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ÖZET
Amaç: Çal›flmam›zda, tip 1 ve tip 2 diyabetin patogenezinde oksidatif stresin rolü ve leptinin olas›
etkilerinin incelenmesi amaçlanm›flt›r.
Materyal ve Metod: Denekler dört gruba ayr›ld›; 20 tip 1 diyabet, 40 tip 2 diyabet, 10 genç kontrol
(tip 1 diyabetin kontrolü), 10 yafll› kontrol (tip 2 diyabetin kontrolü) dahil edildi. Ürik asit ve albumin
düzeyleri serum örneklerinde otoanalizör ile, enerji homeostaz› hormonu olan leptin düzeyleri Eliza
yöntemi ile, serum bak›r çinko düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile, antioksidan
durumun göstergesi olarak süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ve lipid peroksidasyonunun
göstergesi olarak malondialdehit (MDA) ve lipid hidroperoksit (ROOH) düzeyleri ile incelendi.
Bulgular: Çal›flmam›zda dikkat çekici sonuçlardan biri; tip 1 diyabet grubu kendi kontrol grubu ile
k›yasland›¤›nda, MDA ve ROOH de¤erlerinin anlaml› bir flekilde artt›¤›, SOD aktivitesinin anlaml› bir
flekilde azald›¤› gözlendi. Tip 2 diyabet grubu kendi kontrol grubu ile k›yasland›¤›nda ise, ROOH
de¤erlerinin anlaml› bir flekilde artt›¤›, MDA düzeylerindeki art›fl›n istatistiksel olarak anlam ifade
etmedi¤i, SOD aktivitesinin anlaml› bir flekilde azald›¤› gözlendi. Leptin düzeyleri aç›s›ndan gruplar
kendi kontrol gruplar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, gruplar aras›nda anlaml› fark bulunamad› ancak tüm
gruplarda leptin ile vücut kitle indeksi (VK‹) aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤u görüldü.
Sonuç: Diyabet, leptin ve oksidatif stres üçlüsü aras›ndaki iliflki oldukça kompleks ve çözümü zor bir
problem gibi durmaktad›r. Dolay›s›yla ileride daha genifl hasta populasyonu kullanarak ve daha fazla
veri taban› oluflturularak yap›lacak çal›flmalar›n konunun aç›¤a kavuflmas›nda rol oynayabilece¤i
düflünülmektedir.
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ABSTRACT
Objective: In this study, we aimed to evaluate the possible effects of leptin and oxidative stress on the
pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes mellitus.
Material and Methods:

Subjects were assigned to four groups: type 1 diabetes group (n=20), type 2
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diabetes group (n=40), young co ntrol (n=10; control group of type 1diabetes), adult control (n=10; control
group of type 2 diabetes). The uric acid and albumin levels were measured in serum samples by
otoanalyzer, leptin; hormone for the energy homeostasis were determined by Elisa method, serum copper
and zinc levels were determined by atomic absorption spectrophotometer, antioxidant status were
determined by superoxide dismutase enzyme activities (SOD) and MDA and ROOH levels were measured
for the markers of lipid peroxidation.
Results: One of the main findings of our recent study was that the increased levels of serum MDA and
ROOH and the decreased levels of SOD levels were observed when type 1 diabetes group was compared
with its control group. Also the statistically increased levels of ROOH, statistically not increased levels of
MDA and statistically decreased levels of SOD were determined when the type 2 diabetes group was
compared with its control group. There were not any statistical significant differences were observed in
both groups for leptin levels when compared with their control groups. However there were a significant
correlation between leptin levels and body mass indexes in all groups.
Conclusion: The observations in our study suggest the idea that the relationship between the diabetes,
leptin and oxidative stress seem to be a complex combination which is not easy to explain it by metabolic
pathways. We need really increased number of patients and data to conclude on those relationships.
Key Words: Diabetes mellitus, oxidative stress, leptin

G‹R‹fi
Diabetes Mellitus dünyada yüksek mortalite
ve morbidite riski tafl›yan hastal›klar›n bafl›nda
gelir (1). Diyabette görülen oksidatif stres,
diyabetin ortaya ç›kmas›ndan ve hastal›¤›n
ilerlemesinden sorumlu tutulmaktad›r (2).
Yap›lan çal›flmalarda, deneysel olarak diyabet
oluflturulan ratlarda ve diyabetik hastalarda
artm›fl oksidatif stresin, afl›r› reaktif oksijen
türleri (ROS) üretimi ve azalm›fl antioksidan
savunma mekanizmas›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›kt›¤› bildirilmifltir (3).
Serbest oksijen radikallerine karfl› savunmada,
hücre içi antioksidan enzimler içerisinde
süperoksit dismutaz (SOD) enziminin ilk
basamak olabilece¤i düflünülmektedir (4).
Diyabette uzam›fl hipergliseminin, SOD enziminin progresif glikasyonuna ve dolay›s› ile
aktivitesinde azalmaya yol açt›¤› düflünülmektedir (5,6). Buna ek olarak ROS’lar›n
sinyal ileticileri gibi davranarak, nükleer
faktör kappa B (NFκB) üzerinden, SOD gibi
antioksidan enzimlerin gen ekspresyonunu
azaltt›¤› düflünülmektedir (7). Ekstraselüler
s›v›larda ise oksidatif hasara karfl› ilk savunmada özellikle ürik asit gibi düflük molekül
a¤›rl›kl› antioksidan moleküllerin arac›l›k
yapt›¤› bilinmektedir (8). Albümin de yap›s›ndaki sistein rezidüsünden dolay› peroksil
radikalleri ile reaksiyona girme ve onlar›
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nötralize etme kapasitesine sahiptir. Ayr›ca
kanda serbest ya¤ asidi transportunda görev
yapt›¤› için, bu özelli¤i de antioksidan savunma için önemlidir (1).
Klasik antioksidanlar›n yan› s›ra diyabette
eser elementlerin de önemli rolleri vard›r.
Bak›r (Cu) ve çinko (Zn), SOD enzim aktivitesi için gerekli olup, diyetteki eksikliklerinin lipid peroksidasyonu ile sonuçland›¤›
çal›flmalarla gösterilmifltir (9). Diyabetik hastalarda Zn eksikli¤i s›kl›kla tan›mlanan bir
tablo olmufltur (10) ve idrarla Zn at›l›m›n›n
sa¤l›kl› bireylerden daha yüksek oldu¤u gösterilmifltir (11). Artm›fl Zn at›l›m›n›n hipergliseminin bir sonucu oldu¤u düflünülmektedir. Antioksidan özelliklerinin yan› s›ra Zn,
insülin sentezi, depolanmas›, sekresyonu
ve hekzamerik yap› bütünlü¤ünün korunmas›nda görev ald›¤› için, eksikli¤inde adac›k
hücrelerinden insülin sal›n›m›n› etkileyece¤i,
bu durumun da tip 2 diyabetteki sorunlar›
artt›raca¤› düflünülmektedir. Redoks-aktif bir
metal olan Cu, oksidatif hasar› bafllatabilme
kapasitesine sahiptir. Yüksek konsantrasyonda lipidler, proteinler ve DNA’da oksidatif
hasara yol açar. Ancak Cu-Zn SOD enziminin bir parças› olmas› dolay›s›yla, optimal
antioksidan savunma mekanizmas› için Cu’ya
gereksinim vard›r ve Cu konsantrasyonlar›ndaki düflüfllerin vücudun oksidatif stresle
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bafl edebilme gücünü azaltabildi¤i düflünülmektedir.
Leptinin glukoz homeostaz›nda ve olas›l›kla
da genel obezite ile iliflkili metabolik sendromlar›n (insülin direnci, tip 2 diyabet gibi)
patogenezinde rol oynad›¤› araflt›rmac›lar›n
savlar› aras›nda yer almaktad›r. Leptin hormonu, ifltah ve enerji metabolizmas›n›n
düzenlenmesinin yan›nda birçok hormonla
iliflkili olup, vücut homeostaz›n›n sa¤lanmas›nda çok önemli görevler üstlenmektedir.
Bunun yan›nda son y›llarda yap›lan çal›flmalarda hem diyabetojenik hem de antidiyabetojenik özellikler gösterdi¤i ve serbest
radikal üretimi ile iliflkili oldu¤u bildirilmifltir (12-14). Örne¤in birçok çal›flmada leptin
tedavisinin normal ve diyabetik ratlarda insülin duyarl›l›¤›n› artt›rd›¤› ve genetik obez
farelerin (ob/ob fare) diyabetik fenotipini
düzeltebildi¤i rapor edilmifltir (13). Di¤er
taraftan, baz› araflt›rmac›lar leptinin insan
karaci¤er hücre kültürlerinde, izole rat adipositlerinde ve kas hücrelerinde insülinin
etkilerini bozdu¤unu göstermifllerdir (12).
Obez insanlarda leptin rezistans› nedeniyle
leptinin β-hücrelerinde glukoz arac›l› insülin
sekresyonunu önleme özelli¤i ortadan kalkmakta ve ortaya ç›kan kronik hiperinsülineminin insülinden ba¤›ms›z diyabetin patogenezinde rol oynad›¤› bildirilmektedir (12,15).
Bu bilgiler ›fl›¤› alt›nda çal›flmam›zda, tip 1
ve tip 2 diyabetin patogenezinde oksidatif
stresin rolü ve diyabette artt›¤› düflünülen
oksidatif stres tablosuna leptinin olas› etkilerinin incelenmesi amaçlanm›flt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›flma, Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
T›bbi Biyokimya Anabilim Dal› Araflt›rma
Laboratuvar›nda gerçeklefltirilmifltir. Çal›flmaya kat›lan diyabet hastalar› Gazi Üniversitesi
Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
Endokrinoloji poliklini¤inde tedavisi ve takibi
yap›lan açl›k kan flekeri düzeyi tam regüle
edilememifl hastalar aras›ndan seçildi. Sigara içen, ek hastal›k öyküsü bulunan ve antiCilt 6, Say› 3, Aral›k 2008

diyabetik ilaç d›fl›nda ilaç kullananlar çal›flma d›fl›nda tutuldu. Tip 1 ve tip 2 diyabetik
hasta yafl gruplar›na uygun olarak iki kontrol
grubu oluflturuldu. Kontrol gruplar› Check-up
merkezine gelen kifliler ve T›bbi Biyokimya
Anabilim Dal› personeli aras›ndan seçildi.
Kontrol gruplar›, kronik hastal›k öyküsü ve
ilaç al›m öyküsü olmayan sa¤l›kl› bireylerden
oluflturuldu.
20 tip 1 diyabet, 40 tip 2 diyabet, 10 genç
kontrol (tip 1 diyabetin kontrolü), 10 yafll›
kontrol (tip 2 diyabetin kontrolü) çal›flmaya
dahil edildi. Tip 1 diyabet hastalar›n›n tamam› insülin tedavisi alt›ndayd›. Tip 2 diyabet
hastalar›nda ise, 20 hasta insülin, 18 hasta
oral antidiyabetik (OAD), 2 hasta ise insülin
+ OAD tedavisi almaktayd›.
Numunelerin Toplanmas›
Hasta ve kontrol kanlar› bir gece açl›k sonras› sabah saat 9-10 aras› al›nd›ktan sonra
santrifüj edilerek (3500 rpm, 10 dak.), serumlar› ayr›ld›. Serumlar birkaç numuneye bölünerek ependorflara konuldu ve -80°C’de saklanmak üzere çal›flma gününe kadar muhafaza edildi.
Yöntemlerin Uygulanmas›
Serum Süperoksit Dismutaz (SOD)
Aktivi tesinin Ölçümü
Serum SOD aktivitesi ksantinin, ksantin oksidaz
(XO) ile O 2- . oluflturmas› ve oluflan O2- ’nin
nitroblue tetrazolium (NBT) ile reaksiyonu
sonucu meydana gelen renkli bilefli¤in renk
fliddetinin spektrofotometrede ölçülmesi
esas›na dayanan Sun ve ark.'n›n (1988)
metodu ile çal›fl›ld› (16). Sonuçlar U/ml cinsinden verildi.
Se rum Malondialdehit (MDA) Düzeylerinin
Ölçümü
Serum MDA düzeyleri, lipid peroksidasyon
ürünü olan M DA’n›n, tiobarbitürik asit (TBA)
ile reaksiyona girerek 532 nm’de maksimum
absorbans veren renkli bir kompleks oluflturmas› esas›na dayanan Mihara ve Uchiyama
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(1978)’n›n metodu ile spektrofotometrik
olarak çal›fl›ld› (17). Sonuçlar, nmol MDA/ml
olarak verildi.
Ferrous Oxidation/Xylenol Orange (FOX)
Tayini

ürik asit (mg/dl); ürikaz-peroksidaz sistemine dayal› metodla; albümin (g/dl) düzeyi ise
bromkrosol yeflili ile oluflturdu¤u renkli
bileflik üzerinden ölçüldü.
Sonuçlar›n Analizi

Lipid hidroperoksit düzeyleri, Fe+2 ’nin asidik
ortamda lipid hidroperoksitler (ROOH) taraf›ndan okside edilerek Fe +3’e çevrilmesi ve
oluflan Fe +3’ün xylenol orange ile kompleks
yaparak 560 nm’de görünür ›fl›k veren renkli
bir bileflik oluflturmas› esas›na dayanan
Nourooz-Zadeh J’nin FOX metodu ile çal›fl›ld› (18). Sonuçlar µM olarak hesapland›.

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 11 program› kullan›larak yap›ld›. Gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›nda Mann-Whitney U ve Kruskal
Wallis istatistik programlar› kullan›ld›. Sonuçlar ortalama ± standart sapma (ort ± SD)
fleklinde verildi. P de¤eri 0.05’den küçük
olan tüm sonuçlar istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Serum Leptin Düzeylerinin Ölçümü

BULGULAR

Assay Design’›n Human Leptin TiterZyme
Enzyme Immunometric Assay (EIA) kiti ile
Eliza cihaz›nda ölçüm yap›ld›. Sonuçlar ng/ml
olarak verildi.

Çal›flma Gruplar›n›n Temel Karakteristik
ve Biyokimyasal Özellikleri

Serum Cu Düzeylerinin Ölçümü
Serumlar TCA ile muamele edilerek vortekslendi ve santrifüj edildi. Elde edilen süpernatanlar 1/2 oran›nda ultra saf su ile dilue
edilerek atomik absorbsiyon spektrofotometresinde analiz edildi (19,20). Sonuçlar
µg/dl olarak verildi.
Serum Zn Düzeylerinin Ölçümü
Serumlar TCA ile muamele edilerek vortekslendi ve santrifüj edildi. Elde edilen süpernatanlar 1/3 oran›nda ultra saf su ile dilue
edilerek atomik absorbsiyon spektrofotometresinde analiz edildi (19). Sonuçlar µg/dl
olarak verildi.
HbA 1C Düzeylerinin Ölçümü
HbA1C (%) ölçümü Spectra System SCM 1000
HPLC cihaz›nda, Shimadzu SPD-10A VP UV
dedektörü ile yap›ld›.
Açl›k Kan fiekeri (AKfi), Ürik asit,
Albümin Düzeylerinin Ölçümü
Serumlar AEROSET-Abbott otoanalizöründe
çal›fl›ld›. Cihazla uyumlu kitler kullan›ld›.
AKfi (mg/dl); glukoz oksidaz metodu ile,
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Tip 1 diyabet hastalar›n›n yafl›, Tip 2 diyabet
hastalar›ndan anlaml› olarak düflüktür (s›ras›yla; 25.50 ± 5.54 ve 53.68 ± 7.25 y›l). Her
iki gruptaki diyabetik hasta serum AKfi ve
HbA1c düzeyleri kontrol gruplar›na göre oldukça yüksek bulunmufltur (p<0.05, Tablo 1).
Diyabetik hastalardaki yüksek HbA 1c düzeyleri bu hastalar›n son haftalarda devaml›
yüksek hiperglisemiye maruz kald›klar›n›
göstermektedir.
Hasta ve kontrol gruplar›n›n serum leptin
düzeyleri ve vücut kitle indeksleri (VK‹) aras›nda yüksek derecede pozitif iliflki bulunmufltur ancak diyabetik hasta gruplar› ile
kendi kontrol gruplar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir fark gözlenememifltir.
(Grafik 1, 2, 3, 4, Tablo 1).
Çal›flma Gruplar›n›n Serum Lipid
Peroksidasyon Düzeyleri
Tip 1 diyabet hastalar› kendi yafl gruplar›na
uygun genç kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› derecede
yüksek serum ROOH ve MDA düzeylerine
sahip olduklar› görülmüfltür (p<0.05, Tablo
II). Benzer flekilde tip 2 diyabet hasta serum
ROOH düzeylerinin yafll› kontrol grubuna
k›yasla istatistiksel olarak anlaml› derecede
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Grafik 1. Tip 1 diabet hastalar›nda VK‹, leptin iliflkisi.
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Grafik 2. Genç kontrol grubunda VK‹, leptin iliflkisi.
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Grafik 3. Tip 2 diabet hastalar›nda VK‹, leptin iliflkisi.

Grafik 4. Yafll› kontrollerde VK‹, leptin iliflkisi.

Tablo 1. Tip 1 ve Tip 2 diabet hasta ve referans gruplar›n›n demografik ve biyokimyasal profilleri (ort ± SD).
Parametreler
Kifli Say›s›
Cinsiyet (K/E)

Genç Kontrol

Tip 1 Diabet

Yafll› Kontrol

Tip 2 Diabet

10

20

10

40

7/3

13/7

6/4

23/17

Yafl (y›l)

25.20 ± 3.85

25.50 ± 5.54

54.60 ± 5.91

53.68 ± 7.25

VK (kg/m2 )

22.40 ± 4.42

23.33 ± 2.63

26.10 ± 2.55

28.92 ± 4.85*

-

6.90 ± 4.75

Diabetin süresi (y›l)

5.47 ± 0.34

12.16 ± 6.62

HbA1C (%)

5.06 ± 0.68

AKfi (mg/dl)

83.90 ± 6.50

207.55 ± 72.79*

91.70 ± 10.07

197.20 ± 62.23*

4.17 ± 2.81

6.69 ± 4.05

9.87 ± 4.89

9.62 ± 6.38

Leptin (ng/ml)

8.88 ± 2.28*

-

8.70 ± 1.68*

*P<0.05 Kendi kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda.
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Tablo 2. Tip 1 ve Tip 2 diabet hasta ve referans gruplar›n›n oksidatif stres durumlar› (ort ± SD).
Parametreler

Genç Kontrol

Tip 1 Diabet

Yafll› Kontrol

Tip 2 Diabet

ROOH (µM)

10.22 ± 3.09

16.02 ± 5.66*

10.06 ± 2.81

22.31 ± 9.04*

4.22 ± 0.69

6.41 ± 1.59*

5.68 ± 1.35

MDA (nmolMDA/ml)
SOD (U/ml)
Cu ( µg/dl)
Zn (µg/dl)

6.59 ± 2.20

3.80 ± 1.45*

6.22 ± 1.31

128.12 ± 16.4

115.21 ± 22.4*

134.88 ± 10.7

95.10 ± 15.98

7.38 ± 1.92
4.24 ± 1.56*
123.42 ± 19.1

84.68 ± 20.7

98.74 ± 26.2

Ürik asit (mg/dl)

4.15 ± 1.40

3.21 ± 0.71

4.31 ± 1.25

78.32 ± 19.1*
3.55 ± 1.02

Albümin (g/dl)

4.56 ± 0.28

4.29 ± 0.39

4.50 ± 0.20

4.22 ± 0.45

*P<0.05 Kendi kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda.

yüksek olduklar› gözlenirken, MDA düzeylerindeki art›fl›n anlaml› olmad›¤› görülmektedir (Tablo 2).
Çal›flma Gruplar›n›n Serum Antioksidan
Durumlar›
Tip 1 ve tip 2 diyabet hasta gruplar› kendi
yafl gruplar›na uygun kontrol gruplar› ile
karfl›laflt›klar›nda istatistiksel olarak anlaml›
derecede düflük serum SOD düzeylerine sahip
olduklar› görülmüfltür (p<0.05, Tablo 2).
Serum Cu düzeylerinde, tip 1 diyabet
grubunda kendi yafl gruplar›na uygun genç
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak
anlaml› bir azalma gözlenirken, tip 2
diyabet grubunda kendi yafll› kontrolüne
göre gözlenen azalman›n istatiksel olarak
anlaml› olmad›¤› görülmüfltür. Serum Zn
düzeylerinde ise her iki diyabet grubunda
kontrol gruplar›na k›yasla azalma görülürken,
bu azalma sadece tip 2 diyabet grubunda
istatistiksel olarak anlaml›d›r (Tablo 2).
Tip 1 ve 2 diyabette serum albümin ve ürik
asit düzeylerinde her iki grupta kontrol gruplar›na göre azalma gözlenmesine karfl›n bu
azalman›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› gözlenmifltir (Tablo 2).
TARTIfiMA
Deneysel olarak diyabet oluflturulan ratlarda
ve diyabetik hastalarda serbest oksijen radikallerinin ve lipid peroksidasyonunun önemli
derecede artt›¤› gösterilmifl ve oksidatif stresin diyabet etiyolojisinde ve ilerlemesinde
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rolü oldu¤u bildiri lmifltir (21). Uzam›fl oksidatif stresin ve antioksidan kapasitede görülen
de¤iflikliklerin, diyabetin kronik komplikasyonlar›n›n ortaya ç›k›fl› ile de iliflkili oldu¤u
düflünülmektedir (22). Diyabet ve komplikasyonlar›n›n patogenezinde rol oynayan artm›fl
oksidatif stresin kayna¤› olarak; kronik hiperglisemiye sekonder glukozun otooksidasyonu,
sorbitol yolunun aktivitesi ve bu yolda NADPH
tüketimi, proteinlerin progresif glikasyonu
ve sonunda AGE oluflumu, hipergliseminin
yol açt›¤› psödohipoksi hali, protein kinaz
C’nin aktivasyonu, enerji metabolizmas›ndaki de¤iflikliklerden kaynaklanan metabolik stres gibi çeflitli mekanizmalar gösterilmifltir (1,3,23,24). Bunlara ilave olarak
hipergliseminin hem ROS üretimini artt›rd›¤›
hem de do¤al antioksidan savunma mekanizmas›n› bozdu¤u bildirilmifltir (25).
Çal›flmam›zda, tip 1 ve tip 2 diyabet hastalar›nda oksidatif stres durumunu de¤erlendirmek üzere antioksidan enzim SOD, kofaktörleri Cu, Zn, hücre d›fl› antioksidanlar
albümin ve ürik asit ile peroksidasyonun
göstergesi olarak MDA ve organik hidroperoksitler incelendi. Oksidatif stres durumunun de¤erlendirilmesinin yan› s›ra, leptinin
karbohidrat metabolizmas›ndaki düzenleyici
rolü, insülin direnci ve diyabetin etiyolojisinde rol oynad›¤›n› öne süren çal›flmalar
nedeniyle serum leptin düzeylerinin de ölçümü yap›ld›.
Birçok araflt›rmac› diyabetik hastalarda lipid
peroksidasyon ürünlerinin artt›¤›n› bildirirTürk Klinik Biyokimya Dergisi
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ken (1), bir k›sm› da lipid peroksidasyonunda anlaml› bir art›fl›n olmad›¤›n› bildirmifllerdir (26). Çal›flmam›zda Tip 1 diyabet grubunda lipid peroksidasyon ürünleri (ROOH,
MDA) genç kontrol grubuna göre anlaml›
olarak artm›flt›r. Tip 2 diyabet grubunda ise
yafll› kontrole göre ROOH’da anlaml› bir
art›fl gözlenirken, MDA’daki art›fl anlaml›
de¤ildir. Sundaram ve ark. (9)’n›n yapm›fl
oldu¤u çok say›da hastan›n de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan önemli olan, 467 tip 2 diyabet
hastas›n›n dahil oldu¤u çal›flmada, hasta
plazma ve eritrosit lipid peroksidasyonlar›n›n anlaml› olarak yükseldi¤i bulunmufltur.
Yap›lan bir baflka çal›flmada Griesmacher
ve ark. (27), tip 1 ve tip 2 diyabet gruplar›nda serum lipid peroksidasyon düzeylerini
karfl›laflt›rm›fllar ve her iki grupta da serum
lipid peroksidasyon düzeylerinin kontrol
grubundan yüksek oldu¤unu bulmufllard›r.
Antioksidan enzimler içerisinde SOD enziminin serbest oksijen radikallerine karfl› savunmada ilk basamak olabilece¤i ve hücreler
ya da organizmalar oksidatif strese maruz
kald›¤›nda hemen indüklenebilece¤i düflünülmektedir (4). Genel olarak, yap›lan çal›flmalarda SOD aktivitesinin diyabette düfltü¤ü
(9,28-31) gözlenmekle birlikte de¤iflmemifl
(1,32) ya da artm›fl SOD aktiviteleri bildirilen çal›flmalar da mevcuttur. SOD aktivitesinin bafllang›çta artmas›n›n, O2- ’nin artm›fl
üretimine, daha sonraki düflmenin ise enzimin glikasyonuna ve/veya H 2O2 birikimine
ba¤l› olabilece¤i düflünülmektedir (5,6). Bizim
çal›flmam›zda tip 1 ve tip 2 diyabet gruplar›
kendi kontrol gruplar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
diyabetik SOD aktivitelerinin anlaml› olarak
azald›¤› bulunmufltur. Bulgular›m›zla paralel
olarak, daha önce STZ/alloksan ile indüklenen diyabetik rat karaci¤erinde yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalarda, redükte glutatyon, glutatyon peroksidaz, SOD ve katalaz gibi antioksidanlar›n azald›¤› bildirilmifltir (28-31,33).
Bu çal›flmada ise di¤er antioksidan enzimlerin durumu bilinmemekle birlikte, azalm›fl
SOD aktivitesinin artm›fl lipid peroksi dasyonunun bir sonucu olabilece¤i düflünülmekCilt 6, Say› 3, Aral›k 2008

tedir. Buna ilave olarak SOD enziminin aktivitesi için gerekli olan Cu ve Zn düzeylerine
bak›ld›¤›nda, her iki diyabet grubunda da
kendi kontrollerine k›yasla azalma gözlenmifltir. Tip 2 diyabet grubunda Zn düzeylerindeki anlaml› azalmaya daha yüksek lipid
peroksidasyon düzeylerinin efllik etmesi, Zn
eksikli¤inde özellikle bu hasta grubunda
sorunlar›n artaca¤› görüflünü desteklemektedir.
Serum SOD ölçümünün yan› s›ra antioksidan kapasiteyi göstermek amac›yla serum
ürik asit ve albümin düzeyleri de çal›fl›lm›flt›r.
Kendi kontrol gruplar›na k›yasla tüm diyabet
gruplar›nda, serum ürik asit ve albümin düzeylerinde azalma e¤ilimi olmas›na karfl›n
bu azalma istatistiksel olarak anlaml› düzeyde de¤ildir. Azalm›fl serum ürik asit düzeylerinin diyabette renal tübüllerde glukoz
nedeniyle artm›fl fraksiyonel at›l›m›n bir
sonucu oldu¤u düflünülmektedir.
Leptin üretiminde defekt görülen ob/ob farelerin diyabetik olmalar› ve insülin direnci
göstermeleri nedeniyle, leptinin glukoz homeostaz›nda ve olas›l›kla da genel obezite
ile iliflkili metabolik sendromlar›n (insülin
direnci, tip 2 diyabet gibi) patogenezinde
rol oynad›¤› düflünülmektedir. Bu çal›flmada
tip 1 diyabetik hasta grubunun leptin düzeyleri kontrol grubundan yüksek seyretmekle
birlikte bu yükseklik istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir. Azar ve ark.(34)'n›n yapt›¤›
çal›flma sonuçlar›na göre tip 1 diyabette serum
leptin düzeylerinin bafll›ca belirleyicilerinin
cinsiyet ve vücut ya¤ kütlesi oldu¤u ifade
edilmifltir. Soliman ve ark. (35)'n›n yapt›klar›
bir baflka çal›flmada ise çocuklarda tip 1
diyabet ile serum leptin konsantrasyonlar›
aras›ndaki iliflki incelenerek, yeni tan› alm›fl
tip 1 diyabetli çocuklarda serum leptin düzeylerinin normal çocuklardan anlaml› olarak
düflük oldu¤u bulunmufltur. Bu çocuklarda
insülin tedavisi bafllad›ktan sonra leptin
düzeylerindeki yükselmeye ba¤l› olarak, bu
duruma kronik olarak yüksek serum insülin
seviyelerinin neden oldu¤u düflünülmüfltür.
Tip 2 diyabet hastalar› ile normoglisemik
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kiflilerin leptin konsantrasyonlar› aras›nda
fark olup olmad›¤› hala tart›fl›lan bir konudur,
çünkü yap›lan çal›flmalar birbiri ile çeliflkili
sonuçlar aç›klamaktad›r (36). Çal›flmalar
aras›ndaki bu çeliflkili sonuçlar›n, hastalar›n
yafllar›, cinsiyetleri, beslenme al›flkanl›klar›,
tedavilerindeki çeflitlilikler, vücut ya¤ kütlelerinin da¤›l›m›ndaki farkl›l›klar, obezitelerinin dereceleri gibi etkenler nedeniyle ortaya
ç›kt›¤› düflünülmektedir (37). Bizim çal›flmam›zda hasta ve kontrol gruplar›n›n serum
leptin düzeyleri ile VK‹ aras›nda kuvvetli
korelasyon bulunmaktad›r, ancak hem tip 1
hem de tip 2 diyabet hastalar› ile sa¤l›kl›
bireyler aras›nda leptin düzeyleri yönünden
fark olmad›¤› gösterilmifltir. Daha önce taraf›m›zdan yap›lan ve yay›n aflamas›nda olan
bir çal›flmam›zda, deneysel olarak tip 1 diyabet oluflturulmufl rat serumlar›nda leptin
düzeylerinin diyabet grubunda kontrole göre
anlaml› derecede azalm›fl oldu¤u ve leptin
düzeylerinin insülin düzeyleri ile ilintili olabilece¤i gösterilmifltir. Bu çal›flmam›zdaki
sonuçlar da diyabetik hastalardaki leptin
düzeylerinin, diyabetin süresi, fliddeti ve insülin
düzeyleri ile iliflkili olabilece¤ini düflündürmektedir. Son y›llarda yap›lan çal›flmalarla
leptinin serbest radikal üretimine katk›s›
oldu¤u düflünülmektedir. Yamagishi ve ark.
(14), 2001 y›l›nda yay›nlanan çal›flmalar›nda,
ilk kez leptinin mitokondrial süperoksit üretimine neden oldu¤unu göstererek, hiperleptineminin obez diyabetik kiflilerde afl›r›
ROS üretimi yoluyla ateroskleroz oluflumunu
h›zland›rd›¤›n› öne sürmüfllerdir. Görüldü¤ü
gibi leptinin diyabetojenik mi, antidiyabetojenik mi oldu¤u yolundaki tart›flmalara, diyabetin baz› komplikasyonlar›na hiperleptineminin ROS arac›l›¤›yla katk›s› oldu¤u yolundaki hipotezler de efllik etmeye bafllam›flt›r.
Çal›flmam›zda gruplarda leptin düzeyleri ile
lipid peroksidasyonu, SOD aktivitesi ya da
diyabetin göstergesi olan HbA1c aras›nda
herhangi bir iliflki gösterilememifltir.

ve birbirleriyle çeliflkili sonuçlar, sorunu
daha da karmafl›k bir hale getirmektedir.
‹leride daha genifl hasta populasyonu kullan›larak ve daha fazla veri taban› oluflturularak yap›lacak çal›flmalara ger eksinim oldu¤u düflünülmektedir.

Sonuç olarak; diyabet, leptin, oksidatif stres
üçlüsü aras›ndaki iliflki oldukça kompleks ve
çözümü zor bir problem gibi durmaktad›r

12. Ceddia RB, Koistinen HA, Zierath JR, Sweeney G.
Analysis of paradoxical observations on the
association between leptin and insulin resistance.
FASEB J 2002; 16: 1163-76.
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