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Özet
Amaç: Metabolik sendrom abdominal obezite, insülin direnci, dislipidemi ve hipertansiyon ile karakterize olan kompleks bir hastal›kt›r.
Sendromun, genetik özellikler ile diyet baﬂta olmak üzere çeﬂitli çevresel etmenlerin etkileﬂimi sonucu oluﬂtu¤u bilinmektedir. Genetik bir
farkl›l›k oluﬂturan peroksizom proliferator-aktive edici gamma (PPARγ) genindeki Pro12Ala polimorfizminin metabolik sendrom patogenezinde
rol oynayabilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Bu çal›ﬂman›n amac›, metabolik sendromlu bireylerde PPARγ Pro12Ala genotipine göre sendrom
bileﬂenlerinin da¤›l›m› ve bu da¤›l›m›n diyet ile iliﬂkini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çal›ﬂmaya Uluslaras› Diyabet Federasyonu (UDF) kriterlerine göre metabolik sendromlu olarak tan›mlanan 18-65 yaﬂ
aras›nda, 150 birey kat›lm›ﬂt›r. Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi ve Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümlerinde, kat›l›mc›lar›n fizik muayeneleri yap›lm›ﬂ, antropometrik ölçümleri al›nm›ﬂ, beslenme durumlar› de¤erlendirilmiﬂ,
biyokimyasal ve genetik analizleri yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Polimorfizmin örneklemde görülme s›kl›¤› %14 (%1,3 AlaAla homozigot and %12,7 AlaPro heterozigot) olarak saptanm›ﬂt›r. UDF’ in
metabolik sendrom bileﬂeni olarak kabul etti¤i abdominal obezite, bozulmuﬂ glukoz tolerans›, plazma yüksek trigliserid düzeyi, plazma düﬂük
HDL kolesterol düzeyi ve yüksek kan bas›nc›n›n görülme s›kl›klar›n›n PPARγ genotipine göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde, bu bileﬂenlerin
da¤›l›mlar›n›n PPARγ genotipine göre farkl›l›k göstermedi¤i saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca PPARγ genotipinin diyet enerji ve makro besin ö¤elerine karﬂ›
oluﬂturulan cevab› etkilemedi¤i gösterilmiﬂtir.
Sonuç: Bu çal›ﬂmada elde edilen sonuçlar PPARγ Pro12Ala polimorfizmi ile metabolik sendromun iliﬂki oldu¤unu ve polimorfizmin diyete
karﬂ› oluﬂturulan cevab› etkiledi¤ini ileri süren hipotezleri desteklememektedir. Türk Jem 2010; 14: 54-9
Anahtar kelimeler: Metabolik sendrom, PPARγ Pro12Ala polimorfizmi, diyet
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Objective: Metabolic syndrome is a highly prevalent complex disorder characterized by abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia
and hypertension. It occurs as a result of the interaction between genetic susceptibility and environmental factors, in particular, diet. The
pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), which generates a genetic diversity has been
proposed to act in the pathogenesis of metabolic syndrome. The objectives of this study were to verify whether PPARγ Pro12Ala polymorphism
modulates the prevalence of the components of metabolic syndrome and whether dietary intake interacts with the polymorphism to
modulate the features of syndrome.
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Materials and Methods: A total of 150 subjects (aged 18-65) diagnosed as having metabolic syndrome according to the International Diabetes
Federation (IDF) criteria participated in the study. All subjects underwent a clinical, anthropometrical, biochemical and nutritional assessment
and analysis of Pro12Ala polymorphism of PPARγ at the Department of Nutrition and Dietetics and Department of Endocrinology - Metabolism,
Hacettepe University.
Results: The polymorphism was detected in 14% of the study population (1.3% - AlaAla homozygote and 12.7% - AlaPro heterozygote). The
prevalence of any of the syndrome components defined by IDF did not differ significantly with PPARγ genotype. In addition, no association was
found between dietary intake and prevalence of metabolic syndrome components modified by PPARγ Pro12Ala genotype.
Conclusion: Our results suggest that PPARγ Pro12Ala polymorphism is not associated with the metabolic syndrome components and cannot
modulate the association between dietary intake and components of the metabolic syndrome. Turk Jem 2010; 14: 54-9
Key words: Metabolic syndrome, PPARγ Pro12Ala polymorphism, diet

Giriﬂ

Gereç ve Yöntemler

Metabolik sendrom merkezinde insülin direnci ve abdominal
obezitenin yer ald›¤›, tip 2 diabetes mellitus (tip 2 DM), dislipidemi,
hipertansiyon (HT), mikroalbüminüri gibi bir çok kronik metabolik
bozuklu¤u içeren, kompleks bir hastal›kt›r. Son y›llarda hem
metabolik sendromun, hem de sendrom bileﬂenlerinin görülme
s›kl›¤›n›n tüm dünyada artmakta oldu¤u bilinmektedir (1-3).
Çal›ﬂmalar genetik yatk›nl›¤›n hastal›¤a yakalanma olas›l›¤›n›
önemli oranda artt›rd›¤›n› göstermektedir. Metabolik sendrom
bileﬂenleri ile ilgili farkl› metabolik yollarda çok say›da gen, hastal›¤a
genetik yatk›nl›k oluﬂturan potansiyel aday gen olarak de¤erlendirilmektedir (3,4). Bu aday genlerden biri olarak kabul edilen PPARγ
geninin, hem adipogenesis hem de lipid ve glukoz metabolizmalar›n› düzenleyen transkripsiyon faktörünü kodlad›¤› için, metabolik
sendromun patogenezinde ayr› bir öneme sahip oldu¤u düﬂünülmektedir (5). PPARγ genindeki Pro12Ala polimorfizminin adipozite
ve insülin direnci arac›l›¤›yla, metabolik sendrom riskini etkileyebildi¤i
ileri sürülmüﬂtür (6-10). Bir meta-analiz çal›ﬂmas›nda Pro12Ala
polimorfizminin en yayg›n alleli ile diyabet riski (1,25 kat fazla)
aras›nda önemli bir iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir (11). Deeb ve
arkadaﬂlar› (12), da PPARÁ geni Pro12Ala polimorfizmi sonucunda,
Ala allelini taﬂ›yan bireylerde, di¤er alleli taﬂ›yan bireylere göre,
beden kütle indeksinin (BK‹) daha düﬂük, insülin duyarl›l›¤›n›n
daha yüksek ve buna ba¤l› olarak Tip 2 DM riskinin %75 daha
düﬂük oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Bu konuda yap›lan di¤er
çal›ﬂmalar›n bir k›sm› bu sonuçlar› desteklerken (11,13), bir k›sm›
bunlarla çeliﬂen sonuçlar ortaya koymuﬂtur (14-16).
Daha sonra yap›lan çal›ﬂmalarda ise, PPARγ geni Pro12Ala
polimorfizminin metabolik sendrom ve bileﬂenlerinin geliﬂmesinde/
önlenmesinde etkili olabilecek bir genetik çeﬂitlilik sa¤lad›¤› ancak
bu çeﬂitlili¤in çevresel etmenler etkisinde fenotipi ﬂekillendirdi¤i
ileri sürülmüﬂtür. Diyet bu etkileﬂimde en önemli çevresel etmen
olarak dikkat çekmektedir. PPARγ geni Pro12Ala polimorfizmi
sonucu oluﬂan Ala allelinin metabolik sendroma karﬂ› koruyucu
etkisinin, bireylerin diyetleri ile ald›klar› besin ö¤elerinden, özellikle
diyet ya¤lar›ndan, etkilendi¤i ileri sürülmüﬂtür (17). Pro12 homozigot
bireylerde ya¤ tüketimin artmas› BK‹, bel çevresi, adipoz doku,
açl›k glukoz düzeyi gibi parametrelerin artmas›na neden olurken,
bu iliﬂkinin Ala allelli bireylerde gözlenmedi¤i kaydedilmiﬂtir (18).
Baz› çal›ﬂmalarda ise, PPARγ geni Pro12Ala polimorfizmindeki
bahsedilen gen-diyet etkileﬂimi gösterilememiﬂtir (19). Oysa ki
hastal›¤›n patogenezinde önemli rol oynayabilece¤i düﬂülen bu
etkileﬂimin ayd›nlat›lmas› hastal›¤›n önlenmesi/tedavisi için büyük
önem taﬂ›maktad›r. Bu çal›ﬂma, PPARγ Pro12Ala polimorfizmine
göre sendrom bileﬂenlerinin s›kl›klar›n›n belirlenmesi ve bu
s›kl›klar›n diyet ile iliﬂkisinin incelenmesini amaçlam›ﬂt›r.

Bu çal›ﬂmaya, Nisan 2006-Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Hacettepe
Üniversitesi (HÜ) Eriﬂkin Hastanesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar›
Anabilim Dal› Endokrinoloji Ünitesi Poliklini¤ine baﬂvuran ve
Uluslararas› Diyabet Federasyonu (IDF) ölçütlerine (20) göre
metabolik sendromlu olarak tan›mlanan, 150 gönüllü eriﬂkin birey
kat›lm›ﬂt›r. Kronik karaci¤er hastal›¤›, kronik böbrek hastal›¤›,
kanser ve psikiyatrik hastal›¤› olanlarla alkol ba¤›ml›lar› çal›ﬂmaya
al›nmad›. Bu çal›ﬂma protokolü HÜ Etik Kurulu taraf›ndan
incelenmiﬂ ve onaylanm›ﬂt›r.
Endokrinoloji Ünitesi Poliklini¤inde uzman doktor taraf›ndan rutin
fizik muayeneleri yap›lan ve biyokimyasal bulgular› de¤erlendirilen
hastalardan IDF kriterleri çerçevesinde çal›ﬂmaya kat›lmas› uygun
bulunan ve çal›ﬂmaya kat›lmaya gönüllü olan bireyler HÜ Beslenme
ve Diyetetik Bölümü’ne yönlendirilmiﬂtir. Burada ayn› araﬂt›rmac›
taraf›ndan hastalar›n genel özellikleri, beslenme al›ﬂkanl›klar› ve
diyet örüntüleri, sigara ve alkol kullanma durumlar›, fiziksel aktivite
düzeyleri gibi yaﬂam tarz› al›ﬂkanl›klar› ile ilgili veriler kaydedilmiﬂ,
genetik analiz için örnekler toplanm›ﬂ ve antropometrik ölçümler
al›nm›ﬂt›r.
Bireylerin Genel Özelliklerinin Kaydedilmesi: Çal›ﬂmaya kat›lan
bireylere iliﬂkin bilgiler (yaﬂ, cinsiyet, medeni durum, ö¤renim
durumu, meslek, bireysel ve ailesel hastal›k ve ilaç kullanma gibi
genel özellikleri ile beslenme ve di¤er yaﬂam tarz› al›ﬂkanl›klar›)
anket formundaki sorular›n bireylerin do¤rudan kendilerine yüz
yüze sorularak elde edilmiﬂtir.
Besin Tüketim Durumu ve Diyet Örüntüsünün Saptanmas›:
Bireylerin, diyetleri ile ald›klar› enerji, makro ve mikro besin ö¤eleri
miktarlar› araﬂt›rmac› taraf›ndan 24 saatlik besin tüketim
kayd› yöntemi kullan›larak saptanm›ﬂt›r. Besinlerin miktarlar›n›n
saptanmas›nda foto¤rafl› besin porsiyon ölçü atlas› kullan›lm›ﬂ (21),
al›mlar BeBis (Beslenme Bilgi Sistemi) Besin Tüketim Analizi
Bilgisayar Program› (22) ile hesaplanm›ﬂt›r.
Biyokimyasal Analizler: Kat›l›mc›lardan 10 saatlik açl›k kan
örnekleri al›nm›ﬂt›r. Kan total kolesterol, LDL kolesterol, VLDL
kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid, apolipoprotein A, apolipoprotein B, glukoz, transaminazlar (ALT, AST, GGT, ALP), CRP, ürik asit ve
lipoprotein (a) düzeyleri analizleri H.Ü. Eriﬂkin Hastanesi Biyokimya
laboratuvar›nda rutin yöntemlerle yap›lm›ﬂt›r. Plazma insülin düzeyi
H. Ü. Eriﬂkin Hastanesi Nükleer T›p Laboratuvar›nda analiz edilmiﬂtir.
‹nsülin direnci göstergesi olan HOMA (Homeostatis Model
Assessment) de¤eri, [HOMA =Açl›k insülin (μu/ml)*Açl›k plazma
glukozu (mg/dl)/405] formülü ile hesaplanm›ﬂ ve > 2,7 ise insülin
direnci olarak kabul edilmiﬂtir (23).
Kan Bas›nc›: Sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar› fiziksel muayene
s›ras›nda, poliklinik koﬂullar›nda 10 dk’l›k dinlenmeden sonra
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oturur pozisyonda sa¤ koldan 5 dk aral›kla iki defa ölçülmüﬂ ve iki
ölçümün ortalamas› al›nm›ﬂt›r.
Antropometrik Ölçümler: Bireylerin bel çevresi için, en alt kaburga
kemi¤i ile kristailiyak aras› bulunarak orta noktadan geçen çevre
esnemeyen mezür ile ölçülmüﬂtür (24).
Genetik Analiz: Bu çal›ﬂmada PPARγ genindeki Pro12Ala
polimorfizmi MassArray platformunda analiz edilmiﬂtir. Genetik
analizler Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliﬂtirme Bölgesi’nde
yer alan ‹leri T›p Teknolojileri Ltd. ﬁti. Genar Laboratuvar›nda rutin
yöntemlerle yap›lm›ﬂt›r.
Metabolik Sendrom Bileﬂenleri: Bu çal›ﬂmada Uluslararas› Diyabet
Federasyonu (IDF) ölçütlerinde tan›mlanan abdominal obezite,
bozulmuﬂ glukoz tolerans›, yüksek trigliserid düzeyi, düﬂük HDL
kolesterol düzeyi ve yüksek kan bas›nc› metabolik sendrom
bileﬂenleri olarak de¤erlendirilmiﬂ ve yine federasyon taraf›ndan
belirlenen s›n›r de¤erleri bileﬂenlerin varl›¤› için esas al›nm›ﬂt›r (20).
‹statistiksel De¤erlendirmeler: Elde edilen veriler SPSS 15.0
istatistik paket program› ile de¤erlendirilmiﬂtir (25). Gen varyantlar›n›n
Hardy-Weinberg denkli¤i ki-kare testi ile analiz edilmiﬂtir. Di¤er
s›kl›k türünden verilerin allel veya cinsiyete göre farklar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› ki-kare testi ile yap›lm›ﬂt›r. P de¤eri <0,05 (iki yönlü) ise fark
istatistiksel olarak önemli kabul edilmiﬂtir. Bütün sürekli verilerin
öncelikle normal da¤›l›mlar› test edilmiﬂ, normal da¤›lmayan
verilere logaritmik dönüﬂüm uygulanm›ﬂt›r. Sürekli verilerde alleller
aras›nda fark›n önemlili¤i normal da¤›lanlarda student’s t-testi,
normal da¤›lmayan verilerde ise Mann-Whitney U testi ile analiz
edilmiﬂ. Bu testlerde önemlilik düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiﬂtir.
Analiz edilen de¤iﬂkenin, etkilendi¤i di¤er bileﬂenlerin etkisinden
ar›nd›r›larak düzeltme yap›lan analizlerde do¤rusal regresyon ve
lojistik regresyon kullan›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Çal›ﬂmaya 125 kad›n ve 25 erkek kat›lm›ﬂt›r. Bireylerin yaﬂlar›
ortalama 53,3±6,98 y›l (kad›n ve erkeklerde s›ras›yla 53,6±6,47 ve
51,4±9,07 y›l) olarak saptanm›ﬂt›r. E¤itim durumu aç›s›ndan
örneklemin en büyük k›sm› (%57,9) ilkokul, ortaokul veya lise
mezunlar›ndan oluﬂmuﬂtur. Hiçbir e¤itim kurumundan mezun
olmayanlar örneklemin %26’s›n›, lisans veya lisansüstü e¤itim
alm›ﬂ olanlar ise sadece %16’s›n› oluﬂturmaktad›r. Bireylerin
%64,6’s› ev han›m›, % 21,3‘ü emekli, %8’i memur, %2,7’si iﬂçi,
%2,7’si serbest meslek sahibi ve %0,7’si ö¤rencidir.
PPARγ genetik varyasyonunun da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, bireylerin
%86’s›n›n ProPro homozigot, %1,3’ünün AlaAla homozigot ve %
12,7’sinin ProAla heterozigot oldu¤u görülmektedir. Prolin ve
alanin için allel s›kl›klar› s›ras›yla 0,86 ve 0,14 olarak saptanm›ﬂ ve
da¤›l›m Hardy-Weinberg dengesinde bulunmuﬂtur (p=0,755).
Cinsiyetler aras›nda genotiplerin da¤›l›m› aç›s›ndan önemli bir fark
saptanmam›ﬂt›r (s›ras›yla p=0,713) (Tablo 1).
Bel çevresinin kad›nlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm’den daha
geniﬂ olmas› ile tan›mlanan abdominal obezite, bu çal›ﬂmada
kullan›lan IDF tan›mlamas›n›n temelinde yer ald›¤› için, çal›ﬂmaya
kat›lan bireylerin tamam› abdominal obezdir. Bu nedenle abdominal
obezitenin görülme s›kl›¤›n›n alleller aras›nda farkl›l›k gösterip
göstermedi¤i de¤erlendirmemiﬂtir. Di¤er metabolik sendrom
bileﬂenlerinin PPARγ Pro12Ala allellerine göre görülme s›kl›klar›
aras›ndaki fark de¤erlendirildi¤inde ise, bu bileﬂenlerin görülme
s›kl›¤›n›n alleller aras›nda önemli bir fark göstermedi¤i saptanm›ﬂt›r (yüksek açl›k kan glukoz düzeyi, yüksek kan trigliserid düzeyi,
düﬂük kan HDL kolesterol düzeyi ve yüksek kan bas›nc› için s›ras›yla,
p=0,209, p=1,000, p=0,574 ve p=0,739) (Tablo 2). Bu analiz PPARγ

Tablo 1. Bireylerin cinsiyet ve PPARγ2 polimorfizmi genotiplerine göre da¤›l›mlar›
Genotip

Kad›n

Erkek

Toplam

(n=125)

(n=25)

(n=150)

p

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Pro12Pro (CC)

108

86,4

21

84,0

129

86

Ala12Ala (GG)

2

1,6

-

-

2

1,3

Pro12Ala (CG)

15

12,0

4

16,0

19

12,7

0,713

Tablo 2. Bireylerin PPARγ genotipine göre metabolik sendrom bileﬂenlerinin da¤›l›m›
Metabolik sendrom bileﬂeni

Pro Allel (n=129)

Ala Allel (n=21)

n

(%)

n

(%)

p

Abdominal obezite

129

100,0

21

100,0

-

Yüksek açl›k kan glukoz düzeyi

109

84.,5

15

71,4

0,209

Yüksek kan trigliserid düzeyi

96

74,4

16

76,2

1,000

Düﬂük kan HDL-kolesterol düzeyi

101

78,3

15

71,4

0,574

Yüksek kan bas›nc›

110

85,3

19

90,5

0,739

Tablo 3. Bireylerin PPARγ genotipine göre MS ﬂiddetinin de¤erlendirilmesi
Toplam
MS bileﬂen say›s›

Pro Allel (n=129)
n

Ala Allel (n=21)
(%)

n

(%)

3

26

20,2

6

28,6

4

48

37,2

7

33,3

5

55

42,6

8

38,1

Toplam

129

100,0

21

100,0

p
0,698
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Pro12Ala genotipine ek olarak, cinsiyet de dikkate al›narak tekrarlanm›ﬂ ancak benzer ﬂekilde her iki cinsiyette de bileﬂenlerin
görülme s›kl›klar›n›n Pro12Ala genotipine ba¤l› olarak istatistiksel
düzeyde önemli bir farkl›l›k göstermedi¤i saptanm›ﬂt›r (Veri
gösterilmemiﬂtir).
IDF ölçütlerine göre, metabolik sendrom abdominal obeziteye eﬂlik
eden 2 farkl› metabolik sendrom bileﬂeni ile tan›mlanmaktad›r. Bu
bileﬂenler aras›nda daha önce de ifade edildi¤i gibi plazma
glukoz düzeyinin yüksek olmas›, plazma trigliserit düzeyinin
yüksek olmas›, plazma HDL kolesterol düzeyinin düﬂük olmas› ve
yüksek kan bas›nc› yer almaktad›r. Bu durumda metabolik
sendromlu bir birey bu bileﬂenlerin en az üç tanesini, en fazla 5
tanesini taﬂ›yor olabilir. Hastalar›n sahip olduklar› toplam metabolik
sendrom bileﬂen say›s› ile sendromun ﬂiddeti hakk›nda fikir
edinilebilir. Tablo 3’de bu düﬂünceden yola ç›karak PPARγ
genotipinin metabolik sendromun ﬂiddetine etkisi de¤erlendirilmiﬂ
ve sendromun ﬂiddetinin PPARγ genotipinden etkilenmedi¤i
gösterilmiﬂtir (p=0,698). Bu analiz cinsiyet fark› göz önüne al›narak
tekrarland›¤›nda da benzer ﬂekilde sendromun ﬂiddetinin ne
kad›nlarda, ne de erkeklerde PPARγ genotipinden etkilenmedi¤i
saptanm›ﬂt›r (erkekler ve kad›nlar için s›ras›yla, p=0,989 ve
p=0,657) (Veri gösterilmemiﬂtir).
Bu çal›ﬂmada bireylerin diyetleri ile ald›klar› toplam enerji ve
makro besin ö¤elerinin (enerjinin yüzdesi olarak) metabolik
sendrom bileﬂenleri için, ne derece risk oluﬂturdu¤u her iki allel için
ayr› ayr› ele al›nm›ﬂt›r (Tablo 4). Hem Pro hem de Ala allel taﬂ›y›c›lar›nda, enerji ve karbonhidrat, protein ve ya¤ al›m›n›n MS bileﬂenleri
üzerindeki etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmam›ﬂt›r (Tüm
de¤erlendirmeler için p>0,05).

Tart›ﬂma
Pro12Ala polimorfizmine ba¤l› genetik varyasyonun PPARÁ genin
en s›k rastlanan genetik çeﬂitlili¤i oldu¤u ve bu varyasyonun görülme
s›kl›¤›n›n toplumdan topluma de¤iﬂti¤i bilinmektedir. Çal›ﬂmalar
Ala varyantlar›n›n allel s›kl›¤›n›n beyaz ›rkta %12, Amerikan Yerlileri’nde %10, ‹spanyollar’da %23, Japonlar’da %4, Çinli’lerde %1
oldu¤unu göstermiﬂtir (6). Türklerle ayn› genetik kökenden geldi¤i
bilinen Uygur, Kazak ve Hunlarda sa¤l›kl› bireylerde Ala allel
s›kl›¤›n›n s›ras›yla %23, %17 ve %10 oldu¤u gösterilmiﬂtir (26). Türk
toplumunda bu genetik polimorfizm sonucu oluﬂan allel s›kl›klar›
ile ilgili büyük bir örneklemde yap›lm›ﬂ epidemiyolojik çal›ﬂma
sonucuna ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Ancak polikistik over, tip 2 DM ve
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gestasyonel diyabetli Türk bireylerde yap›lan küçük örneklemli
çal›ﬂmalarda Ala allel s›kl›¤› için %10-22 aras›nda de¤iﬂen
de¤erler saptanm›ﬂt›r (27-30). Bu çal›ﬂmada bulunan Ala allel
s›kl›¤› (%14) da bu aral›kta yer almaktad›r.
PPAR γ geni Pro12Ala polimorfizminin diyabete karﬂ› koruyucu
olabilece¤i ileri sürülmüﬂ olmas›na karﬂ›n, bu konuda farkl›
çal›ﬂmalardan çeliﬂkili sonuçlar elde edilmiﬂtir. ‹lk olarak, Deeb ve
arkadaﬂlar› (12) taraf›ndan tip 2 DM’lu Japon Amerikal›lar aras›nda
Ala allel s›kl›¤›n›n (%2) bozulmuﬂ glikoz intolerans› (%4) ve diyabetik
olmayan (%9) bireylerden daha düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂ ve Ala
allelinin tip 2 DM’a karﬂ› koruyucu olabilece¤i (OR=0,23) önerilmiﬂtir.
Daha sonra Altshuler ve arkadaﬂlar› (11) yapt›klar› bir meta-analiz
ile Ala allelinin diyabet riskini yaklaﬂ›k %20 oran›nda (OR=0,80)
azaltabildi¤ini göstermiﬂlerdir. Farkl› toplumlarda yap›lan çal›ﬂmalardan bunu destekleyen sonuçlar elde edildi¤i gibi (31-33); baz›
çal›ﬂmalarda bu koruyucu etki gösterilememiﬂtir (19,34). Baz›
çal›ﬂmalarda ise Pro12Ala polimorfizminin tip 2 DM’dan riskini
etkilemedi¤i ancak plazma açl›k insülin düzeyinin düﬂük, insülin
duyarl›l›¤›n›n ise yüksek olmas›n› sa¤layabildi¤i gösterilmiﬂtir (8).
Bu çal›ﬂmada bireylerin diyabetik olma durumlar›, plazma glukoz
düzeyleri veya HOMA ile de¤erlendirilen insülin dirençlerinde
Pro12Ala genotipine göre alleller aras›nda önemli bir farkl›l›k
olmad›¤› için, Ala allelinin koruyucu etkisini savunan hipotezler bu
çal›ﬂma ile desteklenememektedir.
PPARγ geni Pro12Ala polimorfizminin etkileyebilece¤i di¤er bir
metabolik sendrom bileﬂeninin hiperlipidemi olabilece¤i ileri sürülmüﬂ, hiperlipidemik tabloda bu polimorfizmin total kolesterol veya
LDL kolesterolden daha çok, HDL kolesterol ve trigliderid düzeylerini
etkileyebilece¤i ileri sürülmüﬂtür (8,19). Deeb ve arkadaﬂlar› (12),
Ala/Ala genotipine sahip bireylerin plazma HDL kolesterol
düzeylerinin Pro/Pro ve Pro/Ala genotiplerine sahip bireylerden
daha yüksek; plazma TG düzeylerinin ise daha düﬂük oldu¤unu
göstermiﬂlerdir. Sanchez ve arkadaﬂlar›n›n (8) çal›ﬂmas›nda da Ala
allel taﬂ›y›c›lar›n›n plazma TG düzeylerinin daha düﬂük oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Tai ve arkadaﬂlar› (19), ise Ala allel taﬂ›y›c›lar›nda HDL
kolesterol düzeyinin ProPro genotipine sahip bireylerin HDL
kolesterol düzeylerinden yaklaﬂ›k %3,5 oran›nda daha yüksek
oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Bu sonuçlara karﬂ›n, Swarbrick ve
arkadaﬂlar›n›n (35) yapt›klar› çal›ﬂmada, obez bireylerde Ala allelinin
düﬂük HDL kolesterol ve yüksek TG düzeyi ile karakterize

Tablo 4. Bireylerin PPARγ genotipine göre, diyetin enerji, karbonhidrat, protein ve ya¤ al›m› ile metabolik sendrom bileﬂenleri aras›ndaki iliﬂki1-3
Yüksek TG düzeyi
Pro Allel

Düﬂük HDL düzeyi

Ala Allel

Pro Allel

Ala Allel

Enerji (kcal)

1,00 (1,00-1,00)a

1,00 (1,00-1,00)

1,00 (1,00-1,00)

1,00 (1,00-1,00)

CHO (g)

1,01 (0,96-1,06)

1,15 (0,95-1,40)

1,00(0,95-1,06)

1,15 (0,98-1,36)b

Protein (g)

1,02 (0,90-1,16)

0,99 (0,77-1,26)

0,93 (0,82-1,05) 1,10 (0,85-1,42)

Ya¤ (g)

0,99 (0,94-1,03)

0,92 (0,81-1,05)

1,01 (0,96-1,06)

0,87 (0,75-1,01)c

Yüksek KB de¤eri
Pro Allel

Yüksek glukoz düzeyi

Ala Allel

Pro Allel

0,99 (0,00-.)

1,00 (1,00-1,00)

1,00 (1,00-1,00)

0,98 (0,92-1,04) 1,36 (0,00-.)

1,03 (0,97-1,09)

1,00 (0,89-1,12)

0,96 (0,82-1,13)

0,70 (0,00-.)

1,01 (0,87-1,17)

1.20 (0,90-1,60)

1,03 (0,96-1,09)

0,76 (0,00-.)

0,97 (0,91-1,03)

0,96 (0,86-1,08)

1,00 (1,00-1,00)

Ala Allel

1: Veri OR (%95 Cl) olarak verilmiﬂtir.
2: Bütün modellerde yaﬂ ve cinsiyete göre düzeltme yap›lm›ﬂt›r.
3 : IDF kriterlerine göre abdominal obezite metabolik sendromun temel koﬂuludur. Tüm bireyler abdominal obez oldu¤u için bu analiz abdominal obezite için
yap›lamam›ﬂt›r.
a : p= 0,095, b : p= 0,096, c: p= 0,068;di¤er modeller için p>0,15
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atherojenik lipid profili tablosunu a¤›rlaﬂt›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Ancak
bu sonuçlar›n zay›f bireylerde görülmedi¤i de kaydedilmiﬂtir.
Beamer ve arkadaﬂlar› (36) da daha küçük bir obez grupta Ala
alleli taﬂ›yan bireylerin HDL kolesterol düzeylerinin daha düﬂük, TG
düzeylerinin ise daha yüksek oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Obez
bireylerde polimorfizmin, hiperlipidemi ile sonuçlanmas›nda
PPARγ aktivitesinin azalmas›n›n etkili oldu¤u düﬂünülmektedir. In
vitro koﬂullarda PPARγ Ala izoformunun hedef genlerin aktivasyonunda daha az etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (35). Bu çal›ﬂmada hem
bireylerin hiperlipidemi tan›s› alm›ﬂ olma durumlar›, hem de
plazma HDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde PPARγ Pro12Ala
genotipine göre alleller aras›nda önemli bir farkl›l›k bulunmam›ﬂ
ve bu durum Ala allelinin hiperlipidemi riskini önemli düzeyde
etkilemedi¤i ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Bu sonuç HDL kolesterol ve
trigliserid düzeylerinde allel gruplar› aras›nda de¤iﬂiklik olmad›¤›n›
gösteren di¤er sonuçlarla desteklenmektedir (36,37).
PPARγ geni Pro12Ala polimorfizminin hipertansiyona etkisi obezite,
tip 2 DM, hiperlipidemi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha az çal›ﬂ›lm›ﬂ
bir konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu genetik çeﬂitlilik ile hipertansiyon aras›ndaki iliﬂki de di¤er konularda oldu¤u gibi çeliﬂkilidir.
Baz› çal›ﬂmalarda polimorfizmin hipertansiyon için bir risk etmeni
oldu¤u gösterilmiﬂken (38); baz› çal›ﬂmalarda aralar›nda
do¤rudan etkileﬂim olmad›¤› gösterilmiﬂtir (35). Bu çal›ﬂmada
hipertansiyonun görülme s›kl›¤›n›n alleller aras›nda farkl› olmamas›,
polimorfizmin hipertansiyon riskini do¤rudan etkilemedi¤i ﬂeklinde
düﬂünülebilir.
Diyetin metabolik sendrom için ne denli önemli bir risk etmeni
oldu¤unun anlaﬂ›lmas›ndan sonra, otoriteler bu riski azaltmaya
yönelik sa¤l›kl› beslenme önerileri geliﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu
önerilerin ço¤unda diyetin ya¤ içeri¤i metabolik sendrom için
önemli bir risk etmen olarak kabul edilmiﬂtir. Oysa ki diyete,
özellikle diyetin ya¤ içeri¤ine karﬂ› verilen yan›t›n her bireyde ayn›
olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Ayn› çevresel etmene karﬂ› farkl› bireylerin,
farkl› yan›tlar oluﬂturmas› bireylerin genetik özelliklerindeki farkl›l›klar ile aç›klanmaktad›r. Bu genetik özelliklerden birinin PPARγ
Pro12Ala polimorfizmi oldu¤u gösterilmiﬂtir (39). PPARγ Pro12Ala
genotipinin diyete karﬂ› oluﬂturulan cevab› düzenleyerek veya
düzenlemeyerek, metabolik sendrom bileﬂenlerinin ortaya
ç›kmas›n› kolaylaﬂt›rabilece¤i veya engelleyebilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada PPARγ alleleri aras›nda hem sendrom
bileﬂenlerinin da¤›l›m› hem de hastal›¤›n ﬂiddeti aç›s›ndan önemli
bir fark oluﬂturmad›¤› gözlenmiﬂtir. Bu sonuçlar iddia edilen PPARγ
Pro12Ala genotipi metabolik sendrom iliﬂkisini gösteremeyen
çal›ﬂmalar›n sonuçlar› ile desteklenmektedir (36,37).
Bu çal›ﬂma örnekleminde hastalar›n sahip olduklar› PPARγ
Pro12Ala genotipinin metabolik sendrom bileﬂenlerinin varl›¤›n›
önemli düzeyde etkilemedi¤i saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca hastalar›n
PPARγ Pro12Ala genotiplerinin, diyetlerinin enerji ve makro besin
ö¤eleri, özellikle ya¤, içeri¤ine karﬂ› oluﬂturulan yan›t› etkilemedi¤i
gözlenmiﬂtir. Pro12Ala polimorfizmi ile metabolik sendrom
bileﬂenleri veya diyet içeri¤i aras›ndaki iliﬂkiler, hem çal›ﬂman›n
yap›ld›¤› toplumun genetik özellikleri, baﬂka bir deyiﬂle gen-gen
etkileﬂimleri, hem de toplumun yaﬂam tarz› al›ﬂkanl›klar›, yani
gen-çevresel etmen etkileﬂimleri ile ﬂekillenmektedir. Bu çal›ﬂma
gen-diyet etkileﬂimi konusunda Türkiye’de yap›lan ilk çal›ﬂmad›r ve
bu topluma ait gen-gen etkileﬂimleri veya gen-çevresel etmen
etkileﬂimlerine dair bilinenler çok s›n›rl›d›r. Bu nedenle elde edilen
sonuçlar bu konuda yap›lacak yeni çal›ﬂmalara baﬂlang›ç olacakt›r.
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