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DİYABETİK PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA NETRİN-1, 

ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA), ENDOTELİN-1, TOTAL 

ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE TOTAL OKSİDATİF STRES (TAK, TOS) 

PLAZMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI 

1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 Bu çalışmada T2DM (Tip 2 Diabetes Mellitus)’li hastalarda non-invaziv bir 

ölçüm olan ayak bileği kol indeksinin<0, 9 olması tanı konan periferik arter hastalığı 

ile Netrin-1, Endotelin-1, TAK (Total Antioksidan Kapasitesi), TOS(Total Oksidatif 

Stres) ve ADMA arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ve diyabetin diğer 

mikrovasküler-makrovasküler komplikasyonlarının periferik arter hastalığı ile 

birlikte görülme sıklığını ve biyokimyasal parametler ile ilişkisini ortaya koymayı 

amaçladık. 

 Diyabet, ateroskleroz için bir risk faktörü olduğundan diyabetik 

makrovasküler olayların temel nedeninin ateroskleroz olduğu kabul edilmektedir 

(İlicin ve ark., 2003). Tip 2 diabetes mellitus kardiyovasküler hastalıklar ve periferik 

damar tutulumları için bağımsız bir risk faktörüdür (Selvin ve ark., 2004, Juutilainen 

ve ark., 2005, Ranganathan ve ark.,2013). Diyabetin komplikasyonlarının 

(anjiyopati, retinopati, nöropati, nefropati) gelişmesinde oksidatif stres miktarının ve 

protein glikozilasyon miktarlarının artması etkili olmaktadır (Vardı  ve ark., 

2006).Tip 2 diabetes mellitusta albuminüri düzeyi arttıkça periferik arter hastalığı 

riskinin de arttığı, ABI değerinin ise azaldığı bilinmektedir (Tseng ve 

ark.,2008).Diyabetiklerde retinopati oluşumundarolü olan albuminürinin vasküler 

endotel fonksiyon bozukluğuyla beraber olduğu ve diyabetik nefropati ile 

retinopatinin diyabetik makrovasküler komplikasyonlarla anlamlı düzeyde ilişkili 

olduğunu saptanmıştır (Bash ve ark., 2002, Stehouwer ve ark., 2002, Chandy ve 

ark.,2008). İnsan koroner arter aterom plaklarında makrofaj köpük hücrelerinin 

Netrin-1 ve Netrin reseptörü UNC5B exprese ettiği, Netrin-1’in makrofaj 

migrasyonunu inhibe etkisinden sorumlu olan mekanizmanın plak içerisinde Netrin-1 

bağımlı miyeloid hücre durdurma alanlarının olduğu ve Netrin-1 exprese eden 

makrofajların birikimi sonucu Netrin-1 proteininin yüksek seviyede ortaya çıkması 

ile  lezyon içinde makrofaj tutulmasına  ve surveylerinin artmasına neden olduğu 

gösterilmiştir (van Gils ve ark., 2012). T2DM erken dönemde komplikasyonların 

meydana gelmesinde vasküler endotel işlevdeki bozukluğunasıl nedenlerden biri 
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olduğu ve Endotelin-1’in kendi reseptörüne bağlanarak oluşturduğu vazospazm ve 

proenflamatuvar etkilerinin endotel disfonksiyona yol açtığı saptanmıştır 

(Jansson,2007). ADMA konsantrasyonunun KV (Kardiyovasküler) komplikasyonları 

olan diyabetik hastalarda diyabetik komplikasyonu olmayan hastalarla 

karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu; endotel ve vasküler düz kas hücrelerinde 

yüksek kan şekerinin DDAH (Dimetilarginin Dimetilaminohidrolaz) etkinliğini 

bozduğu ve böylece ADMA konsantrasyonlarında artış olduğu gösterilmiştir (Lin ve 

ark.,2002, Çelik ve ark.,2014). 

 Güncel pratikte henüz kullanılmayan ancak gelecekte erken ateroskleroz ve 

diyabetik komplikasyonları öngörmede Netrin-1, Endotelin-1, TAK, TOS ve ADMA 

moleküllerinin kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle bu çalışmada periferik 

arter hastalığı ile Netrin-1, Endotelin-1, TAK, TOS ve ADMA arasındaki ilişkilerin 

araştırılmasını, diyabetin diğer mikrovasküler-makrovasküler komplikasyonlarının 

periferik arter hastalığı ile birlikteliğini ve biyokimyasal parametlerile ilişkisini 

ortaya koymayı hedefledik. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Diabetes Mellitus (DM) 

2.1.1. Tanımı ve Tarihçesi 

 Diyabet genetiksel ve immünolojik patofizyolojik nedenlerden dolayı, 

insülinin plazma seviyesinde yada etkisinde azalma sonucu tüm sistemlerde 

fonksiyon kaybına yol açabilen, kan glikoz seviyesinin yüksekliğiyle karakterize 

kronik bir metabolizma hastalığıdır (Altuntaş ve ark., 2001) 

  M.Ö. (Milattan Önce) 16. yüzyılda Mısırdaüriner yol ile glikoz kaybı ile seyreden 

bir patoloji ve yine M.Ö.4. yüzyıllarda Hintli doktorlar “tatlı idrar hastalığı” şeklinde 

tanımlamışlardır. Yunanca akıp gitmek manasına gelen “diyabetes” sözcüğünü ilk 

olarak milat sonrasıikinci yüzyılda Areateus dile getirmiştir. Daha sonra William 

Cullen “diyabetes” sözcüğüne bal gibi tatlı manasında “mellitus”u ilave etmiştir. 

Claud-Bernard’ın1875 yılında diyabetin nöro-hormonal mekanizmasını ortaya 

koymasından sonra, Mering ve Minkowski, deneysel pankreas yok edilmesiyle 

diyabet oluştuğunu göstererek diyabetinesas organ bölümünü tanımlamışlardır.  

2.1.2. Epidemiyolojisi 

Türkiye nüfusunda ilk Diyabetdağılım incelemesi 2000 yılında Türk Diyabet 

Epidemiyoloji Çalışma Grubu aracılığıyla yapılmıştır. Diyabet yaygınlığının 19 yaş 

üstünde  % 7,2 (2 600 000 hasta) olduğu saptanmıştır. Bu oran 2009 yılında %13,7 

‘ye (6 500 000 hasta) yükselmiştir (Satman, 2002, Markku ve ark., 2003). Beslenme 

alışkanlığının değişmesiyle dünyada T2DM’li hasta sayısı artmaktadır. DSÖ’nin 

verilerine göre 2007 yılında dünya genelinde 220 milyona yakın DM hastası vardır 

ve 2030 yılında bu sayının iki katına çıkacağı düşünülmektedir (Word Health 

Organization, 2004). Sağlık ile ilgili ekonominin %3-12 arasındaki bölümünü DM 

harcamalarına gitmektedir (Donovan,2002). Dünya genelinde diyabet hastalarının 

%46’lık bölümü halen tanı almamıştır. Türkiyedeki diyabet hastalarının %45’i  

hastalık varlığını bilmemektedir (Satman ve ark.,  2013). 

2.1.3. Diabetes Mellitus Etyolojisi 

 Diyabetes Mellitusun oluşumunda çok sayıda faktör rol oynamaktadır. 

Bufaktörler DM tipine, kişisel ve çevresel faktörlere göre farklılık göstermektedir. 
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 Yaş; tip 1 DM daha çok hayatın ilk 9. ayındave 12 ile 14 yaşları düzeyinde 

görülmektedir. T1DM hastalarının %95’i 25 yaşından daha küçük bireylerdir. T1DM 

nadir olarak 30 yaşından daha büyük olanlarda da görülebilmektedir. T2DM ise daha 

çok 40 yaş üzerindeki bireylerde görülmektedir (Nural ve ark., 2009, Diabetes 

UK,2010). 

 Dünyada DM prevalansı yönünden cinsiyetler arasında fark görülmezken, 

ülkemizde DM kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. DM’nin 

oluşumunda ebeveynin cinsiyetinin rolü vardır. T1DM bir baba çocuğundaki risk %6 

iken, bu risk T1DM’libir annenin çocuğunda %2 belirlenmiştir (Lebovitz, 2004., 

Wild ve ark., 2004). 

 Diyabette akılda tutulması gereken bir faktör de ailevi genetik yatkınlıktır. 

T2DM’de ailesel yatkınlık,  T1DM’den daha fazladır. DM’si olan bireylerin 

%40’ında akrabalarında en az birinde DM olduğu saptanmıştır (American Diabetes 

Association,2006). Diyabetes Mellitusu olan hastaların çocukları DM açısından 

normal popülasyona göre daha risklidir. Fakat DM sınıfına göre saptanma olasılığı 

değişim göstermektedir. T1DM’de bu olasılık %10-%15’ken, T2DM’de%40 oran 

vardır (Daniel ve Messer, 2002). 

 Dünyada obez yaşam sağlıkta başta gelen problemlerdendir. Dünya sağlık 

örgütü verilerine göre dünya genelinde 300 milyon erişkin nüfusta100 milyon kişiye 

yakın obez olduğu düşünülmektedir (Yüksel 2010). Şişmanlığın DM oluşumda etkisi 

bulunmaktadır. Vücut kitle indexi arttıkça DM görülme ihtimalinde de artış 

olmaktadır (Genuth,2001).Amerika’da obezite sıklığının artması nedeniyle yetişkin 

nüfusun yaklaşık  %7,4’ü DM iken, gelecek 20 yıl içinde bu sayının iki katına 

çıkacağı düşünülmektedir (Vileikyte ve ark., 2004). Obezite T2DM gelişimi için bir 

olasılık faktörü yani prediyabetik bir durum olarak da kabul edilmektedir (Gönen ve 

ark.,2004).Obezitenin dışında obezite tipininde diyabet ile aralarında ilişki 

mevcuttur. Yağ oranı bel çevresinde daha fazla toplanmış, ekstremiteleri kısmen ince 

olan kişilerin DM’ye yatkınlığının daha fazla oldukları belirtilmektedir. Obezlerde 

insülin direncinin, hiperinsülineminin ve vasküler sertliğin gelişme ihtimalinin 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Tip 2 DM tanısı konan bireylerin %46’sının obez, 

%67’sinin ise aşırı kilolu olduğu belirlenmiştir. Beden Kitle indeksi’nin 25’ten daha 

fazla olduğu durumlarda DM komplikasyonlarının görülme riskinin %25 arttığı 

belirtilmektedir (American Diabetes Association, 2006). 
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2.1.4. Diyabetes Mellitus’un Sınıflaması 

 Diyabetin güncel sınıflaması aşağıda verilmiştir (American Diabetes 

Association, 2012). 

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

a. İmmünolojik 

b. İdiopatik 

II. T2DM (İnsülin direnci sebebiyle progresif sekresyon bozukluğu) 

III. Diğer özel diyabet sınıfları 

IV. Gestasyonel diyabet 

2.1.5. DM’ de Tanı 

 Diyabet tanısı, klasik semptomlar ve komplikasyonların varlığında kolaylıkla 

konulabilir. Bununla birlikte zamanında teşhis ve tanı tekniklerini efektif olarak 

kullanarak tanı kriterlerine göre uygun olarak değerlendirilmesi önemlidir. DM’li 

hastaların tanı ve takibinde biyokimya labarotuvarlarının önemli bir yeri 

bulunmaktadır. DM’nin tanısı hipergliseminin gösterilmesi ile konur. DM tanısı ve 

izleminde de başlıca labarotuvar testi kan glukoz ölçümleridir. DM’li hastaların 

glisemik kontrolü, HbA1c ve fruktozamin gibi glikozillenmiş proteinlerin ölçülmesi 

ile izlenir (İmamoğlu, 2009). Değişik toplumlarda yapılmış çalışmalardan elde edilen 

epidemiyolojik verilerin karşılaştırılmasında güçlüklerin yaşanması diyabetin tanı 

kriterleri ve sınıflamasında standardizasyona gidilmesi gerekliliğine yol açmıştır 

(Satman, 2001). Bu alanda yayınlanan en son kılavuz Amerikan Diabet Derneği 

(ADA)’nın 2013 yılında yayınlamış olduğu kılavuzdur. Bu kılavuzlarda yer alan DM 

kriterleri aşağıdaki gibidir(Tablo 2.1) (Diagnosis and Classification of Diabetes 

Mellitus, 2013). 
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Tablo 2.1 : DM’de Tanı kriterleri 

A1C≥6.5*. 
Yada 
Açlık kan şekeri≥126 mg/dl (8 saat içinde kalori alımı olmamalı)*. 
Yada  
OGTT’nin ikinci saatinde kan glukozu≥200 mg/dl (11,1mmol/l) saptanması (OGTT 
Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı 75 gr susuz glikozun su içinde çözülerek 
uygulanır)*. 
Yada 
Klasik hiperglisemi yada hiperglisemi krizi semptomları görülen ve rastgele ölçümde 
plazma glukozunun ≥200 mg/dl olan hastalar. 
 
*hipergliseminin kesin olmadığı durumlarda 1-3. kriterler tekrarlayan testlerle doğrulanmalıdır. 
 

 Uzman komiteler tarafından 1997 ve 2003 yıllarında glukoz seviyeleri 

diyabet kriterlerini karşılamayan fakat normal kan glukoz seviyelerinden daha 

yüksek olan ara gruplar tanımlamıştır. Bu ara gruplarda açlık glukozunda bozulma 

(AKŞ 100 ile 125 mg/dl arasında) ve glukoz toleransında bozulma (OGTT’ de 2. 

Saatinde ölçüm sonucu 140 ile 199 mg/dl arasında) ‘dır (Diagnosis and Classification 

of Diabetes Mellitus, 2013). 

2.1.6. T2DM Patofizyolojisi 

 T2DM pankreas beta hücrelerindedisfonksiyon, insülin direncinde artış ve 

karaciğer glukoz sentezinde artış olmak üzere üç başlıcakronik metabolizma 

patolojisirol oynar. Esasbozukluk insülin direncinin ve/veya insülin eksikliğinin var 

olmasıdır (Yenigün,2001).  

 T2DM’ de temel etken beta hücrelerinde  disfonksiyonun veya insülin 

direncinin gelişmesinde hastanın yaşı, ırksal kökeni, şişmanlık ve diyabet 

heterojenitesinin de belirleyici olabileceği düşünülmüştür (Groop ve ark., 1993). 

Ailesel yatkınlık genellikle olmasına rağmen hastalık bugüne kadar tek bir genetik 

faktöre bağlanamamıştır. Son zamanlarda yeni birfikir, temel patolojinin 

hiperinsülinemi olduğu ve hiperinsülininde insülin direncin itetiklediğidir. 

Hiperinsülinizim nonoksidatif glukoz reaksiyonlarını veya glukojen sentezlenmesini 

olumsuz yönde etkileyerek insülin direnci gelişmesine neden olabileceği 

düşünülmektedir (De Fronzo,1997). 

 Vücuttaki insülin vücut yapılarınd akendi reseptörlerine bağlanarak etki eder. 

İnsülin reseptöründeki tirozin kinaz aktive olarak ikincil habercilerile fosforilasyon, 
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defosforilasyon reaksiyonları dahil bazı olayları başlatır ve intrasellüler glukoz 

reaksiyonlarının uyarılmasına neden olur.Gelişen insülin direnci pre-reseptör, 

reseptör ve post-reseptördüzeyinde meydana gelebilir. İnsülin direncinde kas, 

karaciğer ve yağ dokusu en önemli rolü oynayan dokularlardır. Müsküler insülin 

direnci post-reseptör olarak gelişir ve insüline bağlı glikojen sentetaz aktivasyonu, 

tokluk glukoz kullanımı bozulur. Glukoz sentezinin artması ise AKŞ (açlık kan 

şekeri)’nin yükselmesine neden olur. Lipit dokusunda bulunan hormonasensitif 

lipazın; trigliseridleri yağ asidi vegliserole parçalaması insülin tarafından önlenir. 

İnsülin direnci varlığında hormon duyarlı lipaz aktivitesi inhibe edilemediği için 

esterleşmemiş yağ asit salınmasında artış olur. Plazmada artan yağ asitleri diyabette 

hipergliseminin daha da fazla artmasına sebep olur (DeFronzo,1998). 

2.1.7. İnsülin direnci,Diyabetes Mellitus ve Artmış Kardiyovasküler Risk 

 Hiperinsülineminin kardiyovasküler hastalıklar açısından bağımsız bir risk 

faktörü olduğu kabul edilir. İnsülin direncinde, yüksek kan glukozuna karşı yeterli 

cevap sağlayabilmek içindaha fazla insülin üretilmekte ve hiperinsülinemi ortaya 

çıkmaktadır. Bunun dışında mevcut insülin direnci hiperinsülinemiyle 

sonuçlanmaktadır. Hipergliseminin endote ldisfonksiyonunda önemli bir sebep 

olduğu yaygın olarak kabul görmüştür. İnsülin direnci ve hiperinsülinemiye bağlı 

endotel disfonksiyonunda, vazodilatör sentezinde bozulmayla birlikte 

vazokonstrüktör ve prokoagülan salınımında da artış meydana gelmektedir 

(Madak,2007). İnsülin;  endotelden nitrik oksit (NO) salınımını uyarıcı etkiye 

sahiptir. İnsülin direnci durumunda endotel disfonksiyonunun temel sebebinin NO 

sentezinde azalma olduğu olduğu saptanmıştır (De Vriese ark., 2000). 

 Diyabetik vasküler hastalığın fizyopatolojisinde, inflamasyonu artırması, 

vasküler düz kas hücre kontraksiyonu ve büyümesine neden olması açısından önemli 

olan endotelin-1, insülin ve diğer agonistlere yanıt olarak endotelden salınan 

vazokonstrüktör bir peptittir. Hiperinsülinemi; endotelin-1 düzeyininde artışa sebep 

olmakta, artan endotelin-1 düzeyi, insülin direncini ağırlaştırmakta ve endotel 

fonksiyonları bozulmaktadır (Madak,2007). 

 Diyabetik hastalarda mortalite ve morbiditeye en sık yol açan 

komplikasyonlar KAH, SVH (serebrovasküler hastalık) ve PAH gibi aterosklerotik 

makrovasküler durumlardır. Ateroskleroz ile insülin arasındaki ilişki çok iyi 
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bilinmektedir. İnsülin direncinin ateroskleroz dışında, fibrinojen düzeyinde artış, 

trombosit agregasyonunun tetiklenmesi, tromboksan üretiminde artış, protein ve 

lipoprotein glikolizasyonunda artış ile de ilişkisi vardır (Madak,2007). 

 İnsülin direnci ile hipertansiyon (HT) arasında da önemli bir ilişkinin var 

olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan prospektif çalışmalar  insülin direnci, 

hiperinsülinemi ve HT arasındaki bağlantıyı tam olarak açıklayamamıştır (Ferranini 

ark 1987., Pollare ve ark., 1990). Fakat, dokuların insüline karşı duyarlılığını ölçen 

öglisemik hiperinsülinemik klemp tekniği ile yapılan çalışmalar, esansiyel 

hipertansiyonu olan hastalarda insüline bağlı glukoz kullanımının %30-40 azaldığını 

saptamıştır (Ferranini ark., 1987). Ferrannini ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, 

non-diyabetik ve ideal kilodaki esansiyel HT hastalarında %25 oranında insülin 

direnci olduğunu saptamışlardır. Aynı çalışmada, hipertansif hastalarda, insülin 

aracılı glukoz alınımının %40 oranında azaldığını tespit etmişlerdir. Esansiyel HT 

hastalarının %50-60’ında insülin direnci olduğu düşünülmektedir. Groop ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmada, tip 2 DM hastalarında 19.kromozomda bulunan 

glikojen sentaz genine ait iki polimorfik allelin bulunduğunu, bunlarda A2 allelini 

taşıyanların tip 2 DM’ye yatkınlık açısından genetik yüklü olduğu ve bu kişilerde 

glikojen sentezinin bozulduğunu saptamışlardır. Aynı çalışmada, diyabetik hastaların 

aynı alleli taşıyan sağlıklı akrabalarında arteriyel hipertansiyonun daha sık görüldüğü 

saptanmıştır (Groop ve ark., 1993). 

2.1.8. Diyabetes Mellitus Komplikasyonları 

 Diyabetik hastalarda sürekli yüksek kan şekeri düzeyleri, kalp ve kan 

damarları, gözler, böbrekler ve sinirleri etkileyerek ciddi hastalıklara yol açabilir. 

Ayrıca, şeker hastalığı olan kişiler aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları açısından da 

yüksek riske sahiptir. Hemen hemen tüm yüksek gelirli ülkelerde diyabet; 

kardiyovasküler hastalık, körlük, böbrek yetmezliği ve alt ekstremite 

amputasyonlarının önde gelen nedenidir. Kan şekeri, kan basıncı ve kolesterol 

düzeylerinin regüle olması diyabetik komplikasyonları geciktirmeye veya önlemeye 

yardımcı olabilir (International Diabetes Federation,2011). 

Akut komplikasyonlar 

 Bunlar diyabetik ketoasidoz ve nonketotik hiperosmolar komayı kapsar. 

Diyabetik ketoasidoz öncelikle tip 1 diyabeti olan bireylerde daha çok görülürken, 
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nonketotik hiperosmolar koma tip 2 diyabet olanlarda daha yaygındır. Her iki durum 

da mutlak veya göreceli insülin eksikliği, volüm açığı ve bilinç değişiklikleri ile 

ilişkilidir. Diyabetik ketoasidozda insülin eksikliği ve karşıt düzenleyici hormon 

artışı (glukagon, katekolaminler, kortizol ve büyüme hormonu) kombine olmuştur. 

İnsülin/glukagon oranının azalması glukoneogenez, glikojenolizis ve karaciğer keton 

cisimlerinin oluşumunu artırır ve ayrıca yağ ve kas dokusundan karaciğere serbest 

yağ asidi ve amino asit mobilizasyonunu teşvik eder. Artmış lipolizden dolayı 

adipositlerden serbestleşen serbest yağ asitlerindeki anlamlı bir artış olması ketozis 

ile sonuçlanır. Diyabetik ketoasidozda bulantı ve kusma sıklıkla görülür. Letarji ve 

merkezi sinir sistemi depresyonu, şiddetli bir diyabetik ketoasidozda komaya kadar 

ilerleme riski vardır. Son derece ciddi bir komplikasyon olan serebral ödem ise en 

çok çocukluk çağında görülür (Tripathi ve ark.,2006).  

 Non-ketotik hiperosmolar koma daha çok tip 2 diyabet olan yaşlı ve düşkün 

kişilerde görülür. En karakteristik özellikleri poliüri, ortostatik hipotansiyon, mental 

durum değişikliği, letarji, mental yavaşlama, nöbet ve muhtemelen komanın dahil 

olduğu çeşitli nörolojik belirtilerdir. İnsülin eksikliği ve mayi açığı non-ketotik 

hiperosmolar komanın altında yatan nedenlerdir. İnsülin eksikliği hiperglisemiye 

neden olur ve bu hiperglisemide derin intravasküler volüm azalmasına yol açan 

osmotik diürezi indükler (Tripathi ve ark., 2006). 

Kronik komplikasyonlar 

 Diyabetin kronik komplikasyonları çok sayıda organ sistemini etkileyerek 

morbidite ve mortalitenin çoğunluğundan sorumludur. Kronik komplikasyonlar 

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

komplikasyonlar; retinopati, nöropati ve nefropati ile seyreden mikrovasküler 

komplikasyonlar ve koroner arter hastalığı, periferik damar hastalığı ve 

serebrovasküler hastalıklar ile seyreden makrovasküler komplikasyonlar olarak ikiye 

ayrılırlar. Nonvasküler komplikasyonlar gastroparezi, cinsel işlev bozukluğu ve cilt 

değişikliklerini kapsar. Kronik komplikasyonların bir sonucu olarak diyabet; yetişkin 

körlüğünün, düşkünlüğe neden olan çeşitli nöropatilerin, kardiyak ve serebral 

hastalıkların en sık sebebini oluşturur. Diyabet  komplikasyonların tedavi maliyeti, 

hastalığın kontrolünden daha fazladır (Tripathi ve ark., 2006). DM kronik 

komplikasyonları: 
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Diyabetik kalp hastalığı 

 Son zamanlarda kalpte mikroanjiyopati oluştuğu tespit edilmiştir. Bu durum 

belirgin koroner arter hastalığı olmayan diyabetik hastalarda konjestif kardiyo 

miyopatinin sebebini oluşturur. Daha genel bir tanımla, diyabetli hastalarda gelişen 

konjestif kalp yetmezliğinin nedeni koroner aterosklerozdur. Miyokard enfarktüsü, 

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

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

enfarktüsü insidansındaki artışın asıl nedeni kesin olarak belli değildir. Fakat 

hiperlipidemi, trombosit agregasyon anormallikleri, koagülasyon faktörleri, 

hipertansiyon, oksidatif stres ve enflamasyon gibi çeşitli kombinasyonlarından 

kaynaklanıyor olabilir (Arslan,2009). 

Diyabetik nefropati 

 Böbrek hastalığı (nefropati) diyabetik olmayanlara göre diyabetli hastalarda 

çok daha yaygındır. National Diabetes Fact Sheet verilerine göre, Amerika Birleşik 

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

sorumlu olan diyabet, en önemli kronik böbrek yetersizliği nedenlerinden birini 

oluşturmaktadır (National Diabetes Fact Sheet, 2011). Hastalık mikrovasküler hasar 

nedeniyle oluşur. Tip 1 diyabetiklerde proteinürisi olanlar olmayanlara göre 40 kat, 

tip 2 diyabetiklerde ise 4 kat artmış bir mortalite riskine sahiptir (Borch-Johnsen ve 

ark., 1985). Ayrıca, diyabetlilerde albuminürinin artmı şkardiyovasküler risk ile de 

ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Mogensen,1999). Kan şekeri ve kan basıncı 

düzeylerinin normalleşmesi nefropati riskini büyük ölçüde azaltabilir (International 

Diabetes Federation,2011).  

Diyabetik retinopati 

 Diyabetik retinopati tip 1 ve tip 2 diyabetin mikrovasküler bir 

komplikasyonudur. Diyabet süresi 20 yıldan fazla olan tip 1 diyabetiklerin neredeyse 

hepsinde, tip 2 diyabetiklerin ise yaklaşık %77’sinde retinopati gelişir   (Klein ve 

ark.,1984). Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyadaki 37 milyon körlük vakasının 

yaklaşık %4,8’inden diyabetik retinopati sorumludur (Resnikoff,2004). Diyabetik 

retinopati retinal arterlerin kronik hiperglisemiye bağlı hasarı nedeniyle meydana 

gelir. Diyabetik retinopati sınıflamasında iki evreye ayrılır: Proliferatif ve non-

proliferatif evre. Non-proliferatif evre hastalığın ilk dekadı sonlarında veya ikinci 
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dekadı başlarında belirir, retinal vasküler mikroanevrizmalar, leke hemorajiler, 

cotton-wool noktalanmalar ve hepside retinal iskemiye yol açan retinal perisitlerin 

kaybı, bölgesel kan akımı değişiklikleri, artmış retinal vasküler permeabilite ve 

anormal retinal mikro dolaşım bozukluğu ile karakterizedir. Proliferatif retinopatide 

retinal hipoksiye yanıt olarak neovaskülarizasyon görünümü mevcuttur. Yeni 

oluşmuş damar optik sinir ve/veya makulada görünebilir ve kolayca rüptüre olarak 

vitreus hemorajisi, fibrozis ve sonuçta retina dekolmanına sebep olabilir. Yüksek 

tansiyon ve yüksek kolesterol düzeyleri ile birlikte sürekli yüksek kan şekeri 

düzeyleri retinopatinin asıl sebebidir. Retinopati düzenli göz kontrolleri ve glukoz 

seviyelerinin normale yakın tutulması ile kontrol edilebilir (International Diabetes 

Federation,2011).  

Diyabetik nöropati 

 Diyabetik nöropati diyabetin sinirlerde meydana getirdiği uzun süreli 

fonksiyon bozukluğudur. Tüm diyabetiklerin yaklaşık yarısında bir dereceye kadar 

polinöropati, mono-nöropati ve/veya otonom nöropati bulunur. Diyabetik nöropatinin 

en sık görülen tipi distal simetrik polinoropatidir ve sıklıkla alt ekstremitelerde his 

kaybı, yangı, karıncalanma hissi, güçsüzlük ve ağrı semptomları ile karakterizedir. 

Polinöropatideki periferik duyu kaybı periferdeki bozulmuş mikrovasküler ve 

makrovasküler kompleks olaylar ile üstüste bindiğinde, non-travmatik 

amputasyonların önde gelen sebebi olan iyileşmeyen ülserlerin gelişimine katkıda 

bulunabilir  (Tripathi ve ark., 2006, National Diabetes Fact Sheet, 2011). Mono-

nöropati polinöropatiden daha az yaygındır ve izole kraniyal veya periferik sinir 

fonksiyon bozukluğunu içerir. Otonom nöropati genitoüriner, sudomotor, 

kardiyovasküler, gastrointestinal ve metabolik sistemler dahil birden çok sistemi 

tutabilir (Tripathi ve ark., 2006). 

Diyabetik ayakve periferik arter hastalığı 

 T2DM’de gelişen nöropati ve iskemi sebebiyle ayak ülserleri ve nihayetinde 

amputasyonlar sık görülür. Diyabetli hastalar diyabeti olmayan bireylere göre 25 kat 

daha fazla olabilecek bir amputasyon riski taşırlar (International Diabetes 

Federation,2011). National Diabetes Fact Sheet verilerine göre Amerika Birleşik 

Devletlerinde nontravmatik alt ekstremite ampütasyonlarının yaklaşık %60'ından 

fazlası diyabetli kişilerden oluşmaktadır (International Diabetes Federation, 2011). 
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Bununla birlikte, geniş kapsamlı DM tedavisi ile diyabetik amputasyonlar büyük 

oranda engellenebilir. Amputasyon gerçekleşmiş olsa bile kalan bacak ve kişinin 

hayatını multi disipliner bir bakım ile korunabilir (International Diabetes Federation, 

2011). Alt ekstremite periferik arter hastalığı (PAH) diyabetik ve nondiyabetik 

kişilerde iyileşmeyen ülserasyonlar, ağrı ve amputasyonların en önemli başta gelen 

nedenlerinden biridir. Diyabette PAH 4 kat daha fazla artış olmasına rağmen 

hastaların çoğu klinik olarak asemptomatiktir (Gibson, 2004, Kahn, 2005). Hastaların 

yanlızca küçük bir kısmı PAH'ın klasik semptomu olan intermitant kladikasyo ile 

doktora başvurmaktadır. Diyabetik hastaların genellikle % 15' i yaşamları boyunca 

ayak ülserlerinden etkilenir. Bundan dolayı özellikle 50 yaş ve üzeri hastalarda 

semptomların değerlendirilmesi ve ayak bileği-kol basınçindeksini de (ABI) içeren 

fizik muayenenin yapılması önem arz eder (Reiber,1995). 

 Diyabet varlığında kladikasyo riskinde 2- 3 katlık artış, PAH sıklığında 4 kat 

artış görülmekle birlikte; bu hastalarda yaş ve diyabet süresi ile risk daha da 

artmaktadır (Gibson, 2004, Kahn, 2005).  Diyabet tanısı alındıktan sonraki ilk yıl 

PAH semptomları %5 oranında iken, bu oranın 12 yıllık takipte % 23'e çıktığı tespit 

edilmiştir (Becker,2001). Toplum çalışmalarında, diyabetiklerin % 10' unda nabız 

defisiti olduğu, yaklaşık % 20-30’unda ise nabızların alınamadığı görülmüştür. Kritik 

iskeminin, iyileşme göstermeyen ülserasyonlu olguların % 62' si ile ilişkili olduğu ve 

yine amputasyonların % 46'sına yol açan faktör olduğu saptanmıştır (Gibson,2004). 

Diyabetik hastalarda alt ekstremite amputasyonlarında 40 katlık risk artışı mevcut 

iken % 50’sinden fazlasında ilk amputasyondan sonraki 5 yıl içinde ikinci bir 

ampütasyon gerçekleşmektedir. Diyabetik hastaların yaşamları boyunca yaklaşık % 

15' i ayak ülserlerinden etkilenmektedir (Reiber ve ark.,1995). Periferik vasküler 

hastalığın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili önemli gelişmeler olmasına rağmen, diyabet 

kritik bacak iskemisi gelişimi ve komplikasyonları için majör kardiyovaskuler risk 

faktörü olmayı sürdürmektedir. Tüm bu veriler dikkate alındığında diyabetik 

hastalarda PAH önem verilmesi gereken ve saptandığında da erken  önlemler 

alınması gereken bir sorundur (Yorulmaz., 2008). 
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2.1.9. DM’de Tedavi 

 T2DM’li hastaların çoğu genellikle iyi kontrol edilmezler. Pek çok klinik 

çalışma ise iyi glisemik kontrolün T2DM’li hastalarda kronik komlikasyonları 

geciktirdiğini veya önlediğini tespit edilmiştir.  

 Eğitim; diyabet hastalara diyet, egzersiz, OADD ve insülin kullanımı detaylı 

olarak anlatılmalıdır. Diyabet süresince karşılaşacağı hipoglisemi, hiperglisemi gibi 

durumlar bunların sebepleri ve böyle durumlarda nasıl davranılağının eğitimi 

yapılmalıdır. Kan şekeri ile üriner glikoz ve keton tayini ileilgili bilgiler verilmelidir. 

Diyabet komplikasyonların engellenmesi ve oluşmuş komplikasyonların ise takibi 

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

hissetmesini sağlar ve kişinin ruhsal durumunu düzeltir. Ayrıca metabolik kontrolün 

düzelmesi emosyonel duruma katkısağlar (Gordon,2002). 

 Diyet tedavisinde amaç; normal glikoz ve plazma lipid seviyelerinin elde 

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

normal gelişme grafiğinin sağlanmasıdır. Ayrıca gebelik durumunda anne ve fetus 

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

obez diyabetiklerde enerji alımının kısıtlanması, insülin tedavisi alanlara glikoz 

seviyelerindeki dalgalanmaları engellemek için ara öğünlerinin ve kahvaltıların 

düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin arttırılarak obezitenin düzeltilmesi ve insülin 

direncinin azaltılması amaçlanmalıdır (Orhan, 2001). 

 Egzersiz; egzersizin kan glikoz düzeyinin düşürülmesinde kuvvetli bir etkisi 

olduğu bilinmektedir. Egzersiz insülin duyarlılığını artırır, karaciğer tarafından 

depolanan glikozu artırarak kan glikozunu normal seviyede tutar, vücut yağını ve kan 

basıncını azaltır ve kas kitlesini artırır (Erdoğan, 2002). Diyabetli bireylerde 

egzersize glisemik cevap; diyabetin tipine, tedavi şekline, kan şekeri seviyelerine, 

toplam egzersiz zamanına, şiddetine ve beslenme durumuna göre değişmektedir. Tip 

2 diyabetli hastalarda egzersizin, glisemik kontrolü regüle ettiği, insülin 

duyarlılığındaki artışla birlikte açlık ve tokluk kan şekerini azalttığı ve OAD (Oral 

Antidiyabetik) ya da insüline olan ihtiyacı azalttığı belirlenmiştir (Doruk ve Kutlu, 

2004). 

 İlaç tedavisi; oral antidiyabetikler ve insülin tedavisinden meydana 

gelmektedir. Oral antidiyabetikler; başlıca insülin sentezini artıranlar  (sülfanüreler 
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ve sülfanüre dışı insülin salgılatıcı meglitinidler), insülin duyarlaştırıcılar 

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

IV) inhibitörleri ve α-glikozitaz inhibitörleridir. İnsülin tedavisinde; etki sürelerine 

göre 4 tip insülin kullanılmaktadır (İliçin ve ark., 2012). Bunlar: 1. Kısa ve hızlı etki 

süreli insülinler; - Kısa etkili Regüler insülin - Hızlı etkiye sahip analog insülinler 

(Lispro, Aspart, glulizin) 2. Orta etkiliye sahip insülinler (NPH - Lente) 3. Uzun 

etkili insülinler (Ultralente) 4. Bazal analog insülinler (glargin, detemir). 

2.2. Periferik Arter Hastalıkları 

2.2.1. Giriş 

 KVH’lar dünyada başta gelen ölüm ve sakatlık sebebi olarak büyük bir mali 

yük meydana getirmektedir. Koroner arter hastalığı hastaların büyük bir oranında 

ölüm nedeni olmakta ayrıca SVO, böbrek yetmezliği ve alt ekstremitelerde ağır 

iskemi gibi komplikasyonlarda istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Ateroskleroz 

multisistemik bir patoloji olduğundan doktorlar organ hasarlanmasını engelleyen 

doğru tedaviyi saptamak amacıyla diğer vasküler yataklardaki aterosklerozu 

belirlemenin önemini unutmamalıdırlar ( Steg ve ark., 2007). 

 Son yıllarda artış gösteren kardiyak hastalıklar nedeniyle vücudun diğer 

kısımları, prognoz ve tedavi planlaması için semptomatik veya asemptomatik 

damarsal problemler yönünden değerlendirilmelidir. PAH olan bireylerde genellikle 

KAH’a sekonder mortalite riski bulunmaktadır (Criqui ve ark., 1992). 

2.2.2. Risk Faktörleri 

 PAH; yaşlı bireyler, bazı etnik nüfuslarda, erkekler, ateroskleroz için aile 

öyküsü ve kardiyovasküler hastalık için risk faktörleri olanlarda daha sık görülür. 

PAH risk faktörleri; hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, hiperlipidemi, 

homosisteinemi ve metabolik sendrom gibi faktörler olup bu durum koroner 

ateroskleroz gelişimi ile benzerdir (Khanve Flather, 2006, Shammas, 2007). 

Değiştirilebilir risk faktörleri açısından da koroner arter hastalığıile benzerdir 

(Shammas,2007). Sigara paket yıl sayısının artmasıyla PAH arasında güçlü bir ilişki 

vardır (Sagar,2011). Günde içilen her 10 sigarada 1.4 kat direk ilişkili kladikasyo 

gelişim riski bulunmuştur  (Murobito ve ark., 2006). PAH; diyabetes mellitus, 

fiziksel inaktivite ve yüksek trigliserid, kolestrol ile yakından ilişkilidir. Dislipidemi, 
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obezite, hipertansiyon ve normalin üstünde bel-kalça oranının arteriyal hastalık 

prevalansını arttırdığı gösterilmiştir (Shammas 2007, Sagar 2011). ABD’de 

hipertansiyon prevalansı erişkinlerde yaklaşık  %30 düzeyindedir, ancak Rotterdam 

çalışmasında anormal ABI değerleri olanlar arasında %60 tespit edilmiştir (Meijer ve 

ark., 1998, Ong ark., 2007). PAH için en yüksek risk sigara içme ve diyabettir, 

yüksek hiperkoagülabilite de önemli bir etkendir. Lipoprotein (a), apolipoprotein A-

1, apo B-100, fibrinojen, high-sensitivite CRP ve homosistein ateroskleroz için 

üzerinde çalışılan risk faktörleridir. PAH için önemli nadir risk faktörleri de; Ehler-

Danlos tip-4 sendromu, Marfan sendromu  gibi kollejen sentezi için genetik 

predispozisyon ve Takayasu arteriti gibi inflamatuar hastalıklardır (Paulman ve ark., 

2011). 

2.2.3. Patofizyoloji 

 Periferik arter hastalığı sıklıkla ateroskleroz kaynaklıdır. Arter duvarının 

intima tabakasında aterojenik lipoproteinlerin birikmesi ve adventisya tabakasını da 

kapsayan kompleks bir inflamatuar ve fibroproliferatif yanıt sonucunda ortaya çıkar 

(Akçali, 1999, Tavora ve ark., 2010). Lümen yüzeyi ile düşük dansiteli lipoprotein 

(LDL) gibi kandaki bazı maddeler arasındaki etkileşimin daha fazla olduğu dallanma 

bölgelerine yakın kısımlarda aterosklerotik plaklar daha çok gelişir. Bu durum, 

lipoproteinlerin endotelden daha fazla geçmesi ve subendotelyal matrikste lipid 

birikiminin artmasıyla oluşur. Günümüz bilgileri ışığında potansiyel risk 

faktörlerinin inflamasyonu hızlandırdığı ve aterosklerozun başlangıcından 

ilerleyişine kadar kronik inflamasyon zemininde oluştuğu böylelikle patogenezin 

çoklu faktörler haline geldiği bilinmektedir. Endotel disfonksiyonu aterosklerozu 

tetikleyen başlıca faktördür. Hiperkolesterolemi, hipertansiyon, sigara, diyabetes 

mellitus, obezite, fiziksel aktivite azalması, genetik faktörler, erkek cinsiyet gibi 

bilinen risk faktörlerinin varlığında endotelde fonksiyon bozukluğu daha çok 

gelişmektedir. Fibröz plaklar komplikasyonlardan sorumlu olan esas lezyonlardır 

(Altun ark., 2010). 

2.2.4. Periferik Arter Hastalığı Semptomları 

 Periferik arter hastalığı klasik semptomu aralıklı klodikasyondur. Aralıklı 

klodikasyon bacak kaslarında görülen ağrı ve huzursuz hissi olarak tarif edilir. 

Klodikasyon; egzersizle meydana gelir ve istirahat ile ortadan kalkar. Semptomlar 
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genellikle baldır bölgesinde lokalizedir, fakat uyluk ve kalçada da görülebilir. Klasik 

klodikasyon PAH’lı bireylerin üçte birinde görülür. Tipik klodikasyonu olan 

bireylerde atipik semptomlarla veya hiç semptom olmadanda yürüme zorlukları 

görülebilir. Klasik klodikasyon, egzersiz intoleransı olanlarda ve aktivitesi düşük, 

bacak semptomlarının görülmediği hastalarda (konjestif kalp yetmezliği, pulmoner 

hastalık, kas-iskelet hastalığı) damar patolojisi olmasına rağmen meydana 

gelmeyebilir (McDermot  ve ark., 2001). Klodikasyon kan akımının azalması ile 

toksik maddelerin birimi sonucunda ortaya çıkar. Vasküler obstrüksiyon egzersiz 

anında alt ekstremite kaslarına yeterli kan akımına izin vermediği için metabolik 

ihtiyaç ve sağlanan oksijen miktarı arasında bir uyumsuzluk meydana gelirek tipik 

klodikasyon semptomları oluşur. Yaş ilerledikçe yürüme zorluğunda artış meydana 

gelir. Klodikasyonun oluşabilmesi için yeterli oklüzyonun ve iskemi yapabilecek 

kadar egzersizin olması gerekmektedir. Bacak arteriyel sistemi kan ihtiyacı artışını 

kompanze edebilecek kapasitededir. Bu yüzden sedanter yaşamtarzı olan kişiler 

arteriyel obstrüksiyonlar çok ilerleyene kadar asemptomatik olabilirler (Andrew ve 

ark., 2007).  

 Sonuç olarak PAH progresyon gösteren bir durumdur. İlerleyen dönemlerde 

amputasyon kadar ilerleme potansiyeli vardır. Pedersen ve arkadaşları yaptıkları bir 

çalışmada aralıklı  klodikasyonun 60 yaşın üzerindeki nüfusun yaklaşık %5’inde var 

olduğunu tespit etmişlerdir (Pedersen ve ark., 2007). Bazı çalışmalarda 

gerçekleştirilen miyokard revaskülarizasyonu veya medikal tedavi ile klodikasyon 

oranlarında iyileşme gözlenmiştir (Salmasi ve ark., 1991). Yapılan tüm araştırmalar 

PAH’da yaşam süresinin aynı yaş grubuna göre daha az olduğunu saptamıştır 

(Heidrich, 2004, Brothers ark., 2007). Klodikasyonlu hastalarda 5, 10, 15 yıllık ölüm 

oranı sırasıyla %30, %50 ve %70 olarak tespit edilmiştir (Murabito ve ark., 1997). 

Ölçülen ABI ile PAH’daoluşan  mortalitenin net bir şekilde tespit edilebileceği 

gösterilmiştir (McDermott ve ark., 1994). 

2.2.5. Tanı 

 PAH olanlarda tanısal testlere ilişkin lezyonları tespit etmek için 1. basamak 

tanı metotları olarak; segmental sistolik basınç ölçümü, basınç-volüm kayıtları, 

pletismografi yöntemi, doppler ileve DUS (Dupleks Ultrasonu) gibi noninvaziv 

yöntemler mevcuttur (Clement ark., 1985, Barnes, 1991). PAH lezyonl okalizasyon 
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tespiti ve revaskülarizasyon seçeneklerini planlamak için Bilgisayarlı tomografik 

anjiyografi veya Manyetik rezonans anjiyografi veya DUS yapılabilir (Visser ve  

Hunink, 2000, Collins ark., 2007). Tedavi kararından önce anatomik görüntüleme 

testlerinden elde edilen veriler hemodinamik testlerle birlikte analiz edilmelidir. ABİ; 

darlığın düzeyini gösteremese de periferik arter hastalığı şiddetini de tahmin etmede 

de faydalıdır. Normal ABİ değeri 1,0-1,3 arasındadır ve 1,4’ün üzerindeki değerler 

ise kalsifiye damarları düşündürmelidir (Carter,1993). Damar duvarındaki 

kalsifikasyon; sertliğe (stiffnes) yol açarak ölçüm esnasında kompresyona engel 

olarak ABİ değerinin yüksek çıkmasına yol açmaktadır. ABİ’nin bu olgularda 

periferik arter hastalığı varlığını gösterme duyarlılığı doğal olarak düşüktür. ABİ 0,9 

ve daha düşük değerlerde periferik arter hastalığı tanısı koymada %90 duyarlılığa ve 

%98 özgüllüğe sahiptir (Diehm ve ark., 2006). Klodikasyona neden olabilen arterial 

tıkanıklık varlığı 0,4-0,9 arası değerlerde görülür. İlerlemiş iskemiyi 0,4’ten daha 

düşük değerler gösterir. ABİ ölçüm değeri düştükçe ölüm riskinde ve ciddi damarsal 

olay risklerinde doğrusal artış gösterilmiştir (Vogt ve ark., 1993). 

 ABI hesaplaması için, yaklaşık 12 cm genişliği olan sfingomanometre 

manşonu ayak bileğinin üst kısmına yerleştirilir(Şekil 2.1.). Bir manüel Doppler aleti 

ilebilateral ayağın posterior ve anterior tibial arterlerinin sistolik basınçları ölçülür. 

Sıklıkla en yüksek olan ayak bileği sistolik basıncının en yüksek kol basıncına oranı 

ile ABİ değeri elde edilmiş olur. 

 
Şekil 2.1: ABİ Ölçme Tekniği. 
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 Otomatik ABİ ölçüm cihazı; Manşonları dört ekstremiteye bağlanarak ve 

hastanın topuklarının sedye üzerinde, her iki kol ve ayağının supin pozisyonda sedye 

üzerinde pasif konumda olduğu durumda otomatik olarak ABİ ölçümü yapılabilen 

bir cihazdır (Şekil 2.2). Manüel doppler ölçümüne göre tekniği daha kolay ve ölçüm 

yapan kişiye bağlı hatalarının minimalize edildiği standartize edilmiş güncel bir 

ölçüm metodudur. 

 
Şekil 2.2: Otomatik ABİ Ölçüm Cihazı. 

2.2.6. Periferik Arter Hastalığında Sınıflandırma 

 Periferik arter hastalığı olan hastaların klinik sınıflandırılması, semptomların 

ciddiyetine ve fizik muayene bulgularına dayanarak yapılmaktadır. En eski ve en sık 

kullanılan sınıflandırma çeşidi, orinal Fontaine sınıflandırmasıdır (Tablo 2.2). Kronik 

ekstremite iskemisinin kategorik sınıflamasını da yapılmakradır (Tablo 2.3) (Binaghi 

ve ark 1994). 
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Tablo 2.2: Periferik Arter Hastalığının Orijinal Fontaine Sınıflaması  (Binaghi ve ark 1994). 

 
Tablo 2.3: Kronik Extremite İskemisinin Katogorik Sınıflaması (Binaghi ve ark 1994). 

 

2.2.7. Tedavi 

 Hastanın tedavisi yaşam tarzı değişikliği, her gün en az 30 dakika 

egzersiz,sigarayı bıraktırmaya odaklanma, VCİ’nin≤25 kg/m2 olması ve bir Akdeniz 

usulü beslenmeyi kapsamalıdır (Graham ve ark., 2007). Tansiyon regülasyonu için 

medikal ilaç tedavisi eklenebilir.  LDL kolesterol yüksekliği için lipid düşürücü 

tedavi uygulanabilir. Sigara kullanımı PAH için güçlü bir risk oluşturur ve sigara 

bırakılması önerilmelidir (Fowler ve ark., 2002). Nüfus genelinde sigara kullanımı 

PAH ihtimalini 2-6 kat aralığında artırmaktadır ( Fowkes ve ark., 1992). Sigara 

içmekte olan PAH hastaları ameliyat sonrası daha fazla ampütasyon ve ölüm riskine 

sahiptirler ( Smith ve ark., 1998). Hiperlipidemi tedavi;Statinler PAH hastalarında 

ölüm, kardiyak olay ve SVO görülme ihtimalini düşürmektedir. 
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 Antikoagulan ve antitrombotik tedavi kardiyovasküler mortalite, mortal 

olmayan  Mİ ve yine mortal olmayan SVO riskinde %23 oranlarında düşme 

sağlamıştır (Baigent ve ark., 2009). Aspirin 75-150 mg/gün dozlarında hemen hemen 

yüksek dozlara yakın etkili olduğu saptanmıştır (Bhatt ve ark., 2006, Cacoub ve ark., 

2009).  

 PAH hastalarına beta bloker tedavisinin verilebilir olması önemlidir. Hafif-

orta düzeyde PAH olanlarda beta blokerlerin yürüme mesafesini veya intermitant 

klodikasyon sıklığını değiştirmediği gözlenmiştir ( Radack ve ark., 1991). Beta 

blokerler KVH veya kalp yetmezliği olan durumlarda tedaviye eklenebilir (Aronow 

ve Ahn, 2001, Poldermans ve ark., 2009). PAH hastalarından sigara kullanımı 

olanlara sigarayı bırakması önerilmelidir (Hobbs ve Bradbury., 2003). 

 PAH hastaları LDL kolesterol seviyelerini <100 mg/dL’ye tercihen <70 

mg/dl’ye düşürmeli, bu değerlere ulaşılamıyorsa LDL seviyelerinde %50 azalma 

hedeflenmelidir. PAH olan bireylerde ≤140/90 düzeyinde olacak şekilde tansiyon 

regülasyon yapılmalıdır (Mancia ve ark., 2007). Semptomatik PAH olgularında 

antitrombositer tedavi planlanmalıdır (Baigent ve ark., 2009). PAH ve T2DM 

hastalarında HbA1c seviyeleri≤%6,5 değerlerinde tutulmalıdır. PAH olan bireylerde 

tedavi planlaması için multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. 

2.3. Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA) 

 Asimetrik dimetil arjinin (ADMA), proteinlerin arjinin içeren kısımlarına 

Protein Arjinin Metil Transferaz-1 (PRMT1) enzimi aracılığıyla metil gruplarının 

ilave edilmesi ve metillenmiş proteinlerin parçalanması ile oluşan arjinin türevileridir 

(Vallance ve Leiper,2004). Asimetrik dimetilarjinin (ADMA), NG monometil L-

arjinin (L-NMMA) ve simetrik dimetil arjinin (SDMA) metil arjinin türevlerinin 

başlıcalıdır. Proteinlerin arjinin kısımlarını post-translasyonel modifikasyon 

sayesinde metillenerek metil arjinin türevlerini oluşurur. PRMT enzimi bu 

reaksiyonu katalizleyerek proteinlerin arjinin kısımlarına guanido azotuna 1-2 metil 

grubu transferini sağlar. Bu olaylar esnasında PRMT enzimleri S-adenozil 

metiyonini metil kaynağı olarak kullanırlar (Clarke,1993, McBride ve ark., 2001).  
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Şekil 2.3: Arjininin Metillenmiş Formları ve Sentezi (Vallance ve ark., 2004). 

 PRMT grubundaki enzimlerinin iki sınıfı bulunmaktadır (Tip-1 ve Tip-2). 

PRMT enzimleri monometilasyon veya dimetilasyon reaksiyonu oluştururlar 

(Clarke, 1993). Dimetilasyon reaksiyonundaTip-1 PRMT ile ADMA meydana 

gelirken, Tip-2 PRMT enzimi ile SDMA oluşur (Şekil 2.4). İki PRMT enzimininde 

birkaç izoformu vardır ve her izoformda monometilasyon reaksiyonu ile L-NMMA 

oluşturur. Hücrenin hayatta kalması için önemli olan metillenmiş proteinlerin 

hidrolizi ile sitozolde serbest metilarjinler meydana gelir (McBride ve ark., 2001). 

Tip-1 PRMT enzimi kalp dokusunda, düz kas hücrelerinde ve vasküler endotel 

hücrelerinde en fazla saptanan tiptir (Vallance ve ark., 1992, Clarke,1993). LDL 

artmasıyla beraber tip-1 PRMT de artmış olmaktadır. ADMA seviyeleriyle LDL’nin 

pozitif yönde korele olduğu bildirilmiştir. Endotel hücre kültürü araştırmalarında 

LDL ve okside LDL seviyelerindeki artışın PRMT gen expresyonunda artmaya 

sebep olduğu gösterilmiştir. Bu etkinin ADMA seviyelerindeki artış ile korelasyon 

gösterdiği saptanmıştır (Boger ve ark., 2000). Tip-1 PRMT fonksiyonu sonucunda 

meydana gelen ürünlerin nitrik oksit sentazı (NOS) inhibasyon etkisi mevcuttur. Tip-

2 PRMT reaksiyonu ile SDMA oluşur.SDMA NOS enzimini inhibe etme özelliğine 

sahip değildir. PRMT enzimleri akciğerlerde aktive olduğu ve akciğerdeki PRMT2 

sentezinde ve pulmoner ADMA seviyelerinde hipoksinin düzenleyici mekanizma 

olduğu bildirilmiştir (Yıldırım ve ark., 2006). 
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 Metilarjininlerin bir bölümü böbrek yoluyla atılıryorken, SDMA tümüyle 

böbrek yolluyla vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Dimetilarjinin Dimetil Aminohidrolaz 

(DDAH) enzimi ADMA’yı sitrülin ve dimetilamine parçalamaktadır (Ogawa ve ark., 

1989,Kimoto, 1995). 

 
Şekil 2.4: ADMA Metabolizmasının Genel Görünümü (John 2000). 

 ADMA’nın sentezi endojen olarak gerçekleşmektedir ve ADMA L-Arjininin 

Guanido analoğudur. ADMA NOS’u inhibe edebiliyorken, SDMA’nın NOS 

enzimini inhibasyon özelliği yoktur. ADMA ile L-NMMA, NOS enzimini endojen 

olarak inhibe ederler (Vallance ve ark., 1992,Vallance ve ark., 2004). Vasküler 

endotelyal sistemin korunmasında endotel kaynaklı mediatörlerin önemli rolleri 

bulunmaktadır ve Nitrik Oksit bunların en önemlilerinden bir tanesidir (Böger, 

2003). Nitrik oksit endotelde, nöronlarda ve makrofaj yapısında bulunan NOS enzimi 

aracılığıyla sentezlenir (Böger ve ark., 2005). Nitrik oksit; kardiovasküler sistemin 

düzenlenmesinde önemli rollere sahiptir. NO vazodilatasyonu uyararak trombosit 

agregasyon ve adezyonunu önler. Bunlara ek olarak monosit ve lökositlerin endotele 

yapışmasını ve düz kas hücrelerinin proliferasyonunu inhibe eder. Ayrıca Nitrik 

oksit, süperoksit radikallerinin oluşmasını engelleyerek LDL’nin okside olmasını 

inhibe eder (Radomski ve ark., 1987,Böger, 2003). Endotel hücrelerin kültür 

çalışmalarında DDAH inhibisyonunun NO düzeyinde azalmaya sebep olduğu 

gösterilmiştir. Ortam arjinin düzeylerinin artışı bu durumun tersi olarak NO 

düzeylerinde artış sağlamıştır (MacAllister ve ark., 1996).  

 NO sentezinin düzenlenmesinde Arjinin ve ADMA’nın önemli etkileri 

bulunmaktadır. NO’nindamar sisteminin regülasyonunda,trombosit adezyon ve 

agregasyonunda rolü mevcuttur. SDMA NOS enzimini inhibe etmez, fakat arjinin ve 
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ADMA’nın hücre içi girişini etkiler ve dolaylı olarak NO üretim hızında katkısı 

vardır. ADMA’nın yüksek seviyeleri, NOS enzimini inhibe ederek L- Arjininin 

intrasellüler geçişini önlediği için NO sentezininde azalmaya neden olur (Vallance ve 

Leiper, 2004).Vücutta sentezlenen ADMA’nın az bir bölümü üriner yolla atılırken, 

geri kalan kısmı DDAH aracığıyla sitrülin ve dimetilamine parçalanmaktadır (Tran 

ve ark., 2003, Jacobi ve Tsao, 2008). İntrasellüler ADMA vasküler dolaşıma 

geçmekte ve protein yıkımı ile giden iskemik kalp hastalığı, DM gibi bazı 

patolojilerde plazma seviyelerinde artış olmaktadır (Leiper ve ark., 1999). ADMA 

NOS’u inhibe ederek hemodinamik anormalliklere neden olmaktadır (Li ve 

Forstermann, 2000). Oksidastif durum oluşturarak serbest oksijen radikallerinin 

düzeylerini azaltan antioksidan enzimlerinin aktivasyonunu baskılamaktadır (Alacam 

ve ark., 2013). Süperoksit radikallerinin oluşumun önlenmesi, anjiogenezin 

uyarılması gibi endotelyal sistemi etkileyen aktivasyonlarından dolayı Nitrit Oksit 

için “endojen anti-aterojenik molekül” ismi de kullanılmaktadır (Cooke ve 

Tsao,1994, Cooke ve Losordo, 2002). Bu gibi önemli rolleri olan antiaterojenik bir 

molekülü ADMA inhibe eder ve NO’in savunma özelliğinden endotelyal sistemin 

yararlanmasını engeller (Rees ve ark., 1990, Vallance ve ark., 1992). ADMA; Nitrit 

Oksit üretimini baskılaması ve oksidan-antioksidan durumunu değiştirerek 

oksidasyonu artırarak doku hasarına neden olmaktadır. 

 ADMA çok sayıda hastalığın etyopatogenezinde rol oynamaktadır. 

Hiperhomosisteinemisi, hiperkolesterolemisi, hipertansiyonuhipertrigliseridemesi ve 

vazospastik anjinası olan bireylerin koroner arterlerinde ADMA seviyelerinin yüksek 

olduğu tespit edilmiştir (Lundman ve ark., 2001, Hori ve ark., 2003). 

Preeklampsi,diyabet ve alkolik karaciğer yetmezliğinde ADMA seviyeleri yüksek 

tespit edilmiştir (Krzyzanowska ve ark., 2007, Alacam ve ark., 2011). HT ve 

diyabette vasküler endotel disfonksiyonunun ve insülin direncinin en erken 

göstergelerinden biride ADMA’nın dolaşımdaki seviyelerinin yüksekliğidir (Das ve 

ark., 2011). RAS (Renin, Anjiotensin, Aldesteron) sistemi blokörleri diyabetve HT 

hastalarında plazma ADMA düzeylerini azaltır (Delles ve ark., 2002, Ito ark., 2002). 

Ramipril (ACE inhibitörü) ile valsartan (anjiotensin reseptör antagonisti) kronik 

böbrek yetmezliği olan kişilerde kıyaslanmış ve her iki tedavinin de vasküler 

disfonksiyonu düzenlemede ve yüksek olan ADMA düzeylerini azaltmada benzer 

etkiye sahip  oldukları tespit edilmiştir (Yilmaz ve ark., 2007). SLE hastalarında 
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otoantikorlar PRMT1 fonksiyonlarını arttırarak ADMA üretiminde artışa neden 

olmaktadır (Teerlink., 2005). ADMA, böbrek yetmezliği hastalarında üremik toksin 

olarak etki göstermektedir. Aynı zamanda,böbrek yetmezliğinde kardiyovasküler 

fonksiyonu, kemik metabolizmasını ve bağışıklık sistemini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Vallance ve ark., 1992, Vallance ve Leiper, 2004). KBY’de  diyaliz 

hastalarında ADMA seviyesinde artış olmakta, hemodiyaliz sonrasında ise düzeyi 

azalmaktadır (Kielstein ve ark., 1999). ADMA metabolizmasında görevli enzimlerin 

değişik patolojilerde fonksiyonlarının değiştiği literatürde gösterilmiştir. Oksidatif 

durum bazı hastalıklarda PRMT1 fonksiyonlarını artırıyor iken, bazı hastalıklarda ise 

DDAH fonksiyonlarını azaltmaktadır ve bunun sonucunda ADMA düzeyleri 

artmaktadır (Sydow ve Munzel, 2003). İnflamatuvar ortamda NOS (iNOS) 

fonksiyonu çok fazla artarak NO sentezini artırır ve NO süperoksit radikalleriyle 

reaksiyona girerek peroksinitrit oluşur (Noris ve ark., 2005). Peroksinitrit DDAH 

enziminin fonksiyonel kısmına bağlanarak aktivitesini düşürür ve böylece ADMA 

seviyelerinde artışa ve NO seviyelerinde düşmeye yol açar. Ayrıca, oksijen stres, 

PRMT fonksiyonlarında artışa sebep olarak ADMA seviyelerinde yükselme 

gerçekleşir (Sydow ve Munzel,2003). ADMA oksidatif stresi arttırır,özellikle lipit 

düzeyinde hasar yapar ve enzimatik antioksidan sistemini de zayıflatır (Alacam ve 

ark., 2013). Endotel hasarı NO seviyelerinde azalmaya ve damar fonksiyonlarında 

bozulmaya yolaçmaktadır. NO eksikliği, damar düz kaslarında proliferasyona sebep 

olmakta ve damar duvarının esnekliğini azaltmaktadır (Cooke, 2005). 

2.4. Endotelin-1 

 Endotelin (ET)’lerin endotel hücrelere ek olarak pankreas, kan, sinir ve gliya 

hücreleri ile renal, pulmoner, kardiyak, vasküler düz kas ve intestinal hücreler ile göz 

endotel hücrelerinde bulunduğu bildirilmiştir (Tablo 2.4) (Nyborg ve ark., 1991). 

Tablo 2.4: Endotelin ve reseptörlerinin vücuttaki konumu (Nyborg ve ark., 1991). 
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 ET-1 kalp, vasküler sistem ve kan dolaşımında temel tür olarak bulunurken 

diğer türlerden ET-2 ile ET-3 farklı bazı doku gruplarında bulunmaktadır 

(Kayaalp,2012). ET-1’in biyolojik fonksiyonlarını gerçekleştiren iki tür reseptörü 

vardır. Bu reseptörler ETA ve ETB’dir. Bunlar G proteini ile bağlı reseptör 

ailesindendir (Sakurai ve ark., 1990). Bu iki reseptörün intrasellür C terminal, 

extrasellüler N terminal uçları vardır (Barton ve Yanagisawa,2008). ETA reseptörleri 

yüksek düzeyde vasküler düz kas hücrelerinde bulunmakla birlikte 

kardiyomiyositlerde, yağ dokusunda, fibroblastlarda, karaciğer hücrelerinde ve 

nöronlarda da bulunmaktadır (Endoh ve ark., 1998). ETB reseptörleri ise daha çok 

düz kas hücreleri ve vasküler endotelde bulunmakla birlikte fibroblastlarda, karaciğer 

hücresinde, yağ dokusunda,  kardiyomiyositlerde, sinir dokusunda ve epitel 

hücrelesinde de bulunmaktadır (Pierce ark., 2002). ET-1; ETA veya ETB reseptörleri 

vasıtasıyla, platelet adezyonu ve agregasyonu, monosit, lökosit ve makrofajların 

migrasyonu ile bu hücrelerden çeşitli sitokinlerin salıverilmesi, göçü ile 

fibroblastlarda kolajen sentezi ve fibrozisi,vasküler düz kas hücrelerinde 

konstriksiyon, proliferasyon ve migrasyon, kardiyak pozitif inotropik etki ve 

hipertrofi ile sürrenal bezden aldosteron sentezlenmesi gibi etkiler meydana 

getirmektedir (Galie ve ark., 2004). 

 ET-1’in; fosfolipaz C vasıtasıyla oluşan inozitol-1,4,5-trifosfat ve 

diaçilgliserolyolu ile mitojenle uyarılan protein kinaz sinyal ileti yolunu aktive eder. 

ET-1 ETA reseptörü aracılığla bir çok G proteinini (Gqα ve Gsα) uyarır (Foschi ve 

ark., 1997). 

 DM erken dönemde vasküler komplikasyonların meydana gelmesinde endotel 

disfonksiyon önemli sebeplerden biridir. Diyabetik bireylerde ET-1’in reseptörleri 

vasıtasıyla gerçekleştirdiği vazokonstriktor ve proenflamatuvar özellikler, endoteliyal 

fonksiyon bozukluğundan sorumludur (Jansson, 2007). DM’de ET-1’in ETA ve ETB 

reseptörlerinin fonksiyonlarında dengesizlik vardır. 

 Sağlıklı kişilerde endotelde sentezlenen ET-1, yine endotel hücrelerindeki 

ETB reseptörleri vasıtasıyla NO ve PGI2 sentezlenmesini uyararak vasküler 

düzkasların genişlemesini ve remodelingin inhibisyonunu sağlamaktadır. ET-1 

vasküler düz kas hücrelerindeki ETA ve ETB reseptörleri vasıtasıyla bu hücrelerin 
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çoğalmasına, kasılmasına ve oksidatif streste artışa neden olmaktadır. Bunun 

sonucunda, ET reseptörlerinin fonksiyonları arasındaki dengenin düzenlenmesi ile 

vasküler düz kas direnci regüle olmaktadır. Diğer yandan, DM’de ET reseptörleri 

arasındaki denge bozularak ateroskleroz gelişmeye başlamaktadır (Ergul, 

2011).Yüksek kan glikoz seviyesi ekstrasellüler ve prokoagulan proteinlerin 

sentezini uyararak, fibrinoliz inhibasyonu yaparak ve vasküler endotelyal hücrelerde 

apoptozu artırarak endotel disfonksiyonuna sebep olmaktadır (Ergul, 2011). 

 DM’de, insulin direncinde ve şişmanlıkta ET-1 sentezinde ve aktivitesinde 

artış olmaktadır. ET-1; damar duvar gerimini ve insulin direnci gibi metabolik 

patolojilerde endotel disfonksiyonuna sebep olan önemli bir moleküldür (Mather, 

2013). DM’de endotel disfonksiyonun önlenmesinde ETA reseptör blokajının faydalı 

etkilerinin olduğut espit edilmiştir (Jansson,2007). Streptozotosin tarafından diyabet 

geliştirilen sıçanlara ETA reseptör antagonistiyle beraber reseptör spesifik olmayan 

ET reseptör antagonisti verilmiş, bunun sonucunda sıçanların üriner protein 

atılımlarının azaldığı ve matriks protein seviyelerinin normalleştiği bildirilmiştir 

(Hocher, 2001). ETB reseptörlerünün başlıca görevi plazmadaki ET-1’in ortamdan 

uzaklaştırılmasıdır. HT, pulmoner klirens, kardiyojenik şok, renal klirens ET-1’nin 

plazma seviyelerini etkilemektedir. ET-1’in dolaşımdaki yarılanma ömrünün reseptör 

veya nonreseptöre reaksiyonlarla çok kısa olduğu tespit edilmiştir (Gasic, 1992). 

 İn vitro ve in vivo araştırmalar ETB reseptörlerinin böbrekten su, tuz 

klirensindeki ve sistemik tansiyon regülasyonundaki önemini ortaya koymuştur 

(Dupuis, 1996). ETB reseptörlerinin bloke edilmesi ET-1’e bağlı 

vazokonstriksiyonun artmasına ve vazodilatasyonun azalmasına sebep olarak 

olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. ETB reseptörlerin aktivasyonu sadece NO 

sentezinde artışa neden olmaz, aynı zamanda vasküler düz kaslarda 

vazokonstriksiyon meydana getirir (Ergul, 2011). Vasküler düz kaslarda ayrıca ET-1 

vasıtasıyla proliferasyon oluşmaktave makrofajlardan salınan sitokinler ve süperoksit 

radikalinde artışa neden olmaktadır. ET-1 aracığıyla çizgili kas ve yağ dokusunda 

insülinin etkisiyle intrasellüler glukoz girişi reseptöre bağlı inhibe olur. ET-1 yağ 

dokusunda  lipolize neden olarak  serbest yağ asitleri ve proenflamatuvar sitokinlerin 

plazma düzeylerini artırır (John ve ark., 2012).  

 DM komplikasyonları ile dolaşımdaki ET-1 düzeyleri arasında anlamlı ilişki 

olduğu saptanmıştır. Retinopatisi veya mikroalbüminurisi olan ve HbA1c düzeyleri 
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yüksek olan bireylerde plazma ET-1 seviyeleri yüksek bulunmuştur (Collier ve ark., 

1992, Haak ve ark.,1992 Kawamura ve ark.,1992). DM makrovasküler 

komplikasyonlar hastaların hayatını tehdit eden önemli bir risk faktörüdür. Bu 

komplikasyonların oluşmasında insulin direnci etkili olmaktadır. İnsulin endotelyal 

NO sentezini uyarılmasına rağmen, NO biyoyararlanımının azalması ile endotel 

disfonksiyonu gelişmektedir. Bu fonksiyon bozukluğu insulin sinyal ileti 

yolaklarındaki bir patolojiden kaynaklanıyor olabilir (Jansson,2007). 

 Bir ETA reseptör antagonisti olan Atrasenta’nın DM hastalarında retinal kan 

akımındaki düşüşü önlediği bildirilmiştir (Wang ve ark., 2010). ETA reseptör 

antagonistinin kullanılarak yapılan bir araştırmada T2DM hastalarda cildi besleyen 

kan dolaşımında düzelme olduğu saptanmıştır (Kalani ve ark., 2008). Alt 

ekstremitelerinde önemli düzeyde iskemisi olan hastalarda ETA reseptör antagonisti 

kullanılarak yapılan bir araştırmada; ETA reseptör antagonistinin lokal 

uygulanmasının ayak parmaklarında kan dolaşımını ve vasküler oksijen basıncını 

artırdığı tespit edilmiştir (Fegan ve ark., 2003). Diyabetik nefropati gelişimini 

önleme özelliğinden dolayı AT1 antagonistleri (anjiyotensin II tip 1 reseptör 

blokörleri) DM’de kullanılan başlıca ilaç sınıfını oluşturmaktadır (Mather, 2013). 

Anjiyotensin-II vasküler endotelyal hücrelerinde ve fibroblastlarda ET-1 

sentezlenmesini uyarmaktadır (Anve ark., 2007). ETA reseptör blokajının 

anjiyotensin II’ye bağlı vazokonstriksiyonu önlendiği tespit edilmiştir (Wenzel ve 

ark., 2001).  Anjiyotensin II ve ET-1 reseptörlerinin her ikisininde antagonize 

edilmesinin diyabetik son dönem organ yetersizliğinde koruyucuğu özelliğinin 

olduğu bildirilmiştir (Takayuki ve ark., 2014). Obeziteyle birlikte hipertansiyonu 

olan sıçanlarda yapılan bir araştırmada; AT1 ve ETA reseptörlerini birlikte bloke 

eden bir madde uygulanmasının HT’yi ve diyabetik organ yetmezliği azalttığı 

görülmüştür (Gagliardini ve ark., 2009). Bosentan ile yapılan bir çalışmada, 

mikroalbuminürisi olan T2DM hastalarına 4 hafta uygulanan bosentan tedavisinin 

periferik endoteliyal disfonksiyonu önlediği tespit edilmiştir (Barton,2008). 
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2.5. Diyabet, Total Antioksidan Kapasitesi (TAK) ve Total Oksidatif Stress 

(TOS) 

2.5.1. DM ve Serbest Radikaller 

 DM’nin kronik komplikasyonları metabolik strese bağlı gelişmektedir. 

Metabolik stres oksidatif stresi  artırarak DM komplikasyonlarına sebep olmakta ve 

böylece yapısal ve fonksiyonel hasar meydana gelmektedir (Hunt ve ark., 1993). 

 Deneysel DM oluşturulan sıçanlarda ve DM hastalarında serbest oksijen 

radikallerinin ve lipid peroksidasyonun çok fazla arttığı ve gelişen oksidatif stresin 

diyabet etyopatogenezinde etken olduğu bildirilmiştir. Ayrıca kronik oksidatif stres 

artışının ve antioksidan kapasitede azalmanın, DM kronik komplikasyonlarının 

oluşması ile ilgili olabileceği düşünülmektedir (Van Dam ve ark., 1995, Bukan ve 

ark., 2003). Serbest oksijen radikalleri bağışıklık sistemi hücreleri savunma 

mekanizması içi kullanıyor olsada, ortamda normalden  fazla bulunması doku 

hasarına veya hücrelerin ölmesine sebep olmaktadır (Halliwell ve ark., 1992). 

Serbest oksijen radikalleri hücre yapısındaki protein, DNA,  lipid, karbohidratlar 

benzeri bileşenlere etki ederek anormal yapı kazanmalarına neden olurlar. Oksidatif 

stresinin başlıca etkenlerini; peroksil radikali (ROO.), reaktif oksijen türleri (ROS), 

süperoksit anyonu (2O2.-), hidroksil radikali (HO.), nitrik oksit (NO.) ve radikal 

olmayan hidrojen peroksit (H2O2) gibi serbest oksijen radikalleri meydana getirirler 

(Babior, 2000). Lipid peroksidasyonunun özellikle aterosklerozun etyolojisinde 

başlıca etken olduğu bilinmektedir. Radyasyon, sigara kullanımı gibi çeşitli etkenler 

oksidatif streste artışa neden olabilirler (Kuyvenhoven ve ark., 1999).  

 Diyabetik komplikasyonlarının serbest reaktif oksijen radikalleri ile olan 

ilişkisi bazı araştırmalarda gösterilmiştir. Enerji metabolizmasındaki anormalliklere 

bağlı metabolik stres, enzimatik olmayan  glikozilasyon, sorbitol yolunun 

aktivasyonu, iskemi reperfüzyon hasarının; serbest oksijentürlerinin sentezini  

arttırdığı ve antioksidan mekanizmaları değiştirdiği saptanmıştır (Baynes, 1999, 

Elmalı  ve ark., 2004). Glikozilasyona bağlı serbest radikal sentezinin insülinin 

sentezinden sorumlu genin transkripsiyonunu azalttığını ve pankreas beta hücre 

ölümüne sebep olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur (Houslay, 1991, Donalth 

ve ark., 1999). Yüksek kan glukoz seviyesinin serbest radikal sentezini artırdığını 

gösteren çalışmaların yanı sıra endotel ve düz kas hücreleri yüksek seviyede glukoz 
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bulunan kültürde bekletidiğinde serbest oksijen türlerinin sentezinin başladığı 

saptanmıştır (Giugliano ve ark., 1996, Du ve ark., 1999). Yüksek kan şekeri ile 

oksidatif stres arasında anlamlı ilişki tespit edilen in vivo çalışmalar da vardır 

(Ceriello,1997). Streptozotosin ile oluşturulan DM modelinde, oksidan maddelerde 

artış olması ile langerhans hücrelerinin haraplandığı ve uygunsuz NO yanıtları 

vermesi ile diyabeti başlattığı düşünülmüştür (Davidoffve Rodgers, 1990, Das ve 

Chainy, 2001). 

 
Şekil 2.5: Hücresel Düzeyde Oksidatif Stres (Ca: Kalsiyum, SER: Düz endoplazmik retikulum, 

H2O: Su, RER: Granüllü endoplazmik retikulum,  Na: Sodyum). 

2.5.2. Total Oksidatif Stres(TOS) 

 Dolaşımdaki reaktif oksidan radikallerinin düzeyleri ayrı ayrı ölçülüp 

hesaplana bilmektedir. Artan reaktif oksidan radikallerinin oksidasyon etkileri birbiri 

üzerine eklenebilir. Aynı zamanda ayrı ayrı ölçüm yapmak yerine total ölçümün 

pratik olarak daha yararlı olabileceği düşünülmüş ve total oksidatif stresi 

gösterebilecek bir ölçüm geliştirilmiştir. Bu ölçüm metodu ile in vitro TOS 

hesaplanabilmektedir. Vücut sistemindeki oksidan-antioksidan durumunun 

oksidanlar yönünde bozulması sonucunda ortaya çıkan anormal durum oksidatif stres 

olarak adlandırılmıştır. Sistemdeki oksidatif stresin toplam seviyesi Total Oksidatif 

Stres (TOS) şeklinde gösterilmektedir. Oksidatif ortam; aşırı miktarda serbest reaktif 

oksijen radikalinin yada nitrojen radikallerinin bulunması veya antioksidan 

kapasitesitede azalma ile meydana gelir. Reaktif oksijen türlerindeki artma ile hücre 
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yapısındaki lipit, protein ve DNA gibimoleküllerde hasar oluşmaktadır  (Erel, 2005, 

Işık ve Selek, 2006). 

2.5.3. DiyabetteAntioksidanlar 

 Antioksidan mekanizmalar; ROS’nin vücutta oluşturduğu zararı engellemek 

için görevli savunma sistemleridir (Melhem ve ark., 2005). Antioksidan özelliği olan 

pekçok değişik yapı bulunmaktadır. Antioksidan sistemleri peroksidasyon zincir 

tepkimelerini önleyerek yada serbest oksijen radikallerini temizleyerek lipid 

peroksidasyonunu engellemektedir. Antioksidan moleküller oksidatif stresin 

DNA'daki hasarını ve anormal hücre artışını azaltarak kanser oluşumuna karşı 

savunma mekanızmasını oluşturur (Akkuş,1995). 

 Antioksidan sistemleri sağlıklı bireylerde serbest oksijen türlerinin sentezi ile 

denge halindedir (Gültekin ve ark., 2001). Enzimatik sıfındaki antioksidanları; 

süperoksit dismutaz (SOD), katalaz, eozinofil peroksidaz, sitokrom oksidaz, 

glutatyon, peroksidaz, tioredoksin redüktaz, glutatyon-transferaz, hidroperoksidaz, 

oksijenaz-L ve nitrikoksid sentaz moleküllerini kapsamaktadır (Bao ve ark., 1998, 

Colleen ve ark., 2011). Enzimatik olmayan antioksidanları ise; vitamin C ve E, 

resveretrol, poliamin, metallotionin, ürat, seruloplazmin, melatonin, β-karoten, 

NADPH, adenozin, sistein, koenzim Q-10,ubikuinol, fitoöstrojenler, lipoik asit, 

flavonoidler, polifenoller, flavonoidler, taurin, hemoglobin, bilirubin, metionin, s-

adenozil L-metionin, lökopen, nitroksidler, idebenonun, propofolun, selenyum ve 

manganez meydana getirmektedir (Altınışık, 2000, Mates, 2000). 

2.5.4. Total antioksidan kapasitesi (TAK) 

 Endojen yada eksojen sebeplerle oluşan serbest oksijen türlerini ve bu oksijen 

radikallerine bağlı gelişen oksidatif stresiantogonize eden antioksidan molekülleri 

fizyolojik ortamda organizmada bulunmaktadır. TAK’ın az bir bölümü hariç başlıca 

dolaşımdaki antioksidan moleküllerinden meydana gelmektedir. Transferrin ve 

seruloplazmin benzeri antioksidanlarla birlikte serbest oksijen radikallerini 

temizleyen zincir kırıcı özelliği olan antioksidanlar mekanizmalarda dolaşımda 

mevcuttur. Ürik asit, albümin ve askorbik asit türünden antioksidanlar ise 

dolaşımdaki TAK’ın yaklaşık % 85’ini meydana getirir. Antioksidan moleküller 

dolaşımda kendi aralarında da etkileşim halindedirler. Böylece antioksidanlar tek 

başlarına meydana getirdikleri toplam etkiden daha fazla antioksidan etki 
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gösterebilmektedirler. Askorbatın glutatyon tarafından, alfa tokoferolünde askorbat 

tarafından tekrar aktifleştirilmesi bu sinerjistik özelliğe örnek olabilir. Vücutta 

meydana gelen oksidatif stresin antagonize edilmesinde plazma dolaşımı çok kritik 

bir rol üstlenmektedir. Kan; antioksidanlar molekülerinin vücuttaki tüm dokulara 

ulaşmasını sağlar (Yao ve ark., 1998). Bunun içindir ki TAK’ın tespiti 

antioksidanların tek tek ölçümü ile hesaplanmasından daha fazla anlam taşır  

(Ghiselli ve ark., 2000, Erel, 2004). 

Tablo 2.5: Vücuttaki Toplam Antioksidan Savunma Molekülleri. 

 

2.5.5. Oksidatif Stres İndeksi (OSİ) 

 Oksidatif Stresin bir belirteci olarak tanımlanan Oksidatif Stres İndeksi 

(OSI); TOS seviyeleri ile TAK oranının yüzde olarak tanımlanmasıdır. Oksidatif 

Stres İndeksi (OSI) hesaplamasında TAS seviyeleri μmol birimine dönüştürülür. 

OSİ’nin birimi Arbutrary Units (AU)’dir 

TOS (µmol H2O2 Equiv. / L.) 

OSİ = ————————————— X100 

TAS (mmol trolox Equiv. / L.) 

 

2.6. Netrin-1 

 Netrinler ilk embriyonik gelişim sırasında aksonal rehberlik yapan laminin 

sınıfından bir proteindir (Kennedy ve ark., 1994, Serafini ve ark., 1994). Netrin-1 

kolerektal kanserde neogenin reseptörleri ve uncoordinated-5 (UNC5) reseptörleri 

üzerinden itme bağlama ile aksonal kemoatraktan aktiviteye sahiptir (Culotti ve 

Merz, 1998, Livesey, 1999, Bradford ve ark., 2010). 
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 İskemik miyokard dokusunda arteriyel akışının başarılı bir şekilde 

restorasyonu paradoksal olarak daha fazla iskemi-reperfüzyon hasarı (IRH)’na yol 

açabilir (Braunwald, 1985, Piper ve ark., 1998, Yellon ve Hausenloy, 2007). IRH 

miyokardiyumun içinde hücre içi kalsiyum aşırı, oksidatif stres ve hızlı ph değeri 

değişimleri meydana gelmesi ve laktik asidoz çözünürlüğü de dahil olmak üzere 

fizyolojik değişimlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır (Hausenloy ve 

Yellon, 2013). IRH miyokardiyal dokuda apoptozu ve nekrozu tetikler (McCully ve 

ark., 2004). Reperfüzyon hasarına bağlı aritmi ve miyokart çarpıntısı sonucu klinik 

sekeller oluşmaktadır. Mİ (miyokart infarktüsü) sonrası enflamatuvar sitokinlerin 

etkisiyle enfark alanı saatler boyunca genişlemeye devam eder ve başlangıçta canlı 

olan kardiyomiyositlerin ölmesine yol açar. Nötrofiller sitotokik etkili proteolitik 

enzim salgılarlar (Frangogiannis ve ark., 2002). Klinik olarak onaylanmış IRH 

derecesini önleyebilecek hiçbir farmakolojik ajan bulunmamaktadır  (Bouhidel ve 

ark., 2015). NO’in iskemik koşullarda hücre içi kalsiyum seviyelerini azaltmak için 

çözünebilir guanilat siklazı uyarması dahil çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla etki 

yaparak endotelde serbest radikal oluşturan yolları ve platelet agregasyonunu modüle 

ederek kalbi koruyucu etkisi olduğu belgelenmiştir (Radomski ve ark., 1987, 

Ferdinandy ve Schulz,2003). Netrin-1'in endotelyal DCC (Deleted in Colorectal 

Canser)’ye bağlanması NO üretimini indükleyerek hücrelerin migrasyonunu ve 

proliferasyonunu teşvik eder (Nguyen ve Cai, 2006). Netrin-1 endotelyal nitrik oksit 

sentazın (eNOS) aktivasyonu sağlar ve bunun sonucunda da NO üretimine yol açar 

(Forcet ve ark., 2002, Nguyen ve Cai,2006). Aynı biyomoleküler yollar invitro 

Netrin-1’e maruz kaldıktan sonra kardiyomiyositlerde tarif edilmiştir (Zhang ve 

Cai,2010). Dikkat çekici bir şekilde, kalpte oluşan IRH takibinde DCC 

reseptörlerinin down regülasyonu meydana gelir ve Netrin-1 bu olayın 

düzenlenmesini idare eder bu şekilde kalbi korucuyucu etki gösterir. Netrin-1 ile 

serbest oksijen reaktiflerin seviyesinde azalma ve IRI yanıtında zayıflama tespit 

edilmiştir (Siu KL ve ark., 2015). 

 Son yıllarda özellikle Akut böbrek hasarı (ABH) bağlamında böbrek 

fonksiyon bozukluğunun bir biyolojik belirteci olarak Netrin-1’in potansiyel rolü 

artan bir ilgi odağı olmuştur. İnsanlarda böbrek Netrin-1 expresyonunun en yüksek 

seviyede olduğu alanlar arasında yer almaktadır. Renal Netrin-1 ekspresyonunun 

renal iskemiye tepki olarak muhtemelen bir homeostatik tedbir için doku hasarı 
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sınırlamak amacıyla arttığı gösterilmiştir. Fare modellerinde renal iskemi kaynaklı 

ABH’de hem renal tübüler Netrin-1 expresyonunda hemd eidrar Netrin-1 

düzeylerinde artış gösterilmiştir (Reeves ve ark., 2008). Klinik insan deneylerinde 

yüksek üriner Netrin-1 düzeylerinin ABH gelişimi ile ilişkili olduğu görülmüştür. 

Dikkat çekici olarak ABH geçiren farelerde elde edilen deneysel kanıtlar gösteriyorki 

böbrek vasküler sistemi içinde Netrin-1’in plazma içerisindeki dolaşımdaki 

seviyelerinin bastırılması ile eş zamanlı olarak tübüler hücrelerde up-regülasyonu 

meydana gelmiştir (Wang ve ark., 2008, Tadagavadi ve ark., 2010). Netrin-1 

sentezlenmesindeki bu değişikliklerin benzeri diyabete bağlı kronik böbrek 

yetmezliğinde de gözlenmiştir (Ranganathan ve ark., 2014). Ancak, Netrin-1’in 

böbrek hastalığında fonksiyonel rolü araştırma konusudur. Böbrek hastalığı 

bağlamında renal endotelde Netrin-1'in yüksek düzeylerinin doğrudan lökosit 

infiltrasyonunu ve buna bağlı olarak gelişen inflamasyonu önlediği gösterilmiştir 

(Tadagavadi ve ark., 2010, Mussap ve ark., 2011). Ayrıca, inflamatuar hücrelerin 

trafiği Netrin-1 tarafından UNC5B aracılığıyla epitel hücrelerini iskemik uyarılara 

karşı koruyarak apoptozisi önlemesi ile zayıflatılabilir (Ranganathan ve ark., 2014). 

Netrin-1’in adenosin reseptörü A2b (adora2b) gibi purinerjik reseptörler ile 

birleşmesi özellikle de hipoksi kaynaklı hücre hasarına cevap olarak aktive olan 

nötrofil epitel transmigrasyonunu ve lökosit migrasyonunu azalttığı gösterilmiştir 

(Rosenberger ve ark 2009). Diyabetik nefropatinin deneysel modelinde Netrin-1 

taşıdığı böbrek koruyucu etkisinin biyomoleküler mekanizması hala belirsiz 

kalmasına rağmen, en azından kısmen adora2b reseptörlerinin aracılık ettiği 

bildirilmiştir (Tak ve ark., 2013). Ayrıca son keşif Netrin-1’in aktive olmuş dokuda 

infiltre olan  T lenfositler üzerinde ekspre edilen CD146 ile etkileşimi olmuştur, bu 

da Netrin-1 CD146 ekseninin T-hücresi enflamatuvar yanıtının modülasyonunda rol 

oynayabileceğini düşündürmektedir (Pickl ve ark., 1997, Tu ve ark., 2015). Böbrek 

hasarındaki patofizyolojik etkileri yanında, Netrin-1 böbrek hasarının duyarlı ve 

erken bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Daha önemlisi yapılan çalışmalarda 

ABH başlangıcından önce Netrin-1’in üriner ekstresyonun böbrek fonksiyonunun 

mevcut biyolojik belirteçleri olan serum kreatinin düzeyi ve idrar çıkışı değişiklerden 

daha önce olabileceğeni gösterilmiştir. Pediyatrik hastalarda 2010 yılında 

gerçekleştirilen prospektif bir çalışmada, esas olarak IRH’ya neden olan 

kardiyopulmoner bypass geçirenlerde post-operatif üriner Netrin-1 düzeyleri 

ölçülmüştür. Araştırmacılar ameliyat sonrası ilk 6 saat içinde idrar Netrin-1 
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atılımındaki artışın, doğrudan yükselen serum kreatinin seviyeleri ve ameliyattan 72 

saat sonra geleneksel olarak gelişen ABH ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca 

yükselmiş Netrin-1 düzeylerinin hastaların postoperatif yatış süreleri ilede ilişkili 

olduğu bildirilmiştir (Ramesh ve ark., 2010). 

 Aterosklerotik plaklar yıllar içinde gelişmektedir ve miyokard iskemi 

belirtileri gelişene kadar ve sıklıkla hastalarda fark edilmez. Aterom lezyonlar kan 

akış hızında önemlibir değişim olan tipik bölgelerde gelişir. Serum lipoproteinler 

arteriyel intima içinde biriktiği zaman kronik inflamasyon durumu oluşur ve 

aterosklerozun ilk aşaması gerçekleşir. Yapılan çalışmalarda Netrin-1’in aterom plak 

gelişimi üzerinde çelişkili sonuçları elde edilmiştir. İnsan koroner arter plaklardan 

Netrin-1’in makrofaj migrasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Netrin-1 exprese 

eden makrofajların birikimi sonucu Netrin-1 proteinin yüksek seviyede ortaya 

çıkması ile lezyon içinde makrofaj tutulmasına ve surveylerinin artmasına neden 

olduğu gösterilmiştir (van Gils ve ark 2012). Yine buna benzer şekilde Netrin-1’in 

makrofajları apoptozise karşı korunuğu göstermiştir (Ramkhelawon ve ark 2013). 

 Netrin-1 ateroskleroz ilerlemesi üzerine bu zararlı etkisi Khan ve arkadaşlar 

ıtarafından sağlanan kanıtlarla çelişmektedir. Onlar LDLR - / - farelerin kuyruk 

damarına Netrin-1 cDNA enjekte ettiler. Bu farelerden alınan aortik bölümlerde 

kontrol farelere göre reaktif oksijen türlerinin bir işaretleyicisi olan nitrotirozinin 

daha düşük seviyeleri tespit edilmiştir. Netrin-1 ile tedavi edilen farelerde aort 

içindeCD68, İntegrin Alfa M (ITGAM) ve EGF- müsin benzeri molekül, hormon 

reseptör benzeri-1 (EMR-1) gibi makrofaj ve monosit aktivasyon belirteçleri olan 

moleküllerin her birinde azalma saptanmıştır (Khan ve ark., 2011). Netrin-1’in 

aterom plak formasyonunda azalma sağlamasının muhtemelen aterosklerotik plak 

içine monosit göçünü engellenmesi sayesinde gerçekleştirdiği gösterilmiştir 

(Gerszten ve Tager, 2012). Bununla birlikte, farelerin aterosklerotik damar sistemi 

içerisinde Netrin-1 seviyesinde azalma gözlemlenmiştir (van Gils ve ark., 2013, 

Passacquale ve ark 2015). Endotelden Netrin-1 ekspresyonunun pro-aterojenik 

koşullar altında bastırıldığını aterosklerozun fare modelinde gösterilmiştir (van Gils 

JM ve ark 2013). Aterosklerotik hayvanlarda endotelde Netrin-1 expresyonunun 

down regülasyonunun aspirin tedavisi ile önlenebileceğini ve aspirinin ayrıca 

hayvanlar üzerinde Netrin-1’in dolaşımdaki seviyesini artırdığı ve bu şekilde, plaktan 

monosit sızması ve lezyon boyutunda bir azalma  sağlayarak  hastalığın ilerlemesine 
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karşı koruyucu bir etki oluşturduğu saptanmıştır (Passacquale ve ark., 2015). İnsan 

plaklarının histopatolojik analizi sağlıklı damarlar ile karşılaştırıldığında lezyonlarda 

Netrin-1 de azalma olduğu ortaya konmuş ve onun down-regülasyonu özellikle stabil 

plaklar göre unstabil lezyonlarda daha belirgin olduğu tespit edilmiştir (Oksala ve 

ark., 2013). 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

 Diyabetin makrovasküler komplikasyonlarından biri olarak önemli morbite 

nedenlerin biri olan diyabetik periferik arter hastalığını hastanın şikayetleri, fizik 

muayenesi ve ankle brakial index ölçümleri ile tespit ederek periferik arter hastalığı 

olmayan diyabetik hastalar ile aralarında Asimetrik dimetilarjinin (ADMA), Netrin 1, 

Total Antioksidan Kapasitesi (TAK), Total Oksidan Seviyesi (TOS)  ve Endotelin-1 

düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını saptamak, bu parametrelerin 

korelasyonu, hastalık aktivitesi ile ilişkisini ortaya koymak ve bu parametrelerin 

periferik arter hastalığı etyopatogenezinde plazama yüzeylerinin ne derece etkili 

olabileceğini saptamak amaçlanmıştır. Çalışma vaka kontrol tipi analitik bir 

araştırmadır.  

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Evreni 

 Çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 02.12.2014 tarih 

ve 2014/322 sayılı kararı ile onaylandı. 

 Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji, 

Metabolizma ve Beslenme Ana Bilim Dalında, 2014-2015 tarihleri arasında 

prospektif olarak yapıldı. Çalışmaya ADA kriterlerine göre tip 2 DM tanısı konmuş 

40-65 yaş arası periferik arter hastalığı olan 42 hasta ve 40-65 yaş arası tip 2 DM 

tanısı konmuş periferik arter hastalığı olmayan 42 hasta alındı. 

3.3. Çalışmaya Alınma ve Alınmama Kriterleri 

 Her iki gruba alınan bireyler yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ) ve 

sosyoekonomik düzey açısından benzer tutuldu.  

 Aktif enfeksiyonu olanlar, çalışmaya katılmayı kabul etmemiş olanlar, daha 

önce tanı almış malignite tanısı olan hastalar, diyabet tanısı olmayan hastalar, 40 

yaşından küçük 65 yaşından büyük hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

3.4. Verilerin Toplanması ve Çalışmanın Yapılması 

 Çalışmaya dahil olacak her katılımcıdan Dünya Tıp Birliğinin Helsinki 

Deklarasyonu’na göre düzenlenmiş aydınlatılmış onam formu alındı.  
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 Çalışmaya alınan bireylerin biyokimyasal parametreleri Selçuk Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün sağladığı mali destek ile Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D laboratuvarında ölçüldü. 

3.5. Sosyodemografik Özellikler ve Antropometrik Parametreler 

 Hastaların sosyodemografik özellikleri ve PAH risk faktörleri sorgulandı. 

Sosyodemografik değişkenler ve antropometrik parametreler aşağıdaki kriterlere 

göre düzenlendi: 

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

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

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

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

diyastolik tansiyonları ölçülerek kaydedildi. 

 -Seçilen hastaların GFR değerleri Türk Nefroloji Derneği Web sitesi 

adresinden GFR ölçüm hesap makinesi ile MDRD’ ye göre hesaplandı. 

 -Hastaların cinsiyet, yaş, diyabet süresi, hipertansiyon varlığı ve kullandığı 

HT ilaçları, lipid yüksekliği ve kullandığı ilaçlar, sigara kullanımı varlığı 

sorgulanarak formlara kaydedildi. 

 -Diyabetik retinopati varlığına ve nöropati varlığına göre gruplandırma 

hastaların dosyalarındaki Göz Hastalıkları ve Nöroloji bölümüne ait mevcut 

raporlarından ve Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi Enlil Hastane sisteminde kayıtlı 

raporlarından yararlanılarak yapıldı. 

 -Diyabetik nefropati varlığına göre gruplandırma sabah ilk idrar örneğinde 

albümin/kreatin değerinin 30mg/dL’den yüksek olmasına göre yapıldı. 

3.6. Kan Örneklerinin Analizi 

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

standart bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmaktaydı.  

 -Seçilen hastaların rutin kontrolerinde çalışılan açlık kan şekeri (AKŞ), 

HbA1c, LDL, HDL,TG, Kreatinin, C Peptit, İnsülin değerleri formlara kaydedildi. 

 -Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye polikiniğine müracaat eden 

hastalardan rutin amaçlı olarak brakial veninden jelli biyokimya tüplerine alınan kan 



38 
 

örnekleri 30 dakika oda ısısında bekledikten sonra 3000 rpm de 10 dakika santrifüj 

edildi. Santrifüj sonrası elde edilen serum örneklerinden rutin tetkikler yapıldı. Rutin 

tetkikler sonrası artan serum ve plazma örneklerin eppendorf  tüplere 

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

numuneler oda ısısın da çözdürüldükten sonra vortekslenerek çalışmaya başlandı 

 -ADMA; ADMA, SDMA, L-NMMA, Arginin ve Sitrulin analizleri için 

önceden hazırlanmış plazma örnekleri oda ısısında çözdürüldükten sonra Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında bulunan ABSCIEX API 3200 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazında Phenomenex Luna 

C18HPLC kolon kullanılarak Turbo IonSpray Elektrospray (ESI) kaynaklı bir pozitif 

modda çalışıldı. Analiz sırasında iki mobil faz kullanıldı. A pompasında %01’lik 

formik asit içeren HPLC grade su, B pompasındada %01’lik formik asit içeren 

metanol akışı ile gradient oluşturuldu. Gradient B pompasına göre yapıldı. Çalışma 

sırasında analiz öncesi işlemler sırasında analit kayıplarını önlemek için izotop 

(internal standart ) kullanıldı. İnternal standart kullanılarak standartlardan elde edilen 

kalibrasyon grafiğinden analit hesaplamaları yapıldı. 

 -Endotelin, Netrin 1; Endotelin için Cayman (USA), Netrin 1 için ise Biotang 

(USA)  marka ticari kitler kullanılarak, kit çalışma prosedürlerine uygun olarak 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Araştırma Laboratuvarında bulunan 

Rayto-2100C Microplate Reader (India) cihazında, Enzyme-Linked Immuno 

Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile analiz edildi. Sırası ile kitlerin analitik birimleri 

pg/mL ve pg/mL dir. 

 -TAS, TOS; Çalışma günü-80°C de bekletilen serum örnekleri oda ısısında 

çözdürüldü. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında bulunan 

Abbott Architect C16000 (Japan) cihazında, RelAssay Diagnonostics marka ticari 

kitlere kalibrasyon-kontrol işlemlerinden sonra kolorometrik yöntemle analiz edildi. 

Sonuçlar mmolTroloxEquiv./L birimi cinsinden verildi. Referans aralıklarısırası ile 

μmol H2O2 Equiv./L dir. 

3.7. Ayak Bileği-Kol İndeksi Ölçümü 

Konya Selçuk Tıp Endokrin polikliniğine gelen T2DM hastalarında PAH tanısı 

için ABİ ölçüldü.  Hasta supin pozisyonunda yatarken Huntleigh markalı 

otamatik ABİ ölçüm cihazının manşonları dört ekstremiteye bağlandı ve 
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hastanın topuklarının sedye üzerinde olduğu, her iki kol ve ayağının supin 

pozisyonda sedye üzerinde pasif konumda olduğu kontrol edildi. Hastaya 

ölçüm sırasında hareket etmemesi ve konuşmaması söylendi ölçüm 

tamamlanıncaya kadar hastanın yanından ayrılınmadı ve sonuçlar cihaz 

tarafından otomatik olarak hesaplandıktan sonra hastanın dosyasına kaydedildi. 

ABI<0,9 olan 42 hasta PAH olarak değerlendirilerek hasta grubuna seçildi. 

İkinci bir sınıflama olarak ABI=1,1-1,3 arası olan 42 hasta normal olarak 

değerlendirilerek kontrol grubuna seçildi.  

3.8. İstatistiksel Analiz 

 Tüm veriler SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. 

Verilerin hesaplanmasında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma gibi ölçütler 

kullanıldı. Kategorik verilerin sıklık dağılımları verilerek gruplar arasında, Ki kare 

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

de Student-t testi yapıldı. Çoklu grupların değerlendirilmesinde one way ANOVA ve 

gruplar arası ilişkinin belirlenmesi için çoklu analiz testlerinden Tukey testi yapıldı. 

Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Pearson korelasyon 

analizlerinden yararlanıldı. Korelasyon katsayısı (r); 0,000-0,249 arası zayıf ilişki, 

0,250-0,499 arası orta ilişki, 0,500-0,749 arası güçlü ilişki, 0,750-1,000 arası çok 

güçlü ilişki olarak kabul edildi. Önemlilik düzeyi olarak p<0.05 alındı. 
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4. BULGULAR 

 Çalışmaya yaşları 40 ile 65 arasında değişen, 57’i kadın, 27’si erkek olmak 

üzere toplam 84 diyabetli hasta alınmıştır. PAH tanısı alanlar hasta grubuna, PAH 

tanısı almayanlar kontrol grubuna seçilmiştir.  

 PAH varlığına göre grupların demografik bilgilerinin karşılaştırması Tablo 

4,1’de verilmiştir. Kontrol grubundakilerin 28’i (%65,9) kadın, 14’ü (%34,1) erkek; 

hasta grubundakilerin ise 29’u (%68,2) kadın, 13’ü (%31,8) erkek olup gruplar 

arasında cinsiyet dağılımı yönünden anlamlı fark yoktur (p=0,823). Yaş 

ortalamalarına göre incelemede kontrol grubunun yaş ortalaması 58,36  ±  3,755, 

hasta  grubunun yaşortalaması 57,73  ±  5,367 olup gruplar arasında yaş dağılımı 

yönünden anlamlı fark yoktur (p=0,521). Vakaların VCİ ortalamalarına göre 

incelemede kontrol grubunun VCİ ortalaması 31,9625±4,33278, hasta grubunun VCİ 

ortalaması 34,0289 ± 8,11494 olup gruplar arasında VCİ dağılımı yönünden anlamlı 

fark yoktur (p=0,140). Vakaların sistolik tansiyon değerlerine göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olup kontrol grubundakilerin sistolik 

tansiyon ortalaması 131,00  ±  15,474, hasta grubundakilerin sistolik tansiyon 

ortalaması 137,61  ± 20,183’tür (p=0,088). Diyabet süresi ortalamalarına göre 

incelemede kontrol grubunun diyabet süresi ortalaması 11,02  ±  5,106, hasta grubun 

diyabet süresi ortalaması 11,09  ± 7,906 olup gruplar arasında diyabet süresi 

ortalamaları yönünden anlamlı fark yoktur (p=0,962). Vakaların HT varlığına göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olup kontrol 

grubundakilerin 28’inde (%65,9) HT yok, 14’ünde (%34,1) HT var iken; hasta 

grubundakilerin 32’sinde (%76,8) HT yok, 10’unda (%23,2) HT vardır (p=0,356). 

ACE/ARB kullanımı açısından grublar arasında fark saptanmamıştır (p=0,685). 

Nefropati varlığına göre değerlendirmede kontrol grubunda 14’ünde (%33,3) 

diyabetik nefropati var, 28’inde (66,7) diyabetik nefropati yok iken ; hasta grubunda 

25’inde (%59,5) diyabetik nefropati var, 17’sinde (%40,5) diyabetik nefropati yok 

olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,016). Vakaların nöropati 

varlığına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olup 

kontrol grubundakilerin 4’ünde (%11,4) nöropati var, 38’inde (%88,6) nöropati yok 

iken; hasta grubunda 10’inde (%23,2) nöropati var, 32’ünde (%76,8) nöropati yoktur 

(p=0,099). Vakaların lipit yüksekliği varlığı açısından incelenmesinde kontrol 

grubunda 27’sinde (%63,6) lipit yüksekliği var,15’inde (%36,4) lipit yüksekliği yok 
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iken; hasta grubunda 33’ünde (%77,3) lipit yüksekliği var, 9’unda(%22,7) lipit 

yüksekliği yok olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,165). Sigara 

kullanım varlığına göre incelemede kontol grubunda sigarayı bırakmış 10 kişi (%25), 

1’i (%2,3) sigara kullanan, 31’inde (%72,7) sigara kullanımı yok iken ; hasta 

grubunda sigarayı bırakmış 8 kişi (%20,5), 2’si (%4,5) sigara kullanan, 32’sinde 

(%75) sigara kullanımı yok olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 

(p=0,96). 

Tablo 1: Çalışma Gruplarının Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması. 

 Kontrol Grubu 
(n=42) 
(ortalama±SS) 

Hasta Grubu 
  (n=42) 
(ortalama±SS) 

      p 

Cinsiyet Erkek:14(%34,1) 
Kadın:28(%65,9) 

Erkek:13(%31,8) 
Kadın:29(%68,2) 

0,823 

Yaş 58,36  ±  3,755 57,73  ±  5,367 0,521 
VKI (kg/ m²) 31,9625  ±  4,33 34,0289  ± 8,11 0,140 
SKB(mmHg) 131,00  ±  15,474 137,61  ± 20,183 0,088 
DKB (mmHg) 83,16  ±  8,847 85,75  ± 9,536 0,072 
Diyabet süresi(yıl) 11,02  ±  5,106 11,09  ± 7,906 0,962 
HT varlığı Var:28(%65,9) 

Yok:14(%34,1) 
Var:32(%76,8) 
Yok:10(%23,2) 

0,356 

ARB/ACE 
Kullanımı 

Var:25(%59,5) 
Yok:17(%40,5) 

Var:27(%64,2) 
Yok:15(35,8) 

0,685 

Nefropati varlığı  Var:14(%33,3) 
Yok:28(%66,7) 

Var:25(%59,5) 
Yok:17(%40,5) 

0,016 

Nöröpati varlığı Var:4(%11,4) 
Yok:38(%88,6) 

Var:10 (%23,2) 
Yok:32 (%76,8) 

0,099 

Hiperlipidemi Var:27(%63,6) 
Yok:15(36,4) 

Var:33(%79,3) 
Yok:9(%20,7) 

0,165 

Sigara kullanımı Bırakmış:10(%25,0) 
Var:1(%2,3) 
Yok: 31(72,7) 

Bırakmış:8(%20,5) 
Var:2(%4,5) 
Yok:32(%75) 

0,96 

SKB: Sistolik Kan Basıncı DKB: Diyastolik kan basıncı 

 PAH varlığına göre vakaların laboratuvar bulguları karşılaştırması Tablo 

4.2’de verilmiştir. AKŞ düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu (148±33) 

ve hasta grubu (172±77) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,073). HbA1c açısından 

karşılaştırıldığında kontrol grubu (7,6±1,4) ve hasta grubu (8,08±1,8) arasında 

anlamlı fark yoktur (p=0,335). LDL düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol 

grubu (122,9±35,5) ve hasta grubu (122,09±37,6) arasında anlamlı fark yoktu 

r(p=0,913). HDL kontrol grubunda (45,3±10,7) hasta grubuna (40,4±10,2) göre daha 
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yüksek bulunmuş olup bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,035). TG düzeyi 

açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu (187,1±21,1) ve hasta grubu 

(200,6±10,5) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,054). GFR açısından 

karşılaştırıldığında kontrol grubu (89,3±25,6) ve hasta grubu (80,5±22,8) arasında 

anlamlı fark yoktur (p=0,093). C Peptit düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol 

grubu(2,7±1,5) ve hasta grubu (2,8±1,3) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,705). 

İnsülin düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu (10,2±6,6) ve hasta grubu 

(13,2±8,9) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,077). Spot İdrar mikroalbumin/kreatin 

değeri kontrol grubunda (31,8±3,6) hasta grubunda (503,42±134,34) bulunmuş olup 

aralarında anlamlı fark saptanmıştır (p=0,028). Endotelin-1 kontrol grubunda (304,5± 

97,5) hasta grubunda (264,7±89,1) bulunmuş olup aralarında anlamlı fark yoktur 

(p=0,054). Netrin-1 düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu 

(1676,1±440,8) ve hasta grubu (1848,9±330,1) olup aralarında anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,046). TAK düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu 

(1,7±,2) ve hasta grubu(1,7±,18) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,549). TOS düzeyi 

açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu (94,05±56,2) ve hasta grubu 

(104,2±54,1) arasında anlamlı fark yoktur( p=0,391). ADMA düzeyi açısından 

karşılaştırıldığında kontrol grubu (0,37±0,15) ve hasta grubu (0,37±0,17) arasında 

anlamlı fark yoktu (p=0,871). SDMA düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol 

grubu (0,39±0,18) ve hasta grubu (0,41±0,23) arasında anlamlı fark yoktur 

(p=0,822). L-NMMA düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu 

(0,07±0,003) ve hasta grubu (0,07±0,005) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,671). 

Arginine düzeyi açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu (292,06±118,5) ve hasta 

grubu (293,05±101,6) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,967). Sitrülin düzeyi 

açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu (16,1±11,6) ve hasta grubu 

(15,003±11,9) arasında anlamlı fark yoktur (p=0,662). Total Metilarjinin düzeyi 

açısından karşılaştırıldığında kontrol grubu (0,84±0,33) ve hasta grubu (0,85±0,38) 

arasında anlamlı fark yoktur (p=0,837). Arginine/ADMA değeri açısından 

karşılaştırıldığında kontrol grubu (834,4±313,6) ve hasta grubu (895,9±402,2) 

arasında anlamlı fark yoktur (p=0,426). 
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Tablo 4.2:Çalışma Gruplarının Laboratuvar Bulgularının Karşılaştırlması 

 Kontrol 
Grubu(n=42)  
(ortalama± SS) 

Hasta Grubu 
(n=42) 
(ortalama ± SS) 

p 

AKŞ(mg/dL) 148±33 172±77 0,073 
HbA1c(%) 7,6±1,4 8,0±1,8 0,335 
LDL(mg/dL) 122,9±35,5 122,09±37,6 0,913 
HDL(mg/dL) 45,3±10,7 40,4±10,2 0,035 
TG(mg/dL) 187,1±21,1 200,6±10,5 0,054 
Kreatinin(mg/dL) 0,82±,16 0,95±,44 0,397 
GFR(mL/min/1,73 m²) 89,3±25,6 80,5±22,8 0,093 
C Peptit(ng/mL) 2,7±1,5 2,8±1,3 0,705 
İnsülin (µlU/mL) 10,2±6,6 13,2±8,9 0,077 
Spot idrarmikro 
albumin/kreatin(mg/dL) 

 
31.8±3.6 

 
503.4±134.34 

 
0,028 

Endotelin-1 (pg/ml) 304,5± 97,5 264,7±89,1 0,054 
Netrin-1(pg/ml) 1676,1±440,8 1848,9±330,1 0,046 
TAS(mmoltrolox Equlv/L) 1,7±,2 1,7±,18 0,549 
TOS(µmol/L) 94,05±56,2 104,2±54,1 0,391 
OSİ(AU) 5,77±3,29 5,79±3,15 0,890 
ADMA(umol/L) 0,37±,15 0,37±,17 0,871 

SDMA(umol/L) 0,39±,18 0,41±,23 0,822 
L-NMMA(umol/L) 0,07±,003 0,07±,005 0,671 
Arginine(umol/L) 292,06±118,5 293,05±101,6 0,967 
Sitrülin(umol/L) 16,1±11,6 15,003±11,9 0,662 
Total Metilarjinin(umol/L) 0,84±,33 0,85±,38 0,837 
Arginine/ADMA Değeri 834,4±313,6 895,9±402,2 0,426 

 

 

 
Şekil 4.1: PAH Varlığına Göre Netrin-1 Düzeylerinin Karşılaştırılması(p=0,046) 
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 Nefropati varlığına göre PAH parametreleri karşılaştırıldı. TOS kontrol 

grubunda (86,83±50,17) ve hasta grubunda (113,31±58,93) olup aralarında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0,029). ABİ SAĞ kontrol grubunda (1,05±,13) ve hasta 

grubund (0,96±0,18) olup aralarında anlamlı fark bulunmuştu r(p=0,007). ABİ SOL 

kontrol grubunda (1,04±,15) ve hasta grubunda (0,94±0,17) olup aralarında anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0,009). Diğer parametreler (Endotelin, Netrin-1, TAS, OSİ, 

ADMA, HbA1c, Diyabet Süresi, AKŞ ) ile kontrol ve hasta grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 4,3). 

Tablo 4.3: Nefropati Varlığına Göre Parametrelerin Karşılaştırılması 

 Kontrol Grubu 
(n=45) 
(ortalama± SS) 

Hasta Grubu 
(n=39) 
(ortalama± SS) 

p 

Endotelin-1 (pg/ml) 285,99±88,17 283,12 ±103,53 0,891 
Netrin-1(pg/ml) 1751,52±461,16 1775,30±311,84 0,780 
TAS(mmoltrolox 
Equlv/L) 

1,73±,20 1,70±,17 0,505 

TOS(µmol/L) 86,83±50,17 113,31±58,93 0,029 
OSİ(AU) 5,40±3,61 6,07±2,74 0,341 
ADMA(umol/L) ,36±,15 ,38±,18 0,930 
ABI Sağ 1,05±,13 ,96±,18 <0.01 
ABI Sol 1,04±,15 ,94±,17 <0.01 
HbA1c 7,71±1,64 8,01±1,61 0.405 
Diyabet süresi 10,46±5,40 12,15±7,79 0.260 
AKŞ 157,2±56,4 165±64.6 0.602 

 

 

 
                 Şekil 4.2: Nefropati ile TOS Arasındaki İlişki (p=0,029). 
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           Şekil 4.3: Nefropati ile ABI Sağ ve ABI Sol arasındaki ilişki. 

 Çalışmamızda T2DM hastalarında retinopatinin PAH ve nefropati ile 

aralarında olan ilişkisini inceledik. T2DM hastaları 5 gruba ayrılarak her grup kendi 

içinde kontrollere göre retinopati varlığı açısından karşılaştırıldı. Bu hasta ve kontrol 

grupları şöyle oluşturuldu: 

1-T2DM hastalarında PAH olanlar ile PAH olmayanlar (nefropati var veya yok), 

2-T2DM hastalarında nefropatisi olanlar ile nefropatisi olmayanlar (PAH var veya 

yok), 

3-T2DM hastalarında PAH ve nefropati birlikte olanlar ile sadece PAH olanlar 

(nefropatisi olmayanlar), 

4-T2DM hastalarında sadece nefropati olanlar (PAH olmayanlar) ile nefropati veya 

PAH’tan herhangi biri olmayanlar, 

5-T2DM hastalarında sadece PAH olanlar (nefropati olmayanlar) ile nefropati veya 

PAH’tan herhangi biri olmayanlar. 

 Birinci grupta PAH varlığına göre değerlendirmede kontrol grubunun 7’sinde 

(%16,2) diyabetik retinopati var, 35’inde(%83,8) diyabetik retinopati yok iken; hasta 

grubunda 14’ünde(%34,1) diyabetik retinopati var,28’inde (%66,9) diyabetik 

retinopati yok olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,078). İkinci 

grupta nefropatiye göre değerlendirmede kontrol grubunda 6 (%13,3) kişide retipati 

var ve 39 (%86,7) kişide yok iken; hasta grubunda 15( %38,5) kişide retinopati var 

ve 24 (%61,5) kişide retinopati yok olup aralarında anlamlı fark bulunmuştur  

(p<0.01). Üçüncü grupta PAH ve nefropati birlikte olanlarda 12 (%48) kişide 

retinopati var ve 13 (%52) kişide yok iken; sadece PAH olan kontrol grubunda 2 
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(%11,3) kişide retinopati var, 15 (%88,2) kişide retinopati saptanmamış olup araların 

da anlamlı fark bulunmuştur (p=0,014). Dördüncü gruptasadece nefropati olanların 

değerlendirmesinde kontrol grubunda 4 (%14,3) kişide retinopati var, 24 (%84,7) 

kişide yok iken; hasta grubunda 3 (%21,4) kişide retinopati var, 11 (%78,6) kişide 

retinopati yok olup aralarımda anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.668). Beşinci grupta 

sadece PAH olanlara göre değerlendirmede kontrol grubunda 4 (% 14,3) bireyde 

retinopati var, 24 (%84,7) bireyde retinopati yok iken; hasta grubunda 2 (%11,7) 

bireyde retinopati var, 15 (%88,3) bireyde retinopati yok olup aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,806) (Tablo 4.4). 

Tablo 4.4: Retinopati Varlığına Göre Grupların Karşılaştırılması 

 Kontrol Grubu Hasta Grubu p 
PAH (nefropati var 
veya yok ) 

(n=42) 
Var:7(%16,2) 
Yok:35(%83,8) 

(n=42) 
Var:14(%34,1) 
Yok:28(%65,9) 

0,078 

Nefropati (PAH var 
veya yok) 

(n=45) 
Var:6(%13,3) 
Yok:39(%86,7) 

(n=39) 
Var:15(%38,5) 
Yok: 24(%61,5) 

<0,01 

PAH ve nefropati  
birlikte 

(n=17) 
Var: 2(%11,3) 
Yok: 15(%88,2) 

(n=25) 
Var:12(%48) 
Yok: 13(%52) 

0,014 

Sadecenefropati (PAH 
olmayanlar) 

(n=28) 
Var:4(%14,3) 
Yok:24(%84,7) 

(n=14) 
Var:3(%21,4) 
Yok: 11(%78,6) 

0,668 

SadecePAH 
(nefropatiolmayanlar) 

(n=28) 
Var:4 (%14,3) 
Yok:24 (%84,7) 

(n=17) 
Var:2 (%11,7) 
Yok: 15 (%88,3) 

0,806 

 

 Bakılan PAH parametrelerinin (ADMA, Netrin-1, TAK, TOS, OSİ, 

Endotelin-1) kendi aralarında korelasyon olup olmadığı incelendi. TOS düzeyi 

arttıkça Netrin-1’in de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı saptandı  (r=0,235, 

p=0,031). Diğer parametreler aralasında korelasyon olmadığı tesbit edildi (p>0,05) 

(Tablo 4.5). 
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Tablo 4.5: PAH Parametrelerinin Kendi Aralarında Korelasyonu 

  ADMA Netrin-1 TAK TOS Endotelin-1 
ADMA r 

p 
n 

1 
- 
84 

0,143 
0,195 
84 

0,175 
0,110 
84 

0,031 
0,180 
84 

-0,047 
0,671 
84 

Netrin-1 r 
p 
n 

0,143 
0,195 
84 

1 
- 
84 

0,069 
0,553 
84 

0,235 
0,031 
84 

-0,025 
0,819 
84 

TAK r 
p 
n 

0,175 
0,111 
84 

0,069 
0,543 
84 

1 
- 
84 

0,156 
0,158 
84 

-0,101 
0,360 
84 

TOS r 
p 
n 

0,031 
0,180 
84 

0,235 
0,031 
84 

0,156 
0,158 
84 

1 
- 
84 

-0,032 
0,775 
84 

Endotelin-1 r 
p 
n 

-0,047 
0,671 
84 

-0,025 
0,819 
84 

-0,101 
0,360 
84 

-0,032 
0,775 
84 

1 
- 
84 

 

 

 
Şekil 4.4: Netrin-1 ile TOS Arasındaki İlişki (r =0,235, p=0,031) 

 PAH parametreleri (ADMA, Netrin-1, TAK, TOS, OSİ, Endotelin-1) ile diğer 

parametreler (SKB, DKB, HbA1c, LDL, GFR, Albüminüri,  Diyabet yılı) arasında 

korelasyon olup olmadığı incelendi. ADMA düzeyi arttıkça GFR’nin istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde azaldığı saptandı (r=-0,232, p=0,034). ADMA ile diğer 

parametler (SKB, DKB, HbA1c, LDL, Albüminüri, Diyabet yılı) arasında anlamlı 

ilişki saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4.3). Netrin-1i le diğer parametler (SKB, DKB, 
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HbA1c, LDL, GFR, Albüminüri, Diyabet yılı) arasında anlamlı ilişki saptanmad 

ı(p>0,05). TAS ile diğer parametler (SKB, DKB, HbA1c, LDL, GFR, Albüminüri, 

Diyabet yılı) arasında anlamlı ilişki saptanmadı(p>0,05). TOS düzeyi arttıkça 

LDL’ninde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı saptandı (r=0,322, p<0,01). 

TOS düzeyi arttıkça GFR’ninde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı saptandı 

(r=-0,257, p=0,018). TOS ile diğer parametler (SKB, DKB, HbA1c, Albüminüri, 

Diyabet yılı) arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05) OSİ düzeyi arttıkça 

albüminüri düzeyininde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı saptandı (r=0,264, 

p=0,015). OSİ ile diğer parametler  (SKB,  DKB, HbA1c, LDL, GFR, Diyabet yılı) 

arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Endotelin-1 ile diğer parametler (SKB 

,DKB, HbA1c, LDL, GFR, Albüminüri, Diyabet yılı) arasında anlamlı ilişki 

saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4.6). 

 

Tablo 4.6: PAH parametrelerinin diğer parametreler ile korelasyonu. 

  ADMA Netrin-1 TAK TOS OSİ   Endotelin-1 
SKB r 

p 
n 

0,008 
0,942 
84 

0,129 
0,252 
84 

0,042 
0,707 
84 

0,182 
0,097 
84 

-0,076 
0,491 
84 

-0,019 
0,863 
84 

DKB     r 
p 
n 

-0,056 
0,610 
84 

0,100 
0,363 
84 

-0,012 
0,913 
84 

0,108 
0,330 
84 

0,103 
0,353 
84 

0,059 
0,593 
84 

HbA1c r 
p 
n 

0,055 
0,618 
84 

0,167 
0,130 
84 

-0,115 
0,297 
84 

0,119 
0,281 
84 

-0,109 
0,322 
84 

0,061 
0,582 
84 

LDL                r 
p 
n 

0,081 
0,462 
84 

0,170 
0,172 
84 

0,014 
0,898 
84 

0,322 
<0,01 
84 

0,080 
0,471 
84 

-0,018 
0,874 
84 

GFR r 
p 
n 

-0,232 
0,034 
84 

-0,214 
0,050 
84 

-0,116 
0,295 
84 

-0,257 
0,018 
84 

-0,150 
0,172 
84 

-0,070 
0,526 
84 

Albüminü
ri 

r 
p 
n 

-0,111 
0,316 
84 

0,040 
0,717 
84 

0,078 
0,481 
84 

0,100 
0,367 
84 

0,264 
0,015 
84 

-0,088 
0,425 
84 

Diyabet 
yılı     

r 
p 
n 

0,021 
0,51 
84 

0,144 
0,190 
84 

-0,110 
0,319 
84 

0,015 
0,895 
84 

0,089 
0,423 
84 

0,075 
0,497 
8 
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Şekil 4.5: ADMA ile GFR Arasındaki İlişki (r =-0,232, p=0,034) 

 
Şekil 4.6: TOS ile GFR Arasındaki İlişki (r =-0,257, p=0,018). 
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Şekil 4.7: TOS ile LDL Arasındaki İlişki (r =0,322, p<0.01). 
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5. TARTIŞMA 

 Çalışmamızda PAH olan grupta (n=42) diyabetik nefropati kontrol 

grubuna(n=42) göre daha yüksek bulunmuştur. Kontrol grubunda 14 (%33,3) bireyde 

nefropati saptanmışken hasta grubunda 25(%59,5) bireyde nefropati saptanmıştır 

(p=0,016). Diyabet, ateroskleroz için bir risk faktörü olduğundan makrovasküler 

komplikasyonlar başlıca ilerlemiş bir ateroskleroza sekonderolarak meydana 

gelmektedir  (İlicin ve ark., 2003). Tseng ve arkadaşları 290 diyabetik hastada 

yaptığı çalışmada albuminüri düzeyi arttıkça PAH riskinin de arttığını, ABI değerinin 

ise azaldığı göstermiştir. Ayrıca ABI ve albuminüri arasında negatif yönde kuvvetli 

bir korelasyon bulmuşlardır (Tseng ve ark., 2008). Wattanakit ve arkadaşlarının 

diyabetik hastalarda  yaptığı çalışmada  albuminürisi olan hastalarda PAH riskinin % 

90’dan daha fazla arttığı gösterilmiştir (Wattanakit ve ark.,2008). Bizim 

çalışmamızda da diyabetik nefropati olan grupta (n=45) ABI değerleri diyabetik 

nefropati olmayan kontrol grubuna (n=39) göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır 

(p<0,01). Yani nefropati olan olgularda makrovasküler hastalık olan periferik arter 

hastalığının görülme oranı daha fazla bulunmuştur. Matsushita ve arkadaşları genel 

popülasyonda tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler tahmini mortalite ile 

glomerüler filtrasyon hızı ve albüminüri arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada 

artan idrar albumin atılımının  kardiyovasküler hastalık için güçlü bir risk faktörü 

olduğunu saptadılar (Matsushita ve ark., 2010). Diğer taraftan Tip 2 diabetes 

mellitusun  koroner arter hastalığı (KAH) ve periferik arter hastalığı (PAH) için 

bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır (Selvin ve 

ark., 2004, Juutilainen ve ark., 2005, Ranganathan ve ark., 2013). Aynı zamanda 

ayak bileği kol sistolik kan basınç oranının 0,9’dan daha düşük olması 

kardiyovasküler ve serebrovasküler olayların bağımsız bir belirleyicisi olduğu 

gösteren çalışmalar da mevcuttur (Lee ve ark., 2004, Juutilainen ve ark.,2005). 

Chang  ve arkadaşlarının Tip 2 diyabeti olan 362 hastada  ayak bilek indeksi (ABI) 

(<0.9 vs ≥0,9) ve albuminüriye (birlikte veya ayrı) göre gruplandırılarak ortalama 4.8 

yıl boyunca takip ederek yapılan bir çalışmasında albüminüriye ek olarak ABİ <0.9 

olan hastalarda albüminürisi olan fakat normal ABI’lı hastalara göre kompleks 

olaylarda (koroner arter hastalığı, inme, revaskülarizasyon, amputasyon ve diyabetik 

ayak için hastaneye yatış)  daha fazla risk saptandı (Chang  ve ark., 2015). 
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 Daha önce yapılan araştırmalarda, artan oksidatif stresin düşük yoğunluklu 

lipoprotein (LDL)'nin oksidatif regülasyonuna bir yatkınlık ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (Aviram ve ark., 1998). Diyabet komplikasyonlarının (anjiyopati, 

retinopati, nöropati, nefropati) gelişmesinde oksidatif stres miktarının ve protein 

glikozilasyon miktarlarının artmasının etkili olduğu bildirilmiştir (Vardı  ve ark., 

2006). Vardı ve arkadaşlarının deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda yaptığı 

çalışmada diyabette oksidan-antioksidan dengesinin, oksidan kapasitenin lehine 

bozulması, hidrojen peroksit ve hidroksil radikallerinin oluşum miktarlarını artırdığı 

ve doku hasarına sebebiyet vererek nefropati gelişiminde rol oynadığı ifade 

edilmektedir (Vardı  ve ark., 2005). Bizim çalışmamızda TOS düzeyi ile LDL 

arasında pozitif yönde bir korelasyon saptandı (r=0,322, p<0,01). Çalışmamızda 

T2DM hastalarda nefropati varlığına göre TOS ortalaması karşılaştırıldığında 

nefropati olan grupta kontrol grubuna göre TOS ortalaması daha yüksek bulundu 

(p=0,029). Ayrıca TOS ile GFR arasında negatif yönde bir korelasyon (r=-0,257, 

p=0,018) ve Oksidatif Stres İndeksi (OSI) değerleri ile Spot idrar 

mikroalbumin/kreatinin değeri arasında pozitif yönde bir korelasyon (r=0,264, 

P=0,015) saptandı. Çalışmamızda PAH olan grupta diyabetik nefropatinin daha 

yüksek bulunması, nefropati ile birlikte total oksidan durumun (TOS) anlamlı yüksek 

saptanması, TOS ile GFR arasında negatif, TOS ile LDL arasında pozitif ve OSI ile 

Spot idrar mikroalbumin/kreatinin değeri arasında pozitif yönde bir korelasyon 

olması; periferik arter hastalığı ve nefropati birlikteliği olan T2DM hastalarında 

oksidatif stres lehine bozulmuş bir ortamda düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) 

oksidasyonunda artış olması nedeniyle kardiyovasküler komplikasyonların ve 

diyabete bağlı diğer kompleks olayların görülme riskinindaha fazla olacağını 

düşündürebilir. 

 Retinopati görülme oranı PAH olan hasta grubunda (n=42) PAH olmayan 

kontrol grubuna göre daha yüksek olmasına rağmen aralarında anlamlı fark 

saptanmadı (p=0,078). Literatürde PAD ve DR (Diyabetik Retinopati) arası ilişkide 

çelişkili sonuçlar mevcuttur. Yu ve arkadaşları 2002 Koreli hastada yaptıkları 

çalışmada  DR ile ABI < 0.9 olan tip2 DM hastaları arasında ilişki olduğunu 

saptadılar (Yu ve ark.,2011). Chen ve arkadaşlar çift yönlü ultrason kullanarakABI 

ölçtüler, DR olmayan ve proliferatif DR’li Tip 2 DM hastalarda PAH prevalansını 

karşılaştırdılar. Bunlar PAD'i proliferatif DR'li hastalarda DR olmayanlara göre daha 
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yaygın buldular (Chen ve ark., 2015). Yapılan bazı araştırmalarda ise bizim 

verilerimize benzer şekilde PAD ve DR arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır 

(Yun ve ark 2011,Li ve ark., 2012). 

 Retinopati görülme oranı nefropati olan hastalarda (n=39) nefropati 

olmayanlara (n=45) göre daha yüksek olup aralarında anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,01). Ayrıca retinopati varlığı PAH ve nefropati (n=12) komplikasyonlarının her 

ikisinede sahip olanlarda anlamlı derecede yüksekken (p=0,014) sadece PAH olan 

bireylerde (p=0,806) veya sadece nefropatisi olan hastalarda (p=0,668) kontrolere 

göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bu sonuçlara göre nefropati ile 

retinopati arasındaki anlamlılığın PAH ve nefropati birlikte olan bireylerde yüksek 

oranda retinopati mevcut olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Yani 

çalışmamızda nefropati ve PAH birlikteliğinde retinopati görülme oranı anlamlı 

şekilde yüksek iken PAH olmaksızın sadece nefropatiye veya nefropati olmaksızın 

sadece PAH’a sahip olan bireylerde retinopati görülme oranı açısından kontrollere 

göre anlamlı fark saptanmamıştır. Yapılan bazı çalışmalarda T2DM’li hastalarda 

retinopati gelişiminde etkisi olan mikroalbuminüri gelişiminin sistemik endotelyal 

disfonksiyonu ile birliktelik gösterdiği bildirilmiştir( Wirta ve ark., 1999, Stehouwer 

ve ark., 2002). Benzer şekilde diyabetik nefropati ile proliferatif retinopatinin ve  

diyabetik makrovasküler komplikasyonların  anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu bazı 

çalışmalarda  saptanmıştır (Chandy ve ark., 2008, Bash ve ark., 2002). Tip 2 diyabeti 

olan 144 siyahi hastada albüminüri ve retinopati arasındaki ilişkiyi değerlendirildiren 

bir çalışmada > 200 mcg / dak idrar albümin atılımı olarak tanımlanan albüminüri 

varlığının, retinopati için önemli bir belirleyici olduğu saptanmıştır (Estacio ve 

ark.,1998). Ayrıca diyabetik retinopati varlığında endotel disfonksiyon nedeniyle 

hayatı tehtit eden sistemik vasküler hastalık riskinin arttığı belirtilmiştir (Cheungve 

ark., 2008, Cheungve ark., 2010). Literatürdeki bu sonuçlara göre diyabetli 

hastalarda periferik arter hastalığı ile retinopati veya diyabetik nefropati ile retinopati 

arasında ilişki saptandığı görülmektedir. Fakat bu çalışmalarda PAH ve nefropati 

birlikteğinde retinopati görülme sıklığının grup içindeki oranına değinilmemiştir. 

Bizim çalışmanın sonuçlarına göre T2DM’li hastalarda periferik arter hastalığına 

eşlik eden bir nefropati varlığında ilerlemiş sistemik endotelyal disfonksiyon 

nedeniyle retinal arteryollerde mikrovasküler anormallik gelişmesi ile retinopati 

görülme sıklığının arttığı öngörülebilir. 
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 Çalışmamızda diyabetik periferik arter hastalığı olan grupta HDL ortalaması 

kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur (p=0,035). Kontrol grubunda HDL 

(Yüksek Dansiteli Lipoprotein) ortalaması 45,3±10,7 saptanmışken bu oran hasta 

grubunda 40,4±10,2’dir. Periferik arter hastalığının arter duvarının intima 

tabakasında aterojenik lipoproteinlerin birikmesi ve adventisya tabakasını da 

kapsayan kompleks bir inflamatuar ve fibroproliferatif yanıt sonucunda meydana 

geldiğini gösteren çalışmalar mevcuttur (Akçali Y 1999, Tavora ve ark 2010).  

Yüksek dansiteli lipoprotein(HDL) düzeylerinde düşme (kadınlarda <50 mg/dl, 

erkeklerde <40 mg/dl olması) majör ateroskleroz için risk faktörleri arasında 

gösterilmiştir (Berkow ve Merk 1997). Bleys ve arkadaşları düşük seviyede HDL’ye 

sahip olanların PAH’a daha yatkın olduklarını belirtmişlerdir (Bleys ve ark 2008). 

Sahip olduğu PON1 aktivitesi sayesinde LDL’nin oksidasyonunu önleyen ve ters 

kolesterol transportunda rol oynayarak antiaterojenik etki gösterdiği düşünülen 

HDL’nin diyabette meydana gelen oksidan antioksidan dengesizliği nedeniyle okside 

olarak bu fonksiyonunda bozulma olduğu gösterilmiştir (Aviram ve ark 1998, 

Durrington ve ark 2001). Hiperlipideminin ve HDL düşüklüğünün vasküler duvarın 

ve endotelin normal homeostatik fonksiyonunu bozması nedeniyle ateroskleroza 

neden olduğu ve hidroksimetil glutaril koenzim A redüktaz inhibitörleri gibi lipid 

azaltıcı ajanların, koroner olay riskini, serebrovasküler olayları ve PAH 

hastalarındaki ateroskleroz oluşumunu göreceli olarak azalttığını destekleyen 

çalışmalar vardır (Chi ve ark 2008). 

 Çalışmamızda PAH olan grupta Netrin-1 düzeyi ortalaması kontrol grubuna 

göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,046). Kontrol grubunda Netrin-1 düzeyi 

ortalaması 1676,1±440,8 saptanmışken bu oran hasta grubunda 1848,9±330,1’dir. 

Literatürde Netrin-1’in ateroskleroz gelişimindeki rolü hakkında çelişkili çalışmalar 

mevcuttur. Netrin-1 proteininin aterom plaklarda seviyesinin azaldığı, aterom plak 

gelişimini önlediği, aspirin tedavisinin aterom plak gelişimini azaltarak Netrin-1 

molekülünü artırdığı gösterilmiştir (Khan ve ark., 2011, Gerszten ve Tager, 2012, 

Passacquale ve ark., 2015). Bu durumun tersi olarak Van Gils ve arkadaşları insan 

koroner arter aterom plaklarında makrofaj köpük hücrelerinin Netrin-1 ve UNC5B 

exprese ettiğini ve Netrin-1’in makrofaj migrasyonunu inhibe etkisinden sorumlu 

olan mekanizmanın plak içerinde Netrin-1 bağımlı miyeloid hücre durdurma 

alanlarının olduğunu ve Netrin-1 exprese eden makrofajların birikimi sonucu Netrin-
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1 proteininin plazma düzeyinin yükselerek lezyon içinde makrofaj tutulmasına ve 

surveylerinin artmasına neden olduğu gösterdiler (van Gils ve ark., 2012). 

Ramkhelawon ve arkadaşları hipoksik koşullarda makrofajlarda Netrin-1 ve UNC5B 

sentezlenin upregüle olduğunu ve Netrin-1’in makrofajları apoptozise karşı 

koruduğunu göstermiştir (Ramkhelawon ve ark.,2013). Literatürde Netrin-1’in 

ateroskleroz gelişiminde bu çelişki sonuçları bulunmakla birlikte bizim çalışmanın 

sonuçlarına göre diyabette meydana gelen oksitatif ortamda Netrin-1; ateromatöz 

lezyonlar içinde makrofajları tutarak aterosklerozun progresyonunu stimüle ederek 

periferik arter hastalığının gelişimine katkı sağladığı veya bunun tam tersi    

antiaterosklerotik özelliğinden dolayı artan arterosklerozu azalmak için plazma 

düzeylerinin yükseldiği düşünülebilir. 

 Netrin-1’in endotelyal nitrik oksit sentazın (eNOS) aktivasyonu sağlayarak 

endotelyal NO üretimini indüklediği  gösterilmiştir (Nguyen ve ark., 2006). Zhang ve 

Cai sıçan kalplerinde deneysel iskemi oluşturularak Netrin-1 ile muamele edilen 

kalplerde enfarkt boyutunda bir azalma olduğunu buldular ve Netrin-1'in kalbi 

koruyucu etkisinin kısmen NO bağımlı olduğunu belirttiler (Zhang ve Cai, 2010 ). 

Benzer şekilde başka bir çalışmada kardiyak iskemide Netrin-1 uygulanması ile 

mevcut serbest oksijen reaktiflerin seviyesinde azalma ve İRH (İskemi-Reperfüzyon 

Hasarı) yanıtında zayıflama saptanmıştır (Siu ve ark.,2015). Netrin-1’in inflamatuar 

hücreler üzerinde exprese edilen UNC5B reseptörlerine bağlanması ile akut iltihabi 

olaylarda lökosit migrasyonunu modüle etttiği gösterilmiştir (Ly ve ark., 2005). Kolit 

ve akut akciğer hasarı dahil enflamasyon modellerinde Netrin-1 uygulanmasının anti-

inflamatuar etki gösterebildiği belirtilmiştir (Mirakaj ve ark., 2010, Aherne ve ark., 

2012). Ayrıca bazı  çalışmalarda Netrin-1’in böbrek ve doku hasarında hipoksi 

kaynaklı hücre hasarına cevap olarak aktive  olan nötrofillerin epitelden trans 

migrasyonunu azalttığı gösterilmiştir (Rosenberger ve ark., 2009, Ranganathan ve 

ark.,2014). Bizim çalışmamızda TOS düzeyi ile Netrin-1 arasında pozitif  yönde bir 

korelasyon olduğu saptanmıştır (r=0,235 p=0,031). Böyle bir korelasyon 

oluşmasında TOS düzeyindeki artışın inflamasyonu tetiklemesi ile birlikte 

antioksidan özelliği olan Netrin-1’in oluşan oksidasyonu kompanze etmek için 

artmasının etkili olduğu söylenebilir. 

          Bizim çalışmamızda PAH grubu ile kontrol grubu arasında endotelin-1 

açısından anlamlı fark saptanmamasına rağmen (p=0.054) PAH olmayan kontrol 
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grubunda endotelin-1 ortalaması PAH grubuna göre daha yüksek tespit edilmiştir. 

Hasta grubunda Endotelin-1 ortalaması 264,7±89,1 (pg/ml) kontrol grubunda ise 

304,5± 97,5 (pg/ml) olarak saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda Diyabetin erken 

döneminde vasküler komplikasyonlarınmeydana gelmesinde endotelyal 

disfonksiyonun önemli sebeblerden biri olduğu ve DM hastalarında ET-1’in 

reseptörlerine bağlanarak gösterdiği vazokonstriktör ve proenflamatuvar etkilerinin 

endoteliyal disfonksiyondan sorumlu olduğu gösterilmiştir (Jansson, 2007). DM, 

şişmanlık ve insulin direncinde ET-1 sentezinde ve aktivitesinde artış olduğunu ve 

ET-1’in vasküler gerimdeki anormallikler ve insulin direnci gibi metabolik 

durumlard vazodilatasyonu bozan başlıca molekül olduğunu gösteren çok sayıda 

araştırma vardır (Brownlee, 2005, Ergul, 2011, Mather, 2013). DM hastalarında 

makrovasküler komplikasyonların meydana gelmesinde Endotelin-l'in rol oynadığını 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Cohen, 1993, Golfman ve ark., 1993). Diyabetin 

vasküler komplikasyonları ile ET-1 ilişkisini gösteren çok sayıda çalışmada 

dolaşımdaki ET-1 düzeylerinin diyabetik hastalarda yüksek olduğu, bununla 

birliktekronik komplikasyonlar ile plazma ET-1 seviyeleri  arasında anlamlı ilişki 

olduğu, mikroalbuminurisi veya retinopatisi olan ve HbA1c seviyeleri yüksek olan 

hastalarda plazma ET-1 seviyelerinin yükseldiği gösterilmiştir (Collier ve ark.,1992, 

Haak ve ark., 1992, Kawamura ve ark., 1992). Diğer yandan literatürde diyabetik 

hastalarda endotelin-1seviyelerinde artış olmadığı, aksine endotelin-1 üretiminde 

azalma olduğunu bildiren çalışmalarda bulunmaktadır (Totsune ve ark., 1991, 

Tsunoda   ve ark., 1991,  Fernandez ve ark., 1993). Veglio ve arkadaşları T2DM 

hastalarda, HT olsun yada olmasın endotelin-1 seviyelerinin yükselmediğini 

bildirmişlerdir (Veglio ve ark., 1993). Konno ve arkadaşları yaptıkları bir 

araştırmada T2DM hastalarda anjiopati varlığı veya yokluğunda endotelin-1 

seviyelerinde artış olmadığını tespit etmişlerdir (Konno ve ark., 1991). Gruden ve 

arkadaşları T1DM hastalarında mikroalbüminüri ile endotelin-1 seviyeleriarasında 

bir ilişki olmadığını göstermişlerdir (Gruden ve ark., 1994). Ayrıca endotelin-l'in 

esasen bir parakrin hormon olduğu saptanmış olup plazma dolaşımındaki endotelin-1 

ölçümünün sağlıklı bir yöntem olmadığı da bildirilmiştir (Rubin ve Levin, 1994). 

Anjiyotensin-II’ninvasküler endotelyal sistemde ve fibroblastlarda preproendotelin 

ve ET-1 sentezininde artışa neden olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir (Emorve 

ark.,1991, Hong ve ark.,2004, An ve ark.,2007). Çalışmamızda PAH olmayan 

kontrol grubunda endotelin-1 ortalaması PAH grubuna göre daha yüksek tespit 
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edilmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç Endotelin-1’in diyabetin erken dönemlerinde 

plazma seviyelerinin yüksek olduğunu, PAH gibi diyabet komplikasyonlarının 

geliştiği ilerleyen dönemlerde plazma düzeylerinin azaldığını düşündürmektedir. 

 Çalışmamızda litature uygun olarak ADMA düzeyi ile GFR arasında negatif 

yönde bir korelasyon olduğu saptandı (r=-0,232, p=0,034). Hanai ve arkadaşlarının 

225 tip 2 diyabetli hastada plazma ADMA düzeyleri ile nefropati gelişimi ve 

progresyonu arasındaki ilişkiyi araştırdıkları prospektif çalışmasında; ADMA düzeyi 

yüksek olan hastalarda idrar albümin/kreatinin değerininde anlamlı şekilde arttığı 

(p=0,014) ve ADMA ile HbA1C arasında korelasyon bulunmazken, GFR ile ADMA 

arasında negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Hanai ve ark.,2009). ADMA 

düzeylerinin böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve DN gibi durumlarda artmış olduğu 

gösterilmiştir (Vallance ve ark., 1992, Abbasi ve ark., 2001, Zoccali ve ark., 2001, 

Tarnow ve ark., 2004). Buna ek olarak ADMA’nın böbrek fonkisyonlarının 

bozulması ile ilişkili olduğunu ve dolayısıyla DN konularında olası zararlı etkileri 

olabileceğini belirten çalışmalar da  vardır (Ravani ve ark., 2005, Ueda ve ark.,2007).  

 Çalışmamızda T2DM hastalarında PAH olan hasta grubu ve PAH olmayan 

kontrol grubu arasında ADMA ortalaması açısından anlamlı fark bulunamamıştır 

(p>0,05). ADMA önemli bir endojen NOS inhibitörü olarak kabul edilebilir, artan 

ADMA plazma konsantrasyonları NO sentezinin bozulmasına neden olarak 

endotelyal disfonksiyonuna yol açar böylece aterogenezi ve kardiyovasküler hastalık 

süreçlerini başlatır (Vallance ve ark., 1992). Suda ve arkadaşları kronik ADMA 

artışının bir sonucu olarak NO üretiminin azalmasının hayvanlarda arteriyosklerotik 

duruma ve nefropatiye neden olduğunu göstermiştir (Suda ve ark.,2004).Vasküler 

endotelyum tarafından üretilen NO’in  kardiyovasküler sisteminin düzenleyici 

mekanizmaları ile ilgili olduğu ve NO seviyesinin azalmasının aterotromboz ve akut 

kardiyovasküler olaylar için önemli bir risk faktörü sayıldığı bazı araştırmalarda 

gösterilmiştir (Moncada ve ark., 1991, Moncada ve ark., 1993). Bu durum vasküler 

endotelyal fonksiyon bozukluğu ile aterojenez arasındaki ilişkide ADMA'nın çok 

önemli bir fonksiyonunu gösterir. ADMA’nın kardiyovasküler hastalıklar için bir 

prognostik faktör olduğu ve periferik arter hastalığının ADMA'nın yükselmiş 

konsantrasyonları ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir (Mittermayer ve ark., 2006). 

Yasuda ve arkadaşları titizlikle yapılan bir çalışmada T2DM hastalarında ADMA 

konsantrasyonlarının azalmasının anti-aterojenisite sonuçlarını etkileyebileceğini 
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bildirdi (Yasuda ve ark., 2006).  Çelik ve arkadaşları ADMA konsantrasyonunun 

kardiyovasküler komplikasyonları olan diyabetik hastalarda diyabetik 

komplikasyonu olmayan hastalarla karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu 

gösterdiler (Çelik ve ark., 2014). Kardiyovasküler hastalık riskinde prognoz için bir 

alternatif biyobelirteç olarak kabul edilen artmış intima-media kalınlığının (IMT) 

ADMA'nın serum konsantrasyonları ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar 

mevcuttur (Miyazaki ve ark., 1999, Furuki ve ark., 2007, Furuki ve ark., 2008). 

Yüksek kan şekerinin aslen ADMA’nın  metabolik sürecini azaltarak düzeylerini 

yükseltebildiği ve artmış kan şekeri konsantrasyonlarının kültür edilmiş vasküler 

endotel hücrelerinde DDAH aktivasyonunu bastırdığı bir invitro çalışma ile 

gösterilmiştir  (Lin ve ark.,2002). Buna ek olarak, bireylerde yapılan klinik 

çalışmalar ADMA'nın kan şekeri konsantrasyonları ile direk alakalı olduğunu 

gösteren çalışmalarda vardır (Abbasi ve ark.,2001, Worthley ve ark.,2007). Çeşitli 

DPP-4 inhibitörlerinin T2DM'li hastalarda ADMA seviyesini azalttığı gösterilmiştir 

(Mason ve ark.,2011, Kubota ve ark., 2012, Cakirca ve ark.,2014). Ojima ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada GLP-1 reseptör agonistinin ADMA'yı inhibe 

ederek streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda böbrek gelişimini sağladığını 

gösterilmiştir (Ojima ve ark.,2013). Renin-anjiotensin-aldesteron sistemi blokörleri 

tip 2 diabetes mellitus hastalarında ve esansiyel hipertansiyon hastalarında plazma 

ADMA seviyelerini düşürdüğü saptanmıştır (Delles ve ark., 2002, Ito ve ark., 2002). 

Metformin tedavisinin tip 2 diyabetli hastalarda ADMA düzeylerini azalttığı 

belirtilmektedir (Asagami ve ark., 2002). ADMA, DM komplikasyonları için 

patofizyolojik olarak uygun bir ajan teşkil edebiliyor olmasına rağmen çalışmamızda 

T2DM hastalarında diyabetik periferik arter hastalığı olan grup ile periferik arter 

hastalığı olmayan kontrol grubu arasında ADMA ortalaması açısından anlamlı fark 

saptanmamıştır. Böyle bir sonucun elde edilmesinde; yüksek kan şekerinin, T2DM 

medikal tedavisinde kullanılan metforminin, DPP-4 inhibitörlerinin, Renin-

anjiotensin-aldesteron sistemi blokörlerinin ADMA’nın plazma düzelerini 

değiştirerek etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

 Çalışmamızda TAK, TOS, OSİ ortalamaları açısından PAH olan grup ile 

kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Yapılan çalışmalarda  

diyabetin  bir metabolizma hastalığı olduğu; ancak, uzun komplikasyonların oksidatif 

stres ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Vincent ve ark., 2004). Deneysel olarak DM 
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oluşturulan sıçanlarda serbest oksijen radikallerinin ve lipid peroksidasyonunun çok 

fazla arttığı bildirilmiş ve oksidatif stresin diyabet etyopatogenezinde rolü olduğu 

gösterilmiştir (Pitkanen ve ark.,1992). Aynı zamanda Arif  ve arkadaşlarının yaptığı 

bir çalışmada ise tip 2 diyabet hastalarında glukoz homoestazisin bozulmasıyla eş 

zamanlı olarak oksidanların artığı ve antioksidanların azaldığını tespit edilmiştir 

(Arif ve ark., 2010). Literatürde tip 2 diyabetli hastaların plazmalarında diyabeti 

olmayan kontrollere göre  antioksidan kapasitede azalma olduğunu gösteren 

çalışmalar mevcuttur (Ceriolla ve ark., 1997, Maxwell ve ark., 1997, Hirsch ve 

ark.,1998). Literatürde DM komplikasyonlarının hiperglisemiye bağlı olarak 

metabolik stresin bir sonucu olduğu ve metabolik stresinde oksidatif stresi artırdığı 

ve yüksek oksidatif stres seviyesininde komplikasyon gelişmesine neden olarak 

yapısal ve fonksiyonel hasara sebep olduğu bildirilmiştir (Hunt ve ark.,1993). DM 

vasküler komplikasyonlarına neden olan endotel disfonksiyonundan endotelyal nitrik 

oksid sentezindeki azalmanın sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu NO 

azalmasına ileti aksaması, substrat L-arginin eksikliği yada NOS kofaktörlerindeki 

azalma sebep olabilmektedir. Fakat diyabetik hastalarda gelişen endotel 

disfonksiyonuna NO sentezindeki azalmanın mı veya artan oksidatif stresin mi sebep 

olduğu tartışma konusudur (Ostenson ve ark., 2001, Memişoğulları, 2003, Pratic`o, 

2005). 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

6.1. Sonuçlar 

 Periferik arter hastalığı olan 42 T2DM hastası ile periferik arter hastalığı 

olmayan 42 T2DM hastası toplam 84 hastada yaptığımız çalışmanın bulguları 

sonucunda.  

1.Çalışmamızda PAH olan grupta diyabetik nefropati varlığı kontrol grubuna göre 

daha yüksek bulunmuştur . Kontrol grubunda 14’ünde (%33,3) diyabetik nefropati 

var,28’inde(%66,7) diyabetik nefropati yok iken; hasta grubunda 25’inde (%59,5) 

diyabetik nefropati var,17’sinde (%40.5) diyabetik nefropati yok olup istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,016). Diyabetik nefropati olan grupta ABI 

değerleri diyabetik nefropati olmayan kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük 

saptanmıştır(P<0,01). 

2.Çalışmamızda T2DM hastalarda nefropati varlığına göre TOS ortalaması 

karşılaştırıldığında kontrol grubuna göre hasta grubunda daha yüksek bulundu 

(p=0,029) ve buna ek olarak TOS ile GFR arasında negatif yönde bir korelasyon 

saptandı (r=-0,257, p=0,018). Ayrıca çalışmamızda TOS düzeyi ile LDL arasında 

pozitif yönde bir korelasyon saptandı (r=0,322, p<0.01). Spot İdrar 

mikroalbumin/kreatinin değeri ile OSİ değerleri arasında pozitif yönde bir 

korelasyon saptand ı(r=0,264, p=0,015) 

3.PAH olmayan kontol grubunun 7’sinde (%16,2) diyabetik retinopati var iken hasta 

grubunda 14’ünde (%34,1) diyabetik retinopati var olup istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır (p=0,078). 

4.Nefropati ve PAH birlikteliğinde retinopati görülme oranı anlamlı şekilde yüksek 

iken (p=0,014) PAH olmaksızın sadece nefropatiye (p=0,668) veya nefropati 

olmaksızın sadece PAH’a (p=0,806) sahip olan bireylerde retinopati görülme oranı 

açısından kontrollere göre anlamlı fark saptanmamıştır. 

5.Çalışmamızda PAH olan grupta HDL ortalaması kontrol grubuna göre daha düşük 

bulunmuştur (p=0,035) .Kontrol grubunda HDL ortalaması 45,3±10,7 saptanmışken 

bu oran hasta grubunda 40,4±10,2’dir. 

6. Diyabetik PAH olan grupta Netrin-1 düzeyi ortalaması kontrol grubuna göre daha 

yüksek bulunmuştur (p=0,046). Kontrol grubunda Netrin-1 düzeyi ortalaması 

1676,1±440,8 saptanmışken bu oran hasta grubunda 1848,9±330,1’dir 
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7.TOS düzeyi ile Netrin-1 arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu saptanmıştır 

(r =0,235, p=0,031). 

8.PAH grubu ile kontrol grubu arasında endotelin-1 açısından anlamlı fark 

saptanmamasına rağmen (p=0.054) PAH olmayan kontrol grubunda endotelin-1 

ortalaması PAH grubuna göre daha yüksek tespit edilmiştir. Hasta grubunda 

Endotelin-1 ortalaması 264,7±89,1 (pg/ml) kontrol grubunda ise 304,5± 97,5 (pg/ml) 

olarak saptanmıştır 

9.ADMA düzeyi ile GFR arasında negatif yönde bir korelasyon olduğu saptandı.   

(r=-0,232, p=0,034). 

6.2. Öneriler 

1.Diyabette ABI<0,9 olması ve artan idrar albumin atılımının kardiyovasküler 

hastalık için güçlü bir risk faktörü olması nedeniyle düşük maliyetli, noninvaziv, 

pratik ABI ölçümü ve spot idrar mikroalbumin/kretain değeri ile yapılan takiplerle 

kardivasküler riskler açısından gerekli teröpatik yaklaşımlarda bulunulabilir. 

2.Rutin kontrollerde PAH ve nefropati komplikasyonlarına saptanan diyabetik 

hastalarının bir göz hastalıkları uzmanına yönlendirilmesi diyabetik retinopatiye 

bağlı gelişebilecek komplikasyonlara zamanında müdahale edilebilmesi açısından 

uygun bir yaklaşım olabilir. 

3.Çalışmamızda PAH olmayan kontrol grubunda endotelin-1 ortalaması PAH 

grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Diyabette endotel disfonksiyonda önemli 

rol oynayan Endotelin-1 seviyesini düşürmeyi hedefleyen tedavi stratejilerinin 

diyabetin erken döneminde uygulanması yönünde araştırmaların yapılması 

gerekmektedir. 

4.Netrin-1’in antiinflamatuvar ve antioksidan özelliklerinin olduğu bilinsede 

ateroskleroz gelişimindeki rolü hakkında çelişkili çalışmalar mevcuttur. Netrin-1’in 

ateroskleroz patogenezindeki rolü hakkında yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

Diyabetik Periferik Arter Hastalığında Netrin-1, Asimetrik 

Dimetilarjinin(ADMA), Endotelin-1,Total Antioksidan Kapasitesi ve Total 

Oksidan Seviyesi (TAS, TOS) Plazma Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin 

Araştırılması 

 

Hazırlayan: Ahmet KOR 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

 
TIPTA UZMANLIK TEZİ / Konya, 2016 

Amaç:T2DM’li hastalarda periferik arter hastalığı (PAH) ile Netrin-1, Endotelin-1, Total Antioksidan 
Kapasitesi(TAK),Total Oksidan Seviyesi (TOS) ve ADMA arasındaki ilişkilerin araştırılması ve 
diyabetin diğer mikrovasküler-makrovasküler komplikasyonlarının PAH ile birlikte görülme sıklığını 
ve biyokimyasal parametler ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji, 
Metabolizma ve Beslenme Ana Bilim Dalında 02.12.2014 ve 01.06.2015 tarihleri arasında prospektif 
olarak yapıldı. Çalışmaya ADA kriterlerine göre tip 2 DM tanısı konmuş 40-65 yaş arası PAH olan 42 
hasta ve tip 2 DM tanısı konmuş 40-65 yaş arası PAH olmayan 42 hasta alındı. Hasta supin 
pozisyonunda yatarken Huntleigh markalı otamatik ABİ ölçüm cihazı ile ABİ değeri ölçüldü. 
Katılanların sosyodemografik özellikleri yüz yüze görüşme yöntemi ile formlara kaydedildi. 
Hastaların kullandığı ilaçları ve var olan diyabetik komplikasyonları hastane sistem kayıtları ve hasta 
dosyasındaki raporlardan retrospektif olarak incelenerek kaydedildi. Tüm veriler SPSS 21.0 istatistik 
paket programı kullanılarak değerlendirildi. 
 
Bulgular: PAH olan grupta (n=42)  Netrin-1 düzeyi ortalaması kontrol grubuna (n=42)  göre daha 
yüksek bulunmuştur(p=0,046). Kontrol grubunda Netrin-1 düzeyi ortalaması 1676,1±440,8 
saptanmışken bu oran hasta grubunda 1848,9±330,1’dir. TAK, TOS OSİ, Endotelin-1, ADMA 
ortalamaları açısından PAH (n=42) olan grup ile kontrol grubu(n=42) arasında anlamlı fark 
bulunamadı (p>0,05). PAH olan grupta diyabetik nefropati varlığı kontrol grubuna göre daha yüksek 
bulunmuştur (p=0,016). Nefropati ve PAH birlikteliğinde (n=17) retinopati görülme oranı anlamlı 
şekilde yüksek iken (p=0,014) PAH olmaksızın sadece nefropatiye(n=14) (p=0,668) veya nefropati 
olmaksızın sadece PAH’a (n=17) (p=0,806) sahip olan bireylerde retinopati görülme oranı açısından 
kontrollere göre anlamlı fark saptanmamıştır. ADMA düzeyi ile GFR arasında negatif yönde 
birkorelasyon olduğu saptandı (r=-0,232, p=0,034). 
 
Sonuç: PAH olan grupta Netrin-1 düzeyi ortalaması kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur 
(p=0,046). TOS düzeyi ile Netrin-1 arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu saptandı (r =0,235 
p=0,031). TAK, TOS, OSİ, Endotelin-1, ADMA ortalamaları açısından PAH olan grup ile kontrol 
grubu arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). PAH olan grupta diyabetik nefropati varlığı kontrol 
grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,016). Nefropati ve PAH birlikteliğinde retinopati 
görülme oranı anlamlı şekilde yüksek iken (p=0,014) PAH olmaksızın sadece nefropatiye (p=0,668) 
veya nefropati olmaksızın sadece PAH’a (p=0,806) sahip olan bireylerde retinopati görülme oranı 
açısından kontrollere göre anlamlı fark saptanmamıştır. ADMA düzeyi ile GFR arasında negatif 
yönde bir korelasyon olduğu saptandı(r=-0,232, p=0,034). 
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik periferik arter hastalığı; Netrin-1; ADMA; Endotelin-1;Oksidatif stres 
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Research into the Relationships between Netrin-1, Asymetrical Dimetylaginin 

(ADMA), Endotelin-1, Anti-oxidant Capacity and the Level of Total Oxidants 

(TAC, TOS) Plasma Levels in Diabetic Peripheric Artery Disease 
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Purpose: We attempted investigate the relationship between peripheral artery disease (PAD) and 
Netrin-1, Endotelin-1, Total Antioxidant Capacity (TAC), Total Antioxidant Level (TOL) and ADMA 
in patients with T2DM, and also the coincidental frequency of other microvascular-macrovascular 
complications of diabetes with PAH as well as its relationship with biochemical parameters. 
 
Tools and Method: This study was prospectively conducted in the Department of Internal Diseases 
Endocrinology, Metabolism and Nutrition in the Medical Faculty of Seljuk University between 
December 2, 2014 and June 1, 2015. The study was carried out on 42 patients with PAD who were 40 
to 65 years old and who were diagnosed with DM type 2 according to the ADA criteria and on 42 
patients without PAD who were PAD who were 40 to 65 years old and who were diagnosed with DM 
type 2 according to the same criteria. While the patients were lying in a supine position, ABI values 
were measured using an automatic ABI device with Huntleigh brand. The socio-demographic 
properties of the participants were registered on forms through face-to-face interview. The drugs the 
patients were using and the existing diabetic complications were retrospectively examined in the 
system records of the hospital and in the patients’ files, they were also registered. All the data were 
evaluated using SPSS 21.0 statistical program.  
 
Findings: In the group with PAD (n=42), the average level of Netrin-1 was found to be higher 
(p=0,046) than that in the control group (n=42). While the average level of Netrin-1 in the control 
group was identified to be 1676,1±440,8, this rate was found to be 1848,9±330,1 in the group with the 
disease. In terms of  the average TAC, TOS, OSI, Endotelin-1 and ADMA, no significant difference 
was found between the group with PAD (n=42) and the control group (n=42) (p>0,05). The incidence 
of diabetic nephropathy was found to be higher in the group with PAD than in the control group 
(p=0,016). While the rate of retinopathy was significantly high in combination with nephropathy and 
PAD (n=17) (p=0,014), no significant difference was seen in the incidence of retinopathy in the 
individuals with only nephropathy without PAD (n=14) (p=0,668) or only with PAD without 
nephropathy (n=17)(p=0,806), compared with the control group. A negative correlation was detected 
between the level of ADMA and GFR (r=-0,232, p=0,034).  
 
Result: In the group with PAD, the average level of Netrin-1 was found to be higher than in the 
control group (p=0,046). A positive correlation was detected between TOL and Netrin-1 (r =0,235 
p=0,031). In terms of average TAC, TOL, OSI, Endotelin-1 and ADMA, no significant difference was 
observed between the group with PAD and the control group (p>0,05). The incidence of diabetic 
nephropathy in the group with PAD was detected to be higher than in the control group (p=0,016). 
While the rate of retinopathy was significantly high in combination with nephropathy and PAD 
(p=0,014), no significant difference was seen in the incidence of retinopathy in the individuals with 
only nephropathy without PAD (p=0,668) or only with PAD without nephropathy (p=0,806), 
compared with the control group. A negative correlation was detected between the level of ADMA 
and GFR (r=-0,232, p=0,034).  

Key Words: Diabeticperipheral artery disease, Netrin-1; ADMA; Endotelin-1; Oxidative stress 
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EKLER 

EK-1: Bilgilendirilmiş Onam Formu 

 Araştırmanın amacı; diyabetin makrovasküler komplıkasyonlarından biri 

olarak önemli morbite nedenlerin biri olan diyabetik  periferik arter hastalığını fizik 

muayene ve  ankle brakial index ölçümleri ile tespit ederek periferik arter hastalığı 

olmayan diyabetik hastalar ile aralarında  Asimetrik dimetilarjinin (ADMA), Total 

antioksidan kapasite ve Total oksidan seviyesi (TAK, TOS), Netrin-1 ve Endotelin -1 

plazma düzeyleri açısından anlamlı fark olup olmadığını saptamak, bu parametrelerin 

korelasyonu ve hastalık aktivitesi ile ilişkisini ortaya koymak ve bu parametrelerin 

periferik arter hastalığı etyopatogenezinde plazma yüzeylerinin ne derece etkili 

olabileceğini  saptamaya çalışmaktır. 

 Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda bu çalışma diyabetik 

periferik arter hastalığında etyopatoloji, prognostik faktörler ve yeni tedavi 

yaklaşımlarının belirlenmesine olanak sağlayacak ve böylece insan sağlığına katkıda 

bulunacak belirtecin keşfinde katkınız olacaktır. 

 Çalışma 01.01.2015 ile 28.02.2016 tarihleri arasında yürütülecektir. 

Çalışmaya en az 84 gönüllü katılması planlanmaktadır. 

 Bu araştırmaya katılmak size herhangi bir risk getirmeyecektir.  Bu çalışma 

süresince birlikte kullanımının sakıncalı olduğu besin ve ilaç söz konusu değildir. Bu 

araştırma ile ilgili olarak sizin bir sorumluluğunuz olmayacaktır. Çalışmaya katılım 

onayı vermediğiniz zaman katılmayacaksınız. Kullanmakta olduğunuz tedavi 

değiştirilmeyecek ve yeni bir ilaç eklenmeyecektir. Çalışmaya ilişkin size ya da 

sosyal güvenlik kurumunuza yansıyacak herhangi bir gider yoktur. Çalışma Selçuk 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenecektir. 

Bu çalışmada yer almanız size herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmemektedir.  

 Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer 

almayı reddedebilirsiniz ya da herhangi bir aşamada ayrılabilirsiniz. Reddetme veya 

vazgeçme durumunda bile sonraki tedaviniz ve takibiniz garanti altına alınacaktır. 

Araştırmanın sonuçları bilimsel amaçla kullanılacaktır. Çalışmadan çıkmanız 

durumunda sizinle ilgili tıbbi veriler veritabanından çıkarılacaktır. Herhangi bir 

sorunuz olduğunda çalışmayı yürüten Doç. Dr. Levent  KEBAPÇILAR 0332 241 50 
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00-44676 nolu numaradan, Arş. Gör. Dr.Ahmet KOR 05326468661 no’lu numaradan 

ulaşabilirsiniz.  

 Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileri gizli tutulacaktır ve araştırma yayınlansa 

bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak araştırmanın denetleyicileri, etik 

kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir. Siz de 

istediğinizde kendinize ait tıbbi bilgilere ulaşabilirsiniz. 

1) Aşağıda imzası olan ben Diyabetik Periferik Arter Hastalığında Netrin-

1,Asimetrik dimetilarjinin(ADMA),Endotelin-1,Total Antioksidan ve Total Oksidan 

(TAK, TOS) Plazma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler başlıklı çalışmaya katılmayı 

kabul ediyorum. 

2) Bu çalışmayı yürüten Doç. Dr. Levent KEBAPÇILAR veArş. Gör. Dr.Ahmet 

KOR çalışmanın yapısı, amacı ve muhtemel süresi, ne yapmam istendiği ve yan 

etkilerle karşılaşırsam ne yapmam gerektiği hakkında ayrıntılı sözlü ve yazılı bilgiyi 

verdi. 

3)Doç. Dr. Levent KEBAPÇILAR ve Arş. Gör. Dr Ahmet KOR’açalışmayla ilgili 

her soruyu sorma fırsatı buldum. Cevapları ve bana verilen bilgiyi anladım. 

4) Doç. Dr. Levent KEBAPÇILAR ve Arş. Gör. Dr Ahmet KOR’a hastalığımın 

geçmişi ve kullandığım ilaçları anlattım ve onları bu bilgilerin ayrıntılarını 

açıklamaya, hasta ve doktor arasındaki sırları koruması şartıyla yetkili kılıyorum. 

5) Çalışma boyunca tüm kurallara uyacağımı, Doç. Dr. Levent KEBAPÇILAR 

veArş.Gör.Dr. Ahmet KOR ile tam bir uyum içinde çalışacağımı ve sağlığımla ilgili 

herhangi bir sorun çıktığında hemen onları arayacağımı kabul ediyorum.  

6) Bu çalışmanın sonuçlarının kullanılmasını kısıtlamayacağımı ve özellikle dünya 

çapında tıp yetkililerine verebileceğimi kabul ediyorum. 

7) Bu çalışmadan istediğim zaman çıkabileceğimi anladım 

OKUDUM VE ONAYLADIM. 

Hastanın adı, soyadı, adresi 

İmza, tarih: 

Doktorun adı, soyadı, adresi: 

Tanığın adı, soyadı, adresi: 

Bu belgenin birer kopyası gönüllüye ve hekime verilecek ve hasta dosyasına 

eklenecektir.  

 



89 
 

EK-2:ETİK KURUL ONAYI 

 
 

 

 

 



90 
 

ÖZGEÇMİŞ 
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