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1. GİRİŞ  

Morfin ve reseptörlerinin keşfinden sonra ilk kez 1975 yılında ağrı kesici etkinlik 

gösteren endojen maddeler izole edilerek peptid yapıda oldukları, daha ileri yıllarda ise 

vücudun bu ağrı kesicilerinin fizyolojik ve patolojik olgulardaki etkinliği belirlendi. 

Önemli opioid peptidlerden biri olan ß-endorfinin (ß-end) fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde 

araştırılmakta, ağrı kesici etkisinin yanında sinir sistemi, üreme sistemi, immun sistem ve 

kardiyovasküler sistemle olan ilişkileriyle ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. ß-

end’in akupunktur, egzersiz, stres, heyecan gibi faktörlerle salınımı artmakta, anılan bu 

durumlarda aynı zamanda plazma glukoz düzeyleri de yükselmekte ve ß-end’in kan glukoz 

düzeyleriyle ilişkisinin olabileceği düşünülmektedir. Fizyolojik glukoz düzeylerinde          

ß-end’in belirgin etkisinin olmadığı, yüksek glukoz düzeylerinde (in vitro veya in vivo 

glukoz infüzyonu, diyabetes mellitus) ise etkilerinin olabileceği ileri sürülmektedir. 

Diyabetes Mellitus; insülin yetersizliği (Tip I), yokluğu veya reseptörüne direnç 

gelişmesi (Tip II) gibi sebeplerle kan glukoz düzeyinin uzun süreli yüksek seyretmesiyle 

gelişen ve tüm yaş gruplarında görülebilen bir metabolik bozukluk olarak tanımlanır. Uzun 

süreli hiperglisemide glikozillenme ve bununla ilgili olarak kalp, böbrek, göz ve sinirlerde 

mikro ve makrovasküler hasarlar meydana gelir. Damarlar travma ve ateroskleroza duyarlı 

hale gelerek kalp-böbrek yetmezliklerine zemin hazırlamaktadır. Şeker hastalarının 

koroner kalp hastalığı ve felce yakalanma riskinin 2-4 kat fazla olduğu bildirilmektedir. 

Dünyada günümüzde tahmin edilen diyabetli sayısı 200-240 milyondur. Uluslararası Şeker 

Hastalığı Vakfına (International Diabetes Federation) göre, dünyada 2025 yılına kadar 333 

milyon kişinin şeker hastası olacağı tahmin edilmektedir. Refah seviyesi yüksek 

toplumlarda diyabetin görülme oranının % 7 olduğu, her yıl yaklaşık 3 milyon 800 bin 

kişinin hiperglisemi ve komplikasyonları sebebiyle öldüğü, diyabetin kanser ve kalp 

hastalıklarından sonra ölüme sebep olan hastalıklar içinde 3. sırada yer aldığı ileri 

sürülmektedir. 

Hayvanlardan sıklıkla kedi ve köpeklerde görülen Diyabetes Mellitus, genetik 

yatkınlık, obezite, yetersiz beslenme, hormonal düzensizlikler, Kuşing Sendromu, stres, 

uzun süreli kortikosteroid ve progesteron kullanımı gibi etkenlerle pankreas hasarına 

(pankreatitis) bağlı olarak gelişmektedir. Kedi ve köpeklerdeki koruma ve tedavi sürecinin 

insanlarda olduğu gibi diyet, egzersiz veya oral ilaçlarla sağlanamadığı hallerde günlük 
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insülin enjeksiyonları gerekmekte, tedavi edilemeyenlerde insanlardakine benzer 

komplikasyonlar görülebilmektedir. 

 Tip I diyabet tedavisinde başlangıçta insülin kullanımı etkin olmasına karşın 

zamanla etkinliğinin azalması, Tip II diyabette ise insüline duyarlılığın yetersiz kalması, 

araştırıcıları hücrelere glukoz girişini insülinden bağımsız olarak artıran  maddelerle ilgili 

çalışmalara yöneltmiştir. 
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2. LİTERATÜR BİLGİ 

2.1. Endojen Opioidler 

 Morfinin ağrı kesici etkinliğinin ve reseptörlerinin belirlenmesinden sonra morfini  

bağlayan reseptörlerin morfin için gelişmiş olamayacağı ve vücudun kendi içinde morfin 

benzeri maddeler bulunması gerektiği düşüncesinden hareketle araştırıcılar, 1975 yılında 

domuz beyninde opiyum aktivitesi gösteren  met-enkefalin ve leu-enkefalin peptidlerini 

izole ettiler (Hughes ve ark 1975, Noyan 1996). Enkefalinlerin keşfinden bir yıl sonra 

hipofiz ara lobundan daha uzun zincirli ‘endorfinler’ izole edilmiştir (Li 1981). İlk kez 

domuz beyninden izole edilen diğer bir opioid (ağrı kesici) peptid de dinorfindir (Noyan 

1996). Morfin opioid reseptörlerden µ (mü), δ (delta) ve κ (kappa) reseptörlere ilgi 

duymaktadır (Kaya 1997).  

Endojen opioidler; enkefalinler, dinorfinler, endorfinler, endomorfinler ve diğer 

opioidler olmak üzere sınıflandırılırlar. 

2.1.1.  Enkefalinler 

Proenkefalinden köken alan enkefalinlerin metiyonin-enkefalin (Met-enkefalin) ve 

Löysin-enkefalin (Leu-enkefalin) olmak üzere 2 tipi vardır. Met-enkefalin tyr-gly-gly-phe-

met amino asitlerinden, leu-enkefalin ise tyr-gly-gly-phe-leu amino asitlerinden oluşur 

(Hughes ve ark 1975). Enkefalinler yoğun olarak beynin striatum ve diensefalonu, 

omurilik, hipofiz ara lobu ve  adrenal medulla kromaffin hücrelerinde, daha az oranda ise 

mide-bağırsak sinir uçları ve ekzokrin bezlerde bulunur (Rossier 1977, Yılmaz  1999).  

Türlere göre değişen adrenal medulla enkefalin miktarları ratlarda 0.29, kedilerde 3.20, 

köpeklerde 21.2,  sığırlarda ise 20 nmol/g’dır (Viveros ve ark 1979).  

Enkefalinler ilgili hücrelerdeki opioid reseptörlerden öncelikle δ ve Z (Zeta)-

reseptörlere yüksek ilgiyle bağlanır (Li 1981, Zagon ve ark 1993). Leu-enkefalin δ-

reseptörleri aracılığı ile rat corpus striatumunda asetil kolin salınımını engellerken (Mulder 

ve ark 1984), met-enkefalin  genç (6 günlük) rat serebellumunda opioid büyüme faktörüyle 

ilişkili reseptör olarak  adlandırılan Z-reseptörlere bağlanarak sinir hücre gelişiminde rol 

alır (Zagon  ve ark 1991, Zagon ve ark 1993). Ayrıca  met-enkefalinin Z-reseptör aracılı 

etkilerinin derinin yenilenmesinde ve deri yaralarının iyileşme sürecinde etkili olabileceği 

iddia edilmektedir (Zagon ve ark 1996). Bir met-enkefalin analoğu olan [D-Ala2, D-Met5]-

metiyonin enkefalin (DAME)’in  µ- reseptör aracılığıyla STZ-diyabetik ratlarda arteriel 
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kan basıncını düşürdüğü, sağlıklılarda ise yükselttiği bildirilmiştir (Severson ve Tackett 

1998). 

Enkefalinlerin reaktif oksijen türlerini ve lipid peroksidasyonunu azalttığı, hidroksil 

radikallerinin deoksi riboza olan zararlı etkilerini doza bağlı olarak  bloke ettiği, süperoksit 

radikalini ise ortamdan uzaklaştırdığı bildirilmektedir. Met ve leu-enkefalinin, 100 µM 

dozlarının lipid peroksidasyonunu % 50 ve % 52 oranında azalttığı belirlenmiştir (Fontana 

ve ark 2001). 

İnsan, rat, köpek ve kobay pankreasında enkefalin immunreaktivite bulunduğu ve 

yoğunlaşmanın langerhans adacıkları endokrin hücrelerinde olduğu bildirilmektedir 

(Hermansen 1983, Timmers ve ark 1986, Adeghate ve Ponery 2001). İn vitro köpek 

pankreasında met-enkefalinin 1-100 nM dozlarda naloksonla geri dönüşümlü olarak 

somatostatin salınımını engellediği, insülin salınımını ise artırdığı belirtilmektedir 

(Hermansen 1983). Ratlarda in vitro leu-enkefalin 10-12 M ve 10-6 M dozlarda insülin, 10-12 

ve 10-9 M  dozlarda  glukagon salınımında artışa sebep olurken,  STZ diyabetiklerde 

insülin düzeylerini değiştirmeksizin glukagon düzeylerini düşürmektedir (Adeghate ve 

Ponery 2001). Aynı araştırıcılar STZ-diyabetikler ile sağlıklılar arasındaki farklılığı, 

STZ’lilerde beta-hücrelerininin geri dönüşümsüz olarak tahrip edilmesiyle  

ilişkilendirmektedirler. 

İnsan  tükrüğünde enkefalinlerin hidrolizini sağlayan 3 tip  peptidaz varlığı ortaya 

konulmuştur: 1- aminopeptidazlar, 2- dipeptidil amino peptidazlar ve 3- dipeptidil 

karboksipeptidazlar. Substrat yıkılımının erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek olduğu 

da belirlenmiştir  (Marini ve Roda 2000). 

2.1.2. Dinorfinler 

 Prodinorfinden köken alan dinorfinler; dinorfin A (17 aminoasit), dinorfin B (13 

aminoasit), α-neoendorfin (10 aminoasit) ve β-neoendorfin (9 aminoasit) olmak üzere 4 

gruba ayrılır. Dinorfin A doudenumda, dinorfin B arka hipofiz ve hipotalamusta, α-

neoendorfin ve β-neoendorfin ise hipotalamusta bulunmaktadır (Noyan 1996, Yılmaz 

1999). Dinorfin A (1-17)  ve alfa-neoendorfinin insan spinal kordunda en  fazla sakral daha 

sonra sırasıyla lumbar, servikal ve torasik bölgelerde bulunduğu bildirilmektedir 

(Prezwlocki ve ark 1983).  Ratlarda, ilgili beyin bölgelerinde (internal kapsül, substansia 

nigra, hipotalamus, nükleus akumbens, hipokampüs, medulla oblongata) dinorfin ve alfa-
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neo-endorfinin ayrı ayrı bulunmayıp, sinir fiberleri içinde birlikte lokalize olduğu 

belirlenmiştir (Weber ve ark 1982). 

Dinorfinler öncelikle κ reseptörlere ilgi gösterirler (Chavkin ve ark 1982, Kaya 

1997). Ayrıca dinorfin A’nın µ ve δ, dinorfin A ve B’nin, opioid reseptör benzeri 

reseptörlere (ORL1, opioid receptor like-1, orfanin) ilgi duyduğu bildirilmektedir (Zhang 

ve Yu 1995, Zhang ve ark 1998). Orfanin reseptörlerinin spesifik agonisti olan nosiseptin 

(orfanin FQ), 17 amino asitten kurulu ve dinorfin A’nın ilk 4 amino asit sekansıyla 

benzerlik gösteren bir peptiddir. Farelerde orfanin reseptörlerinin limbik sistem, 

hipotalamus ve beyin kökünde lokalize olduğu belirlendiğinden öğrenme, hafıza, duyma 

yeteneği, su dengesi, besin alımı ve kan basıncının düzenlenmesi gibi görevlerinin 

olabileceği ileri sürülmektedir (Houtani ve ark 2000).  

Dinorfinler  güçlü olarak ağrı keserler (Yılmaz 1999), ß-neoendorfinin kobay ileum 

testinde opioid etkinlik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca dinorfinler rat korpus striatumunda 

dopamin salınımını inhibe ederler (Minamino ve ark 1981, Mulder ve ark 1984). 

 Farelerde in vitro pankreas langerhans adacık hücrelerinde  yüksek doz glukozun 

(7-15 mM dozda, 24 saat boyunca) prodinorfin mRNA ve dinorfin A düzeylerini 

yükselttiği (Josefsen ve ark 1998), 6 mM glukoz varlığında ve 5.8x10-12 M - 5.8x10-9 M 

dozlarda dinorfin B’nin insülin salınımını artırdığı, daha yüksek dinorfin B dozlarında ve 

farklı glukoz düzeylerinde (2-20 mM) ise herhangi bir etkisinin görülmediği 

bildirilmektedir. Dinorfin B’nin bu etkilerinin µ ve δ antagonistleri tarafından bloke 

olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca dinorfin adacık hücrelerine  45Ca+2 girişini ve hücre içi  

sAMP düzeyini artırmıştır (Green ve ark 1983).  

2.1.3. Endorfinler 

Endorfinlerin; α-endorfin (16 amino asitli),  β-endorfin (31 aminoasitli) ve γ-

endorfin (17 aminoasitli) olmak üzere 3 tipi vardır (Akar 1997). 

2.1.4. Endomorfinler 

İlk kez 1997 yılında sığır beyninden izole edilen endomorfinlerin endomorfin-1 

(endo-1) ve endomorfin-2 (endo-2) olmak üzere 2 tipi vardır. Diğer opioid peptidlerin 

(enkefalinler, dinorfinler, endorfinler) amino (N-) terminallerinde yer alan ilk beş amino 

asit dizilimi birbirinin aynı iken, endomorfinlerin dizilimi farklıdır. Endo-1, Tyr-Pro-Trp-
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Phe-NH2, Endo-2, Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2 amino asit dizilimine sahiptir. Ratlarda i.c.v. 

[3H]- tyr-pro’nun (endo-1 ve 2’nin amino terminal iki amino asiti) endo-1 ve 2 düzeylerini 

artırdığı belirlendiğinden, endomorfin sentezinde tyr-pro’in biyosentetik bir prekürsör 

olabileceği ileri sürülmektedir (Zadina ve ark 1997, Ronai ve ark 2006).    

Endomorfinler sığırlarda talamus, hipotalamus striatum ve frontal korteks 

bölgelerinde immunreaktivite gösterir (Zadina ve ark 1997).  

Endomorfinler µ-reseptörlerin selektif agonistidir ve ağrı kesici etkinlik gösterirler 

(Zadina ve ark 1997). Mizoguchi ve ark. (2001), fare spinal kordunda endo-1 ve endo-

2’nin G-proteinleri aktive ettiğini ancak bu peptidlerin diğer µ-agonistlerinin G-

proteinlerine olan etkinliğini azalttığından, µ reseptörlerin parsiyel agonisti olduklarını ileri 

sürmektedirler. Nevo ve ark. (2000), in vitro hamster ovaryum hücrelerinde 

endomorfinlerin üç tip adenil siklaz (I, II ve V)  enzimlerine olan etkisini araştırmışlar ve 

akut ve kronik uygulamalarının farklı etkilere sebep olduğunu belirlemişlerdir. Adenil 

siklaz II’nin,  akut uygulama ile uyarılırken, kronik uygulama ile inhibe olduğunu, adenil 

siklaz I ve V’in ise akut uygulama sonrasında inhibe olurken, kronik uygulama sonrasında 

aktive olduğunu bildirmişlerdir. 

2.1.5. Diğer opioid etkili peptidler  

Diğer opioid etkili peptidler sitokrofinler, β-kasomorfin, normorfin , hemorfin-4 ve 

hemorfin-5 olmak üzere 5’e ayrılmaktadır. Sitokrofinler, mitokondrial sitokrom b’den, 

hemorfin-4 ve 5 ise sığır hemoglobin molekülünden izole edilmişlerdir. Hemorfin-4 (tyr-

pro-trp-thr) sığır hemoglobin molekülünün β-zincirinin 34-37., hemorfin-5 (tyr-pro-trp-thr-

gln) ise 34-38. amino asit sekanslarıyla aynıdır (Brantl ve ark 1985-1986).  

 Opioid peptidler MSS (merkezi sinir sistemi) ve bazı periferal dokularda (omurilik, 

immun sistem hücreleri, sindirim kanalı) bulunan opioid reseptörlere bağlanarak ağrı kesici 

etkilerini ve diğer fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirirler (Kaya 1997). 
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2.2. Opioid Reseptörler 

Günümüzde  mü (µ), kappa (κ), delta (δ), epsilon (ε) (Kaya 1997), sigma (σ) 

(Wiesner ve Moss 1986), lambda (λ) (Gravel ve Sadee 1983, Kubik ve ark 1990) ve zeta 

(Ζ) (Zagon ve ark 1991) olmak üzere 7 tip opioid reseptörün varlığı belirlenmiştir (Tablo 

2.1).  

Tablo 2.1. Bazı opioid peptidler ve reseptörleri (+ : affinite, - : non-affinite) (Johnson ve Lambert 
2002). 

Ligand µ δ κ Nosiseptin 

ß-endorfin +++ +++ ++ - 

Leu-enk + +++ - - 

Met-enk ++ +++ - - 

Dinorfin A ++ + +++ - 

Endomorfin +++ - - - 

N/OFQ - - - +++ 

 

2.2.1. Opioid reseptörlerin bulundukları yerler 

Opioid  reseptörler MSS’de; limbik sistem  ve omurilikte yüksek yoğunlukta 

bulunurlar. MSS’de opioid reseptörlerin dağılımı hayvan türlerine göre farklılık 

göstermektedir. Morfin gibi maddelere MSS uyarısıyla cevap veren kedi, at, keçi, koyun ve 

sığırlarda amigdala ve frontal kabuktaki (Limbik sistemin bölgeleri) opioid reseptörlerin 

sıklığı, MSS baskısıyla cevap verenlerdekinin (insan, maymun ve köpek) yaklaşık yarısı 

kadardır (Kaya 1997).  

Wittert ve ark (1996), ratlarda µ, δ ile κ opioid reseptörlerin MSS ve perifer 

dokulardaki dağılımını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; hipotalamus ve serebral 

kortekste her üç reseptör yoğunluğunun benzer olduğu, serebellumda δ-reseptörleri 

bulunmazken, µ ve κ reseptörlerin bulunduğu, perifer dokulardan ince ve kalın bağırsak, 

adrenal bez, böbrek, akciğer, dalak, testis, ovaryum ve uterusta her üç reseptörün de farklı 

oranlarda, µ-reseptörlerin periferdeki organlardan en fazla dalakta yer aldığını 

bildirmişlerdir. Rat karaciğer, dalak, adrenal bez, vas deferens ve testisinde ß-end bağlayıcı  
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reseptörleri bulunmakta (Schulz ve ark 1981,  Dave ve ark 1985), bunlardan vas deferenste 

bulunanların ε reseptörleri olduğu bildirilmektedir (Schulz ve ark 1981). Sprague Dawley 

ratlarda karaciğerde bulunan opioid reseptör tiplerinin µ, δ ve κ olduğu ve her üç 

reseptörün de birbirine yakın düzeylerde bulunduğu belirlenmiştir. Karaciğerde ve 

hepatositlerde belirlenen ß-end ve met-enkefalin  immunreaktivite düzeylerinin beyne göre 

daha yüksek olduğu da aynı çalışmada gösterilmiştir. Çeşitli organ ve dokularda ß-end ve 

met-enkefalin immunreaktivite düzeyleri şu şekildedir; beyinde 38.5, karaciğerde 51, 

pankreasta 170, hipofizde 610, hepatositlerde 70.5 pmol/doku olarak belirlenirken,  pmol/g 

yaş doku olarak ise beyinde 26.1, karaciğerde 6.1, pankreasda 212, hipofizde 59532, ve 

hepatositlerde 10.1 pmol/g yaş doku düzeylerinde olduğu saptanmıştır (Khawaja ve ark 

1990).    

Rat mide ve proksimal kolonunda µ ve κ reseptör expresyonunun diğer 

gastrointestinal bölgelere göre daha yüksek, beyinden ise daha düşük olduğu 

bildirilmektedir (Fickel ve ark 1997). Ratlarda immunohistokimyasal olarak 

gastrointestinal kanal boyunca µ ve κ opioid reseptörlerin bulunduğu, özellikle mide, 

ileum, proksimal ve distal kolonda yayılım gösterdikleri, reseptörlerin bu bölgelerde 

bulunan myenterik pleksus, sinir lifleri ve interstisyal Kajal hücrelerinde bulunduğu 

bildirilmiş, düz kas hücrelerinde ise ilgili reseptörlerin varlığı belirlenememiştir (Bagnol ve 

ark 1997). 

İnsan deri sinir liflerinde µ-opioid reseptör 1A izoformunun varlığı belirlenmiştir. 

Boyama metodları ile µ-reseptörlerinin bir çok sinir lifinde akson boyunca seyrettiği, 

ayrıca derin ve yüzeysel  retiküler dermis, papillar dermisin küçük sinirleri ve dermal 

epidermal birleşme bölgesinde bulunduğu, büyük sinir liflerinde ise aksonların neredeyse 

yarısının µ reseptörler için boya aldığı bildirilmiştir. Farklı vücut bölgelerinden alınan deri 

biyopsi örneklerinde (yüz, kafa, bacaklar, gövde, el ve ayak) µ reseptörlerin bulunduğu 

bölgeler aynı şekilde gözlenmiştir. Mu-reseptör 1B izoformunun beyinde ve spinal kordda 

varlığı gözlenirken, derideki sinir liflerinde varlığı saptanamamıştır (Stander ve ark 2002).  

Fare makrofaj hücre hattı P388d1’de  δ ve κ reseptörlerinin, ayrıca MOLT-4 (T-

hücresi) ve IM-9 (B hücresi) hücre hatlarında opioid reseptörlerin varlığı belirlenmiştir 

(Carr ve ark 1989). 

Opioid benzeri reseptör (ORL1) olarak adlandırılan reseptörler, G-proteinleri 

ailesine bağlıdır ve  yapısal olarak % 49-50 oranında µ, δ ve κ reseptörlere benzerlik 
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gösterirler.  Bu reseptörlerin farelerde  MSS’nde limbik sistem, hipotalamus, serebral 

korteks ve dorsal rafe nükleide (raphe nuclei) ayrıca medulla spinaliste bulunduğu 

bildirilmekte ve merkezi fonksiyonlarının olabileceği ileri sürülmektedir. Non-selektif 

opioid agonisti etorfin, bu reseptörlere etkiyerek sAMP’yi inhibe etmektedir. ORL1 

reseptörleri opiyatlar ve somatostatin ile uyarılabilmekte, ancak ORL1 reseptörlerinin 

klasik opioid etkilerden farklı etkiler de gösterebilmektedir (Mollereau ve ark 1994, 

Lachowicz ve ark 1995).  

Adrenal medulla ve pankreasta opioid reseptörler bulunmaktadır. µ reseptörlerin 

sığırlarda tüm adrenal medullada yaygın ve az sayıda bulunduğu, δ reseptörlerin adrenal 

medullanın merkezinde noradrenalin içeren bölgede lokalize olduğu, κ reseptörlerin ise  

sinir yolları ve kromaffin hücrelerde bulunduğu bildirilmektedir (Bunn ve ark 1988). 

Sprague Dawley ratlarda pankreas langerhans adacıklarında µ, δ ve κ reseptörlerinin 

bulunduğu belirlenmiştir (Khawaja ve ark 1990). Delta reseptörleri bağırsaklardaki 

nöronlarda µ reseptörleriyle birlikte bulunurlar (Kaya 1997).  

2.2.2. Opioid reseptör bağlanmasının fizyolojisi 

Opioid peptidlerin reseptörlere bağlanması ortamın pH’sına bağımlılık gösterir; 

özgün şekilde bağlanma pH 7.4’de (7-8 arası) gerçekleşmektedir (Li 1981), pH 5’in altında 

ve 10’un üzerinde bağlanma oluşmaz (Kaya 1997). Peptidin reseptöre bağlanma 

bölgesinde anyonik bir grup bulunmakta ve bağlanma için peptidin amino grubunun 

protonize olması gerekmektedir. Alkali pH’da peptid deiyonize olmakta, asit pH’da ise 

reseptörün anyonik grubu protonize olmaktadır. Reseptöre bağlanmada iyonların etkileri de 

araştırılmış, Na iyonlarının (100 mM NaCl) agonist bağlanmasını % 40 oranında azalttığı, 

antagonistlerin bağlanmasını ise çok az düzeyde artırdığı veya etkilemediği 

bildirilmektedir. Mn, Mg, Ca  gibi divalent iyonlar ise agonist bağlanmasını belirgin olarak 

artırırken, antagonist bağlanmasını çok az düzeyde etkilemektedir (Li 1981). Law ve ark 

(1979) ise, reseptöre bağlanmada Na ve diğer monovalent katyonlar, divalent katyonlar 

(Ca, Mg, Mn), GTP, tripsin, kimotripsin, fosfolipaz A2’nin inhibitör etki gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Agonist-reseptör kompleksi antagonist-reseptör kompleksine göre daha 

hidrofobik olmaktadır. Sülfidril grubu taşıyan maddeler, alkaloidler, enkefalinler  ß-end’in 

reseptöre bağlanmasını belirgin olarak inhibe ettiğinden, peptidin taşıdığı sülfidril 

grubunun bağlanma bölgesine yakın olduğu sanılmaktadır (Li 1981). 
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2.2.3. Opioid reseptörlerin etkileri 

Mu-reseptörlerin  µ1 ve µ2 olarak bilinen iki alt tipi vardır. µ1-reseptörleri morfin 

kodein vb opiyatlar ile endorfin ve enkefalinlerin beyin düzeyinde ağrı kesici etkilerine, 

µ2-reseptörleri ise solunumun baskılanması, kusma, öfori ve bağımlılık yapıcı etkilere 

aracılık ederler. κ-reseptörler, opioidlerin omurilik düzeyindeki ağrı kesici, uyku doğurucu, 

disfori ve halüsinasyon yapıcı etkilerine, σ reseptörler opioidlerin MSS, kalp-damar ve 

solunum sistemine olan uyarıcı etkilerine ve δ reseptörler de, kalp-damar ve solunum 

sistemine yönelik baskılayıcı etkileri ile davranışlara olan etkilerine aracılık ederler. Delta 

reseptörlerin kan kaybı veya damar direncinin değişmesiyle ile ilgili dolaşım şokunun 

gelişmesinde önemli rol oynadıkları ve bu esnada salınan β-endorfinle uyarılarak kalp 

kasının kasılma gücünün zayıflamasına ve kan basıncının düşmesine sebep oldukları 

bildirilmektedir (Kaya 1997). 

Opioid reseptörler hücre membranında bulunan G-proteinler aracılığı ile etkilerini 

gösterirler ve adenilat siklaz ile sıkı bir etkileşim içindedirler. G-proteinler, GTP varlığında 

adenilat siklazın etkinliğini baskılar veya uyarırlar. Adenilat siklazın stimülasyonu Gs (G-

stimulatör),  inhibisyonu ise Gi (G-inhibitör) aracılığı ile olmaktadır. Opioidlerin ilgili 

reseptörlere bağlanarak adenilat siklazı inhibe edici etkisi Gi proteinleri üzerinden olmakta 

ve bu etkinin oluşması için Mg ve guanozin nükleotidlere (GTP, GDP) ihtiyaç 

duyulmaktadır (Childers 1988). Mizoguchi ve ark (2001), ß-end’in rat spinal kordunda G-

proteinlerini aktive ederek guanozin-5’-o-(3-[35S]thio) trifosfat (GTP) bağlanmasını 

belirgin olarak artırdığını bildirmişlerdir. Koski ve Klee (1981), opiyatların ve opioid 

peptidlerin GTP’nin hidrolizini artırarak sAMP’yi inhibe ettiği bildirmektedirler. 

 Genel olarak opioid peptidler G-proteinlerle ilişkili olarak 3 şekilde etkilerini 

gösterirler:  

1- Adenilat siklazı etkileyerek (Dave ve ark 1985, Koski ve Klee 1981) 

2- K+ ve Ca++ iyon  kanallarını etkileyerek (Kaya 1997) 

3- Fosfatidil-inositol döngüsünü etkileyerek (Williams ve Clouet 1982) 

Dave ve ark. (1985), in vitro yapılan bir çalışmada karaciğerde ß-end bağlayan 

reseptörlerin sAMP düzeyini yükselttiğini bildirmektedirler. ß-end 0.5 x 10-10 M dozda in 

vitro karaciğer hücre membranlarında adenilat siklaz aktivitesini % 148 oranında  

artırmıştır. Ayrıca optimum bağlanmada magnezyum etkili olmuştur. ß-end’in karaciğerde 
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iki tip reseptöre bağlandığı, bunlardan birine yüksek, diğerine düşük affinite gösterdiği 

belirlenmiş, asetile olmayan ß-end, asetil ß-end (1-27), asetil ß-end (1-31) ve insan ß-

lipotropin ile bağlanmanın % 80-100 oranında inhibe olduğu gözlenmiştir. Nalokson ve 

morfin ise karaciğere ß-end bağlanmasını inhibe edememiştir.  

Opioidler  sAMP üzerinden fosforilasyonu  inhibe etmektedir. ß-endorfinin beyin 

hücre zarında bulunan 2 membran proteininin fosforilasyonunu inhibe ettiği bildirilmiştir 

(Ehrlich ve ark 1980). Ratlarda morfin, met-enkefalin, leu-enkefalin gibi maddelerin 

striatal sinaptik hücre membran proteinlerinin protein kinazlar tarafından fosforilasyonuna 

bifazik etkilerinin olduğu, opioid uygulamasını takiben ilk 1-5 dk içinde fosforilasyonun 

arttığı, 10-20 dk sonra ise fosforilasyonun hızlı bir şekilde azaldığı belirlenmiştir (Williams 

ve Clouet 1981). Uzun süreli morfin alımında reseptörlerle ilgili  tolerans gelişir, adenilat 

siklaz aktivitesi ve sAMP düzeyi bazal düzeye düşer, morfinin kesilmesini takiben tekrar 

adenilat siklaz aktivitesi yükselmeye başlar (Kaya 1997).  

Johnson ve ark. (1994) µ-reseptörlerin G-proteinlere bağlı olarak fosfatidil-inositol 

döngüsünü inhibe ettiğini bildirirlerken, Narita ve ark. (2000), δ reseptörlerin fosfolipaz C 

ve fosfatidil-inositol döngüsünün stimüle  ettiğini belirlemişlerdir. 

Endojen opioidlerin fizyolojik antagonistleri bulunmaktadır. Kolesistokinin 

duodenum mukozasından salgılanan bir fizyolojik opiyat antagonistidir (Noyan 1996). 

ß-end, opioid reseptörlerden µ, δ (Kubik ve ark 1990), σ (Wiesner ve Moss 1986) 

ve ε-reseptörlere (Xu ve ark 1992) ilgi göstermektedir. Beyinde ß-end bağlayan 

reseptörlerin striatum, talamus, amigdala, hipotalamus, septum, beyin kökü ve orta beyinde 

lokalize olduğu, serebellumda ise spesifik bağlanmaya rastlanılmadığı bildirilmiştir (Law 

ve ark 1979).  

 

 

 

 

 

 

 

 11



 

Enkefalin 
bağlanma 
bölgesi  
(δ-reseptör) 

Antikor bağlayıcı bölge 

  

Şekil 2.1.  ß-end’in tahmin edilen bağlanma bölgeleri (Rakamlar amino asit

 

2.2.4. Opioid antagonistleri  

Nalokson, diprenorfin, levallorfan ve naltrekson tam 

nalorfin, nalbufin, pentazosin, siklazosin ve butorfanol kısmi an

κ ve σ reseptörlerinin her üçünün de tam antagonisti iken, nalo

tam antagonisti, κ reseptörlerinin ise kısmi antagonistidir (Kaya 

2.3. ß-endorfin 

2.3.1. ß-endorfinin sentezi 

ß-end, 285 amino asitten kurulu bir makropeptid 

(POMC)’den köken alır. POMC, merkezi olarak hipofizin ön ve

hipotalamus (Angelogianni ve ark 2000) ayrıca beynin diğer b

olarak ise gastrointestinal sistem, karaciğer, akciğer, böbrek

plasenta, ovaryumlar (Melner ve ark 1986), testisler (Fabbri

medulla (Hsu ve ark 2002) ve immun sistem hücrelerind

sentezlenir. Öncelikle hipofiz ön lobundan sentezlenen PO

hormon (ACTH), ß-lipotropik hormon (β-LPH) ve ß-end’in 

kabul edilir. Bazı hayvanlarda (kurbağalar, sürüngenler, balıklar

α-MSH (melanosit stimule edici hormon), β-MSH, γ-MSH, C

ara hipofiz peptidi) ve ß-end oluşturulur. İnsan ve bazı hayvan
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lobu aktif olmasına karşın, yetişkinlerde rudimenterdir (Murray ve ark 1993, Yılmaz 

1999). Ancak yetişkin ratlarda POMC, hipofizin hem ön hem de ara lobunda  

sentezlenebilmektedir (Acs ve ark 1997). Dişi Wistar ratlarda POMC, hipotalamusta 

doğumdan sonraki ilk 13. günde, ön  hipofiz lobunda ilk 15. günde, ara lobda ise ilk 16. 

günde görülmeye başlar (Hindelang ve ark 1990). Ratlarda ß-end düzeyi postnatal olarak 

hipofizde değişime uğramaktadır; doğumdan sonra ß-end ara lop düzeyi sürekli olarak  

artarken ön lop düzeyi azalmaktadır (Allen ve ark 1984).  

POMC ilişkili peptidler 3 grupta incelenmektedir; 

• α- MSH ve CLIP’i oluşturan ACTH 

• γ- LPH,  β- MSH ve ß-end’i oluşturan oluşturan  β-LPH 

• γ-MSH’yı içeren 76 aminoasitlik N-terminal peptid (Murray ve ark 1993) (Şekil 

2.3). 

        Memeli MSS’inde POMC genel olarak  subtilase-like pro-protein  convertase (SPC2 

ve SPC3)  adı verilen endoproteolitik enzimler aracılığıyla ilgili peptidlerine ayrılır. SPC3 

ile  β- LPH ve ACTH, SPC2 ile de α-MSH  ve ß-end oluşturulur (Şekil 2.2).  

         

                    Şekil 2.2. POMC’nin SPC3 ve SPC2 enzimleri tarafından bölünmesi (Salzet ve ark 

2000).  

 

 13



 POMC’nin bölünmesi sırasında prehormon segmeni yarılır ve translasyondan sonra 

glikozilasyon, asetilasyon ve fosforilasyon aracılı modifikasyonlar gerçekleşir. Hem ön 

hem de ara loblarda ikinci yarılma ACTH ve β-LPH arasında oluşur, bunun sonucunda N 

terminal peptid oluşur. Bunu, ACTH1-39’un N-terminal peptidden ayrılması izler; bundan 

sonra ön lopta ileri parçalanmalar meydana gelmez. Ara lopta ACTH1-39, α- MSH ve 

CLIP’e parçalanır; β-LPH da,  γ- LPH ve ß-end’i oluşturmak üzere parçalanır. ß-end 

hipotalamusta asetile olmazken, hipofizde hızla asetile olarak aktivitiesini yaklaşık 1000 

kat kaybeder. ß-end de α-endorfin ve γ–endorfin’i oluşturmak üzere C-terminalinde kesilip 

düzenlenmeye uğrar (Şekil 2.3). Periferal dokularda POMC’nin uğradığı işlemler ara 

loptakilere benzemektedir (Murray ve ark 1993). 

 

                                                               POMC(285) 

 

                          N Terminal Peptid                          β-LPH(42-134) 

 

     γ-MSH(42-83)         ACTH(1-39)                γ-LPH(42-101)        β-Endorfin(104-134) 

  

                                  α-MSH(1-13)                 β-MSH(84-101)        γ-Endorfin(104-118) 

                         CLIP(18-39)                                                    α-Endorfin(104-117) 

       

    

Şekil 2.3.  POMC ve ilgili peptidler (Murray ve ark 1993) 
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2.3.2. ß-endorfinin kimyasal yapı ve özellikleri 

 ß-endorfin genel olarak memeliler ve diğer omurgalılarda 31, sazan balıklarında 

(Cyprinus carpio) 33 aminoasitten kurulu yaklaşık 4000 dalton molekül  ağırlığında, 

ratlarda ise 3500 dalton molekül ağırlığında bir polipeptidtir (Rubinstein ve ark 1977, 

Murray ve ark 1993, Yılmaz 1999, Van den Burg ve ark 2001). ß-end’in amino asit 

dizilimi türlere göre farklılık gösterir (Şekil 2.4 ve 2.5). 

 

  N terminal  

 NH2–Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-

Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Gln-COOH-C terminal                         

Şekil 2.4. İnsan ß-end molekülü (Anonim 2007a) 

 

 

  N terminal  

 NH2–Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-

Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Val-His-Lys-Lys-Gly-Gln-COOH-C terminal                        

Şekil 2.5. Rat ß-end molekülü (Anonim 2007a) 

 

ß-endorfin’in biyolojik aktivitesi N ve C-terminallerinin bütünlüğüne bağlıdır. 

Asetilasyon veya 1-2 aminoasitin çıkarılması gibi N-terminalinde meydana gelen herhangi 

bir değişiklik opioid etkinin kaybolmasına sebep olur. ß-endorfin (1-31) potansiyel bir 

opioid iken asetile formu bu aktiviteden yoksundur. Tam bir opioid etkinlik için 31 amino 

asitine de ihtiyaç olduğu bildirilmektedir. ß-end’nin N ve C-terminal bölgelerinin farklı 

etkilerden sorumlu olduğu, N-terminal bölgenin etkileri nalokson tarafından bloke olurken, 

C-terminalinin ise naloksondan etkilenmediği ve ß-end’in non-opioid etkilerinin 

oluşmasında C-terminalinin rol aldığı belirtilmektedir (Li 1981, Sacerdote ve Panerai 1989, 

Owen ve ark 1997). 

 Pardridge ve ark. (1990), [125I]ß-end’in ratlarda kan beyin bariyerini aşamadığını, 

Houghten ve ark. (1980), [3H]ß-end’in ratlarda BOS’a (beyin omurilik sıvısı) geçtiğini 
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ancak beyin hemisferlerine ulaşamadığını bildirmişlerdir. Beyinde  bulunan ß-end ve diğer 

opioid peptidlerin ise perifere geçtiği, bu esnada kan-beyin bariyerinin oluşumunda etkili 

bir protein olan p-glikoproteinin rol aldığı ileri sürülmektedir.  Beyinde P-glikoprotein 

mRNA düzeyinin % 50 oranında azatılmasıyla,  [125I]-ß-end’nin i.c.v. verilmesini takiben 

kan düzeyi yaklaşık % 75 oranında azalmıştır. Ratlara i.c.v. [125I]-ß-end, [125I]-DAMGO 

(µ-agonisti), [125I]-DPDPE (δ-agonisti) ve [125I]-morfin uygulanmasında, kan DPDPE 

düzeyleri 5. dakikada en yüksek seviyeye ulaşırken, 15. dakikada normal plazma 

seviyelerine gerilemiştir. Morfin ve DAMGO (opioid analoğu) ise hızlı bir şekilde kana 

geçerek 2 saat boyunca yüksek düzeyde seyretmiştir. ß-end düzeyi diğerlerine göre daha 

geç (50-60. dk’larda) yükselmiştir (King ve ark 2001).  

 Yaşın ilerlemesiyle birlikte beyin ß-end düzeylerinin değiştiği belirtilmektedir. 

Barden ve ark. (1981), ratlarda bazı beyin nükleuslarında ß-end düzeyinin 24 aylık ratlarda 

3 aylıklara göre ortalama % 50 oranında azaldığını bildirmişlerdir. 

2.3.3. ß-endorfin fragmanları ve  etkileri 

İnsan kanında ß-end’in 1-31 aminoasitlik kısmını içeren temel ß-end (1-31) ve 

bunun N-terminaline sahip ß-end (1-16), ß-end (1-17) ve ß-end (1-27) fragmanları, C 

terminaline sahip N-asetil ß-end (1-31) (N-terminalinin asetile olmasıyla oluşur) ve bunun 

ß-end (6-31), ß-end (28-31) fragmanları ve ß-end’in her iki terminalinden yoksun ß-end (2-

27) fragmanı bulunmaktadır (Sacerdote ve Panerai 1989). Farelerde ß-end (1-27)’nin temel 

ß-end (1-31)’in ağrı kesici etkisini belirgin olarak düşürdüğü ve antagonistik bir etki 

yaptığı belirlenmiştir (Hammonds ve ark 1984). İn vitro insan monositleri üzerine ß-end’in 

kemotaksik etkisinin bulunduğu bildirilmiştir. ß-end’in N ve C-terminaline sahip 

fragmanları ile her iki terminalinden yoksun (2-27) fragmanı kullanılarak yapılan 

çalışmada (Sacerdote ve Panerai 1989), hem N terminali hem de C-terminalin kemotaksik 

etkisinin olduğu belirlenmiş, yalnızca N-terminal etkileri nalokson tarafından bloke 

olmuştur. Her iki terminalinden yoksun fragmanının ise etkisi belirlenememiştir. Bu 

sebeple ß-end’in immun sisteme N-terminali aracılığı ile olan etkilerinin dışında C-

terminal etkilerinin (non-opioid) de olabileceği iddia edilmektedir. 

2.3.4. ß-endorfinin bulunduğu yerler 

ß-endorfin merkezi olarak beyin ve BOS’nda bulunduğu gibi, periferal olarak 

plazma, idrar (Sato ve ark 1987), deri (Stander ve ark 2002), tükrük (Pikula ve ark 1992), 
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snoviya (Kajii ve ark 2005), gözün lens, humor aqueous ve korneal epitelyumu (Tinsley ve 

ark 1988, Bender ve ark 2001), adrenal bez (Hsu ve ark 2002) ve timusun nöyroendokrin 

kompartmanında (Jevremovic ve ark 1991) bulunmaktadır.  

ß-endorfin’in rat beyninde en fazla bulunduğu bölgeler, arkuat nükleus (arcuate 

nucleus), periakuaduktal grey (periacuaductal grey), parabrahial nükleus (parabrachial 

nucleus), paraventriküler nükleus (paraventriküler nucleus)’tur.  Daha az oranda, nükleus 

traktus solitaryus (nucleus tractus solitarius), lateral retiküler nükleus, lateral hipotalamik 

bölge ve septumda bulunmaktadır (Akil ve ark 1984, Zangen ve ark 2002).  Barna ve ark. 

(1998), kazlarda  en yüksek immunreaktif-ß-end düzeyinin mediobazal hipotalamus ve 

paraventriküler nükleusta, en düşük düzeyin  ise archistriatum ve lobus parolfaktoriusta 

bulunduğunu bildirmişlerdir. ß-end, met- ve leu-enkefalin antiserumlarının rat beyninde 

immunreaktiviteye sebep oldukları bölgelerin birbirinden farklı olduğu 

immunohistokimyasal olarak gösterilmiştir. ß-end için spesifik immunreaktivite gösteren 

hücrelerin özellikle bazal hipotalamus, diensefalon ve anterior ponsta  bulunduğu, 

enkefalinlerin ise globus pallidus, amigdalanın santral nükleusu ve substansiya jelatinosa 

bölgelerinde lokalize olduğu belirlenmiştir (Bloom ve ark 1978) 

Wintzen ve ark. (2001), insan deri biyopsilerinde öncelikle foliküler matriks 

keratinositleri ve ter kanalcıkları hücrelerinde ß-end varlığını belirlemişler, ancak 

epidermis kerotinositlerinde rastlanılmadığını bildirmişlerdir. Furkert ve ark. (1997), 

farelerde kıl gelişimi sırasında özellikle kıl uzaması döneminde deri ß-end düzeyinin 

yüksek, kıl foliküllerinin dinlenme döneminde ise düşük düzeyde olduğunu belirterek ß-

end’in deri fizyolojisinin siklik gelişiminde rolünün olabileceğini iddia etmektedirler.  

2.3.5. ß-endorfin salınımına etki eden faktörler 

 Vücutta ß-end salınımını etkileyen birçok iç ve dış faktör bulunmaktadır. ß-

endorfin’in, ağrı oluşturucu etkenlerle salınarak vücudun ağrıya cevabında rol oynadığı 

bilinmektedir. Zangen ve ark. (1998), ratlarda ayak pençesine formalin (ağrı uyaranı) 

enjeksiyonu sonrasında arkuat nükleus ekstraselüler ß-end düzeyinin % 88 oranında 

arttığını belirlemişlerdir. ß-end, morfine göre 18 ila 33 kat daha etkili ağrı kesici etki 

gösterir (Loh ve ark 1976). 

Egzersiz ß-end salınımını artırmaktadır. Erkek Wistar ratlarda 2.5 saat yüzmenin 

plazma ß-end düzeylerini bazal düzeye göre (9.8 fmol/ml) yaklaşık 11 kat (114 fmol/ml) 

artırdığı belirlenmiştir (Bouix ve ark 1996).   
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Akupunktur ß-end salınımını artırmaktadır. Farelerde ST36 akupunktur bölgesinin 

uyarılmasıyla dalak ve beyin  ß-end düzeylerinin, ratlarda Zhongwan (CV12) bölgesinin 

uyarılmasıyla  ise plazma ß-end düzeyinin belirgin olarak  yükseldiği belirlenmiştir (Chang 

ve ark 1999, Hisamitsu ve ark 2002). 

Opioidlerin tat alma duyusu, besin alımı ve sıvı tüketimi ile ilişkisinin olduğu ileri 

sürülmektedir. Yamamoto ve ark. (2000), susuz bırakılan ratlara su verilmesinden 60-90 dk 

sonra, BOS ve plazma β-endorfin düzeylerinin belirgin olarak arttığını, intragastrik 

uygulamada ise ß-end düzeyinin değişmediğini, sukroz ve sakarin gibi tatlı solusyonların 

da BOS ve plazma β-endorfin düzeyini artırdığını, bu sebeple β-endorfin salınımındaki  

artışın sadece plazma glukoz düzeyinin artmasıyla ilgili değil, dildeki tat alma 

reseptörlerinin uyarılmasıyla da ilgili olduğunu iddia etmektedirler.  

Ödüllendirme merkezi olarak  bilinen nükleus akümbens (nucleus accumbens)’te, 

yoğun olarak ß-end, dopamin ve serotonin bulunduğundan, bu 3 hormon arasında etkileşim 

olduğu sanılmaktadır. Zangen ve ark. (2002), Flinders sensitive line (FLS) depresiv 

ratlarda nükleus akümbensin serotonine cevabının değiştiğini bildirmişlerdir. Sağlıklı 

ratlarla FLS ratlar arasında nükleus akümbens ß-end düzeyleri arasında bir fark 

bulunamamış ancak, sağlıklılarda serotoninin ß-end üzerine artırıcı etkisi FLS’lerden daha 

fazla olmuştur. FLS ratlarda antidepresif ilaçlar, serotoninin ß-end’i artırıcı etkilerini 

güçlendirdiğinden, bunun antidepresif ilaçların etki mekanizmalarının açıklanmasında bir 

model olabileceği  ileri sürülmektedir. Serotonerjik aktivitenin artması, hipofizden β-

endorfin salınımını uyararak β-endorfinin plazma düzeyini artırmaktadır. Yaşlı 

hayvanlarda serotonerjik aktivitenin arttığı ve hipofiz β-endorfin düzeyinin yükselmesine 

sebep olduğu bildirilmektedir (Forman ve ark 1990). Koenig ve ark. (1987), ratlarda bir 5-

HT1 (serotonin) agonisti olan [3H] 8-dihidroksi-2- di-n- propilamin tetralin (8-OH- DPAT) 

ve bir nonselektif 5-HT agonisti olan 6-kloro-2-(1-piperazinil) pirazin (MK-212)’nin 

plazma kortikosteron ve β-endorfin düzeylerine etkisini araştırmışlar; 0.03 mg/kg 8-OH- 

DPAT ve 0.3 mg/kg MK-212’nin  etkisinin görülmediğini, dozun artışına bağlı olarak 

(DPAT için 0.1 ve 0.3 mg/kg, MK-212 için 1 ve 3 mg/kg dozlarda) plazma kortikosteron 

ve β-endorfin düzeylerinin yükseldiğini bildirmişlerdir.  

Beyinde dopamin ile ß-end arasında ise negatif bir etkileşim bulunmaktadır. D2 

dopamin antagonisti sulpiride’in ratlarda hipofiz ara lob β-endorfin salınımını önemli 

düzeyde artırdığı,  ilacın kesilmesini takiben β-endorfin düzeyinin normale döndüğü 
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belirlendiğinden, melanotrop hücrelerde β-endorfin sekresyonunun dopaminerjik inhibitör 

regülasyonun kontrolü altında olabileceği iddia edilmektedir (Acs ve ark 1997).  

Ratlarda merkezi etkili kolinomimetik ilaçların ve kolinesteraz inhibitörlerinin 

hipotalamo-hipofizer sistemi aktive ederek plazma ACTH ve β-endorfin düzeyinde artışa 

sebep olduğu bildirilmektedir (Savcı ve ark 1996). Aynı araştırıcılar, ratlarda 50, 100 ve 

150 µg  (i.c.v.) kolinin sebep olduğu plazma β-endorfin ve ACTH seviyelerindeki artışın 

10. dk’da görüldüğünü, 40-60 dk sonra ise düzeylerin bazal seviyeye gerilediğini 

gözlemlemişlerdir. Kolinin bu etkileri nikotinik reseptör blokörü mekamilamin tarafından 

bloke olurken, muskarinik reseptör blokörü atropinden etkilenmemiştir. Hipotalamo-

hipofizer sistemin kolinerjik innervasyonu tanımlanmış ve bu sistemde asetilkolin 

reseptörlerinin lokalize olduğu keşfedilmiştir. Bundan dolayı kolinin, plazma ACTH ve β-

endorfin konsantrasyonlarını, “santral nikotinik asetilkolin reseptörlerini” aktive ederek 

artırdığı ileri sürülmektedir. Acs ve ark (1997) asetilkolinin, 2-5 günlük rat hipofiz ara 

lobundan β-endorfin salınımını uyardığını, 10-21 günlük ve yetişkinlerin ise asetilkoline 

cevap vermediğini gözlemlemiş, bu sebeple hipofiz ara lop β-endorfin salınımının 

başlangıçta kolinerjik olduğunu, yaşın ilerlemesiyle bu regülasyonun ortadan kalktığını 

ileri sürmüşlerdir. ß-end düzeylerini artıran bir diğer madde de asetilkolinesteraz inhibitörü 

somandır. Ratlarda 80 µg/kg (subkutan) somanın  plazma ACTH, β-endorfin ve kortizol 

düzeylerini belirgin olarak yükselttiği belirlenmiştir (Fletcher ve ark  1989).  

ß-end, büyüme hormonu sekresyonunu opioid reseptörler (µ, δ ve κ) aracılığı ile 

artırır (Janik ve ark 1994). İnsan ß-end (1-31) uygulanan ratlarda büyüme hormonu 

salınımı artmış, ß-end (1-27) ise ß-end (1-31)’in bu etkisini doza bağı olarak inhibe etmiştir 

(Collado-Escobar ve ark 1986).  

Ratlarda kafein ve diazepam (i.p.) birlikte uygulandığında beyin korteksi, 

hipotalamus ve orta beyinde  ß-end düzeylerini yükseltirken, diazepam, tek başına 

uygulandığında beyin korteksi ve hipotalamusda, kafein ise yalnız beyin korteksinde artışa 

sebep olur (Khalil  ve Soliman 1997).  

Melatoninin ağrı kesici etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada (Shavali ve ark 

2005),  in vitro sığır pinelositlerine µ agonisti DAMGO, δ agonisti DPDPE, κ agonisti 

U69593 ve ORL1 agonisti nosiseptinin bağlanmaları incelenmiş, pinelositlerde δ ve µ 

reseptörlerinin varlığı belirlenirken, κ ve ORL1 reseptörlerinin bulunmadığı gözlemlenmiş 

ve  melatoninin  opioid reseptörlerle ilişkili olmadığı ileri sürülmüştür. Ayrıca in vitro 
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melatoninin fare hipofiz bezi hücrelerinde ß-end sekresyonunu artırdığı belirlendiğinden 

melatoninin ağrı kesici etkinliğini opioid reseptörlere bağlanarak değil, ß-end 

sekresyonunu artırarak gerçekleştirdiği iddia edilmiştir. 

Ratlarda 75 mg/kg dozda STZ  uygulamasından 4 hafta sonra ara ve ön hipofiz lobu 

POMC mRNA düzeyi belirgin olarak azalmış, ß-end düzeyi ara lobda belirgin olarak 

azalırken, ön lobda değişmemiştir (Cheung ve Tang 1999). 

2.3.6.  ß-endorfinin yıkımlanması 

ß-end serbest olarak düşük miktarlarda (%3) idrar ve safra ile atılır. İntravenöz 

uygulamalarda ß-end kısa sürede transkapillar diffüzyon yoluyla interstisyel sıvıya  geçer 

ve plazma miktarı hızla azalır (Sato ve ark 1987). 

Ratlarda trisyumla işaretli spesifik aktivitesi 50 Ci/mmol (8.000.000 cpm) ß-end’in 

plazma yarılanma ömrünün yaklaşık 45 dk. olduğu bildirilmektedir (Hougten ve ark 1980). 

Plazmada bulunan bir proteinaz (veya proteinazlar) aracılığı ile ß-end öncelikle 19. ve 20. 

amino asitleri arasından hidrolize edilerek,  1-19 ve  20-31 amino asitlik fragmanlara 

ayrılır, daha sonra 1-19’luk bölüm, 1-2, 3-19’lu fragmanlara, 20-31’lik bölüm ise 20-28, 

29-31’li fragmanlara ayrılır. ß-end’in proteinazlar tarafından bölünmesi, bir serin proteaz 

inhibitörü olan fenil metil sülfonil ve EDTA tarafından inhibe edilir. Ayrıca Zn+2 iyonları 

da enzimi inhibe ederken Mg+2 iyonları enzim aktivitesini artırır. Bu sebeple ß-end ölçümü 

yapılacak örneklere serin proteinaz inhibitörleri ve EDTA eklenmesinin analizlerin 

doğruluğu açısından önemli olduğu belirtilmektedir (Sandin ve ark 1998). ß-end’in 

plazmada daha küçük fragmanlarına parçalanma süreci kronik strese bağlı olarak artar. 

Young ve ark. (1989), plazma ß-end yarılanma süresiyle ilgili yaptıkları çalışmada, kronik 

ayak şoku (foothshock) stresi uygulanan ratlardan alınan kan örneklerinde  [3H]ß-end’in in 

vitro  plazma yarılanma ömrünün 58 dk’dan 30 dk’ya düştüğünü belirlemişlerdir. Aynı 

çalışmada kontrol grubu ß-end’in EDTA’lı plazmalarda yarılanma ömrünün 58 dk, 

heparinli plazmalarda ise 29 dk olarak belirlenmiş ve EDTA’nın plazmada ß-end’nin 

yıkımlanma sürecini geciktirdiği ortaya konmuştur. 

2.3.7. ß-endorfinin preopiomelanokortin peptidleriyle  İlişkisi 

ß-end, ACTH ve β-lipotropin (β-LPH) POMC’den köken alan peptidlerdir. 

Sağlıklı ratlarda kardiyovasküler homeostazın sağlanmasında önemli bir bölge olan  

nükleus preoptikus medianusta (nucleus preopticus medianus, POMe) β-end ve           
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ACTH immunreaktivite gösteren akson varikoziteleri bulunduğu ve bu iki peptidin 

POMe’da bulunan sinirlerin perikaryonunda ve terminal bölgelerinden salındığı 

bildirilmektedir (Kawano ve Masuko 2000). 

 ACTH, hipotalamik CRH tarafından uyarılan ve böbrek üstü bezi korteksinde 

kortikosteroidlerin sentezini uyaran bir hormondur. Akut streste artan hipotalamik CRH,  

POMC türevi peptidler olan ß-end, ACTH gibi hormonların hipofizden salınımını 

artırmaktadır. Govoni ve ark. (1984), insanlarda plazma ß-end/ß-LPH-immunreaktivite ve 

kortizol arasında pozitif bir korelasyonun bulunduğunu,  plazma ß-end düzeyi yüksek olan 

bireylerde kortizol düzeyinin de yüksek olduğunu gözlemlemiş ve ß-end ile ß-LPH’in 

adrenal korteks hormon metabolizması kontrolünde rol alabileceğini ifade etmişlerdir.   

Gebelik ve doğum süresince üreme hormonlarının yanısıra stres hormon düzeyleri 

de değişir. Osawa ve ark. (1998), ineklerde gebeliğin 270. günü, doğuma iki gün kala, 

amnion kesesinin yırtılması ve doğum esnasında, doğumdan 12 ve 24 saat sonra plazma ß-

end ve kortizol düzeylerinin yükseldiğini, normal doğum yapanlarda en yüksek düzeylerin 

amnion kesesinin yırtılması anında, güç doğum yapanlarda ise doğum esnasında olduğunu 

belirlemişlerdir. Normal doğum yapanlarda, doğumdan 12-24 saat sonra iki hormon düzeyi 

arasında yüksek bir korelasyon saptanamamasına karşın, güç doğum yapanlarda  her iki 

hormon seviyesi yüksek bulunmuştur. Bu durum güç doğumun ayrıca bir stres faktörü 

olmasıyla açıklanmıştır. Panerai ve ark. (1983),  kadınlarda gebelik süresince plazma ß-end 

düzeyinin gebe olmayanlara göre önemli düzeyde yüksek olduğunu, β-LPH düzeyinin  

değişmediğini, doğum esnasında ise β-LPH yükselirken, ß-end’in değişmediğini 

belirlemişlerdir.   

  Harte ve ark. (1995), egzersiz (koşu) ve meditasyonun plazma CRH ve ß-end 

düzeylerini etkilediğini, 1 saatlik koşunun plazma ß-end ve CRH düzeylerini belirgin 

olarak artırdığını,  1 saatlik meditasyonun ise CRH düzeyini iki katına çıkarmasına karşılık 

ß-end’de önemli bir artışa sebep olmadığını bildirmişlerdir. Bu sebeple  egzersizde ß-end 

düzeyindeki artışın sadece CRH’dan kaynaklanmadığı, başka faktörlerin de 

(kateşolaminler, vazopressin)  etkili olabileceği iddia edilmiştir. 

Birnberg ve ark. (1983), ratlarda bilateral adrenolektomi sonrası hipofizin ön lob 

POMC gen ekspresyonu ile plazma ACTH ve ß-end düzeylerinin yükseldiğini,  

deksametazon uygulamasınının bu artışı engellediğini, bu sebeple glikokortikoidlerin  hem 

POMC gen ekspresyonunu hem de ACTH salınımını azalttığını bildirmişlerdir. Ayrıca 
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hipofiz ara lobu ve hipotalamusta  adrenolektomi ve glukokortikoidlerin POMC gen 

ekspresyonunda önemli bir etkisi görülmemiştir. Glukokortikoidlerin hipofizdeki negatif 

etkilerini sadece ön lopta gerçekleştirdiği, ara loba etkilerinin olmadığı  Eberwine ve 

Roberts  (1984) tarafından da bildirilmiştir; ratlara intraperitoneal 4 günlük deksametazon 

uygulamasıyla hipofiz ön lobunda POMC gen transkripsiyonu 2.5 kat azalırken ara lopda 

değişmemiştir.  

 Scavo ve ark. (1988), obez bireylerde plazma ACTH ve ß-LPH düzeylerinin 

sağlıklılarla aynı, ß-end düzeyinin ise yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Bu durumu   

POMC’nin enzimatik yıkılımındaki farklılıktan veya dolaşımdaki β-endorfinin ön hipofiz 

dışında başka bir kaynaktan köken alabileceği ile açıklamışlardır. 

Yamauchi ve ark. (1997), ratlarda i.c.v. ß-end’in plazma ACTH, epinefrin ve 

norepinefrin düzeylerini doza bağlı olarak artırdığını,  anti-CRH serumunun ß-end’in 

ACTH’ya etkisini inhibe ettiğini, ancak epinefrin ve norepinefrine etkilerini inhibe 

etmediğini gözlemlemişlerdir. Beyin noradrenerjik nöronlar ve reseptörleri ile opioiderjik 

nöronlar ve reseptörlerinin birlikte lokalize olduğu (Goodman ve ark 1980) ve β-endorfinin 

norepinefrin sentezini, kaudal dorsomedial medulladaki A2 noradrenerjik nucleus 

hücrelerinde bulunan µ-reseptörleri aracılığı ile baskıladığı bildirilmektedir (Carr 1997).   

Sağlıklı bireylere 1 µg/kg/dk ß-end infüzyonuyla plazma ACTH ve kortizol 

düzeylerinin ilk 30 ve 60. dk’larda  hızla düştüğü, ilerleyen sürelerde (120., 180. ve 210. 

dk) sağlıklılardan düşük seyretmekle birlikte yükseldiği belirlenmiştir (Taylor ve ark 

1983).  

 Aynı prekürsör molekülden sentezlendiği bilinen her iki peptidin (ACTH ve ß-end) 

sentezlerinin kontrolü farklı olabilmektedir. Erken epileptik ensefalopatili bebek 

spazmında, BOS’da normal ß-end düzeyine karşın, düşük ACTH (Facchinetti ve ark 1985), 

alkoliklerde düşük hipotalamik ß-end düzeyine karşın, yüksek ACTH  düzeyleri 

(Genazzani ve ark 1982), hipotalamik hücrelerin birbirinden bağımsız olarak ß-end ve 

ACTH sentezlediği belirlenmiştir (Lolait ve ark 1983).   

2.3.8. ß-endorfinin immun sistem ile ilişkisi 

 İmmun sistem hücrelerinde ß-end varlığının belirlenmesiyle ß-end’nin yangı 

sırasında ağrı kesici etkinliğinden dolayı ortamda bulunduğu düşünülmüş ancak yapılan 

çalışmalarda ß-end’nin immun sistem hücrelerinin aktivitesine pozitif etkilerinin olduğu 
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saptanmış ve ß-end’nin immun sistem ile sinir sistem arasında nöromodülatör görevlerinin 

yanı sıra immun sistem hücrelerine direk veya indirek etkilerinin de olduğu belirlenmiştir 

(Gilman ve ark 1982, Kowalski 1997, Pasnik ve ark 1999).  

Kowalski (1997), farelerde ß-end, met-enkefalin, löy-enkefalin, proenkefalin ve 

dinorfin (1-17) gibi opioidlerin  i.p. tek doz veya 14 gün süreyle tekrarlanan dozlarda 

uygulanmasının, dalak doğal katil (Natural Killer) hücrelerinin aktivitesini artırdığını 

ancak  monosit/makrofajları etkilemediğini, etkinin doza bağlı olarak değiştiğini; örneğin  

ß-end’nin 1 µg dozunun etkili olurken, 20 µg dozunun etkili olmadığını gözlemlemişlerdir. 

 Granülosit, lenfosit ve monositlerde bulunan endorfinlerin, her üç hücre tipindeki 

düzeyleri erkeklerde dişilere göre belirgin olarak yüksektir (Csaba ve ark 2003).  Tüm 

granülosit tiplerinde ß-end varlığı saptanmış ve in vitro ß-end ilavesinde  hücrelerin ß-end 

içeriğinin arttığı belirlenmiştir (Csaba ve ark 2002).  

 Bazı indükleyici maddeler ile (fMLP gibi)  kemotaksik ve kemilüminesans 

aktivitesi uyarılan nötrofillerde (polimorf nükleer nötrofil, PMN) CD11a, CD11b, CD18 ve 

CD 16 moleküllerinin ekspresyonuna ß-end ve met-enkefalinin etkileri araştırılmış, 

fizyolojik dozlarda (10-8 ve 10-6 M)  kemotaksik ve kemilüminesans aktivitesinin önemli 

düzeyde arttığı, yüksek dozlarda ise (10-4 ve 10-3 M) yalnız kemilüminesans aktivitesinin 

azaldığı belirlenmiş ve fizyolojik şartlarda ß-endin immun sistemi stimule ederken, yüksek 

dozlarının inhibitör etki yapabileceği ileri sürülmüştür (Pasnik ve ark 1999). 

İnsan T-lenfositlerinde β-endorfin için non-opioid reseptörlerin de varlığı 

bildirilmektedir (Navolotskaya ve ark 2001). Mitojenik bir madde olan  konkanavalin A 

(conA) tarafından uyarılan dalak T-lenfositlerinin proliferatif aktivitesi ß-end tarafından 

naloksonla geri dönüşümsüz olarak artarken, uyarılmamış T-lenfositlerine  ß-end’in  etkisi 

görülmemiştir (Gilman ve ark 1982). Van der Bergh ve ark. (1993),  C-terminali aktif olan 

ß-end (1-31),  ß-end (6-31) ve ß-end (18-31)’in in vitro rat T-lenfosit proliferasyonunu 

artırdığını, ancak yalnız N terminali aktif olan ß-end’in etkisiz olduğunu bildirmektedirler. 

Perifer mononükleer hücrelerde ise ß-end’nin etkilerinin molekülün her iki terminali 

aracılığıyla da olduğu ve naloksonun sadece N-terminal etkilerini bloke ettiği 

bildirilmektedir (Sacerdote ve Panerai 1989).  

İnsan fetal ve neonatal timus hücre sitoplazma ve membranlarında ß-end varlığı 

gösterilmiş,  ß-end’in timoma (Fare EL4 hattı) hücre yüzeyine non-opioid reseptörler 

aracılığı ile bağlandığı belirlenmiştir (Schweigerer ve ark 1985, Jevremovic ve ark 1991). 
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2.3.9. ß-endorfinin üreme sistemi ile ilişkisi 

Üreme sistemi organlarında ß-end ve diğer opioid peptidlerin varlığı belirlenmiş 

(Sanders ve ark 1990) ve üreme sistemi fonksiyonlarında opoidlerin etkileri araştırılmıştır. 

Rat ovaryum granülosa hücreleri, antral folikül, interstisyel kompartman ve korpus 

luteumda POMC mRNA içeren hücreler bulunur. İn vitro ve in vivo  LH, andrestenoidione 

ve dihidrotestosterone (DHT)’un rat granülosa hücreleri POMC mRNA düzeyini artırması, 

foliküler büyüme ve korpus luteum oluşumu sırasında POMC mRNA içeren hücre 

sayısının artması, gonadotropinlerin ve androjenlerin opoid peptid sentezinde etkili 

olabileceğini düşündürmektedir (Melner ve ark 1986, Sanders ve ark 1990). Ayrıca 

maymun ve ratlarda overiektomi sonrasında hipofiz-portal kan β-endorfin düzeyi 

düşmekte, östradiol ve progesteron uygulamasını takiben yükselmektedir (Wardlaw ve ark 

1982, Sarkar ve Yen 1985).  

ß-end LH hormonu salınımını baskılamaktadır. Overiektomize ratlarda beynin 

üçüncü ventrikülüne enjekte edilen β-endorfin, hipofiz LH mRNA ve  LH düzeyi ile  

plazma LH düzeyini düşürür. (Wiesner ve ark 1984, Gajewska ve ark 2000).  

Maymunlarda POMC salınımını uyaran CRH (kortikotropin releasing hormone), LH ve 

FSH’nın pulzatif salınımını nalokson ile geri dönüşümlü olarak baskılar (Gindoff ve Ferin 

1987). Laatikainen ve ark. (1985) kadınlarda  menstrual siklus boyunca en yüksek  plazma 

β-endorfin düzeyini süklusun ortasında, LH pikinden 1-2 gün sonra belirlemişler ve 

gonadotropinlerin ß-end salınımında rol alabileceğini ileri sürmüşlerdir. Son yıllarda insan 

diensefalonunda ß-end ve LHRH immunreaktif nöronal bölgelerin birbirine yakın 

seyrettiği ve etkileşim içinde olduğu belirlenmiş, ß-end ve LHRH kontanktlarının gonadal 

faaliyetler için önemli olabileceği ileri sürülmüştür (Dudas ve Merchenthaler 2004). 

Menstrual siklus süresince LH’nın naloksona verdiği cevap değişmektedir. Nalokson 

kadınlarda menstrual siklusun luteal fazında (luteal progesteron düzeylerinin yüksek 

olduğu) dolaşımdaki LH’yı yükseltirken, foliküler fazda etki göstermemektedir (Snowden 

ve ark 1984).  

ß-end, plazma prolaktin düzeylerini yükseltmektedir. Overiektomize ratlarda 

beynin üçüncü ventrikülüne enjekte edilen ß-end,  plazma prolaktin düzeylerini artırır  

(Wiesner ve ark 1984). Ratlarda ayak şoku (footshock) ile oluşturulan stres plazma 

prolaktin düzeyini yükseltmiş ve ß-end antiserumu stresin prolaktine olan etkisini 

azaltmıştır (Petraglia ve ark 1987).  
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Östrojenin, arkuat nükleusta dejenerasyona yol açtığı iddia edilmektedir. Ratlarda, 

estradiol valerate’ın (EV) hipotalamik ß-end düzeylerini azalttığı ve  ß-end salınımı yapan 

sinir hücrelerinde kayıplara sebep olduğu belirlenmiştir. Kronik (8 hafta)  vit E + EV 

uygulaması ile ß-end düzeyleri kontrol grup ile benzer olurken, yalnızca vit E uygulaması 

ile ß-end düzeyi kontrol grubundan belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Östrojenin ß-end 

üreten sinir hücrelerinde serbest radikallere dönüşerek etkidiği düşünülmektedir. Ösradiol, 

hücre içinde katekol östrojene ardından da yerel peroksidaz pozitif astrositlerde serbest 

radikallere dönüşmektedir. Vit E’nin hipotalamus arkuat nükleusunda ß-end üreten 

hücreleri östrojenden kaynaklanan nörotoksik etkiden veya diğer serbest radikallerin 

etkisinden koruduğu ileri sürülmektedir (Desjardins ve ark 1992). 

2.4. Diyabetes Mellitus ve ß-endorfin ile İlişkisi 

2.4.1. Pankreas 

Karın boşluğunda bulunan pankreasın endokrin ve ekzokrin bölümleri bulunur. 

Ekzokrin bölüm asinus hücrelerinde sindirim için gerekli özel enzimler sentezlenir. Bu 

enzimlerden önemlileri lipaz, amilaz, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidazlar, elastazlar, 

proteazlar ve nükleazlardır (Tanyolaç 1999).  Alınan besinin türü pankreastan salgılanan 

enzimlerin içeriğini değiştirebilir. Yüksek karbonhidrat ve düşük yağ ile beslenen ratlarda, 

pankreastan salgılanan amilaz artarken lipaz azalmaktadır (Brobst 1997). İnsülin de bu 

bölgedeki enzim düzeylerini etkileyebilmektedir. Sekretinle uyarılan ekzokrin bölüm 

sentroasiner hücrelerince, enzimden yoksun bikarbonattan zengin bir salgı salınarak ince 

bağırsağa verilir. Pankreatik kanallarda bulunan goblet hücreleri de mukus salgılayarak 

kanal hücrelerinin bikarbonattan veya salgılanan enzimlerden zarar görmesini engeller. 

Pankreasın endokrin bölümünü A, B, C, D ve F hücrelerden oluşan Langerhans adacıkları 

oluşturur. Adacıkların periferinde yer alan hücreler (Alfa veya A hücreleri) daha çok 

asidofil özelliktedir. Bu hücreler glukagon salgılarken, bazofil hücreler (Beta veya B 

hücreleri) ise insülin ve gastrin hormonlarını salgılar. Alfa ve beta hücrelerinin sekretorik 

aktivitesi otonom sinir sistemince düzenlenir. C hücreleri Alfa ve Beta hücrelerinin 

granülleri boşalmış olanlarıdır. Çok az sayıda olan ve granülleri anilin mavisi ile boyanan 

D hücreleri somatostatin salgılarlar.  Pankreatid polipeptid hücreleri olarak da adlandırılan 

F ve D1  hücreleri ise gastrinin antagonisti bir etkiyle midenin HCl yapımını durduran bir 

polipeptid salgılarlar (Akar 1997, Brobst 1997, Tanyolaç 1999).    
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2.4.2. İnsülin 

Pankreasın karbonhidrat metabolizması için önemi, ilk kez 1889 yılında 

pankreotomik köpeklerde öldürücü diyabet şekillenmesiyle  ortaya konuldu (Kaya 1993). 

İlk kez 1922 yılında, pankreas Langerhans adacıklarında bulunan ve kan şekerini 

düzenleyen bir hormonun varlığı belirlenerek buna iç  ada anlamına gelen insuladan 

esinlenerek insülin adı verildi. 1949 yılında Sanger tarafından insülinin disülfit  

köprüleriyle birbirine bağlı iki amino asit zincirinden oluştuğu ortaya konuldu (Yılmaz 

1999).  

2.4.3. İnsülinin yapı ve sentezi 

İnsülin kimyasal yapısı türlere göre farklılık göstermektedir. İnsanda yaklaşık 6000 

dalton molekül ağırlığında olan insülin, 21 amino asitlik A  ve  30 amino asitlik B 

polipeptid zincirlerinden oluşmaktadır. Bu iki peptid birbirine iki disülfit bağı ile bağlıdır, 

A zinciri üzerinde sistin amino asitleri arasında yer alan bir iç disülfit köprüsü de 

bulunmaktadır (Akar 1997, Yılmaz 1999). 

 Domuz, köpek ve balina insülinleri birbirine çok benzer. Sığır, koyun, at ve balina 

insülinlerindeki farklılık  A zincirindeki 8. 9. ve 10. amino asitlerde görülür (Yılmaz 

1999). Farelerde A zincirindeki bir tek amino asit farklılığından ileri gelen  iki farklı 

insülin vardır.  Bazı balık türlerinde ise A ve B zincirlerindeki farklılıklardan kaynaklanan 

birden fazla insülin türü bulunur (Yenson 1988). Tavşan insülini B zincirinin 30. amino 

asiti serin iken,  insanlarda treonin, domuz, balina ve köpeklerde ise alanindir. B 

zincirindeki bu sonuncu amino asit kolaylıkla peptidaz etkisiyle ayrılabilir, ancak  bu 

ayrılma molekülün biyolojik etkinliğini değiştirmez. İnsülinin etkinliği amino asit 

dizilimlerindeki farklılıklardan ziyade disülfit bağlarından kaynaklanır. Bu nedenle domuz 

insülinini insan insülinine benzeyen etkin bir yapıya dönüştürmek mümkündür. A ve B 

zinciri birbirinden ayrıldığı zaman ise insülin etkinliğini yitirir (Yılmaz 1999). 
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Şekil 2.6.  İnsan insülin molekülü (Anonim 2006c) 

 

İnsülin geni 11. kromozom üzerindedir (Üstdal 2005). Beta-hücrelerinin 

ribozomlarında mRNA aracılığı ile önce tek polipeptid zinciri gelişir ve bundan 

preproinsülin üretilir. Molekül ağırlığı 12000 dalton olan preproinsülin zincirinde A, B ve 

C peptid ile pre-peptid bölümleri bulunur. Preproinsülin, amino asit kalıntılarından bir 

kısmını endoplazmik retikulumda yitirir, disülfit bağları kurulmasıyla birbiri üzerine 

kıvrılarak katlanır. Bu oluşum, üzerinde üç disülfit bağı bulunan, türlere göre değişik 

sayıda amino asit içeren tek bir polipeptid zincirinden oluşan ve yaklaşık 9000 dalton 

molekül ağırlığındaki  proinsülindir.  Proinsülin golgi aygıtına taşınır ve burada zincirin bir 

kısmı kopar (C peptid) ve yaklaşık 6000 dalton molekül ağırlıklı insüline dönüşür. İnsülin 

burada zarla çevrili veziküller halinde paketlenir ve veziküller içinde çinkoya bağlı olarak 

pro-insülin hekzameri olarak depolanır (Şekil 2.9, Anonim 2006d). Bu veziküller, granüler 

mikroflament (MT-MF) sistemi aracılığı ile sitoplazmik membrana gelerek membranla 

kaynaşır  (Akar 1997, Yılmaz 1999).  
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   İnsülin geni 

 

 

Şekil 2.7. İnsan insülininin sentez aşamaları (Pitman ve ark 2004). 

 

 

 

Şekil 2.8. Domuz proinsülin  molekülü (Anonim 2004) 
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              Şekil 2.9. İnsülinin depo formu (A

            

2.4.4. İnsülinin salınımı, taşınması ve yıkımlanması 

İnsülin salınımını başta glukoz olmak üzere fruktoz

yağ asitleri, mide bağırsak hormonları, çeşitli besin m

uyarmaktadır (Tablo 2.2). Glukozun uyarıcı etkileri Şekil 

kan glukoz düzeyi normalin üzerine çıktığında D-glukoz La

zarlarında bulunan glikoreseptörlere bağlanır, adenilat sikla

oluşumu başlatılır. Oluşan sAMP, hem ekstraselüler Ca’un 

organellerden sitoplazmaya Ca çıkışını artırarak sitoplazmi

iyonları, mikrotubuler-mikroflament sistemindeki kontraktil

insülinin ve biyolojik olarak etkin olmayan C peptidi vezik

(Ca iyonları ikincil haberi olarak görev yapar) ekzositoz ile 

ve kılcal damarlar aracılığı ile dolaşım kanına karışmasını sa

arabinozun hücre içine girmesi her ne kadar insülin tarafında

insülin salınımını uyaramazlar (Akar  1997, Yılmaz 1999).  

Kan glukoz düzeyinin yükselmesinden 30 saniye so

salınmakta ve kanda 3-4 dk kalabilmektedir (Akar 1997).

gösteren insülinin salınım periyodunun ratlarda  13.3 dk. o

ark 1991). Pankreastan salgılanan insülinin içinde % 5-20 

 

Pro-insülin 
84-amino 
 

nonim 2004) 

, mannoz, riboz, aminoasitler, 

addeleri ve nörötransmitterler 

2.10.A ve B’de gösterilmiştir; 

ngerhans adacıkları beta hücre 

z etkinleşir ve ATP’den sAMP 

hücre içerisine girişini hem de 

k Ca düzeylerini yükseltir. Ca 

 elemanları etkin hale getirerek 

üllerinin hücre zarına taşınarak 

interstisyel sıvıya çıkarılmasını 

ğlar. Galaktoz, D-ksiloz ve  L-

n kolaylaştırılsa da bu şekerler 

nra beta-hücrelerinden insülin 

 Memelilerde pulzatif salınım 

lduğu belirlenmiştir (Chou ve 

oranında insülinin yirmide bir 
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etkinliğe sahip proinsülin de bulunur. Bir insülin ünitesi aç bir tavşanın kan şekerini 1.2 

mg/ml’den 0.45 mg/ml’ye düşüren insülin miktarıdır. Hayvan türleri arasında insülin 

yapısı bakımından bazı farklılıklar bulunmakla beraber, etkinlik yönünden farklılık yoktur. 

Bir mg insülin etkinlik yönünden 22-27 (24) ünitedir. Salgılanan insülinin önemli bir kısmı 

serbest halde, az bir kısmı da kan ve lenf dolaşımında proteinlere bağlı halde taşınır (Akar 

1997). İnsülinin plazma yarı ömrü insanlarda yaklaşık 5-8  (Yılmaz 1999), koyunlarda 12-

14 (Kaya 1993),  Zucker ratlarda 3.7-5.2 (226-314 sn) (Canas ve ark 1995) ve Wistar 

ratlarda 9 dk olarak bildirilmektedir (Jones ve ark 1984).  Damar içi yolla verilen insülinin 

önemli bir kısmı karaciğer ve kaslarda tutulur. Yıkımlanması ise karaciğer ve böbrekte  

gerçekleşir. Böbrekte atılma sırasında hormonun az bir kısmı geri emilir (Akar 1997). 

İnsülinin karaciğer ve böbrekte bulunan glutatyon-insülin trans-hidrogenaz enzimi ile 

yıkımlandığı bilinmektedir. Enzim, A ve B zincirlerini bağlayan disülfit köprülerini 

indirgeyerek etkisini gösterir. Burada glutatyon koenzim olarak görev yapar (Yenson 

1988). 

Beta-hücresinde insülin salınımı (Şekil 2.10):  

ATP, ATP’ye duyarlı K kanallarına bağlanır, bu kanalları kapatarak membranın 

depolarize olmasını sağlar (Şekil 2.10.A). Ca hücre içine girerek insülinin hücre dışına 

salıverilmesi sağlanır (Şekil 2.10.B).  
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Şekil 2.10. Beta-hücresinde insülinin salınımı (Anonim  2006d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31



 

Tablo 2.2. İnsülin salınımı uyaran ve baskılayan etkenler (Yenson 1988, Yılmaz 1999).   

Uyaranlar Baskılayanlar 

– Glukoz 

– Fruktoz, mannoz, riboz 

– Aminoasitler 

– Yağ asitleri (asetoasetat) 

– Alfa-adrenerjik blokörler 

– Mide-bağırsak hormonları (insülinotrop 
maddeler olarak kabul edilen gastrin, sektretin, 
pankreozimin, kolesistokinin ve diğerleri) 

– ACTH, kortizol, östradiol, progesteron, 
büyüme hormonu, tiroksin 

– Asetilkolin 

– sAMP ve sAMP oluşturan çeşitli etmenler 

– Teofilin 

– Pankreasa gelen parasempatik sinirlerin 
(nervus vagus) uyarılması  

– Somatostaitn 

– 2-deoksiglukoz 

– Mannoheptuloz 

– Alfa adrenerjik  uyaranlar 

– Ca kanal blokörleri 

– Alloksan  

– Streptozotosin  

– İnsülin 

– Pankreasa gelen sempatik 
sinirlerin uyarılması 

 

2.4.5. İnsülinin reseptörleri ve etki mekanizması 

Çizgili kas, kalp kası, fibroblastlar, yağ ve meme bezi hücreleri gibi insüline duyarlı 

hücre zarlarında molekül ağırlığı yaklaşık 34000 dalton olan insüline özgü reseptörler 

bulunur. İnsülin reseptörleri vücut dokularında farklı sayılarda bulunmaktadır. Yağ ve 

karaciğer doku hücresinde yaklaşık 300.000 adet iken alyuvarda 40 adettir. Serbest insülin 

reseptörünün yarı ömrü yaklaşık 7 saattir.  Reseptör üzerinde iki alfa, iki beta alt birimi 

bulunur (Şekil 2.11). İnsülin disülfit köprüleriyle birbirine bağlı olan ve hücrenin dış 

yüzeyinde bulunan alfa alt birimine bağlanır. Disülfit köprüleriyle alfa birimlerine bağlı 

olan Beta-alt birimi zarın içine gömülüdür ve hücre içine taşan bölümleri serin ya da 

tirozin kinaz etkinliği gösterir. İnsülin hormonu ilgili reseptörünün alfa alt birimine 

bağlanmasıyla, serin veya tirozin kinaz enzim aktivitesini artırarak reseptörün beta-alt 

biriminde bulunan serin veya tirozine fosfor bağlanmasına (fosforilasyon) neden olur.  Bu 

olay için tek fosfat kaynağı ATP’dir (Akar 1997, Yılmaz 1999).  
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Tirozin 
kinaz 

              Şekil 2.11.  İnsülin reseptörü (Anonim 2007b). 
 

Glukozun hücreye girişinde genel olarak insüline bağımlı ve insüline bağımlı 

olmayan olmak üzere iki sistem vardır. Karaciğer, beyin, sinir hücreleri, bağırsak epitel 

hücreleri, böbrek tubul hücreleri, alyuvarlar, retina ve eşey bezleri germinal epitel 

hücrelerine glukoz girişi doğrudan insüline bağımlı değildir. İnsülin bu hücrelerde 

hekzokinaz, glikojen sentetaz enzimlerini aktive, lipaz enzimini ise inhibe ederek hücre içi 

glukoz kullanımını artırır. İnsülin, öncelikle karaciğer, kas ve yağ doku hücrelerinde 

karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına anabolizan olarak etkir (Yılmaz 1999).  

İnsülin glikoneogenezisi engeller (fosfoenol piruvat kinazın konsantrasyonunu 

düşürerek), keton cisimlerinin oluşumunu azaltır, aminoasitlerin proteinlere dönüşümünü 

ise uyarır. Protein yapımını artırması özellikle uzun süreli etkilerine örnektir. İnsülin asetil-

CoA’nın ve NADPH’ın üretimini destekleyerek ve hormona duyarlı lipoprotein lipazı da 

inhibe ederek lipogenezi uyarır (Üstdal 2005).  

2.4.6. Glukozun hücreye girişi ve glukoz transport (GLUT) proteinleri  

Glukoz, tüm hücrelerde bulunan ve glukoz taşıyıcı proteinler adı verilen (GLUT) 

taşıyıcı proteinler aracılığı ile ekstraselüler ortamdan intraselüler ortama taşınır.  

Günümüzde GLUT proteinlerinin 12 farklı tipinin bulunduğu belirlenmiş ve 

bunların ilk 5’inin fonksiyonları ayrıntılı olarak ortaya konulabilmiştir (Tablo 2.3). Hücre 

içerisinde sentezlenen taşıyıcı protein, hücre zarına geldiğinde, yapısal bir değişikliğe 

uğrar. Glukoz, taşıyıcı proteinin hücre dışındaki bölgesine bağlandıktan sonra bu bölümün 
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yönü sitoplazmaya döner ve glukoz buradan ayrılarak hücre içine geçer (Yılmaz 1999).  

Plazma membranlarına yakın bulunan GLUT proteinlerinin 12 sarmalı bulunmaktadır  

(Şekil 2.12). 

 

 

Şekil 2.12. GLUT proteinlerinin hücre membranı üzerindeki yapısal durumu 

                   (Mueckler ve ark 1985). 
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Tablo 2.3. GLUT Proteinleri (Pessin ve Bell 1992, Anonim 2006b). 

GLUT sistemi En fazla bulunduğu bölge Fonksiyonu 

A- Na bağımlı glukoz 
taşıyıcı protein 

İnce bağırsak, böbrek, bir 
çok hücre 

Besinlerle alınan glukozun 
aktif emilimi, böbrekte 
filtre edilmiş glukozun 
proksimal tubullerden geri 
emilimi 

B- Kolaylaştırılmış glukoz 
taşıyıcı protein 

1- GLUT1 

Plasenta, beyin, böbrek, 
kolon, eritrosit, kas, yağ 
hücresi 

Glukozun hücrelere girişi, 
kan-doku bariyerinden 
glukoz geçişi 

2- GLUT2 Karaciğer, pankreas beta-
hücreleri, ince bağırsaklar, 
böbrek, hipotalamus  

Glukozun hepatositlere 
girişi ve salınımı, beta-
hücreleri glukoz sensörü, 

bağırsaklarda ve 

böbreklerde  absorbe edilen 
glukozun bazolateral 
bölgeye salınımı,  fruktoz 
girişi 

3- GLUT3  İnsanlarda bir çok dokuda: 
beyin, plasenta ve böbrek, 
diğer türlerde en yüksek 
oranda beyin, testisler 

İnsanlarda hücrelere bazal 
glukoz girişinin diğer 
türlerde beyine glukoz 
girişi 

4- GLUT4 İskelet ve kalp kası, 
kahverengi ve beyaz yağ 
doku 

İnsülin-bağımlı glukoz 
girişi 

5- GLUT5 İnce bağırsağın mukozal 
zarı,  jejenum, sperm 

İnce bağırsaklardan glukoz 
girişi, hücrelere fruktoz 
girişi 

GLUT1 ve 3: Karaciğer ve pankreas beta-hücreleri dışında kalan tüm hücrelerde 

bulunurlar. Bu proteinlerin glukoza olan Km’i 1mM olduğundan (normal kan glukoz 

değeri 4-8 mM) bazal glukoz taşınmasından sorumludur (Anonim 2003). Rat  

eritrositlerinden izole edilen  GLUT 1’in 492 amino asitten kurulduğu ve % 97’den daha 

yüksek oranda insan eritrosit GLUT1  proteinine benzediği belirlenmiştir (Birnbaum ve ark 

1986).  

GLUT2: Karaciğer ve pankreas beta-hücrelerinde bulunur ve glukoza olan Km’i 15-20 

mM’dır. Bu sebeple karaciğer ve pankreasa glukoz girişi daha çok yüksek kan glukoz 
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düzeyleriyle ilişkilidir (Anonim 2003). Suzue ve ark (1989), fare karaciğerinde 523 amino 

asitten kurulu GLUT proteini izole etmişler ve bunun rat ve insan GLUT2 proteini ile  

%   82 - %  95 oranında benzerlik gösterdiğini belirlemişlerdir. 

GLUT4: Yağ hücreleri, iskelet ve kalp  kası hücrelerinde bulunan, 509 amino asitlik, 

45000-50000 dalton molekül ağırlığında,  glukoza Km’i 5 mM olan, insüline duyarlı  

taşıyıcı bir proteindir (Klip ve ark 1983, James  ve ark 1988, Fukumoto ve ark 1989, 

Anonim 2003). Rat yağ dokusunda insülinin sitokatalasin B’nin glukoz taşıyıcı proteine 

bağlanmasını artırdığı belirlenerek GLUT4’ün glukoz girişini regüle ettiği ortaya 

konmuştur (Wardzala ve ark 1978).  GLUT4 proteininin eritrosit, beyin, böbrek, jejenum 

ve karaciğerde bulunan GLUT proteinlerinden farklı olduğu bildirilmektedir (James ve ark 

1988). Aynı araştırıcılar (James ve ark 1988), GLUT4 mRNA düzeyinin kahverengi-beyaz 

yağ doku, kalp ve iskelet kasında fazla miktarda bulunduğunu, beyin ve karaciğerde ise 

bulunmadığını bildirmektedirler. İskelet kasında GLUT proteinin lokalizasyonunun plazma 

membranına çok yakın olduğu belirlenmiştir (Wang 1987). 

GLUT5: İnce bağırsak mukozal hücrelerinde bulunur, Na’a bağımlı glukoz girişi ile 

bağırsak hücresine alınan glukozun portal dolaşıma geçişinden sorumludur (Anonim 

2003). Fruktoz taşıyıcı protein olarak da bilinen GLUT5, insan kas hücreleri (Kristiansen 

ve ark 1997) ve beyin mikroglial hücrelerinde de bulunmaktadır (Payne ve ark 1997). 

GLUT6:  İlk kez rat beyni, periferal lökositler ve dalakta varlığı belirlenen, önceleri 

GLUT9 olarak adlandırılan ancak daha sonra GLUT6 olarak kabul edilen glukoz taşıyıcı 

bir proteindir (Doege ve ark 2000b). 

GLUT7: İlk kez rat karaciğerinden elde edilen, GLUT2 ile % 68 oranında benzerlik 

gösteren, 528 amino asitten kurulu GLUT7 proteini, diğer GLUT proteinlerinden farklı 

olarak endoplazmik retükuluma yakın bulunduğundan endoplazmik retikulum GLUT 

proteini olarak da adlandırılmaktadır (Waddell ve ark 1992).  

GLUT8 (GLUTX1): İlk kez ratlarda belirlenen 478 amino asitten kurulu, GLUT1-5 

proteinleri ile % 29-32 oranında benzerlik gösteren GLUT8, GLUTX1 adı da verilen 

taşıyıcı bir proteindir. En yüksek oranda testislerde bulunan ve östrojen uygulamasıyla 

mRNA düzeyleri azalan GLUT8, daha az oranlarda iskelet ve kalp kası, ince bağırsaklar,  

beyin, adrenal bezler, dalak, kahverengi yağ dokusu ve akciğerde bulunur  (Doege ve ark 
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2000a, Ibberson ve ark 2000). Carayannopoulos ve ark (2000), GLUT8’in insüline duyarlı 

bir protein olduğunu, fare blastositlerinde insüline bağımlı glukoz taşınmasında görev 

aldığını bildirmektedirler.  

GLUT10: GLUT10 geni ilk kez insanlarda tip II diyabet ile ilişkisi bilinen 20. kromozom 

üzerinde tanımlandığından GLUT10’un insülin rezistansı ile ilişkisinin olabileceği ileri 

sürülmüştür (McVie-Wylie ve ark 2001). 

GLUT11: İskelet ve kalp kasında bulunan,  fruktoz transport proteini olan GLUT5 ile % 

41.7 oranında benzerlik gösteren bir proteindir. GLUT11’in glukoz taşıyıcı aktivitesi 

fruktoz tarafından inhibe olur. GLUT proteinleri içinde en fazla GLUT5’e benzemesi ve 

fruktoz ile inhibisyonu sebebiyle fruktoz taşıyıcı bir protein de olduğu sanılmaktadır 

(Doege ve ark 2001). 

GLUT12: GLUT12 proteini 617 amino asit içeren, ilk kez MCF-7 meme kanseri 

hücrelerinden elde edilen bir proteindir.  İskelet kası, yağ  ve ince bağırsak hücrelerinde 

bulunur. GLUT12’nin genomik organizasyonu GLUT10 ile benzerlik gösterir, ancak 

GLUT1-5 den farklıdır, amino asit sekansı yönünden  GLUT4 ile % 29, GLUT 10 ile %  

40 oranında benzerdir. İmmunofloresans metodlarıyla, insülin yokluğunda hücre çekirdeği 

etrafında bulunduğu belirlenen GLUT12 proteininin GLUT4 ve GLUT8’den sonra insüline 

duyarlı bir diğer glukoz taşıyıcı protein olduğu ileri sürülmektedir (Rogers ve ark 2002).  

 İnsülinin GLUT proteinlerine direkt ve indirekt düzenleyici etkileri vardır. 

İnsülinin, ratlarda kas hücrelerine [soleus, extensor digitorum longus (EDL), flexor 

digitorum brevis (FDB) ve epitrochlearis kasları]  2-deoksi glukozun girişini GLUT4 

proteini ile ilgili olarak artırdığı bildirilmektedir (Henriksen ve ark 1990). Aynı 

araştırmada, GLUT4 proteininin kas lif tipleriyle ilgili olabileceği ileri sürülmektedir. İlgili 

Kas lif tipleri (epitrohlearis: % 15 tip I - % 20 tip IIa - % 65 tipIIb, soleus: % 84 tip I - %16 

tip IIa - %0 tipIIb, EDL: % 3 tip I - % 57 tip IIa - % 40 tipIIb, FDB: % 7 tip I - %   92 tip 

IIa - %1 tipIIb) birbirinden farklıdır. İnsülin ve kontraksiyonun ayrı ayrı ve birlikte etkileri 

karşılaştırıldığında, 2-deoksi glukoz girişi insülinle en fazla soleus kasında daha sonra 

sırasıyla FDB, EDL ve epitrohlearis kaslarında artarken, kontraksiyonla ise en fazla artış 

FDB kasında daha sonra sırasıyla EDL, soleus ve epitrohlearis kaslarında gözlenmiştir. 

İnsülin ve kontraksiyon birlikte uygulandığında ise etki güçlenmiştir. GLUT4 protein 

düzeyi yününden de kaslarda farklılık vardır; GLUT4 en fazla FDB, daha sonra sırasıyla 

soleus, EDL ve epitrohlearis kaslarında bulunmaktadır.  Klip ve ark (1990), Sprague-
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Dawley  ratların arka bacak kas hücrelerine insülinin glukoz girişini 5 kat artırdığını, ayrıca  

GLUT sistemlerinin (GLUT4) intraselüler membran fraksiyonlarından plazma 

membranına geçişini artırdığını bildirmişlerdir. Ratlarda, arka bacak kaslarında insülinin 

sitoplazmik membran GLUT4 düzeyini 2 kat artırırken, glukoz girişini 3 kat artırdığı, 

mikrozomal membran GLUT miktarını ise belirgin olarak azalttığı belirlenmiştir 

(Hirshman ve ark 1990). 

Kas GLUT proteinleri artışına yalnız insülinin değil, egzersizin de etki yapabileceği 

ileri sürülmektedir. Altı hafta boyunca egzersiz (koşu) yaptırılan ratlarda, plantar kas 

GLUT düzeyleri % 60 oranında artarken soleus kasta önemli bir değişiklik 

belirlenemediğinden, egzersizin GLUT proteinleri yönünden her kası aynı oranda 

etkilemediği iddia edilmektedir (Rodnick ve ark 1990). İnsülin ve egzersizin etkilerinin 

araştırıldığı bir başka çalışmada (Douen ve ark 1990), ratlarda hem insülin hem de 

egzersizin iskelet kası plazma membran GLUT4 protein düzeyini yükselttiği, insülinin aynı 

zamanda intraselüler GLUT4 düzeyini azalttığı, egzersizin değiştirmediği, GLUT1 protein 

düzeyinin ise her iki durumda da değişmediği ortaya konmuştur (Douen ve ark 1990). 

Obez ratlarda ise gastroknemius kaslarında GLUT4 protein düzeylerinin, egzersizin 

etkisiyle, 1.7-2.3 kat arttığı belirlenmiş, bu sebeple diyabette egzersizin insülin 

duyarlılığını artırdığı sonucuna varılmıştır (Friedman ve ark 1990). 

Ratlara STZ uygulamasını takip eden 7. günde hindquarter kas hücresi subselüler 

ve sitoplazmik membran GLUT4 düzeyinde azalma ile birlikte, hücreye glukoz girişinde % 

50-70’lik düşme gözlenmiş, bu sebeple insülin noksanlığı ile oluşan diyabette kas 

hücresine glukoz girişinden GLUT4 proteinlerinin sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır 

(Klip ve ark 1990). STZ-diyabetik rat karaciğerinde GLUT2 protein düzeylerinin arttığı ve 

insülin uygulamasının bu artışı engellediği ortaya konulmuştur (Oka ve ark 1990). 

Yağ dokuda GLUT4’ün insüline duyarlılığının belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmada (Sivitz ve ark 1989), sağlıklı ratlarda açlığın GLUT4 mRNA düzeylerini 

azalttığı, gıda alımı ile birlikte GLUT4 mRNA düzeylerinin arttığı ve bu artıştan insülinin 

sorumlu olduğu, STZ-diyabetiklerde ise GLUT4 mRNA düzeylerinin kontrola göre 10 kat 

azaldığı, insülin uygulamasının diyabetiklerde GLUT4 mRNA düzeylerini 18 kat artırdığı 

belirlenmiş, GLUT1 mRNA düzeylerinde bütün uygulamalarda belirgin bir fark 

görülmemiştir. Hem açlık hem de diyabette GLUT4 düzeyinin azalmasının insülinsizlikten 

kaynaklandığı, kan glukoz düzeylerinin GLUT4 proteinlerine direkt bir etkisinin olmadığı 

ve insülinin GLUT4 protein genini etkilediği sonucuna varılmıştır.  
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Çeşitli etkenlerle insülin noksanlığı veya insüline direnç gelişiminde glukozun 

hücre içine girişi ve kullanımının aksamasıyla Diyabetes Mellitus veya Şeker Hastalığı adı 

verilen metabolik bozukluk meydana gelmektedir. 

2.4.7. Glukagon 

İlk kez 1923 yılında varlığı belirlenen glukagon, pankreasın Alfa hücrelerinde 

yapılan, 29 aminoasitlik tek bir polipetid zincirinden kurulu, 3500 dalton molekül 

ağırlığında bir hormondur.  Glukagonun türlere göre değişmediği, insan, sığır, domuz 

tavşan ve rat glukagon yapısının aynı olduğu kabul edilmektedir. Glukagona yapısal ve 

fonksiyonal olarak benzerlik gösteren bir başka hormon olarak da enteroglukagon ya da 

glisentin gösterilmektedir. Bu hormon hipoglisemide bağırsak hücrelerinde yapılır (Yılmaz 

1999, Anonim 2005). 

 

 

Şekil 2.13. Glukagon molekülü (Anonim 2005). 
 

2.4.7.1. Glukagonun yapısı, sentezi, salınımı ve taşınması 

Pankreas langerhans adacıkları alfa hücrelerinde önce molekül ağırlığı 18000 dalton 

olan preproglukagon, daha sonra bundan 12000 daltonluk proglukagon oluşturulur. 

Proglukagon da 3500 dalton molekül ağırlıklı aktif glukagona dönüştürülerek hücrelerin 

granüllerinde depolanır. Plazmadaki glukagonun heterojen bir dağılım gösterdiği,  >9000, 

3500 ve 2000 daltonluk parçalarının bulunduğu kromotografik olarak belirlenmiş, ancak 

bunlar içinde biyolojik olarak aktif olanın 3500 dalton molekül ağırlıktaki glukagon olduğu 

bildirilmiştir. 9000 daltonluk parçanın 3500 daltonluktan daha az aktif olduğu ve tripsinin 

etkisiyle 3500 daltonluk parçaya dönüştürüldüğü, ayrıca 2000 daltonluk parçanın bir 

yıkılma ürünü olabileceği ileri sürülmektedir.  Kan glukoz düzeyinin azalması (insanda 60 

mg/dl) veya diğer uyarıcı faktörler ile depo glukagon serbest kalır ve eksositoz yoluyla 

portal dolaşıma karışır. Glukagon kanda taşıyıcı bir proteine bağlanmadan taşınır ve 

plazma yarı ömrü insanda yaklaşık 5 - 10 dakikadır. Glukagon karaciğer, böbrekler gibi 
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ilgili reseptörlerinin bulunduğu hücre zarlarında yıkımlanır, % 1’inden az bir kısmı da 

idrarla atılır (Yılmaz 1999, Anonim 2005, Anonim 2006a).  

 

                 

BAĞIRSAK

Şekil 2.14.  Glukagonun pankreas ve bağırsaklarda posttranslasyonal işlenmesi 

(Anonim 2007c). 

 

Öncelikle kan glukozunun düşmesi, proteinden zengin beslenme sonrasında amino 

asitlerden özellikle alanin, arjinin, serin, glisin, sistin ve treoninin kandaki düzeyinin 

artması glukagon salınımını güçlü bir şekilde uyarır. Ayrıca trigliseridler, 

glikokortikoidler, katekolaminler, büyüme hormonu, sekretin dışındaki mide-bağırsak 

hormonları, teofilin, sempatik sinirlerin uyarılması, beta-adrenerjik reseptörlerin 

uyarılması, sAMP ve stres durumları da glukagon salınımını artırmaktadır. Glukoz, 

ketonlar, serbest yağ asitleri, somatostatin, fenition, alfa-etkili sempatomimetik ilaçlar, 

insülin, gama amino bütirik asit ve sekretin ise glukagon yapımını azaltır (Yılmaz 1999). 

Arjinin amino asitinin alfa hücrelerinde sitoplazmik Ca+2’u yükselttiği,  glukozun 

ise % 30 oranında düşürdüğü bu sebeple glukagon salınımının uyarılmasında sitoplazmik 

Ca’un da etkili olduğu ileri sürülmüştür (Johansson ve ark 1987). 
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2.4.7.2. Glukagon reseptörleri  

Karaciğer, yağ dokusu ve pankreas adacık hücrelerinde protein yapısında,  yaklaşık 

19000 dalton molekül ağırlığında olan glukagona spesifik reseptörler bulunur (Yılmaz 

1999). Glukagon reseptörü G-proteine bağlı reseptörler grubundan olup glukagon benzeri 

peptid-1, sekretin gibi peptidlerin reseptörlerinin de içinde bulunduğu reseptörler 

grubundandır. Glukagonun reseptöre bağlanmasında reseptörün  N-terminalinin 126-137.-

206-209. amino asitlerinin rol aldığı bildirilmektedir (Tam 1999).  

2.4.7.3.  Glukagonun etkileri  

Glukagon adrenalin gibi kısa süreli etki eden bir hormondur. Kan glukozu 

yükseltici etkisini öncelikle karaciğer hücrelerinde glikogenolizisi ve glikoneogenezisi 

artırarak gerçekleştirir. Glukagonun karaciğerdeki ilgili reseptörüne bağlanmasıyla adenilat 

siklaz etkinleşerek sAMP düzeyi yükselir. sAMP protein kinazı, protein kinaz da 

fosforilazı aktive eder. Aktif fosforilaz kinaz, glukozu glikojen molekülünden glukoz-1-

fosfat olarak ayırır, fosfataz enzimi de glukoz-1-fosfattan fosfatı ayırarak glukozu serbest 

hale geçirir ve ekstraselüler ortama verilmesini sağlar, böylece kan glukoz düzeyi birkaç 

dk. içerisinde yükseltilir (Şekil 2.15). Ayrıca glukagon glikoneogenetik yolla glukoz 

yapımını artırarak da kan glukoz düzeyinin yükselmesine katkı sağlar. Glukagon ilgili 

reseptörlerinin bulunduğu yağ hücrelerinde lipazı aktifleştirerek yağların yıkılımını artırır. 

Bunun sonucunda dolaşımdaki yağ asidi miktarı artar. Glukagonun bir diğer önemli etkisi 

de karaciğerde keton cisimleri sentezini artırmasıdır (Yenson 1988, Yılmaz 1999). 
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                        Şekil  2.15.  Glukagonun etki mekanizması (Serpek 2000). 

 

2.4.8.  Diyabetes mellitus 

Diyabetes mellitus Tip I ve Tip II ve diğer diyabet tipleri olarak 3’e ayrılır. Tip I 

diyabet pankreasın beta-hücrelerinde immuniteye bağımlı veya idiopatik olarak hasar 

şekillenerek abzolut insülin yetersizliği ile karakterizedir.  Tip II diyabet ise yeterli 

düzeyde insülin bulunmasına karşın insülinin reseptörlerine olan affinitesinin azalmasıyla 

insüline direnç şekillenmesi sonucu oluşur ve relatif insülin yetersizliği ile karakterizedir 

(Yılmaz 1999, Watkins 2003). 

2.4.8.1. Tip I diyabet  

Tip I Diyabet öncelikle gençlerde (15-30 yaş arası) akut bir şekilde ortaya çıkan, 

genetik ve çevresel etkilerle pankreasın beta-hücrelerinde antikor gelişimi ve insülitisle 

karakterize olan diyabet tipidir. Genetik olarak şekillenen tipte, beta-hücreleri hasarının 

yaşamın ilk zamanlarında başladığı iddia edilmektedir. Pankreasta glutamik asit 

dekarboksilaz (GAD), tirozin fosfataz (TF) gibi bazı proteinlere karşı da antikor gelişerek 

Tip I diyabetin oluşumuna katkı sağladığı sanılmaktadır. İmmunsupresif uygulamalar 

hastalığın gelişimini önlemede kullanılabilirse de rutin uygulamalarda istenmeyen 

sonuçlara sebep olabilmektedir. Çevresel etkilerden en önemlileri viruslardır. Hayvanlarda 

virus ile deneysel olarak oluşturulan şeker hastalığında pankreasda lenfositlerin, kanda ise 
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beta-hücrelerine karşı antikorların arttığı görülmektedir (Yılmaz 1999, Watkins 2003). 

Deneysel diyabet insülin salınımını bloke eden maddelerle (D-mannoheptuloz, 2-

deoksiglukoz, alloksan ve STZ) oluşturulabilmektedir. D-mannoheptuloz ve 2-

deoksiglukoz kısa süreler için insülin salınımını bloke ederek geçici, alloksan ve STZ ise 

pankreasın beta-hücrelerinde dejenerasyon ve atrofiye sebep olarak kalıcı diyabet 

oluştururlar (Tiftik 1996).  

STZ’nin Streptomyces achromogenes tarafından sentezlenen N-metil 

nitrozokarbamil glukozamin yapısında (Hinz ve ark 1973) bir madde olduğu, pankreas 

beta-hücrelerinde poli adenin difosfo riboz sentetaz aktivitesini artırarak ilgili hücre 

DNA’sını parçaladığı, aynı zamanda NAD düzeylerini azaltarak dejenerasyonlara yol 

açtığı, bu etkileriyle proinsülin sentezini bloke ederek insülin noksanlığı ile karakterize Tip 

I diyabeti oluşturduğu bildirilmektedir (Masiello ve ark 1981, Yamamoto ve ark 1981). 

STZ yapısında bir mol glukoz bulunduğundan pankreas beta-hücrelerine yüksek affinite 

gösterir. Ratlara intravenöz 14C-STZ uygulamasından 1 saat sonra STZ’nin en fazla 

karaciğer ve böbrekte, daha az oranda da pankreasta biriktiği belirlenmiş, ancak en yüksek 

oranda pankreas proteinlerine bağlandığı gözlenmiştir (Masiello ve ark 1981). Yamamoto 

ve Okamoto (1980), rat pankreas hücrelerinde in vitro STZ’nin proinsülin içeriğini 

azalttığını, bir poli(ADP) riboz sentetaz inhibitörü olan pikolinamid’in ise STZ’nin 

proinsülin sentezi blokajını kaldırdığını belirlemişlerdir. Farelerde 5 gün süreyle i.p. yolla 

40 mg/kg STZ uygulamasını takiben, adacık hücrelerindeki değişimler incelenmiş (Li ve 

ark 2000), çalışmanın 7. gününden itibaren insülitisin ve hipergliseminin görüldüğü ve 

beta-hücrelerinin degranüle olduğu, 14. günde insülitisin arttığı ve beta-hücrelerinin adacık 

içerisinde neredeyse tamamen atrofiye olduğu, alfa-hücrelerinin ise genişleme göstererek 

tüm adacık hücrelerine oranla 2-3 kat arttığı gözlenmiştir. 

2.4.8.2. Tip II diyabet 

Sinsi bir seyir göstererek uzun yıllar sonra ortaya çıkan, yetişkin tip şeker hastalığı 

olarak da adlandırılan Tip II diyabet, sebepleri kesin olarak bilinmemekle birlikte 

şişmanlık, adacık damar sklerozunun geliştiği yaşlılık, ikiden fazla gebelikler, ağır 

çalışmalar, büyüme hormonu, kortizon, glukagon, epinefrin ve tiroid hormonlarının 

fazlalığı, pankreatitis, pankreatomi, Kuşing Sendromu, Akromegali, beyin tümörleri gibi 

durumlarda ortaya çıkabilen metabolik bir bozukluktur. Ayrıca, insülinin yapısı, salınımı 

ve reseptörlerinde mutasyonlara yol açan etkenler de bozukluğun oluşumunda rol alırlar. 
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Langerhans adacık hücre defektine bağlı olarak azalan insülin salınımı yanı sıra insülinin 

periferdeki etkinliği de azalmaktadır. Relatif insülin yetersizliğinin geliştiği obez kişiler tip 

II diyabet oluşumuna çok duyarlı olduklarından obezitenin insülin direnci şekillenmesinin 

başlıca sebebi olduğu iddia edilmektedir (Yılmaz 1999, Watkins 2003). 

Mogensen (2002), Tip II diyabet risk grubunu öncelikle 45 yaş üstü ve altı olarak 

ikiye ayırmakta, 45 yaş altı risk grubunu ise obez, 4 kg üstünde bebek doğumu yapanlar, 

hipertansiyonlular, HDL düzeyleri düşük ve trigliserid düzeyleri yüksek olanlar olarak 

sınıflandırmaktadır. 

2.4.8.3. Diğer diyabet tipleri 

Mitokondrial diayabet: Mitokondrial A3243G DNA mutasyonuyla meydana gelen, 

anneden çocuğa geçen ve özellikle zayıf kişilerde görülen bu tip diyabette mikrovasküler 

komplikasyonlar şekillenmektedir (Watkins 2003).  

Alimenter Diyabet: Şekerli besinlerin fazla miktarda, uzun süreli alınmasıyla bu tür 

diyabet oluşabilmektedir. 

Renal Diyabet: Genellikle irsi olan böbrek tubul epitellerindeki bozuklukla ilişkili 

olarak glukozun geri emiliminin azalmasından kaynaklanan bir diyabet tipidir.  

Florizin Diyabeti: Florizin böbrek tubullerinde glukozun hücre içi fosforilasyonunu 

engeller. 

Gebelik Diyabeti: Gebelikte insüline duyarlılığın azalmasıyla gelişen geçici bir 

diyabet durumudur. 

İnsülin Diyabeti: Uzun süreli insülin alınmasıyla şekillenen beta-hücre atrofisinden 

kaynaklanan diyabet tipidir.  

Açlık Diyabeti: Uzun süreli açlıkta insülin salınımının azalmasıyla şekillenen bir 

bozukluktur (Yılmaz 1999). 

2.4.9. ß-endorfinin diyabetes mellitus ile ilişkisi 

Günümüzde özellikle Tip II Diyabetin tedavisi etkin bir şekilde yapılamamaktadır. 

Kanda yeterli insülin bulunmasına karşın, glukozun hücrelere girişi yeterli düzeyde 

gerçekleşememekte ve kan glukoz düzeyleri yükselmektedir. Bu hastalara ß-end 
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düzeylerinde artışa yol açan egzersiz önerilmekte ve egzersizin kan glukoz düzeylerini 

düşürdüğü iddia edilmektedir (Bouix ve ark 1996).  

Pankresta ß-end bağlanma bölgeleri bulunmaktadır. ß-end, pankreas langerhans 

adacıklarına etkiyerek plazma glukoz, insülin ve glukagon düzeylerini değiştirmektedir  

(Watkins ve ark 1980, Khawaja ve ark 1990).  

ß-end’in karbonhidrat metabolizmasına etkileri hayvanın türüne, verilme yoluna ve 

dozuna göre değişmektedir. Sağlıklı ratlarda ß-end’in 0.05 mg/kg/saat dozunda 90 dk 

infüzyonu sonucunda plazma insülin, glukoz ve glukagon düzeylerinin önemli düzeyde 

etkilenmediği belirlenmiştir (Jamurtas ve ark 2001). STZ-diyabetik ratlarda ise bir µ-

agonisti olan loperamid 17.6 µg/kg dozda plazma glukoz düzeyini 425 mg/dl’den 370 

mg/dl’ye düşürmüştür. Sağlıklılarda ise aynı dozda loperamid herhangi bir değişime sebep 

olmamıştır.  Liu ve ark. (1999a), STZ’li ratlarda sentetik insan ß-end’in i.v. 12.8 µg/kg 

dozda uygulanması sonrası 15. ve 20. dk’larda plazma glukoz düzeylerinin 0. dk glukoz 

düzeylerine göre önemli düzeyde düştüğünü gözlemlemişlerdir. 

Tip II diyabetik bireylerde 2.5 mg i.v. bolus ß-end uygulamasından 7.5 dakika 

sonra insülin ve glukagon düzeylerinin yükseldiği, glukoz düzeylerinin ise düştüğü 

belirlenmiştir (Reid ve ark 1984).  

ß-end’in in vitro kas hücrelerine glukoz girişini artırdığı (Evans ve ark 1997), ß-end 

gibi bir µ-agonisti olan loperamidin in vitro STZ-diyabetik rat soleus kasına glukoz girişini 

önemli düzeyde (%51) artırdığı (Liu ve ark 1999b) bildirilmiştir. 

ß-end’in ratlarda kan glukoz düzeylerini düşürdüğü ileri sürülen çalışmada (Liu ve 

ark 1999a) insan ß-end’i kullanılmış ancak peptid yapısında olan bu maddenin türler 

arasındaki farklılığı dikkate alınmamış, ayrıca in vivo çalışmalarda (Hsu ve ark 2002, Liu 

ve ark 1999a) plazma ß-end, insülin ve glukagon düzeyleri ile glukoz arasındaki ilişki 

ortaya konulmamıtırş. Bu çalışmada  i.p rat ß-end’nin sağlıklı ve STZ-diyabetik ratlarda 

plazma ß-end, glukoz, insülin ve glukagon düzeylerine etkilerinin  belirlenmesi amaçlandı. 
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3. MATERYAL VE METOT 

3.1 Materyal 

Araştırmada hayvan materyali olarak 11-12 haftalık, 150-250 g canlı ağırlıklı, 117 

adet erkek Sprague-Dawley ırkı rat kullanıldı. Ratlar adaptasyon amacıyla 2 hafta süreyle 

210C ± 2’de, 14:10 saat aydınlık-karanlık siklusunda, standart rat yemi (Purina, Kanada) 

(Tablo 4) ve su ile ad libitum beslendi. Ratlar adaptasyon ve araştırma süresince 240-250 

cm2 alanda bir rat olacak şekilde, yonga talaşı altlıklı ve polikarbonat kafeslerde 

(Tecniplast, İtalya) barındırıldı (Harkness ve Wagner 1995).  

 

Tablo 3.1. Purina rat yemi bileşimi 

Yem Bileşimi Miktar % Birim  

Kuru Madde en az 88.0  
Ham Protein en az 23.0  
Ham Selüloz en çok 5.0  
Ham Kül en çok 8.0  
HCL'de Çöz. Kül en çok 1.0  
Kalsiyum en az-en çok 1-1.3  
Fosfor en az 0.9  
Sodyum en az-en çok 0.5-0.6  
NaCl en çok 1.0  
Lizin en az 1.35  
Metiyonin en az 0.45  
Sistin en az 0.35  
Vit. A en az 15.000 IU/kg 
Vit. D en az 3.300 IU/kg 
Vit. E en az 40 mg/kg 
Vit.B2 en az 5 IU/kg 
Vit. B12 en az 20 mcg/kg 
Vit. K3 en az 5 mg/kg 
Metabolik Enerji en az 3100 kcal/kg 

3.2. Metot 

Streptozotosin-diyabet oluşturmak amacıyla canlı ağırlıkları birbirine yakın 75 adet 

rata taze olarak çözündürülen STZ (Katalog no: S0130, Sigma-Aldrich Co.) (pH 4.5,  0.1 

M sitrat buffer içinde) 60 mg/kg tek dozda intraperitonal (i.p) yolla verildi ve hayvanlar 

gözlem altına alındı. İki  hafta sonra polifaji ile polidipsi görülen ve kan glukoz düzeyi 250 
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mg/dl’nin (GlukoDr, Allmedicus Co. Ltd., Kore) üstünde olan 42 adet rat çalışmada 

kullanılmak üzere seçildi ( Liu ve ark 2001, Cheng ve ark 2003, Bae ve ark 2005). 

Sağlıklı ve STZ-diyabetiklerde kontrol ve deneme gruplarını oluşturmak için 

hayvanların kuyruk venasından alınan kan örnekleirnde glukoz düzeyleri belirlendi. 

Ortalama glukoz düzeyleri eşit olacak şekilde hayvanlar 6’şarlı gruplara ayrılarak 

numaralandırıldı. 

Sağlıklı grup; Sağlıklı Kontrol (SK, n=18), Sağlıklı Deneme 1 (SD1, n=12) ve 

Sağlıklı Deneme 2 (SD2, n=12) gruplarına, SK grubu da 6’şarlı 3 gruba, SD1 ve SD2 

grupları ise 6’şarlı 2  gruba ayrıldı.  

  Sağlıklı Kontrol (SK) grubunu oluşturan 18 ratın ilk  6’sından başlangıç değerlerini 

belirlemek amacıyla anestezi sonrası intrakardiak (i.c.) yolla kan örnekleri (1.5 ml) alındı. 

12 adet rata ise, anestezi sonrası plasebo fizyolojik tuzlu su (FTS) (0.2 ml/200 g) i.p. yolla 

verildi, 6’sından 15., diğer 6’sından da 30. dk’da i.c. yolla kan örnekleri alındı.  

  Sağlıklı Deneme 1 (SD1) grubunu oluşturan 12  rata 25 µg/kg β-endorfin (0.2 

ml/200 g, FTS içinde) (Katalog: H-2814.0500, Bachem AG, İsviçre) (Matsumara ve ark 

1984) i.p yolla (King ve ark 1979) verildi, 6’sından 15., diğer 6’sından da 30. dk’da  i.c. 

yolla kan örnekleri alındı. Sağlıklı Deneme 2 (SD2) 12 rata  50 µg/kg  β-endorfin (0.2 

ml/200 g, FTS içinde)  i.p. yolla verildi, 6’sından 15., diğer 6’sından da 30. dk’da  i.c. yolla 

kan örnekleri alındı (Tablo 3.2).  

STZ-Diyabetik grup; STZ-Diyabet kontrol (STZ-DK, n=18), STZ-Diyabet Deneme 

1 (STZ-DD1, n=12) ve STZ-Diyabet Deneme 2 (STZ-DD2, n=12) gruplarına ayrıldı. STZ-

DK grubu 6’şarlı 3 gruba, STZ-DD1 ve STZ- DD2 grubu ise 6’şarlı 2 gruba ayrıldı.  

  STZ-Diyabet kontrol (STZ-DK) grubunu oluşturan 18 ratın ilk  6’sından başlangıç 

değerlerini belirlemek amacıyla anestezi sonrası i.c. yolla kan örnekleri (1.5 ml) alındı. 12 

adet rata ise anestezi sonrası plasebo FTS (0.2 ml/200 g) i.p. yolla verildi, 6’sından 15., 

diğer 6’sından da 30. dk’da i.c. yolla kan örnekleri alındı.  

  STZ-Diyabet Deneme 1 (STZ-DD1) grubunu oluşturan  12  rata 25 µg/kg β-

endorfin (0.2 ml/200 g, FTS içinde)  i.p. yolla verildi  ve 6’sından 15., diğer 6’sından da 

30. dk i.c. yolla kan örnekleri alındı. STZ-Diyabet Deneme 2 (STZ-DD2) grubunu 

oluşturan 12  rata 50 µg/kg β-endorfin (0.2 ml/200 g, FTS içinde)  i.p. yolla verildi  ve 

6’sından 15., diğer 6’sından da 30. dk i.c. yolla kan örnekleri alındı (Tablo 3.2). 
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Tablo 3.2’de  gruplar ve denek sayıları verilmiştir. 

Tablo 3.2. Gruplar ve denek sayıları 

Gruplar 0. dk 15.dk 30. dk 

SK  n=6 n=6 n=6 

SD1 (25 µg/kg ß-end) - n=6 n=6 

SD2 (50 µg/kg ß-end) - n=6 n=6 

STZD- K grubu n=6 n=6 n=6 

STZ-DD1 (25 µg/kg ß-end) - n=6 n=6 

STZ-DD2 (50 µg/kg ß-end) - n=6 n=6 

 

3.3. Örnekleme ve Analiz 

Hayvanlar, insülin, glukoz (Cardoso ve ark 2005) ve ß-end (Helman ve ark 1983, 

Way ve ark 1984) düzeylerini etkilemeyen thiopental (40 mg/kg canlı ağırlık, Pental 

Sodium, İ.E. Ulagay İlaç San., İstanbul,Türkiye) ile anestezi edildi. Kan örnekleri 

glukozun alyuvarlar tarafından kullanımını engelleyen NaF (Merck) (1 mg/ml kan), EDTA 

(Merck) (1-2 mg/ml kan) ve proteaz inhibitörü  aprotinin (500 KIU/ml, Katalog: A4529, 

Sigma-Aldrich Co.) bulunan polietilen tüplere alındı, +40 C’de 1600 g’de 15 dk santrifüj 

edilerek plazmaları ayrımlandı (Bright ve ark 1983, Guigliano ve ark 1992, Liu ve ark 

1999a, Yamada ve ark 2002).  Plazma glukoz düzeyleri glukoz oksidaz metoduna göre 

(Spinreact SA, Glucose LQ, İspanya) spektrofotometrik olarak belirlendi ve diğer ölçümler 

için plazmalar -800 C’de saklandı.  

Plazma Glukoz Düzeyleri 

Glukoz düzeyleri, spektrofotometrik olarak (UV 2100 UV-VIS Recording 

Spectrophotometer Shimadzu, Japonya) glukoz oksidaz metoduna göre çalışan Spinreact 

Glukoz kiti (İspanya) ile belirlendi. 
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Prensip: 

 

                       
    Glukoz Oksidaz 

β-D-glukoz +02 +H20               Glukonik asit + H202

FADH2  FAD 

        Peroksidaz 

H202 + Fenol  4-AP (4-aminofenazon)                Quinon + H20 

 

Hesaplama: 

(Örnek Absorbansı/Standart Absorbansı) x Standart Konsantrasyonu = mg/dl glukoz  

Plazma İnsülin Düzeyleri 

Rat insülinine spesifik Linco RIA kiti (Research, Missouri, USA) ile plazma insülin 

düzeyleri belirlendi.  

Prensip: 

Hormon analizinde, işaretli hormon (tracer) (125I-insülin) spesifik antikoruna 

bağlanabilmek için işaretlenmemiş hormon ile yarışır. Antikora bağlı tracer oranı, 

ortamdaki hormon (plazmada veya standartta bulunan) miktarı ile ters orantılıdır.  Antikora 

bağlanmamış tracerlar ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra, antikora bağlı tracer miktarının 

gamma sayacında (Mini-Assay, tip: 6-20, Seri no: 01764, İngiltere) okunmasıyla örnekteki 

hormon miktarı belirlenir. Hormon miktarının hesaplanması aynı prensipten hareketle 

oluşturulan standart eğri aracılığı ile yapılır. 

Kit İçeriği: 

1- Assay Buffer: Fosfosalin (0.05 M, pH 7.4), EDTA (0.025 M), sodyum 

azid (% 0.08), bovine serum albumin (BSA, %1 RIA grade).  

2- Antiserum: Assay buffer içinde kobay anti-rat serumu.  

3- HPLC ile saflaştırılmış, 125I bağlı insülin (spesifik aktivite 367 µCi/ µg), 

liyofilize. 

4- İşaretli hormonu hidrate edici buffer: Kobay IgG. 

5- Standartlar: Standart buffer içinde saf rat insülini (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 

5.0, 10.0 ng/ml).  
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6- Kalite kontrolleri: Assay buffer içinde saf rat insülini. 

7- Presipitasyon reagent: Fosfosalin (0.05 M), EDTA (0.025 M) ve sodyum 

azid (% 0.08) içerisinde Keçi anti kobay-IgG serumu, PEG (%3)  ve 

triton X-100 ( % 0.05). 

Hesaplama: 

Gamma sayacında NSB (non-spesifik bağlanma), Bo (Total Bağlanma), standart ve 

örnek cpm’leri belirlendi. Örnek ve standartlar çift örnek çalışıldı.  

NSB, tüm değerlerden (Örnek, standart, Bo) çıkarıldıktan sonra ham değerler hesaplandı. 

 

%B/Bo (% bağlanma) = (Örnek veya Standard / Bo) X 100 

 

Yüzde (%) değerleriyle log/log grafik kağıdında çizilen standart eğrisinden 

örneklerdeki insülin düzeyleri belirlendi. Kitte metodun intra ve interassay katsayıları 0.5 

ng/ml için sırasıyla %2.2  ve  %8.9, kit hassasiyeti de 0.1-10 ng/ml olarak verilmektedir. 

Plazma Glukagon Düzeyleri 

Pankreatik glukagona spesifik bir kit olan Linco (Research, Missouri, USA) ile 

plazma glukagon analizleri yapıldı.  

Prensip: 

Hormon analizinde, işaretli hormon (tracer) (125I-glukagon) spesifik antikoruna 

bağlanabilmek için işaretlenmemiş hormon ile yarışır. Antikora bağlı tracer oranı, 

ortamdaki hormon (plazmada veya standartta bulunan) miktarı ile ters orantılıdır.  Antikora 

bağlanmamış tracerlar ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra, antikora bağlı tracer miktarının 

gamma sayacında (Mini-Assay, tip: 6-20, Seri no: 01764, İngiltere) belirlenmesiyle 

örnekteki hormon miktarı hesaplanır. Hormon düzeylerinin hesaplanması aynı prensipten 

hareketle oluşturulan standart eğri aracılığı ile yapılır. 

Kit İçeriği: 

1- Assay Buffer: Glisin (0.2 M, pH 8.8), EDTA (0.03 M), sodyum azid (% 0.08), 

BSA (% 1, RIA grade). 

2- Assay buffer içinde glukagon antikoru: Kobay anti-glukagon serumu.  
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3- HPLC ile saflaştırılmış 125I bağlı glukagon (spesifik aktivite 603 µCi/ µg), 

liyofilize. 

4- İşaretli hormonu hidrate edici buffer: Glisin içeren assay buffer. 

5- Assay  buffer içinde standartlar: Saf rekombinant glukagon (20, 50, 100, 200, 

400 pg/ml). 

6- Kalite kontrolleri: Assay buffer içinde saflaştırılmış rekombinant glukagon. 

7- Presipitasyon reagent: Fosfosalin (0.05 M), EDTA (0.025 M) ve  sodyum azid 

(0.08 %) içerisinde Keçi anti-kobay IgG serumu, PEG (%3) ve triton X-100 ( % 

0.05).  

Hesaplama: 

Gamma sayacında NSB (non-spesifik bağlanma), Bo (Total Bağlanma), standart ve 

örnek cpm’leri belirlendi. Örnek ve standartlar çift örnek çalışıldı.  

NSB, tüm değerlerden (Örnek, standart, Bo) çıkarıldıktan sonra ham değerler hesaplandı. 

 

%B/Bo (% bağlanma) = (Örnek veya Standard / Bo) X 100 

 

Yüzde (%) değerleriyle log/log grafik kağıdında çizilen standart eğrisinden 

örneklerdeki glukagon düzeyleri belirlendi. Kitte metodun, intra ve interassay katsayıları 

60 pg/ml için sırasıyla % 6.8 ve % 13.5,  kit hassasiyeti 20-400 pg/ml olarak verilmektedir. 

Plazma ß-endorfin Düzeyleri 

Rat ß-end’nine spesifik olan Phoenix (Pharmaceuticals, Inc. Belmont, California)  

kiti kullanılarak plazma ß-end düzeyleri belirlendi. 

Prensip: 

Hormon analizinde, işaretli hormon (tracer) (125I-ß-end) spesifik antikoruna 

bağlanabilmek için işaretlenmemiş hormon ile yarışır. Antikora bağlı tracer oranı, 

ortamdaki hormon (plazmada veya standartta bulunan) miktarı ile ters orantılıdır.  Antikora 

bağlanmamış tracerlar ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra, antikora bağlı tracer miktarının 

gamma sayacında (Mini-Assay, tip: 6-20, Seri no: 01764, İngiltere) belirlenmesiyle 
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örnekteki hormon miktarı belirlenir. Hormon miktarının hesaplanması aynı prensipten 

hareketle oluşturulan standart eğri aracılığı ile yapılır.  

Kit İçeriği: 

1- RIA Buffer  

2- Standart peptid: 12.8 µg/kg 

3- Hormona spesifik tavşan antiserumu (liyofilize) 

4- 125I-ß-end, 1.5 µCi (liyofilize) 

5- Keçi anti tavşan IgG serumu (liyofilize) 

6- Tavşan serumu 

Hesaplama: 

Gamma sayacında NSB (non-spesifik bağlanma), Bo (Total Bağlanma), standart ve 

örnek cpm’leri belirlendi. Örnek ve standartlar çift örnek çalışıldı. NSB, tüm değerlerden 

(Örnek, standart, Bo) çıkarıldıktan sonra ham değerler hesaplandı. 

 

%B/Bo (% bağlanma) = (Örnek veya Standard / Bo) X 100 

 

Yüzde (%) değerleriyle semi-log grafik kağıdında çizilen standart eğrisinden örneklerdeki 

ß-end düzeyleri belirlendi. Kit hassasiyeti 10-1280 pg/ml’dir. 

 3.4. İstatistik 

Gruplar arasındaki farkları değerlendirmede ANOVA ve Duncan, diyabetik ve 

sağlıklılar arasındaki farkları değerlendirmede Student’s t-test kullanıldı. ß-end değerleri 

log 10’a çevrildikten sonra Duncan ve t-testleri uygulandı. 
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4. BULGULAR 

STZ diyabetik kontrol gruplarında plazma glukoz ve glukagon düzeylerinin sağlıklı 

kontrol gruplarına göre belirgin olarak yükseldiği (p<0.001), insülin düzeylerinin ise 

düştüğü (p<0.001) tesbit edildiğinden ratlarda STZ uygulamasını takiben Deneysel Tip I 

diyabet modelinin oluştuğu kabul edildi (Tablo 4.1, Grafik 4.1). 

 

Tablo 4.1. Sağlıklı (n=6) ve STZ diyabetik (n=6) kontrol gruplarında başlangıç kan parametreleri,  

Parametre Sağlıklı 
                  _ 

( X ± SH) 

STZ-diyabetik 
                  _ 

( X ± SH) 

p 

ß-end (pg/ml)                48.17 ± 6.06 28.83 ± 3.27 *

Glukoz (mg/dl) 108.83 ± 3.79 354.00 ± 23.85 ***

İnsülin (ng/ml) 0.726 ± 0.021 0.237 ± 0.044 ***

Glukagon (pg/ml)         27.67 ± 5.23 83.83 ± 5.75 ***

*p<0.05, ***p<0.001 

                                         
            

                        

Grafik 4.1. Sağlıklı ve STZ-diyabetik ratlarda kan parametreleri 
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STZ uygulamasından 14 gün sonra rat canlı ağırlıklarının belirgin olarak (p<0.001) 

düştüğü (205.0 ± 10.7 - 163.0 ± 12.1 g) gözlendi. Sağlıklılarda ise canlı ağırlık yönünden 

önemli bir fark (161.17 ± 3.43 g - 164.50 ±  4.66 g) belirlenemedi (p>0.05). 

Uygulamadan kaynaklanan stresin kan parametrelerine etkileri SK ve STZ-DK 

gruplarında farklılıklar göstermektedir (Tablo 4.2 - 4.3). SK gruplarında  ß-end düzeyleri 

zamanla düşerken (p<0.05), STZ-DK’lerde ise bu düşme ancak 30. dk’da görüldü 

(p>0.05). Plazma glukoz ve insülin düzeyleri SK’larda zamanla azalırken, diyabetiklerde 

arttığı (p>0.05) belirlendi. Diğer yandan plazma glukagon düzeylerinin sağlıklılarda 

zamanla artarken, diyabetiklerde ise azaldığı (p>0.05) (Tablo 4.2 - 4.3) tespit edildi.   

Kontrol ve deneme gruplarında  i.p. ß-end uygulamalarının plazma ß-end, glukoz, 

insülin ve glukagon düzeylerine etkileri Tablo 4.2 ve 4.3’de verilmiştir.  
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       Tablo 4.2. Sağlıklı ratlarda ß-end’in kan parametrelerine etkileri (her grup için, n=6) 

SAĞLIKLI ß-end (pg/ml)  Glukoz (mg/dl) İnsülin (ng/ml) Glukagon (pg/ml) 

            _ 
(X ± SH) 

          _ 
(X ± SH) 

          _ 
(X ± SH) 

          _ 
(X ± SH) 

SK   0.dk  48.17 ± 6.06 d 108.83± 3.79 a 0.726 ± 0.021  27.67 ± 5.23 ab

SK 15. dk   10.30 ± 1.38 e 104.33 ± 4.55 ab 0.595 ± 0.079 30.67 ± 1.80 ab

SK 30. dk 16.50 ± 4.15 e 97.30 ± 5.43 ab 0.572 ± 0.061  33.50 ± 3.21 ab

SD1 15. dk  696.67 ± 119.68 b 106.83 ± 4.90 a 0.703 ± 0.054  28.00 ± 4.08 ab

SD1 30. dk   357.50 ± 9.66 c 95.67 ± 4.12 ab 0.712 ± 0.042 39.17 ± 6.59 a

SD2 15. dk  2000.00 ± 77.46 a 102.50 ± 3.78 ab 0.760 ± 0.013 25.83 ± 3.43 b

SD2 30. dk  1750.00 ± 157.06 a 89.67 ± 1.98 b 0.640 ± 0.035  26.17 ± 0.87 ab

 p<0.05 p<0.05 p>0.05 p<0.05 

a-e:Aynı sütunda bulunan farklı harfler istatistiki açıdan önemlidir. 

 

 

 

Tablo 4.3. STZ-diyabetik ratlarda ß-end’in kan parametrelerine etkileri (her grup için, n=6) 

STZ ß-end (pg/ml) Glukoz (mg/dl) İnsülin (ng/ml) Glukagon (pg/ml) 

               _ 
(X ± SH) 

          _ 
(X ± SH) 

          _ 
(X ± SH) 

          _ 
(X ± SH) 

STZ-DK 0.dk  28.83 ±  3.27 cd 354.00± 23.85 c 0.237± 0.044 83.83 ± 5.75 a

STZ-DK 15. dk  37.33 ± 9.27 cd 395.83 ± 9.50 b 0.295 ± 0.056 76.00 ± 4.48 abc

STZ-DK 30. dk   16.17 ± 2.33 d 427.83 ± 9.18 ab 0.295± 0.049  64.00 ± 4.09bc

STZ-DD1 15. dk  280.00 ± 124.00 abc 416.60 ± 9.93 ab 0.238 ± 0.046  78.33 ± 4.54 ab

STZ-DD1 30. dk  503.33 ± 201.19 ab 452.33 ± 13.28 a 0.205 ± 0.025  75.12 ± 6.40 abc

STZ-DD2 15. dk  207.50 ± 126.72 bcd 422.67 ± 8.83 ab 0.346 ± 0.058  60.00 ± 6.20 c

STZ-DD2 30. dk  758.50 ±  246.27 a 399.83 ± 8.65 b 0.285 ± 0.033 58.33 ± 7.82 c

 p<0.05 p<0.05 p>0.05 p<0.05 

a-d: Aynı sütunda bulunan farklı harfler istatistiki açıdan önemlidir. 
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     SD1 ve SD2 gruplarında ß-end uygulamasını takiben 15. dk ß-end düzeyleri doza 

bağlı olarak yükselirken, 30. dk’larda ise 15. dk’ya göre düşme gözlenmiştir (p<0.05) 

(Tablo 4.2, Grafik 4.2). STZ-DD1 ve DD2 gruplarında ise ß-end uygulamasını takiben 15. 

dk’da plazma ß-end düzeylerinin daha az oranda yükseldiği ve yükselmenin 30. dk’da da 

devam ettiği gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.3, Grafik 4.3).   
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Grafik 4.2. Sağlıklılarda ß-end uygulamalarının plazma ß-end düzeylerine etkileri. 
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Grafik 4.3. STZ-diyabetik ratlarda ß-end uygulamalarının plazma ß-end düzeylerine 
etkileri. 
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Sağlıklılarda plazma glukoz düzeyleri normal sınırlar içerisinde olmakla beraber, 

SD2 grubunun 30. dk glukoz düzeyleri başlangıç düzeylerine göre düşmüştür (p<0.05) 

(Tablo 4.2, Grafik 4.4). STZ-diyabetiklerde ise STZ-DD2 grubu 30. dk glukoz düzeyleri 

STZ-DD1 grubu 30. dk’ya göre önemli düzeyde düşük (p<0.05) bulunmuştur  (Tablo 4.3, 

Grafik 4.5).   
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  Grafik 4.4. Sağlıklı ratlarda ß-end  uygulamalarının plazma glukoz düzeylerine etkileri. 
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Grafik 4.5. STZ-diyabetik ratlarda ß-end uygulamalarının plazma glukoz düzeylerine 
etkileri. 
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SD1 ve SD2 gruplarında plazma insülin düzeyleri arasında istatistiki olarak önemli 

olmamakla beraber SK’ya göre yükselme gözlendi (p>0.05) (Tablo 4.2, Grafik 4.6). STZ-

diyabetiklerde ise plazma insülin düzeyleri sağlıklılara göre oldukça düşük (p<0.001) 

bulundu (Tablo 4.1, Grafik 4.1) ve STZ-DD1 ve STZ-DD2 grupları arasında insülin 

düzeyleri yönünden bir fark  (p>0.05) gözlenmedi (Tablo 4.3, Grafik 4.7). 
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Grafik 4.6. Sağlıklı ratlarda ß-end uygulamalarının plazma insülin düzeylerine etkileri. 
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              Grafik 4.7. STZ-diyabetik ratlarda ß-end uygulamalarının plazma insülin düzeylerine     
etkileri. 
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Plazma glukagon düzeyleri sağlıklı gruplarda normal sınırlarda gözlenirken, STZ-

diyabetiklerde ise belirgin olarak yüksek bulundu (p<0.001) (Tablo 4.1, Grafik 4.1). STZ-

DD1 grubu 15. dk glukagon düzeylerinin, STZ-DD2 grubu 15. dk’ya göre önemli düzeyde 

yüksek olduğu belirlendi (p<0.05) (Tablo 4.2 - 4.3, Grafik 4.8 – 4.9).  
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Grafik 4.8. Sağlıklı  ratlarda ß-end uygulamalarının plazma glukagon düzeylerine etkileri. 
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Grafik 4.9. STZ-diyabetik ratlarda ß-end uygulamalarının plazma glukagon düzeylerine 
etkileri. 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Öncelikli olarak hipofizde daha az oranda ise hipotalamus, adrenal medulla gibi 

dokularda sentezlenen, ağrı kesici etkinliğinin yanısıra birçok fizyolojik fonksiyonu da 

olan ß-end’in, reseptörlerinin bulunduğu pankreasla ilgili önemli fonksiyonlarının 

olabileceği ileri sürülmüştür (Watkins ve ark 1980, Khawaja ve ark 1990). Sunulan bu 

çalışmada, sağlıklı ve STZ-diyabetik ratlarda ß-end’in glukoz düzeylerine etkinliğinin 

araştırılması amacıyla iki farklı dozda i.p rat ß-end’i uygulanarak, plazma ß-end, glukoz, 

insülin ve glukagon düzeylerindeki değişimler izlendi. 

Liu ve ark (1999a), soğuk stresi ve ß-end’in kan glukoz düzeylerine etkilerini 

araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada, sağlıklı ve  STZ-diyabetik (i.v., 60 mg/kg dozda 

sitrat buffer içinde, uygulama sonrası 4 hafta sonra) Wistar ratlarda femoral ven ß-end 

düzeylerinin sırasıyla 43.2 pg/ml ve 49 pg/ml olduğunu, Forman ve ark (1985, 1986) ise 

STZ diyabetik ratlarda hipofiz ara lob, hipotalamus ve plazma  ß-end  düzeylerinin 

sağlıklılara göre düşük olduğunu (p<0.05), Locatelli ve ark (1986) da erkek STZ-diyabetik 

Sprague-Dawley ratlarda plazma ß-end düzeylerinin istatistiki önemi olmamakla birlikte 

sağlıklılara göre düşük olduğunu belirlemişlerdir.  

Sunulan çalışmada, SK ve STZD-K grubu başlangıç  ß-end düzeyleri (48.17 ±  6.06 

- 28.83 ±  3.27 pg/ml) (Tablo 4.1, Grafik 4.1) Liu ve ark. (1999a)’nın sağlıklılarda 

bildirdikleri değerlerle uyumlu, STZ-diyabetiklerdekinden ise düşük olmakla birlikte 

Forman ve ark. (1985, 1986) ile Locatelli ve ark. (1986)’nın bildirdikleri değerlerle  

uyumlu bulundu. 

 Sato ve ark. (1987), sağlıklı Wistar-Kyoto ırkı ratlarda ß-end’in dolaşıma geçtikten 

sonra plazmada enzimatik parçalanmaya uğradığını ve kapillar damarlardan diffüze olarak 

dokular arası sıvıya geçtiğini,  Hougten ve ark. (1980), Long Evans ırkı ratlarda ß-end’in 

plazma yarılanma süresinin yaklaşık 45 dk,  Young ve ark. (1989) ise in vitro yaptıkları 

çalışmalarında ß-end’in EDTA’lı plazmada yarılanma süresinin 58 dk olduğunu 

bildirmektedirler. Strese bağlı olarak plazma ß-end düzeylerinin yükseldiği bildirilmektedir 

(Kelso ve ark 1984). Sunulan çalışmada, SK grubu 15. ve 30. dk’larında plazma ß-end 

düzeylerinin 0. dk’ya göre önemli düzeyde düştüğü belirlendi (p<0.05, Tablo 4.2). STZ-

diyabetiklerde ise bu düşüş 30. dk’da görüldü (28.83 ± 3.27 - 16.17 ± 2.33 pg/ml) (p>0.05, 

Tablo 4.3). Bu durum, başlangıçta strese bağlı olarak artan ß-end’in zaman içerisinde 

düşmüş olabileceği şeklinde değerlendirilebilir.  
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Sağlıklı ratlarda i.v bolus ß-end uygulamasının plazma ß-end düzeylerine etkileriyle 

ilgili çalışmaya rastlanılamamış, ancak ratlarda ß-end infüzyonunun uygulamadan hemen 

sonra plazma  ß-end düzeylerini yaklaşık 2.5 kat yükselttiği bildirilmiştir (Fatouros ve ark 

1997). Sunulan çalışmada, 15. dk’da 696.67 ± 119.68  pg/ml olan SD1 plazma ß-end 

düzeylerinin 30. dk’da 357.50 ± 9.66 g/ml’ye (p<0.05), SD2 plazma ß-end düzeylerinin de 

2000.00 ± 77.46 pg/ml’den 1750.00 ± 157.06 pg/ml’ye (p>0.05) düştüğü gözlendi (Tablo 

4.2, Grafik 4.2).  Bu durum, sağlıklılarda i.p ß-end emiliminin doz artışıyla ilgili olarak 

artması, buna karşın yıkılım oranının azalması şeklinde yorumlanabilirken, azalma 

sebebinin ß-end’in intraselüler sıvıya geçmesi ve proteazlar tarafından yıkımlanma 

kapasitesinin sınırlı olmasıyla açıklanabilir.  

STZ-diyabetik ratlarda i.p ß-end emilimi ve kan düzeyleriyle ilgili çalışmaya 

rastlanılamamıştır. Ancak STZ diyabetik ratlarda bazı emilim ve dağılımların değiştiği, Vit 

D3 ve Ca’un bağırsaktan emilimlerinin azaldığı ve plasentadan yavruya Ca geçişinin bloke 

olduğu bildirilmiştir (Ohara 2000). Çalışmada STZ-DD1-2 gruplarında plazma ß-end  

düzeyleri doza bağlı olarak artmasına karşın, artış oranı SD1-2’ye göre oldukça düşük 

bulunmuştur. Buna ilaveten SD1-2’lerin ß-end düzeyleri 30. dk’da düşerken,  STZ-DD1-2 

gruplarında ise yükselme devam etmesine karşın düzeyler SD1-2’nin 30. dk düzeylerine 

ulaşamamaktadır (Grafik 4.2 - 4.3). STZ-DD1-2 15. dk ß-end düzeyleri, birbirine oldukça 

yakınken (280.00 ± 124 – 207.50 ±  126.72 pg/ml)  30. dk düzeyleri STZ-DD1 grubunda 

503.33 ± 201.19, STZ-DD2 grubunda 758.50 ± 246.27 pg/ml olarak belirlendi. Sunulan 

çalışmada, STZ-diyabetik ratlarda i.p ß-end emiliminin sağlıklılara göre daha yavaş olması 

diyabetiklerde dehidrasyon, canlı ağırlık kaybı, doku hasarı ve/veya streptozotosinin 

etkilerinden kaynaklanabilir. STZ-DD1-2’lerde 30.dk ß-end düzeylerinin yine de SD1-

2’lerin 15. dk düzeylerine ulaşamaması, emilimin azalarak devam ettiğini, sağlıklılara göre 

yarılanma süresinin uzadığını gösterebilir (Grafik 4.2 – 4.3). 

 Sağlıklı  erkek Sprague-Dawley ratlarda plazma glukoz düzeylerinin 116 ± 4 mg/dl 

(Locatelli ve ark 1986), 128 ± 5.4 mg/dl (6.8 ± 0.3 mM) (Sato ve ark 1996) olduğu 

bildirilmektedir. STZ-diyabetik ratlarda ise plazma glukoz düzeyleri sağlıklılara göre 

oldukça yüksektir. STZ-diyabetik Sprague-Dawley ratlarda (STZ - 60 mg/kg 

uygulamasından 5 gün sonra) dekapitasyonla alınan kan örneklerinde glukoz düzeylerinin 

420 ± 40 mg/dl (Locatelli ve ark 1986), 8 haftalık erkek Wistar ratlarda (60 mg/kg STZ 

uygulamasını takiben 4 hafta sonra) pentobarbital anestezisi altında kuyruktan alınan kan 

örneklerinde 429 ± 4.4  mg/dl (Liu ve ark 1999b), 12-14 haftalık erkek Wistar-Kyoto 
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ratlarda (35 mg/kg STZ uygulamasından 2 gün sonra) 275.4 ± 14.4 mg/dl (15.3 ± 0.8 mM) 

olarak bildirilmektedir (Sato ve ark 1996). Sunulan çalışmada  adı geçen araştırmacıların 

bulgularıyla uyumlu olarak SK  grubu  plazma glukoz düzeyleri 108.83 ±  3.79 mg/dl iken 

STZ grubununki 354.00 ± 23.85  mg/dl olarak belirlendi.  

ß-end’in normal kan glukoz düzeylerine etkileriyle ilgili  çalışmalarda; 8 haftalık 

erkek Wistar ratlarda ß-end gibi bir µ-agonisti olan loperamidin kan glukoz düzeylerini 

değiştirmediği (Liu ve ark 1999b),  20 haftalık erkek farelerde 1 mg/kg  i.p. sentetik insan 

ß-end’i, plazma glukozunu önemli düzeyde değiştirmezken, uygulamanın ilk 15 dk’sında 

hafifçe düşürdüğü belirlenmiştir (Khawaja ve Green 1991). Sağlıklı bireylerde i.v. bolus       

ß-end’in doza bağlı olarak plazma glukoz düzeylerini yükselttiği (Guigliano ve ark 1987), 

ß-end infüzyonunun ise değiştirmediği (Guigliano ve ark 1992) bildirilmektedir. Sunulan 

çalışmada, SK plazma glukoz düzeylerinin referans aralıklarında olduğu, istatistiki önem 

göstermemekle birlikte SD1 ve SD2 gruplarında Khawaja ve ark (1990)’ın farelerde elde 

ettiği bulgularla uyumlu olarak  ß-end’in her iki dozunda da plazma glukoz düzeylerinin 

çok az oranda düştüğü görüldü (Tablo 4.2, Grafik 4.4).  

ß-end’in yüksek kan glukoz düzeylerine etkileriyle ilgili; Liu ve ark. (1999a), sham 

uygulaması yapmaksızın, 8-9 haftalık STZ-diyabetik (60 mg/kg, uygulamadan 4 hafta 

sonra) erkek Wistar  ratlarda, 12.8 µg/kg  dozda i.v. sentetik insan ß-end’in 15. ve 20. 

dk’larda plazma glukoz düzeylerini başlangıç glukoz düzeylerine göre önemli düzeyde 

düşürdüğünü (15.dk’da 475 mg/dl’den 430 mg/dl’ye, 20.dk’da 475 mg/dl’den 450 

mg/dl’ye), 20. dk’dan itibaren tekrar başlangıç düzeylerine yükselttiğini bildirmektedirler. 

Aynı araştırıcılar (Liu ve ark 1999b) in vivo ve in vitro yaptıkları çalışmalarda, ß-end gibi 

bir µ-agonisti olan loperamidin (17.6 µg/kg, i.v) in vivo 30. dk plazma glukoz düzeylerini 

425 mg/dl’den 370 mg/dl’ye düşürdüğünü (p<0.05), düşmenin in vitro  STZ diyabetik 

soleus kasına glukoz girişinin önemli düzeyde artmasından (% 51 oranında) 

kaynaklandığını gözlemlemişlerdir. Serotoninin kan glukoz düzeylerine etkilerinin 

araştırıldığı bir çalışmada (Chi ve ark 2007) 0.3 mg/kg i.p. serotoninin STZ-diyabetik (60 

mg/kg) Wistar ratlarda, insülin düzeyleri değişmeksizin, plazma ß-end ve soleus kas 

glikojen düzeylerini artırdığı, plazma glukoz düzeylerini ise düşürdüğü (p<0.05), bu 

sebeple glukoz düzeylerindeki düşmenin insülinden bağımsız olarak ß-end’den 

kaynaklandığı bildirilmektedir. Sunulan çalışmada STZ grupları 15. dk glukoz düzeyleri 

her üçünde de yükselmesine karşın, STZ-DD2 grubunda 30. dk glukoz düzeyleri 15. dk 

düzeylerine göre azalmıştır (Grafik 5). Başlangıç glukoz düzeyleri 30. dk’daki STZD-K ve 
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STZ-DD2 ile karşılaştırıldığında, STZD-K glukoz düzeyi % 20.6 oranında artarken 

(354.00 – 427.83 mg/dl), STZ-DD2 grubunda ise % 12.7’lik bir artış (354.00 – 399. 83) 

gözlenmekle birlikte STZD-K grubundaki artış oranı dikkate alındığında STZ-DD2 

grubundaki artışın  % 7.9 oranında daha az olduğu görülmektedir. Grupların 15. dk ile 30. 

dk glukoz düzeyleri karşılaştırıldığında, STZ-DD2 30. dk glukoz düzeyleri 15. dk’ya göre 

(422.67 - 399.83 mg/dl) (Tablo 4.3, Grafik 5) % 5.4 oranında düştü, STZD-K grubundaki 

(395.83 – 427.83 mg/dl) % 8.08’lik artışla karşılaştırıldığında STZ-DD2 grubundaki düşüş 

anlamlı görülebilir.  

ß-end’in etkileri, uygunlama yolu, kandaki konsantrasyonu, kan glukoz düzeyleri 

ve hayvan türlerine göre farklılık göstermektedir. Yetişkin, erkek Sprague-Dawley ratlarda 

intrasisternal (anestezisiz) 25.12 pg (7.25 nmol) ß-end’in, merkezi sempatik sistemi 

etkileyerek adrenal medulladan epinefrin salınımını kontrol ettiği ve plazma glukoz 

düzeylerini yükselttiği (p<0.05) (97.2 – 147.6 mg/dl) ileri sürülmektedir (Loon 1981). 

İnsanlarda ß-end’in insülin ve glukagon salınımına etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada 

(Guigliano ve ark 1987), i.v.  0.05 ve 0.5 mg dozlarda insan ß-end’i, plazma insülin ve 

glukagon düzeylerini 10. ve 70. dk’da maksimum düzeye yükseltirken, kan glukoz 

düzeylerindeki yükselme 30. ve 90. dk’da görülmüş, glukoz düzeylerindeki artışa ß-end’in 

glukagon düzeylerini artırıcı etkisinin yol açtığı ileri sürülmüştür. Yapılan bir çalışmada 

(Radosevich ve ark 1984), 18-25 kg canlı ağırlıklı 17 mongreal (melez)  köpekte, sentetik 

insan ß-end’inin (0.2 mg/kg) 3 saat süreli infüzyonu, plazma glukoz düzeylerini % 25 

oranında düşürürken, ß-end + glukozun birlikte infüzyonunda ise % 45’lik bir düşme 

gözlenmiştir. ß-end, tek başına veya glukozla birlikte verilmesinde insülin ve glukagon 

düzeylerini etkilememiştir. ß-end’in kan glikoz düzeylerini, insülinden bağımsız bir 

şekilde, kas hücrelerine glikoz girişini artırarak düşürebileceği iddia edilmektedir (Evans 

ve ark 1997, Liu ve ark 1999a). Evans ve ark (1997), yetişkin dişi farelerde phrenic sinir 

ile birlikte çıkarılan diyafram kasının elektriksel stimülasyonu (Her 1.5 sn’de 30 Hz’lik 20 

puls) ile ß-end’in kas hücrelerine 2-[3H]-glukoz girişini artırdığını belirlemişlerdir. ß-

end’in  10-12, 10-11, 10-10, 10-8 ve 10-7 M düzeyleri kontrakte kasa 2-[3H]-glukoz girişini 

farklı düzeylerde etkilerken, 10-11 M ß-end’in kontrole göre glukoz girişini yaklaşık 4 kat 

artırdığı, buna karşın kontrakte olmayan kasta ise maksimal etkinin 10-8 M ß-end 

düzeyinde meydana geldiği belirlenmiş, kontrakte ve kontrakte olmayan kasın ß-end’e 

duyarlılığının farklı olduğu, ß-end’in kontrakte kasa glikoz girişini daha düşük M 

konsantrasyonlarda gerçekleştirdiği bildirilmiştir. STZ-diyabetik ratlarda ise  Liu ve ark. 
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(1999a) loperamidin in vitro soleus kas hücrelerine glukoz girişini belirgin olarak 

artırdığını bildirmektedirler. Kas kontraksiyonunun artışına neden olan egzersizlerde ß-end 

(Bouix ve ark 1996, Fatouros ve ark 1997) ve epinefrin (Watt ve Hargreaves 2002) 

düzeylerinin yükseldiği bildirilmektedir. Dolayısıyla epinefrin tarafından artırılan glukozun 

hücrelere girişinin insüline takviye olarak artırılabileceği düşünülmektedir. Sunulan 

çalışmada plazma insülin düzeyleri değişmeksizin, STZ-DD2 30. dk glukoz düzeylerinin 

STZ-DD1 30. dk’ya oranla düşük (p<0.05) olduğu belirlendi (Tablo 4.3). 

Sağlıklı ratlarda plazma insülin düzeyleriyle ilgili olarak; Sivitz ve ark. (1989), 

Sprague-Dawley ratlardan metoksifluran anestezisi ile i.c. yolla heparinize tüplere alınan 

kan örneklerinde insülin düzeylerini (Linco kit) 0.64 ± 0.018 ng/ml olarak bildirmişlerdir. 

Heparinli tüplere alınan kanda ß-end’in yarılanma ömrü EDTA’lı tüplerdekine göre daha 

düşüktür (Young ve ark 1989). Sunulan çalışmada  0.726 ±  0.021 ng/ml olarak belirlenen 

SK başlangıç insülin düzeylerinin adı geçen araştırıcıların (Young ve ark 1989) belirttiği 

değerlerden hafif yüksek olduğu gözlenmekte, yüksekliğin ise kan alma tüplerine ß-end’in 

yıkılımını engelleyen bir proteaz inhibitörü (aprotinin) ve EDTA’dan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. STZ-diyabetik ratlarda ise plazma insülin düzeyleri sağlıklılara göre 

oldukça düşüktür. 10-11 haftalık Sprague-Dawley ratlara i.p 125 mg/kg STZ 

uygulamasından 2 gün sonra plazma insülin düzeylerinin 0.03 ± 0.003 ng/ml olduğu, 12-14 

haftalık, erkek Wistar-Kyoto ratlarda, RIA metodu ile belirlenen insülin düzeylerinin 

sağlıklılarda STZ-diyabetiklere göre (35mg/kg, uygulamadan 2 gün sonra) yaklaşık 2 kat 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Sato ve ark 1996). STZ-diyabetik kontrol grubu insülin 

düzeyleri 0.237 ± 0.044 ng/ml olarak belirlenen bu çalışmadaki değerlerle araştırıcıların 

(Sato ve ark 1996, Sivitz ve ark 1998) bulgularının farklılık göstermesi, STZ dozundan 

kaynaklanabilir.  

Sağlıklı erkek ratlarda ß-end’in 0.05 mg/kg/saat dozunda 90 dk süreyle 

infüzyonunun plazma insülin, glukoz ve glukagon düzeylerini değiştirmediği (Jamurtas ve 

ark 2001), insanlarda, 4.5 ng/kg/dk dozda 120 dk süreyle sentetik insan ß-end’i 

infüzyonuyla, plazma insülin, glukagon ve glukoz düzeylerinde farklı  zaman aralıklarında 

(0., 30., 60., 0., 120. ve 150. dk) önemli bir değişim göstermediği belirlenmiştir (Guigliano 

ve ark 1992). 22-30 yaşlarında 8 bireyde yapılan diğer bir çalışmada (Guigliano ve ark 

1987) i.v. bolus 0.05 ve 0.5 mg dozlarda insan   ß-end uygulaması sonucu plazma insülin 

düzeyleri her iki dozda da uygulamanın 10. ve 70. dk’sında pik yaparak yükseldiği (+0.29 

ng/ml veya +7 µU/ml 10. dk’da) bildirilmiştir. Tip II diyabetik 3 bireyde 2.5 mg  i.v.        
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ß-end’in, 7.5 dk. sonra insülin düzeyini yükselttiği (p<0.05) ve 60 dk sonra insülinin bazal 

seviyelere gerilemeye başladığı belirlenmiştir (Reid ve ark 1984). Sunulan çalışmada, 

sağlıklı ratlarda Jamurtas ve ark. (2001)’ın bulgularıyla uyumlu olarak plazma insülin 

düzeylerinin istatistiksel olarak değişmediği, ancak ß-end’in her iki dozunda plazma 

insülin düzeylerinin 15. ve 30. dk’larda hafifçe yükseldiği (p>0.05) belirlendi (Tablo 4.2, 

Grafik 4.6).  

Sunulan çalışmada, STZ-DD1 ve STZ-DD2 grupları plazma insülin düzeylerinin 

istatistiki olarak değişmediği belirlendi (Tablo 4.3). STZ-diyabetiklerde ß-end’in plazma 

insülin düzeylerine etkileriyle ilgili çalışmaya rastlanılamadı ancak, STZ pankreas beta-

hücrelerini tahrip eden bir maddedir ve ß-end’in STZ-diyabetik ratlarda pankreas adacık 

hücrelerine etkisiz olma ihtimali yüksek görünmektedir.  

 ß-end’in sağlıklı ratlarda ve bireylerde plazma glukagon düzeylerine etkileri 

araştırılmış, diyabetik ratlarda ß-end’in glukagona etkilerini gösteren bir çalışmaya 

rastlanılamamıştır.  

Fatouros ve ark. (1997), sağlıklı Wistar ratlarda dekapitasyon sonrası EDTA’lı 

tüplere alınan kanda glukagon düzeylerini (ICN RIA kit) 100-200 pg/ml, Chang ve ark. 

(1999), Sprague-Dawley ratlarda, pentobarbital anestezisi altında kuyruk venasından 

heparinli  tüplere alınan kanda glukagon düzeylerini (Linco kit) 28.9 ± 3.0 pg/ml olarak 

bildirmektedirler. Sunulan çalışmada aynı kit ile çalışmış olan Chang ve ark (1999)’ın 

bildirdikleriyle uyumlu olarak  SK başlangıç glukagon düzeylerinin 27.67 ± 5.23 pg/ml 

olduğu belirlendi.  

STZ-diyabetik ratlarda glukagon düzeylerinin sağlıklılara göre yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Chang ve ark 1999, Hemmings ve Spafford 2000).  STZ-diyabetik, 8-10 

haftalık erkek Wistar (60 mg/kg dozda, 3 gün açlık sonrası) ratlarda glukagon düzeyleri 

42.8 ± 4.2 pg/ml olarak bildirilmektedir (Chang ve ark 1999). Erkek Wistar ratlarda juguler 

venaya katater yerleştirilerek anestezisiz alınan kan örneklerinde, plazma glukagon 

düzeyleri (Linco kit) 75 - 85 pg/ml düzeylerinde, 30 saat aç bırakılanlarda ise yaklaşık 56-

67 pg/ml düzeylerinde belirlenmiştir (Ruiter ve ark 2003). Farelerde düşük dozda STZ (40 

mg/kg) 5 gün süreyle uygulanmış, devam eden 28 gün boyunca pankreas adacıkları 

incelenmiş, 28. günde beta-hücrelerinin adacık içerisinde hemen hemen tamamının atrofiye 

olduğu, alfa-hücrelerinin ise genişleme göstererek 2-3 kat daha fazla yer kapladığı 

belirlenmiştir. Alfa hücreleri normalde adacıkların periferinde yerleşiktir, ancak STZ- 
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uygulamasını takiben, 14. günde insülitisle birlikte bazı alfa hücrelerinin merkezde de 

bulunduğu gözlenmiştir. Adacıkların morfometrik analizlerinde 21. günde adacıklarda 

bulunan alfa-hücrelerinin tüm adacık hücrelerine oranının 2-3 kat arttığı belirlenmiştir (Li 

ve ark 2000). Sunulan çalışmada plazma glukagon düzeyleri diyabetiklerde 83.83 ± 5.75 

olarak belirlendi (Tablo 4.1, Grafik 4.1). Bu çalışmada diyabetiklerdeki  plazma glukagon 

düzeylerinin sağlıklılara göre yüksek (p<0.001) olması alfa-hücrelerinin genişleme 

göstermesiyle ilişkili olabilir. Ayrıca Chang ve ark. (1999)’ın STZ-diyabetiklerde 

bildirdiği değerin farklı olması aç bırakma süresiyle ilgisi olabilir. Ruiter ve ark. (2003), 

sağlıklılarda aç bırakma süresinin uzamasıyla plazma glukagon düzeylerinin azaldığını 

bildirmektedirler.  

250-300 g canlı ağırlıklı erkek Wistar ratlarda eter anestezisi altında i.v. 5 µg/100 g 

sentetik insan ß-end’i, uygulamadan 10 dk sonra glukagon düzeylerini yükseltmiştir (184-

350 pg/ml, p<0.001) (Matsumara ve ark 1984). Erkek, 275-300 g canlı ağırlıklı Sprague-

Dawley ratlarda 7-8 saat açlık sonrasında i.v. ß-end’in (0.05 mg/kg bolus + 0.05 

mg/kg/saat infüzyon) plazma glukagon düzeylerini 120 dakikalık takipte etkilemediği 

belirlenmiştir (Fatouros ve ark 1997). Sağlıklı ratlarda ß-end infüzyonunun glukagon 

düzeylerini değiştirmediği Jamurtas ve ark. (2001) tarafından da bildirilmiş, ancak 

istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte bir artış (212 - 227 pg/ml) gözlenmiştir. 20-

41 yaş arası, 10 kişide ß-end’in i.v. 4.5 ng/kg/dk dozunda 120 dk infüzyon sonucunda 

plazma glukagon düzeyleri takip edilmiş; ß-end’in glukagon düzeylerini önemli düzeyde 

değiştirmediği ancak 120 dk boyunca  0. dk’ya (başlangıç) göre karşılaştırıldığında hafif 

bir yükselmeye sebep olduğu belirlenmiştir (Guigliano ve ark 1992). Bir diğer çalışmada 

200-250 g canlı ağırlıklı Wistar ratlara 1 gece açlık sonrasında morfin infüzyonu (2 dk 

süresince, 10 mg/kg dozda, i.v.) sonrasında plazma glukagon düzeylerinin 15. dk’da 

azaldığı belirlenmiştir (13 - 6 pmol/L) (p<0.05). Ancak aç bırakılmayan (ad libitum) ratlara 

aynı dozda uygulanan morfin, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli düzeyde 

glukagonun yükselmesini sağlamıştır (p<0.05). Bu bulgulara göre morfinin glukagona 

etkilerinin beslenme düzeyiyle ilgili olduğu sonucuna varılmıştır (Johansen ve ark 1993).  

 Sunulan çalışmada plazma glukagon düzeylerinde istatistiki önemli bir değişiklik 

olmamasına karşın, SD1 grubunda 15. dk  plazma glukagon düzeyleri hafifçe düşerken 

(30.67-28.00 pg/ml) 30. dk’da yükselmiş (33.50- 39.17 pg/ml) (p>0.05), SD2 15. ve 30. 

dk’larda ise düşmüştür (p>0.05) (Tablo 4.2).  

 66



Diyabetik ratlarda ß-end’in plazma glukagonuna etkileriyle ilgili çalışmaya 

rastlanılamamıştır. Wistar ratlarda Zhongwan akupointe elektroakupunktur sonrasında 

plazma ß-end ve insülin düzeylerinin yükseldiği, glukagon düzeylerinin sağlıklılarda ve 

diyabetiklerde etkilenmediği, akupunktur sonrasında endojen ß-end düzeylerinin artışına 

bağlı olarak insülinin arttığı, ancak glukagonun etkilenmediği ileri sürülmüştür (Chang ve 

ark 1999). Tip II diyabetik bireylerde i.v. 2.5 mg ß-end uygulaması sonrasında plazma 

glukagon düzeylerinin uygulamanın 7. dk’sında yükseldiği, 60 dk sonra ise tekrar bazal 

seviyelere indiği görülmüştür (Reid ve ark 1984). 22-30 yaşlarında 8 kişide yapılan diğer 

bir çalışmada (Guigliano ve ark 1987), i.v.  0.05 ve 0.5 mg dozlarda insan ß-end’i 

uygulaması sonucu plazma glukagon düzeyleri 10. ve 70. dk’larda pik yaparak 

yükselmiştir. Sunulan çalışmada STZ-DD2 15. dk plazma glukagon düzeylerinin STZ-

DD1 15. dk glukagon düzeylerinden önemli düzeyde (p<0.05) düşük olduğu belirlendi 

(Tablo 4.3). 

Bu çalışmada, sağlıklı ve STZ-diyabetiklerde insülin düzeylerinde gruplar arasında 

fark görülmemesine karşın, STZ-diyabetik ratlarda insülin düzeyleri (0.237 ± 0.044 ng/ml) 

sağlıklılara (0.726 ± 0.021 ng/ml) göre oldukça düşük (p<0.001), glukagon düzeyleri ise 

STZ-diyabetiklerde yüksek (83.83 ± 5.75 pg/ml), sağlıklılarda düşük  (26.67 ± 5.23 pg/ml) 

(p<0.001) bulundu (Tablo 4.1, Grafik 4.1). STZ-diyabetiklerde insülin düzeylerinin 

sağlıklılara göre düşük olmasının (p<0.001) nedeni, STZ’nin (60 mg/kg, i.p) pankreas 

Langerhans adacıkları beta-hücrelerini tahrip ederek insülin yapımını engellemesidir 

(Yamamoto ve ark 1981, Masiello ve ark 1981). STZ-DD2 grubu 30. dk glukoz 

düzeylerinin STZ-DD1 grubu 30. dk glukoz düzeylerine göre önemli düzeyde düşük 

olduğu (p<0.05) gözlenirken (Tablo 4.3, Grafik 5), insülin düzeylerinde önemli bir fark 

gözlenemedi (p>0.05). STZ-DD1-2 grupları 15. dk ß-end (280.00 ± 124.00 – 207.50 ± 

126.72 pg/ml) (p>0.05) ve  glukoz (416.60 ± 9.93 – 422.67 ± 8.83 mg/dl) (p>0.05) 

düzeyleri birbirine yakın olmasına karşın, STZ-DD1 grubu 30. dk ß-end düzeyleri 503.33 

± 201.19 iken, STZ-DD2 grubu 30. dk ß-end düzeyleri 758.50 ± 246. 27 olarak belirlendi 

(p>0.05) (Tablo 4.3). STZ deneme gruplarında, verilen ß-end dozlarıyla ilişkili olarak, 

plazma ß-end düzeylerinin artmasına karşın, en yüksek artış STZ-DD2 grubu 30. dk’da 

gözlendi. STZ-DD1 grubu 30. dk ß-end düzeyinde (503.33 ± 201.19), plazma glukoz 

düzeyinin değişmediği, STZ-DD2 grubu 30. dk ß-end düzeyindeki yükselmeyle (758.50 ± 

246. 27 pg/ml) (Grafik 4.3) birlikte glukoz düzeyinde düşme (p<0.05) (Tablo 4.3) 

gözlendi. Bu sonuçlara göre STZ-diyabetiklerde Liu ve ark. (1999a) ile Chi ve ark. 
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(2007)’ın ileri sürdüğü gibi yüksek ß-end’in insülinden bağımsız olarak kan glukoz 

düzeylerini düşürdüğü söylenebilir.  

Sonuç:  İntraperitoneal ß-end uygulamasının sağlıklılarda plazma ß-end düzeylerini 

daha fazla oranda artırdığı, yüksek plazma ß-end düzeylerinde plazmadaki ß-end’in azalma 

süresinin uzadığı, STZ-diyabetiklerde ise plazma ß-end düzeylerindeki yükselmenin 

sağlıklılara göre daha yavaş ve az oranda gerçekleştiği, normal (sağlıklı) glukoz 

düzeylerine ß-end’in belirgin bir etkisi görülmezken, yüksek glukoz düzeylerinde (STZ-

diyabetik) ß-end’in plazma glukoz düzeylerini azaltıcı etkisinin insülinden bağımsız olarak 

yüksek plazma ß-end düzeylerinde gerçekleştiği ve STZ-diyabetik ratlarda ß-end’in 

etkilerinin i.v. uygulamalarda  daha açık görülebileceği kanısına varılmıştır. 
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6. ÖZET 

  

S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Biyokimya (VET) Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZİ / KONYA – 2007 

Pınar PEKER AKALIN 

Danışman: Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR 

ß-endorfinin Kan Glukoz Düzeylerine Etkileri 

Endojen opioidlerden olan ß-endorfinin ratlarda i.p. uygulamasının kan ß-endorfin, 

glukoz, insülin ve glukagon düzeylerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu 

çalışmada, 11-12 haftalık, 150-250 g canlı ağırlıklı, 117 adet erkek Sprague-Dawley rat 

kullanıldı. Streptozotosin ile diyabet oluşturmak amacıyla  75 adet rata tek doz 60 mg/kg 

i.p Streptozotosin verilmesinden 2 hafta sonra plazma glukoz düzeyi 250 mg/dl’nin 

üzerinde olanlar diyabetik kabul edilerek çalışmada kullanılmak üzere seçildi.  

Sağlıklı ve streptozotosin-diyabetik ratlar, kontrol ve deneme gruplarını oluşturmak 

için 6’şarlı (14 grup) gruplara ayrıldı. Kontrol gruplarına % 0.9’luk NaCl çözeltisi, deneme 

gruplarına ise 25 µg/kg ve 50 µg/kg olmak üzere 2 farklı ß-endorfin (rat ß-endorfini) dozu 

uygulandı. Her örnekleme zamanı için farklı  hayvan grubu kullanılarak 0. (başlangıç), 15. 

ve 30. dk’larda  thiopental (40 mg/kg) anestezisi altında i.c yolla EDTA, aprotinin ve NaF 

bulunan tüplere kan örnekleri alındı. Glukoz analizleri glukoz oksidaz metodu ile hemen 

yapıldı, hormon analizleri için plazmalar -80oC’de saklandı. Plazma ß-endorfin, insülin ve 

glukagon düzeyleri RIA metoduyla belirlendi.  

Sağlıklı Deneme grupları 15. ve 30. dk plazma ß-end düzeylerindeki artış oranları, 

Streptozotosin-diyabetik Deneme gruplarına göre oldukça yüksekti (p<0.05). Sağlıklı            

deneme gruplarında (normal glukoz düzeylerinde) istatistiksel olarak önemli olmamakla 

birlikte, her iki doz ß-endorfin  plazma insülin düzeylerini yükseltirken, glukagon ve 

glukoz düzeylerini düşürdü (p>0.05). STZ-diyabetiklerde (yüksek plazma glukoz 

düzeylerinde) ise her iki doz ß-endorfin, plazma insülin düzeylerini değiştirmezken, 50 

µg/kg ß-endorfin 15. dk glukagon düzeylerini düşürdü (p<0.05). Streptozotosin-
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diyabetiklerde glukoz düzeylerindeki önemli düşüş (p<0.05), 50 µg/kg ß-endorfin 

verilmesini takiben ß-endorfin düzeylerinin maksimale ulaştığı 30. dk’da gözlendi.  

Sonuç olarak Streptozotosin-diyabetik ratlarda yüksek plazma ß-end düzeylerinin, 

insülinden bağımsız olarak plazma glukoz düzeylerini azaltabileceği kanısına varıldı. 
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7. SUMMARY 

 

The Effects of ß-endorphin on the Levels of Plasma Glucose  

 

The aim of this study was to investigate the effects of ß-endorphin on plasma ß-

endorphin, glucose, insulin and glucagon levels in healthy and Streptozotocin induced 

diabetic rats. A total of 117 male Sprague-Dawley rats which have 150-250 g body weight, 

11-12 weeks old were employed in this study. Insulin dependent diabetes was induced by 

injection of 60 mg/kg Streptozotocin intraperitoneally to 75 rats. Tha rats with plasma 

glucose levels above 250 mg/dl after 2 weeks were accepted as diabetic.  

 Healthy and Streptozotocin induced diabetic rats were divided into control and 

experimental groups (14 groups). Control groups were injected physiological saline as 

vehicle whereas experimetal groups received 25 and 50 µg/kg rat ß-endorphin at 2 

different doses intraperitoneally. By using different animal groups at each time interval, 

under thiopental anesthesia (40 mg/kg), blood samples were taken into tubes containing 

EDTA, aprotinin and NaF by intracardiac puncture at 0. (initial), 15 and 30 min after 

injection of vehicle and ß-endorphin.  

 In healthy experimental groups, the rise of plasma ß-endorphin levels at 15 and 30 

min intervals was more evident from the streptozotocin diabetic experimental groups 

(p<0.05). In healthy experimental groups (at normal plasma glucose levels),                      

ß-endorphin at both doses increased plasma insulin and decreased glucagon and glucose 

levels, however the data was not statistically significant (p>0.05). In streptozotocin 

diabetic experimental groups (with high plasma glucose levels), plasma insulin was not 

changed at both ß-endorphin doses whereas 50  µg/kg ß-endorphin decreased plasma 

glucagon at 15 min (p<0.05). The significant reduction of plasma glucose was seen only at 

30 min by 50 µg/kg ß-endorphin (p<0.05) which the ß-endorphin levels were at maximal. 

As a conclusion, plasma glucose lowering effect of ß-endorphin independantly from 

plasma insulin levels may be seen at streptozotocin diabetic rats with high plasma ß-

endorphin levels. 
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