğu ortaya konmuştur (Barrett ve ark 2009, Yamauchi ve ark 2010). Bu 

varyantların çok büyük bir kısmının intronik varyantlar olması dikkat çekicidir. Bu 

SNP’lerin protein yapısında değişikliğe neden olmamakla birlikte hastalık gelişimi ile 

ilişki göstermesi intronik enhancer’lar olabileceğini düşündürmektedir (Pang ve ark 

2013, Xia ve ark 2014). Ayrıca bu varyantların fonksiyonel başka varyantlarla birlikte 

haplotip olarak taşındığı fikri de savunulmaktadır (Hossain ve ark 2014). 

Çalışmamızda PIK3R1 genindeki intronik varyantların tip 2 diyabetle ilişkili çıkması 

genom boyu ilişki çalışma sonuçlarını desteklemekte ve her iki önerinin de mümkün 

olabileceğini düşündürmektedir. 
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PIK3R1 geninin proteine çevrilmeyen UTR dizilerini kodlayan bölgelerindeki 

bazı tek nükleotid değişikliklerinin, özellikle 3'UTR bölgesindeki SNP rs3756668 

değişiminin, insülin direnci riskini artırmasının yanı sıra VKİ ile de ilişkili olduğu 

(p=0,05) ve diyabetin ortaya çıkması açısından yüksek risk oluşturduğu bildirilmiştir 

(OR 2,27 (0,13–0,69), P=0,005) (Malodobra 2011). Ayrıca bu çalışmada aynı SNP, 

açlık glukoz (P=0,002) ve açlık insülin (P=0,005) değerleri üzerine de etkili 

bulunmuştur (Malodobra 2011). Bu çalışmada gen ifadesi düzenlenmesinde önemli bir 

bölge olan 3'UTR bölgesinde yer alan bu SNP’in gen ifadesi düzeyinde azalmaya yol 

açabileceği ve bu yolla hastalık ve onun ilişkili olduğu fenotipleri etkileyebileceği öne 

sürülmüştür. Ancak çalışmamızda Türk popülasyonunda obez ve non-obez bireylerde 

SNP rs3756668 değişiminin tip 2 diyabet ve fenotipleri arasında herhangi bir ilişki 

tespit edilmemiştir. Hasta ve kontrol grubu olarak değerlendirdiğimizde kontrol 

grubunun Hardy-Weingerg dengesinden sapma göstermesinin, yine ayrı ayrı obez ve 

non-obez olarak değerlendirdiğimizde de non-obez grupta kontrol bireylerin 

HWE’den sapma göstermesinin sonuçlarımızı etkilemiş olabileceğini düşünmekteyiz. 

Örnek büyüklüğünün genişletilmesi ile popülasyonumuzun dengeye ulaşması 

durumunda yeniden değerlendirilmesi, bu sonucun güvenirliğini artıracaktır. 

PIK3R1 üzerindeki 8 adet tSNP (tagging SNP)’i (rs706713, rs7713645, 

rs7709243, rs251406, rs40318, rs1550805, rs831125 ve rs3730089) kapsayan ikiz 

kadın deneklerden oluşan geniş popülasyon üzerinde yapılan çalışmalarda PIK3R1 

genindeki bu tSNP’ler ile serum leptin düzeyi, vücut yağ kütlesi ve glukoz/insülin 

homeostazı arasındaki ilişki araştırılmıştır(Jamshidi ve ark 2006). Araştırmaların 

sonucuna göre; bu tSNP’lerden özellikle rs1550805’in, serum leptin düzeyi, VKİ ve 

vücut ağırlığı ile belirgin olarak ilişkili olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda leptin düzeyine bakılmamış olmakla birlikte araştırılan 6 SNP’ten 

sadece rs1550805 vücut kitle indeksi ile ilişkili çıkmış olması literatürdeki bu 

çalışmayı desteklemektedir. 

Bunun yanı sıra çalışmaya dahil edilen bireylerde p85 alt ünitenin heterozigot 

kayıplarının olma olasılığı ve buna bağlı oluşacak izomerlerin rol oynadığı PI3K 

ilişkili insülin sinyal ileti sisteminin farklı işleyişlerinin varlığı ihtimali göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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Ayrıca tanımlayıcı istatistik analiz sonuçları ele alındığında, obez 

diyabetiklerde non-obez diyabetiklere göre insülinin yüksek çıkması, obezitenin 

varlığının insülin direncini artırdığı, hiperglisemi ile mücadele için insülin yapımının 

artmış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Nitekim obez olup diyabet olmayan kontrol 

grubunun açlık kan glukoz düzeyi non-obez kontrol grubunun açlık kan glukoz 

düzeyinden yüksek çıkmıştır. İnsülin direnci belirteci olan HOMA-IR açısından ele 

alınacak olursa, bu değer bütün gruplarda artmış olsa da obez diyabetiklerle non-obez 

diyabetikler arasındaki farkın belirgin olması, obezitenin insülin direncine katkıda 

bulunduğunu teyid etmektedir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Ülkemizde ve dünyada giderek artan sıklıkla görülen obezite ve tip 2 diyabetin, 

yaşam kalitesini bozması, ciddi komplikasyonları ve bunların tedavi süreçlerinde artan 

ekonomik yük nedeniyle her iki hastalığın da çağın halk sağlığı sorunu haline geldiği 

bilinen bir gerçektir. Her iki bozuklukta da genetik faktörlerin etkili olduğu bilinmekle 

beraber bugüne kadar yapılan yoğun çalışmalarla elde edilen bilgiler, genetik 

temellerini hala tam olarak açıklayamamaktadır. 

İnsülinin hedef dokularda aktivasyonunda başlıca rol oynayan PI3K/Akt sinyal 

yolunda ortaya çıkan bozulmalar/zayıflamalar tip 2 diyabet ve obezitenin 

patogenezinde yer alan insülin direnci gelişimine yol açabilmektedir. İnsülin direnci, 

tip 2 diyabet ve obezite üçlüsünün merkezinde yer alan PI3K proteininin işlevini 

etkileyebilecek gen polimorfizmlerinin etkisini ortaya koymayı amaçladığımız 

çalışmamızda ilk kez Türk popülasyonunda 800 bireyde PI3K proteininin alfa 

düzenleyici alt ünitesini kodlayan PIK3R1 geninde yer alan toplam 6 SNP 

incelenmiştir. İkisi ekzon, üçü intron ve biri 3'UTR bölgesinde yer alan bu SNP’ler  

ilişkili oldukları fenotipik özellikler göz önüne alındığınında biri dışında tip 2 diyabet 

gelişimi obezite ve ilgili fenotiplerle ilişkili oldukları görülmüştür. 

Ekzonik SNP’ler rs706713 (Tyr73Tyr) ve rs3730089 (Met326Ile), intronik 

SNP’ler rs7713645, rs7709243 ve rs1550805 değişimleri, farklı düzeylerde olmakla 

birlikte, tip 2 diyabet, obezite, insülin direnci ve lipid parametreleri ile anlamlı ilişki 

gösterirken sadece 3'UTR bölgesinde lokalize SNP rs3756668’in hastalık gelişimi ve 

fenotipler üzerine herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak 

araştırma bulgularımız, PIK3R1 geninde lokalize tek nükleotid polimorfizmlerinin gen 

ifadesini değiştirerek insülin sinyal akışını etkileyebileceği ve böylece insülin direnci 

gelişimi yoluyla tip 2 diyabetin ortaya çıkışında rol oynayabileceği görüşünü 

desteklemektedir. 

Diğer taraftan; dokularda insülin kullanımını artıran, lipolizi inhibe eden ve 

nükleer bir reseptör olan PPAR’nin; Akt ve PI3K’yı direkt ya da indirekt olarak 

uyararak adipogenez, lipid metabolizması ve inflamasyon üzerine olan etkileri ile 

metabolik homeostazı sağlıyor olması, PIK3R1 geninin önemini daha da artırmaktadır.  
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Nitekim T2DM tedavisinde kullanılan bazı farmasötikler, insülin duyarlılığını bu 

PPAR üzerinden artırmaktadır. Bu yüzden bu gendeki polimorfizmlerin varlığının 

T2DM tedavisinin seyrini de etkileyebileceğini söylemek mümkündür.  

Ayrıca; PI3K’nın, hücre sağ kalımı büyümesi ve farklılaşmasını düzenleyen 

Akt sinyalizasyonunu aktive etmesi nedeniyle bu sinyal yolu kanser gelişiminde de 

oldukça yoğun araştırmaların hedefi olmuş ve PIK3R1 genindeki varyantlar kanser 

gelişimiyle de kuvvetle ilişkilendirilmiştir. Bu durum diyabetli hastalarda özellikle 

pankreas kanseri olmak üzere kanser gelişim riskinin daha yüksek olmasında PIK3R1 

gen polimorfizmlerinin etkisinin de olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle 

PIK3R1 genindeki polimorfizmlerin obezite ve diyabet hikayesi olan pankreas 

kanserli hastalarda araştırılması önerilmektedir. 

Yapmış olduğumuz çalışmanın; her iki hastalığın da genetik arka planlarının 

ortaya konulması, hastalığın moleküler mekanizmasının aydınlatılması ve buna 

dayanarak erken tanı için genetik risk panelleri geliştirilmesi ve tedavi yönetiminde bu 

bilgilerin kullanılır hale getirilmesini amaçlayan diğer çalışmalar için referans olması 

umulmaktadır. 
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