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Çok basitleştirilmiş bir örnekle inslin direncine 
alternatif bakışımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bu örneği tıp dışı meslek gruplarındaki kişilere 
insülin direncini anlatırken kullanıyorum ama 
bakışımı da en yalın şekliyle bu örnekle açıkla-
yabildiğim için hoşgörünüze sığınıyorum.  

İnsülin direnci vücudumuzun bir hormonu olan 
insüline karşı yine vücudumuz hücrelerinin di-
renç göstermesidir. Pankreasımızdan insülin 
salgılanmasının amacı hücrelere glukozun gir-
mesini sağlamak ve glukozun hücre içerisinde 
metabolizmasını hızlandırmaktır.  Bu enerji ha-
yatın devamı için şarttır. O yüzden de glukoz ve 
insülin hayatın devamı için şart olan 2 maddedir. 
Vücudumuzu bir otele benzetir, yiyecek içecek 
ambarını midemiz, mutfağı karaciğerimiz, kori-
dorları kan damarları, odaları hücrelerimiz, oda-
lardaki müşterileri de hücrelerin faaliyeti gibi 
hayal edersek; glukoz mutfakta hazırlanmış bir 
yemek, insülin de elinde yemek tepsisi ile oda-
lara servis yapan bir garson gibi düşünülebilir. 
Garson odaların kapılarını çaldığında kendisine 
hemen kapı açılmakta ve hiç direnç gösterilme-
den yemek içeriye alınmaktadır. Nasıl ki ihtiyaç 
miktarında yemek servisinin yapıldığı, odaların-
da kapasitesine uygun müşterileri bulunan bir 
otelde garsonların yemekleri iletmesine hiç bir 
direnç olması beklenmez ise günlük aktiviteleri-
ne uygun gıda tüketen bir kişide de insüline karşı 
hücrelerin bir direnç göstermesi söz konusu de-
ğildir.

İnsülin direnci bir nevi vücudun kendini koruma 
altına alması demek

Sağlıklı bir kişide hücreler faaliyetleri için ener-
ji olarak glukozu  kullanacakları için glukozu 
sunan insüline karşı hiçbir direnç göstermezler. 
İnsülinin glukozu hücreye her sunuşunda ona 
büyük bir hassasiyet gösterir ve glukozu içeriye 
alırlar. Otel örneğimize geri dönersek garsonun 
her kapı tıklatmasında o odanın kapısı açılır ve 
yemek içeriye alınır.  Ama eğer sürekli yemek 

servisi yapılır, ihtiyaçtan fazla yemek odalara 
gönderilir ise veya müşterisi azalmasına (akti-
vitesi azalan kişi örneği) rağmen bol bol yemek 
servisi devam ederse garsonlara artık her çaldık-
larında kapı açılmamaya başlar. Yani onlara karşı 
bir direnç gelişir. İnsan fizyolojisine baktığımız-
da aşırı beslenen ve/veya aktivitesi çok azalan 
kişilerin hücreleri de insülinin getirdiği aşırı 
glukozu “benim hücre içinde glukoza ihtiyacım 
kalmadı, hatta daha fazla olursa içeriyi rahatsız 
edecek” diyerek almak istemez. Artık çalınan 
kapıyı hemen açmamaya, insülinin uyarılarına 
direnç göstermeye başlar. İşte insülin direnci bu-
dur. Bir süre sonra artık insülin daha fazla salınsa 
bile hücreler insülin dirençlerini koyarak gluko-
zu içeri almaz olurlar ve böylece kanda glukoz 
yükselir. Bundan sonra da glukozüri gibi diğer 
adaptasyon mekanizmaları devreye girer. Eğer 
insüline direnç gösterilmese ve hücreler gelen 
bütün glokuzu insülinin her kapıyı çalışında içe-
riyi alsa, bozuk yaşam tarzı olan, aşırı ve den-
gesiz beslenen hareketsiz kişilerin hücreleri bu 
yükden dolayı hızla ve erkenden tahrip olurdu.

Acaba, “tedavi edilmesi gereken bir metabolik 
bozukluk” gibi gördüğümüz insülin direnci as-
lında bu klasik bakışın tam tersine “homeosta-
zisi koruyucu bir biyolojik adaptasyon mekaniz-
ması” mı?  Esas olan bu koruyucu adaptasyon 
mekanizmasının gelişmesine yol açan etkenlerin 
yani bozuk olan yaşam tarzının düzeltilmesi ol-
mamalı mıdır? Yaşam tarzını düzeltemeyenlerde 
biyokimyasal parametreleri düzeltme kaygısıyla 
insülin direncinin giderilmesi yarar değil zarar 
mı getirir? 

Üzerinde düşünmeye ve araştırmaya değer gibi 
görünüyor.

Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Metabolik Sendrom Derneği Başkanı

İNSÜLİN DİRENCİ:
DoSt mu DÜşmaN mı?

DAHA KİLOLU BİR DÜNYAYA DOĞRU 
SON HIZLA…
Bazı sorunlar vardır, aslında çözümleri çok basittir. Herkes bi-
lir ne yapılması gerektiğini. Ancak belirleyen faktörler o kadar 
çoklu ve çarpıcıdır ki bir türlü çözümü gerçekleştiremezsiniz.

Obezite de bunlardan biri. Tek çözümün az yemek, çok hare-
ket etmek olduğunu hepimiz biliyoruz ancak obezitede dünya 
prevalansı, yaptığımız uygulamaların hiçbirinin etkin olmadı-
ğını gösteriyor.  

1997 TURDEP sonuçlarından günü-
müze değişen ne oldu diye sorarsak, 
çok zayıfların oranı (BKİ<18 kg/
m2) % 2 ‘den % 1’e düştü. Normal 
kiloluların oranı (BKİ 18.5 – 24.9 
kg/m2) % 46 iken % 26’ya gerile-
di. “Owerweight” (Balıketi) (BKİ 
25 – 29.9) diye adlandıracağımız 
grup çok değişmedi (% 35 ve % 37). 
Ancak obezlerin (BKİ 30 – 34.9 kg/
m2) oranı % 16’dan % 24’e; morbid 
obezlerin (BK 35 – 39.9 kg/m2) % 
5’den % 9’a kadar çıktı.

Peki nerede duracak bu gidiş? Doğ-
rusunu söylemek gerekirse köklü, 
uzun döneme dayanan çözümler 
üretmedikçe duracağı falan yok. 
Sevgi ve önem verme göstergesinin 
karşısına yemek yedirmek olduğu 
bir kültürümüz var. Buna binlerce 
farklı lezzetin varolduğu topraklarda 
yaşadığımızı eklersek, elimizde obe-
ziteyi engelleyecek tek faktörün hareket olarak kaldığı bir tablo ortaya çıkıyor.  Gelişen teknoloji 
ve “modern gönüllü kölelik sistemi” olarak nitelendirilecek çalışma hayatının, kimseye egzersiz 
yapacak zaman bırakmaması sorunu çıkmaza sokuyor.  Bunu en çarpıcı örneği erkeklerdeki obe-
zite artışı. 1997’den 2011’e kadınlarda obezite artışı % 34 iken bu oran erkeklerde % 107. Çalışma 
saatlerinin daha az olduğu, ev yemeklerinin ya sefertası getirilerek veya eve gidilerek yendiği, 
araba sayısı kısıtlı olduğu yaşam yıllarından, insanların köle gibi sabahın çok erken saatlerinden 
gece çok geç saatlere kadar, cumartesi – pazar demeden çalışıldığı yıllara geldik. “Gündelik ya-
şamını anlat” dediğimizde oraya otuz dakikalık bir egzersiz süresi koyamadığımız hasta sayısı 
özellikle erkeklerde ve genç çalışan kadınlarda çok fazla.  Kırsal alanda durum farklı mı? Gene 
TURDEP verileri bize kırsal alan ve kentsel alanda yaşayanlar arasında kilo açısından çok da fark 
olmadığını ortaya koydu. Bu şaşılacak bir durum mu? Tabii ki hayır. Köydeki yaşayan da benim 
gibi büyük çiftliklerde hazırlanmış besi tavuklarını, çiftlik yumurtalarını ve “modern” tarım yön-
temleriyle üretilmiş sebze-meyvaları yiyor. Beslenme açısından farkımız yok. Hepimiz çok, bol 
ve her mevsim herşeyi yiyebilmek adına “ucube” gıdalar yiyoruz.

Çözüm adına ne yapıyoruz? Benzin motorlu bir arabanın deposuna motorin koyup, “Acaba niye 
gitmiyor?” diye dönüp tekerleği ile uğraşan insanların haline benziyor durumumuz.  Medikal 
açıdan insanları tuvaletten çıkarmayan ilaçlardan leptin duyarlaştıcılara kadar farklı seçenekler 
bulmaya çalışıyoruz. Paramedikal yöntemler üzülerek söylemek gerekirse insanları çok daha fazla 
cezbediyor. Gerçekten çok akıllı insanların kilo verme kamplarına büyük paralar verip günde 2 
kez lavman yaptırma çözümünü tercih etmelerinin altındaki düşünceyi mutlaka anlamamız ge-
rekiyor. Belli endikasyonlara çözüm olabilecek cerrahi yöntemlerin bazı sorumsuzlarca istismar 
edilmesi, bunu etik ve doğru bir şekilde yapan hekimlerin de işini zorlaştırıyor. Uzun sözün kısası 
şu andaki durum kaostan ibaret ve sonuç maalesef başarısız.Obezite konusuna çoklu bakış açıları 
getiren gruplar kurmak zorundayız. Ekipte beslenme uzmanı, psikolog – psikiyatr, egzersiz uzma-
nı, göğüs hastalıkları uzmanı, bariatrik cerrah gibi farklı disiplinlerin biraraya geldikleri Obezite 
Çalışma Grupları zor vakaların çözümünde yardımcı olabilirler.

İnsan vücudu harikadır. Yapılması gereken şeyleri yapar, yapılamaması gerekenleri yapmazsanız 
size çok az sorun üretir. Kabul etmemiz gerekir: Biz birşeyleri yanlış yapıyoruz. Yaptıklarımızın 
etkilerini azaltmak adına kısa vadede günümüzde üzerinde çalışılan çözümlerin doğru olanları 
kullanılabilir veya yararlı olanları geliştirilebilir ama uzun vadede tek çözümümüz doğanın kural-
larını bozmadan yaşamak.

Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

GÜNE PİLATES İLE BAŞLIYORUZ.
Güne zinde başlamak, zihnimizi açmak ve vücudumuzu 
dinç tutmak için  hepinizi birlikte Pilates yapmaya, sporu 
hayatımıza sokmaya davet ediyoruz.



MEDYADAKİ KOLESTEROL TAR-
TIŞMASI HASTALARIN KAFASINI 
KARIŞTIRSA DA İLAÇ KULLANI-
MINDA AZALMAYA YOL AÇMADI

BİR DİRHEM ET
BİN AYIP ÖRTER

Geçtiğimiz aylarda medyada yer alan kolesterol ilaçlarıyla ilgi-
li tartışma insanların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Barem 
Research‟ün yaptığı Kolesterol Araştırması‟na katılanların yüz-
de 42‟si “Kolesterol ilaçlarının yararı veya zararı konusunda ka-
fam karıştı. Her iki görüşü savunan hekimlere de tam olarak ina-
namadım” yanıtını verdi. Araştırma sonuçları bizim de hekim 
olarak hastalarımızda gözlemlediğimiz sonuçlarla örtüşüyor. Bu 
tartışmalardan sonra insanların %42’sinin kafasının karışması 
gayet doğal. Çünkü konunun uzmanı hekimler arasında tartış-
ma konusu olmayan bir konu sanki uzmanlar arasında iki karşıt 
görüş varmış gibi medyada verildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Ku-
rulu tarafından yapılan açıklama da medyada pek yer almadı. 

Bu açıklamada zararlı kolesterolün (LDL) kalp damar hastalığı için önemli bir risk faktörü 
olduğu, diyetle birlikte ilaç tedavisinin önemli olduğu vurgulanmıştı. 

Barem Research’ün araştırmasında diğer bir sonuç kolesterol ilacı kullanmayanlara, bu tartış-
malardan sonra kolesterol ilacı kullanan yakınlarına ne önerecekleri sorulduğunda yüzde 54 
çoğunluk, yakınlarına ilaç ve diyet konusunda kendi doktorlarına danışmalarını önereceğini 
söylüyor. Bu da hekim olarak hastalarımızda gözlemlediğimiz sonuçlarla örtüşüyor. Bu tartış-
malardan sonra kafası karışan çok sayıda hasta sağlıklarını tehlikeye atmamak için hekimle-
rine başvurdu. Hekimlerin önerisi ise kolesterol tedavisine devam edilmesi, tedavilerinin ke-
silmemesi yönünde oldu. Çünkü konunun uzmanı hekimler arasında ilaç kullanımı hususunda 
bir tereddüt yoktur. Hekimler bu tür polemik tartışmalara göre değil, bilimsel çalışmalardan 
elde edilen kanıtlara ve esas olarak da bu kanıtlara göre oluşturulan uluslararası kılavuzlara 
göre hareket ederler. Kılavuzlarda LDL kolesterol ne kadar artarsa kalp damar hastalığı ne 
kadar artar, tersine statin grubu ilaçlarla LDL kolesterol ne kadar azalırsa kalp damar hastalığı 
ne kadar azalır, hangi hastalara ilaç verileceği maliyeti de dikkate alınarak açık bir şekilde 
belirtilmektedir.   

Hekimlerin bu yaklaşımı ve telkini sonucu geçen zaman içerisinde IMS verilerine göre koles-
terol ilacı kullanımında bir azalma olmadı. Bu da “Medyadaki kolesterol tartışması hastaların 
kafasını karıştırsa da ilaç kullanımını azaltmadığını gösteriyor.

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Tip 2 diyabet tüm dünyada preva-
lansı giderek artan önemli bir halk 
sağlığı sorunu haline gelmiştir. Di-
abetik hastalarda aterosklerotik vas-
küler hastalık riski belirgin derecede 
artmıştır. Glisemik kontrol, şüphesiz 
ki mikro ve makrovasküler hastalık 
riskini azaltmada son derece önem-
lidir. Çalışmalar, makrovasküler 

hastalık riskinin, erken glisemik kontrolle bağlantısını kanıtlar-
ken, geç müdahalelerin bu konuda etkinliği belirgin derecede 
azalttığını ortaya koymuştur. 

Glisemik kontrolün yanısıra buna yönelik verilen tedavilerin 
bizzat kendisinin de etkileri önemli görünmektedir. Metformin, 
tip 2 diyabetin tedavisinde en sık kullanılan oral antidibetiklerin 
başında gelmekte olup, UKPDS başta olmak üzere pek çok ça-
lışmada kardiyovasküler morbiditeyi azalttığı, lipid düzeyleri, 
kan basıncı, fibrinoliz dahil, kardiyovasküler risk faktörlerine 
olumlu etkileri gösterilmiştir. 

Sulfonilureler, genel olarak anti-aterosklerotik özelliklere sahip 

değildir. Ancak uzun süreli takip çalışmalarının çoğu glibencla-
mid ile yapılmış olup, tüm SU ler için bu genelleştirme doğru 
olmayabilir. Nitekim Gliclazide, içerdiği amino-azabiocyclo 
octane halkası ile anti-oksidatif özelliklere sahip bir SU olup, 
koagülasyon, fibrinoliz ve monositlerin endotele adezyonu üze-
rine iyileştirici özellikleri gösterilmiştir. Yine IL-6 da azalma,, 
adiponektinde artış gibi adipositokinlerde olumlu değişimler ra-
por edilmiştir. Glimepride ile yapılan küçük bir çalışmada ise, 
IL-6, TNF-α ve hs CRP de azalmaya neden olduğu tesbit edil-
miştir. Bu verilerin uzun vadeli geniş çaplı çalışmalarda verifi-
kasyonuna ihtiyaç vardır. 

Thiazolidinedion grubunda yer alan rosiglitazone ve pioglitazo-
ne ile yapılan pek çok çalışmada anti-aterosklerotik etkinlikle-
ri gösterilmiştir. İnflamasyon belirteçlerinde gerileme (hsCRP, 
MMP-9, WBC, IL-6, TNF-α..), PAI-1 de azalma, endotel fonk-
siyonlarında düzelme ile birlikte, IVUS çalışmalarında aterom 
plak çapında gerilemeye neden oldukları, restenoz oranının 
azalttıkları gösterilmiştir. Bu verilere rağmen, Rosiglitazon’la 
yapılan klinik çalışmaların metaanalizlerinde, KV olay riskinin 
arttırdığının belirlenmesi üzerine kullanımı sınırlandırılmış-
tır. Pioglitazone ile yapılan PRO-active çalışmasında, birincil 

sonlanım noktalarında istatistiksel anlamlı olmamakla beraber, 
kısmi düzelme saptanırken, non-fatal infarktüs ve inme riksinde 
anlamlı azalma görülmüştür. Son yıllarda α-γ dual etkili PPAR 
agonistleri üzerine çalışmalar devam etmektdir. 

Tip 2 diyabetin tedavisinde giderek artan oranda kullanılmakta 
olan GLP-1 analogları; kilo kontrolünün yanısıra, lipid değerle-
rinde, endotel fonksiyonlarında ve inflamasyon belirteçlerinde 
düzelmeye de neden olmaktadırlar. Yakın dönemde yapılan bir 
meta-analizde exenatide kullanılan tedavi protokollerinin, kar-
diyovasküler olay riskini %19 oranında azalttığı gösterilmiştir. 
Benzer şekilde, DPP-IV inhibitörleri ile yapılan çalışmalarda 
aterom plaklarını gerilettiği, endotel fonksiyonlarında ve adipo-
sitokin salınımında düzelmeye neden olduğunu gösteren çalış-
malar mevcuttur. Preklinik verileri iyi olmasına rağmen, klinik 
çalışma sonuçları ile kullanımı sınırlanan Rosiglitazone dene-
yimi, diyabet tedavisinde yeni geliştirilen tüm moleküller için, 
uzun soluklu randomize kontrollü klinik çalışma sonuçlarının 
gereğini ortaya koymuştur. İnkretin bazlı tedavilerin kardiyo-
vasküler etkilerini incelemek üzere prospektif- randomize kon-
trollü çalışmalar başlamış olup, 2016 yılında bu çalışmaların 
tamamlanması beklenmektedir.
 
Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

“Bir dirhem et bin ayıp örter” der büyükleri-
miz. 
Yokluk zamanlarında yaşamanın onlar için ge-
çerli kıldığı bu söz aç kalma korkusunu çağ-
rıştırmanın ötesinde “biraz şişmanlığın insan-
ları güzelleştirdiği” kanaatine dayanmaktadır. 
Maddi durumu iyi olanların daha iyi beslenme-
sinin de bu kanaatte katkısı olmuştur sanırım. 

Doymuş ile doymamış bir olur mu?
Sıratta kaloriden sual olur mu?
Hiç nutrasvitten baklava olur mu?
Er kişi hazzetmez kepekten liften
Zarar gelmez orta boy bir göbekten...
                                         
Bu anonim şiirdeki gibi iyi beslenmek fazla 
kalori almak anlamına gelmediği sürece bes-
lenmek sorun da olmayabilir. 

Toplumumuzda şişman kişilere “gürbüz” de-
nilmesi, kilo vermenin ise “zayıflamak” olarak 
algılanması da olaya nasıl sorun değilmiş gibi 
baktığımızın önemli bir göstergesidir. Hatta 
biz hekimlerin nöbetlerde uyguladığı “yemek 
bulunca ye, yatak bulunca uyu” parolası da as-
lında bu düşüncenin bir yansımasıdır.    

Dünyada öncelikle gelişmiş ülkelerde sorun 
haline gelen obezitenin günümüzde az geliş-
miş ülkelerde de görülüyor olması ilginçtir. 
Bir zamanlar açlıkla uğraşan toplumların şim-
dilerde obeziteyle uğraşması  “biraz kilo almak 
iyi olur” gayretinden öte bir sonuçtur. Bunda 
endüstriyel ürünlerle dengesiz beslenmenin ve 
hareketsiz yaşamın global bir sorun haline gel-
mesi en önemli etkenlerdir. 

Biraz şişmanlık belki zayıf kimseleri güzel 
gösterebilir (!) ancak fazla kilonun diyabet, 
hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı gibi 
bir çok sorunu da beraberinde getirdiği aşi-
kardır. Nitekim, Metabolik Sendrom Derneği 
tarafından yürütülen PURE (Türkiye Sağlık 
Çalışması) araştırmasının sonuçları Ülkemiz-
de de dünya genelinde olduğu gibi “biraz kilo 
almayla” metabolik sendrom, diyabet ve hiper-
tansiyonun nasıl ciddi bir sorun haline geldiği-
ni göstermiştir. 

Tabi “biraz kilo almak” ile eskilerin dediği “bir 
dirhem et” aynı anlama mı geliyor bakmak la-
zım? 
Selçuklular ve Osmanlılar zamanında özellikle 
elmas gibi değerli taşları tartarken Keçiboynu-
zu çekirdeği kullanılırmış. Sebebi ise onlarca 
yıl geçse bile bu şifalı bitkinin çekirdeğinin 
ağırlığını muhafaza etmesiymiş. Latincesi 
“ceratonia”, İngilizcesi “carob” olan Keçiboy-
nuzunun arapçadaki karşılığı ise “kırrat”dır. 
Sanırım değerli taşların büyüklüğünü belirle-
mede halen kullandığımız “kırat-karat” terimi-
nin nereden geldiğini tahmin etmişsinizdir.   
 
Bir çekirdeğin yani bir kıratın ağırlığı 0.2 
gramdır ve çekirdeklerin 16 tanesi bir dirhem 
eder. Bir dirhem ise yaklaşık 3 grama tekabül 
eder. Bir dirhem, yani 3 gram et ayıp örter mi 
bilemiyorum ama eskiden unundan ekmek ya-
pılan, çoculara tatlı niyetine verilen Keçiboy-
nuzunun şimdilerde tükettiğimiz endüstriyel 
gıdalardan daha sağlıklı olduğunu söyleyebi-
liriz. 

Osmanlıda esnaf 2 dirhemlik elmas satarken 
lütfedip 1 çekirdek fazla tartarsa, bu malı ala-
nın itibarını gösterirmiş. Yani itibarlı müşteri-
lerine 1 çekirdeklik iltimas yaparlarmış.

“İki dirhem, bir çekirdek” terimi de işte bu iti-
barın bir göstergesi olarak dağarcığımıza ka-
tılmıştır. 
Hepinizin “İki dirhem, bir çekirdek” denilecek 
kiloda ve sağlıkta olmanız dileğiyle.
 

Doç. Dr. Ahmet Temizhan
Sempozyum Genel Sekreteri

ANTİ-DİABETİK TEDAVİ VE ATEROSKLEROZ



Günlük yaşamımızda etkisi altında kaldığımız başlıca bir-
kaç ritim vardır. Bunlar ultradiyen, sirkadiyen, infradiyen ve 
sirkannual ritmlerdir. Günde birden fazla döngüsü olan ritim-
lere ultradiyen ritimler denir. Sirkannual ritimler yaklaşık bir 
yıllık ritim-lerdir. Bir günden fazla süren, örneğin; haftalar ya 
da aylar süren ritimler de infradiyen ritimler adını alır. Sirka-
diyen ritimler ise yaklaşık bir gün sürer. Terim olarak “sirka-
diyen”, Franz Halberg,  tarafından Latince circa sözcüğünden 
türetilmiştir (Latince: circa=yaklaşık, dies=gün). Bunlardan en 
önemlisi beynimizde ön hipotalamusta yerleşmiş olan supraki-
azmatik çekirdeğin (SCN) kontrolündeki sirkadiyen ritmimiz-
dir. Sirkadiyen ritim, biyolojik saat olarak da adlandırılır ve 24 
saatlik bir zaman ölçeği üzerinde belirlenebilen değişiklikler ile 
karakterizedir. Sirkadiyen saat; BMAL1, CLOCK, Cyrptochro-
me ve Period adı verilen dört gen/proteinden oluşan bir düzen-
leyici transkripsiyon- translasyon feedback döngüsünden mey-
dana gelmiştir. CLOCK ve BMAL 1 transkripsiyon faktörüdür, 
Period ve Cyrptochrome’da bunların hedefidir. Period ve Cy-
rptochrome nükleusa girmek için sitoplazmada dimerize olur 
ve burada CLOCK/BMAL aktivitesini inhibe eder. Sirkadiyen 
saatin hücre çoğalması, DNA hasar ve tamir mekanizmaları,  
apoptoz ve kanserde önemli bir role sahip olmaları yanında me-
tabolizmada rol oynayan enzim ve hormonların ekspresyonunu 
ve/veya aktivasyonunu düzenler. Metabolizma, gıda tüketimi, 
ögün zamanlaması ve bazı besin ögeleri feed back ile sirka-
diyen saati etkilerler. Sirkadiyen ritmin bozulması metabolik 
hastalıklara yol açar. Bunların başında metabolik sendrom ge-
lir. Metabolik Sendromda viseral yağ dokusundaki BMAL1 
fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak; hipertansiyon, Tip 

2 DM, hipertrigliseridemi (yağ dokusunda yağ depolanması 
azalır FFA ve TG/kolesterol artar) oluşur (1).
 
Uykunun bozulması veya azalması biyolojik saati etkiler.  Kısa 
uyku azalmış leptin düzeyine, artmış ghrelin düzeyine, artmış 
açlık ve iştaha ve sonuçta obeziteye yol açar (2). Periferik do-
kulardaki ritmik aktiviteleri düzenleyen sirkadyen proteinler 
glukoneogenez, lipogenez ve kolesterol sentezi ile yakından 
ilgilenir bu şekilde uygun genetik durumlarda diyabet, hiper-
lipidemi oluşabilir. Hücresel saat genlerindeki polimorfizmler 
kilo vermeyi de güçleştirir. SIRT1 (rs1467568) ve CLOCK 
(3111T>C, rs1801260) kombine genotipi ve de Perilipin gen 
polimorfizmi (11482G>A) olanlarda diyet tedavisine başarısız-
lık vardır (3).

Pineal bezden salgılanan melatonin biyolojik saatin düzenlen-
mesinde  baş rolü oynayan bir hormondur. Ayrıca GİS muko-
zasındaki nöroendokrin hücreler tarafından üretilen melatonin 
hem gıda alımı (açlık/tokluk) hem de myoelektriksel ritmi re-
güle eder.    Melatonini bağlayan G protein bağlayıcı reseptör 
(GPCR), uyku ritminde rol alır ve aynı zamanda adacık hücre 
fonksiyonları için önemlidir. GPCR’ lerden birinde mutasyon 
taşıyanlarda (MTNR1B) açlık glukozu daha yüksek olup insü-
lin sekresyonu bozulmuştur.
  
Sirkadiyen ritm adacıklardaki GPCR ekspresyonu yolu ile glu-
koz metabolizmasını etkileyebilir (4). Adacık hücrelerinde MT-
NR1A ve 1B (melatonin reseptör)  bulunmuştur. Adacıklardaki 
CLOCK, BMAL-1, PER1-3,   CRY1-2  gibi clock genler ile 

insülin içeriği arasında yakın 
ilişki gösterilmiştir(5). Glu-
koz metabolizmasındaki sir-
kadiyen ritmisitenin kaybı tip 
2 diabete yol açmaktadır (6).
Tokluk sağlayan hormonlar 
GLP-1 ve kolesistokinin olup 
fermentabil besinsel fiber-
ler ve uzun zincirli SYA’leri 
GLP-1 salgısını,  konjuge 
linoleik asidler de kolesisto-
kinin salgısını artırarak kilo 
kontrolü sağlarlar (7). Yük-
sek proteinli dietler CCK ve 
GLP-1salınmasını en fazla 
uyarmaktadır. Rat’larda, be-
zelye ve buğday proteinleri-
nin duodenal dokuda CCK ve 

GLP-1 salınmasını en fazla uyardığı gösterilmiştir (8). Balık 
proteinlerinin kırmızı et ve tavuk proteinlerinden daha fazla 
tokluk etkisi gösterilmiştir (9).

Kalın barsağa kadar gelebilen dirençli nişastalı fiberler kolon-
daki bakteriler tarafından fermente edilerek SCFA oluşur. Bun-
lar da tokluğu sağlayan sinyalleri oluşturur. Aynı zamanda post-
prandiyal FFA ‘i azaltarak diyabet riski azalır (10). 

KV risk faktörleri ve inflamatuar markerleri üzerine uzun sü-
reli değişiklikler bakımından akdeniz diyetinin düşük yağlı 
dietlerden daha iyi olduğu gösterilmiştir (11). İzokalorik ol-
mak şartı ile sık yemenin daha fazla kilo kaybına yol açmadı-
ğı gösterilmiştir. Modern yaşam tarzı yüksek gıda tüketimine, 
aktif periodda inaktiviteye, istirahatte artırılmış aktiviteye ve 
azalmış uykuya yol açar. Besin içerikleri sirkadyen gen eks-
presyonlarını düzenlemektedir.  Ayrıca  metabolik yol ile iliş-
kili bazı anahtar genlerin ekspresyonunu kontrol ederek veya 
bu tür genler için  epigenetik olayları modüle ederek metabolik 
sağlığı düzenler.Bu nedenle uyku süresi-yeme paterni-korono-
biyoloji triadı metabolik Sendrom tedavisinde göze alınmalıdır.
Bunun dışında metabolik sendrom komponentlerinin tedavisin-
de Melatonin anologları (ramelteon, agomelatine, tasimelteon, 
TK 301(50-100 mg/gün) kullanılmıştır (12). Metformin de aynı 
zamanda bozulmuş sirkadyen ritmi düzelterek kronoterapatik 
bir ilaç gibi işleyebilmektedir.

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul

BESİNSEL SİNYALLER, 
BİYOLOJİK  RİTM  VE 
METABOLİK SENDROM

Tip 2 diyabette halen yeni te-
davilere ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bunun sebebi ancak olgu-
ların %30’unun A1c hedefine 
(<6.5) ulaşabilmesidir. Yeni 
geliştirilecek ilaçlar etkili, gü-
venli, erken ve uzun dönemde 
kullanılabilir ve komplikas-
yonları azaltabilmelidir. Aynı 
zamanda kardiyak açıdan da 

yan etki yaratmamalı, hatta bu anlamda mortaliteyi de azaltma-
lıdır. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları ile morbidite 
ve mortaliteyi arttırıcı, ilerleyici bir hastalık olması sebebiyle, 
sürdürebilir tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak günümüz-
de bütün bu özellikleri barındıran antidiyabetik ilaçların yeter-
sizliği sebebiyle, gelecek tedavilerde de bu arayış sürmektedir. 
Tip 2 diyabet gelişiminde fizyopatogenezindeki çeşitlilik ve 
yeni yolakların keşfi, patogenezden tedaviye kişiye özel teda-
vilerin geliştirilmesine teşvik etmektedir.
SGLT2 inhibitörleri, renal sodyum-glukoz taşıyıcı molekülü 
2’yi (sodium-glucose transporter-2,SGLT2) hedef alarak renal 
glikozüriyi arttırdığı gösterilen ajanlardır. Renal glikozüriden 
yararlanarak kan şekerinin düşürülebileceği aslında uzun za-
mandan beri diyabetik hayvan modellerinde tedavide kullanı-
lan, renal ve intestinal glukoz transportunu non-selektif inhibe 
eden phlorizin ile bilinmekteydi. Renal glukoz transport me-
kanizmalarının, bazı nadir görülen renal glukozüri ile giden 
genetik sendromların daha iyi anlaşılması ile selektif SGLT2 
inhibitörlerinin geliştirilmesine imkan vermiştir. 
Böbrekte glukoz glomerülerden serbest olarak filtre edilir ve 
proksimal tübüllerden tekrar aktif transport sistemi ile reab-
sorbe edilir. Glukozun proksimal tübüllerden geri emiliminden 
SGLT1 ve SGLT2 olmak üzere, iki sodyum-glukoz  kotrans-
porter’ı sorumludur. SGLT1 barsaklar başta olmak üzere di-
ğer dokularda, proksimal tübülün S3 segmentinde bulunur ve 
glukozun %10’unun geri emiliminden sorumludur. SGLT2 ise, 
özellikle renal proksimal tübülün S1ve S2 segmentinde, gluko-
zun %90’ının reabsorpsiyonunu sağlar. Normal şartlarda olu-

şan konsantrasyon gradienti ile glukoz Na/K ATPase pompası 
ve GLUT2 glukoz taşıyıcısı ile kana geri döner. Bu fizyolojiden 
yararlanarak SGLT2’nin yoğun bulunduğu ve glukoz reabsorp-
siyonunun büyük bölümünün gerçekleştiği bu alandaki inhibis-
yon, antidiyabetik ilaç geliştirilmesinde hedef nokta olmuştur.  
Familyal renal glukozüri hastalığında, SGLT2 transporter sis-
teminde bir mutasyona bağlı bening glükozüri vardır ve olgular 
idrarları ile yaklaşık 10-120 g/gün glukoz kaybetmektedir.

Dapagliflozin (BMS 512148)
Dapagliflozin, SGLT1 göre SGLT2’ye 1000x kat fazla afini-
te gösteren selektif inhibitördür. 14 günlük 5-100 mg/gün oral 
dapagliflozin uygulamaları sağlıklı gönüllülerde ve Tip 2 di-
yabetiklerde 24 saatlik idrarda 45-80 gram glukoz atılımı sağ-
lamıştır. Yaş ortalaması 58 yıl ve başlangıç A1c’leri % 7.7-8 
olan 389 yeni Tip 2 diyabet tanılı ilaç kullanmayan olgular, 
dapagliflozin, plasebo ya da 1.5 gram uzatılmış salınımlı (XR) 
metformine randomize edilerek karşılaştırılmıştır. Dapaglifo-
zin 2.5 mg üzerindeki dozlarda plasebodan istatistiksel olarak 
farklılık göstermiş ve 51.8-85 g/gün belirgin glükozüriye sebep 
olurken, bu durum plasebo da 5.7 g/gün, metformin de ise 5.6 
g/gün olarak saptanmıştır. Dapagliflozin grubunda doza bağım-
lı olarak idrar volumünde de artış (2.5 mg için 107 mL, 50 mg 
için 470 mL ) gözlenmiştir. Bu durum %1.4 olguda poliüri ve 
noktüri olarak yansımıştır. Aktif tedavi grubunda kilo kaybı 
2.5-3.4 kg iken, plasebo da 1.2 kg ve metformin kolunda 1.7 
kg olarak saptanmıştır. Dapagliflozin kolundaki bu kilo kaybı, 
idrardaki glukoza bağlı 200-300 kcal/gün enerji kaybına bağ-
lanmıştır. Olgularda açlık hissinde artış görülmemiştir. Ancak 
standart dozlarda bakteriyel üriner sistem enfeksiyonunda, 
yüksek dozlarda da genitoüriner fungal enfeksiyonlarda artış 
gözlenmiştir. Üriner sodyum ekskresyonundaki artış minimal-
de olsa, sistolik kan basıncında düşüş sağlamıştır. Bu durum 
kan sodyumunda bir değişikliğe yol açmamıştır. 
2011 yılı içinde tüm klinik çalışmaları içeren analizde  5478 
dapagliflozin kullanan Tip 2 diyabetik grupta, 3156 kontrol 
grubuna göre 9/1 meme kanseri ve 9/1 mesane kanseri gözlen-
mesi, ilacın yarar-zarar oranı değerlendirildiğinde FDA tarafın-
dan onayı verilmemiştir. 

Remogliflozin  
Remogliflozin etabonate, Zucker diabetic fatty (ZDF) rat mo-
dellerinde SGLT1’e göre 60 kat SGLT2 inhibitör etkisi olan 
yeni geliştirilen bir ajandır. 10 mg/kg/gün gibi yüksek dozla-
rında kan glukoz normalizasyonunu sağlamıştır.
SGLT2 inhibitörleri üzerine yorum: SGLT2 İnhibitörleri, so-
nuç olarak diyabet tedavisinde renal glukoz reabsorpsiyonunu 
engellemesi ile yeni bir açılım sağlamıştır. Tip 2 diyabetteki 
önceki tedavi seçeneklerinden farklı olarak,  direkt patofizyo-
lojiye bağlı bir etki göstermemektedirler. Ancak SGLT2 inhi-
bitörlerinin kan glukozunu düşürmeleri yanında,  idrarla glu-
koz kaybı yaparak enerji açığı yaratmaları sonucu gelişen kilo 
kaybına yol açmaları avantajları gibi gözükmektedir. Bu kilo 
kaybı gerek pankreatik gerekse hepatik açıdan insülin etkisinde 
düzelmelere yol açmaktadır. Bu grup ilaçlar düşük hipoglisemi 
riskleri ile her tip oral antidiyabetik ilaca ve insüline eklenebi-
lir. Ancak yan etki profilleri (genitoüriner enfeksiyon ve kanser 
? ) henüz yarar-zarar açısından Tip 2 diyabet tedavisinde onay-
lanmalarını engellemektedir.  Ayrıca Tip 2 diyabetin patoge-
nezinden uzaklaşarak hatta fizyolojiyi bozarak tedavi yöntemi 
geliştirmenin doğruluğu da tartışılmalıdır. 
Latince ‘Primum non nocere, primum nihil nocere’, Almanca 
‘zuerst einmal nicht schaden’, Fransızca ‘D’abord, ne pas nui-
re’, İngilizce ‘first, do not harm’,  yani ‘ilk olarak, zarar verme-
mek” temel düsturundan asla vazgeçilmemelidir. 

Doç. Dr. Şevki Çetinkalp
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD 
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