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OBEZİTE BİYOKİMYASI 3.

Obezite dünya sağlık örgütünün (DSÖ) tanımına göre vücut yağ dokusunda sağ-
lığı bozacak şekilde aşırı ya da anormal biçimde yağ depolanmasıdır. Vücudun 
3 temel bileşeni olan karbohidratlar, yağlar ve proteinlerin, aralarındaki denge-
nin aşırı şekilde yağlar lehine bozulmasına obezite denir. Termodinamiğin birin-
ci yasasının ihlali obeziteye yol açar. Termodinamiğin birinci yasasına göre bir 
sistemin dahili enerjisi, sisteme yapılan net ısı transferi (Q) ile sistemin üzerine 
uygulanan net işin (W) toplamıdır. Yani harcadığından çok besin alırsan obez 
olursun (1, 2).

 Obezite; Tip 2 Diabetes Mellitus (DM), kardiyovasküler hastalıklar (KVH), 
stroke (serebro vasküler ataklar), hipertansiyon (HT) hatta kanser gibi çok çeşitli 
ve yaygın hastalıklarla birlikte görülmekte ve bu hastalıkların prevelansını önem-
li ölçüde artırmaktadır.

 Obezite birlikte bulunduğu tüm hastalıklarda daha fazla morbidite ve er-
ken mortalite oluşturduğu için, ciddi şekilde takip edilmeli ve tedavi edilmelidir. 
Sadece tedavi edilmekle her şey bitmiş sayılmamalı, vücutta yaptığı ve yapmış 
olabileceği tahribatlar da gözlenmeli; doğru zamanlarda müdahale edilmelidir. 
Obezite tedavisi başarılı olarak sona erse bile, hasta kendi başına bırakılmama-
lı, zaman zaman beden kitle indeksi ve kan değerleri ölçülerek kontrol altında 
tutulmalıdır. Obezite tedavi periyodundayken hastaya, gözlem altında ve yakın 
takipte olduğu özellikle hissettirilmelidir.

 Obezitede de işlevsel halde olan hipotalamus, hipofiz, pineal (epifiz) bez arkı 
iyi etüt edilmeli, aksayan yönler ortaya çıkarılmalıdır (Şekil 14-A ve Şekil 14-B).
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Şekil 14-A ve B: Şekil 14-A: Hipotalamus-hipofiz-pineal bez salgıları gösterilmiştir (GnRH : Go-
nadotropik releasing hormon, GIH : Growth İnhibe edici hormon-somatostatin, TRH: Tiroid 
releasing-salgılatıcı hormon, PIH: Prolaktin İnhibe edici hormon-Dopamin, PRH: Prolaktin sal-
gılatıcı-releasing hormon, CRH: Kortikotropin releasing hormon ADH: Anti diüretik hormon- 
vazopressin, GH: Growth hormon, ACTH: Adrenokortikotropik Hormon, TSH: Tiroid Stimülan 
Hormon, LH: Luteinizan hormon, FSH: Follikül Stimülan hormon, MSH: Melanosit stimüle edici 
hormon) Şekil 14-B: BKİ (BMI: Body Mass İndex, Vücut Kitle İndeksi) ölçüleri gösterilmiştir.

  Obezite ile savaşta başarı elde edebilmek için obezitede adipoz doku ve 
ürettikleri adipokinler çok iyi bilinmelidirler (Şekil 17).

 Adipokin ailesine her geçen gün yenileri katılmaktadır, en çok bilinenler ise 
leptin, adiponektin, rezistin, TNF alfa, interlökin-6, visfatin, vaspin, apelin, asilas-
yon uyarıcı protein, plazminojen aktivatör inhibitör faktör-1, renin anjiotensin 
sistem proteinleri, fasting induced adipoz faktör, nasfetindir (2-4).

 Obezite, her türlü hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir zemin hazır-
ladığı gibi, insan yaşamının kalitesini oldukça düşürmekte, yaşam süresini ise 
kısaltmaktadır (5-8). Yapılan araştırmalar, gözlemler göstermiştir ki obezite ve 
fazla kiloya bağlı ortaya çıkabilen hastalıkların birçoğu, kiloların kaybedilmesiyle 
azalmakta, hatta tamamen ortadan (hipertansiyon, diyabet, apne vs.) kalkmak-
tadır. Örneğin obez bir hipertansiyonlu bireyde, her 5 kilogram zayıflama için, ki-
şinin sistolik basıncında yaklaşık 10 mm-Hg, diastolik kan basıncında ise yaklaşık 
5 mm-Hg bir düşme ve düzelme görülmektedir (9-11).

 Erişkin insanlarda obezite en pratik olarak beden kitle indeksi (BKİ) değerlen-
dirmesi ile yapılmaktadır. BKİ=Ağırlık (kg)/boy’un karesi (m2) şeklinde hesaplan-
maktadır. BKİ>25 olan kişiler fazla kilolu BKİ>30 olanlar ise obez sınıfına girmek-
tedir (3). Bel çevresi ölçülerek de obezite hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

 Obezite Etiyolojisinde genetik varyasyonlar rol alabildiği gibi, Cushing send-
romu da etiyolojide rol oynayabilir, klinik ya da subklinik hipotiroidizm, insülino-
ma gibi nadir endokrin nedenler de psikolojik kültürel faktörler birlikte ya da her 
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biri bağımsız olarak obezite etiyolojisinde rol alabilmektedir (12).

 Yapılan çalışmalarda BKİ nin %75’ten daha fazla genetik geçişi olduğunu 
göstermektedir. Prader-Willi, Angelman ve Wilson-Turner Sendromları gibi bazı 
genetik sendromların sıklıkla obezite ile birlikte olduğu, obezite etiyolojisinde 
rol oynadıkları görülmüştür. Hem gen özelliği hem de çevresel faktörler ve ikisi 
birlikte kümülatif etki ile kilo alma yönünde çok kritik rol almaktadırlar.

 Yapılan birçok çalışmada gösterildiği gibi, BKİ değeri kilolu veya obez kişiler-
de genetik varyasyonların da olabileceğine obezite ve genetik konusunda değin-
miştik (12-19).

 Obezitenin sebep olduğu ya da birlikte bulunduğu hastalıklarla olan ilişkisi 
çok çeşitli nedenlerle ilişkilendirilmektedir. Bunlar içerisinde önemli bir tanesi 
de oksidatif stres faktörüdür. Oksidatif stres çeşitli organ ve dokulara etki ederek 
ateroskleroz, hipertansiyon, diyabet ve kanser patogenezinde rol almaktadır.

 Yapılan araştırmalar göstermiştir ki: Adipoz dokudaki kronik fakat, düşük 
derecedeki inflamasyonlar (adipositokin/adiponektin salınımındaki düzensiz-
likler), obezite ilişkili insülin direncinin patogenezinde önemli rol oynamaktadır 
(20-24).

Adipoz Dokunun Biyofonksiyonları

Adipoz doku asla pasif bir yağ deposu değildir. Adipoz doku, enerji dengesinde 
ve metabolizmanın sevk ve idaresinde rol oynadığı gibi, konakçının antiinflama-
tuar yanıtlarında ve immün sisteminde de rol oynamaktadır.

 Vücut ağırlığının yaklaşık %40’ı iskelet kası, %10’u kemik, %10’u bağ dokusu 
ve deri, %40’ı ise yağ dokusu ve organlardır. Yağ dokusunun da %72’si yağlardan 
oluşur, %22’sinde su vardır, sadece %6’sı ise proteindir. Kasta da oranlar aşağı 
yukarı aynıdır ama nitelikleri değişmiştir, sırasıyla en çok su, protein ve yağ var-
dır.

 Doğumdan hemen sonra insan vücudunun %12’si yağdan oluşmaktadır. İlk 
6 ay sonunda %30 yağ oranı varken, hareketlenme yani yürüme başlayınca yağ 
oranı %18’e düşmektedir. Ergenlikte kadınlarda yağ oranı erkeklere göre yaklaşık 
%10 daha fazla olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.

 Temelde vücut yağları esansiyel yağlar ve subkutan depo yağlar olmak üzere 
ikiye ayrılır. Esansiyel yağların (beyaz yağ dokusu) en önemli görevi iç organları 
korumak için onların çevresini sarmalarıdır. Subkutan depo yağlar ise erkeklerde 
genellikle karın bölgesinde (elma tipi), kadınlarda ise kalça bölgesinde (armut 
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tipi) bulunmaktadır. Erkeklerdeki depo yağların egzersiz ile kadınlara göre daha 
çabuk eridiği birçok çalışmada belirtilmiştir (11, 25).

 Kas hücreleri enerji yakmamıza yardımcı olurken, yağ hücreleri enerji de-
polamamıza yardım eder. Her ikisi arasında en önemli fark ise mitokondri sayı-
larıdır. Kas hücresinde oldukça fazla sayıda mitokondri var iken; yağ hücresinde 
oldukça az miktardadır. Kas hücresine yakın sayıda mitokondrisi olan yağ hüc-
re tipine ise kahverengi yağ dokusu (Brown) denir ve sadece bebeklikte vardır. 
Görevi thermo (ısı) regülasyondur ve ısı üreterek bebeği ısıtır. Kahverengi yağ 
dokusu bebek için hayati olmakla birlikte bazen yetişkinlerde de görülür. Büyük 
hacimli beyaz yağ hücresine kıyasla, kahverengi yağ dokusunda hücreler daha 
küçük hacimlidir.

 Kahverengi yağ hücresinde, beyaz yağ hücrelerinden farklı olarak bolca mi-
tokondri ve bunların içinde de bolca DEMİR bulunur. Demir, kahverengi yağ do-
kusunda mitokondri içerisinde yağların yakılmasında görev alır.

 Aslında herkesin vücudunda az bir miktar kahverengi yağ hücresi mevcuttur, 
fakat bunu aktif hale getirebilmek, sayılarını artırabilmek için en uygun ortam, 
ortalamanın altında oda ısısıdır (16-19 ºC). Bu düşük derecedeki oda ısısında 
en az 1-2 ay çalışılması, uyunması ve düzenli egzersiz yapılması durumunda bir 
görüşe göre beyaz yağ dokusundan kahverengi yağ dokusuna dönüşüm olur, bir 
görüşe göre de bağımsız olarak kahverengi yağ dokusu katlanarak artar, insülin 
hassasiyeti artar (Şekil 15).

Şekil 15: Kahverengi yağ dokusu ve adiponektin artışı için gereken şartlar.

Kahverengi-Brown yağ dokusunun ısı üretmesi: Soğuk ortam ısısında, yağ hüc-
relerini innerve eden sinir uçlarından noradrenalin salınarak yağ hücresindeki 
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LİPAZ uyarılmakta ve trigliseritler hidrolize uğramaktadır. Yağ asitleri ve gliserol 
oluşmaktadır. Serbest kalan yağ asitleri oksijen harcayarak metabolize olurken, 
kahverengi yağ dokusu sıcaklığı artmaktadır. Çünkü yağ dokusu içindeki mito-
kondrilerde iç zar üzerinde THERMOGENIN (UCP 1, Uncoupling Protein 1) isimli 
zar proteini ısı oluşturmaktadır (Brown yağ dokusu, Şekil 16).

Şekil 16: Kahverengi yağ dokusunda Thermogenin fonksiyonu.

 Cinsiyet hormonları (öströjen, progesteron, testosteron), adrenokortikal 
hormonların (androjenler-DHEA-öströjen-testosteron, glukokortikoidler-korti-
zol, mineralokortikoidler-aldosteron) da katkısı ile vücuttaki yağ dağılımı erkek 
ve dişide farklı olarak belirlenir.

 Adipoz doku aktif bir endokrin organ gibi davranır. Üstelik bu organ sistemik 
bir etkiye sahiptir (26). Sistemik etkisi vardır çünkü: Büyük organlar arasındaki 
karşılıklı iletişimi, adipoz dokudan salınan birçok biyoaktif moleküller olan adi-
pokinler sağlamaktadırlar ve bu trafik çok yoğundur (27).

Şekil 17: Adipokinler’in bazıları.
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 Adipokin ailesi oldukça kalabalık bir ailedir ve her geçen gün yeni adipokinler 
keşfedilmektedir. Bazıları keşfedilmiştir ancak henüz fonksiyonları tam olarak bi-
linememektedir. En çok bilinen adipokinler ise leptin, adiponektin, rezistin, TNF 
alfa, IL-6, visfatin, vaspin, apelin, asilasyon uyarıcı protein (ASP), plazminojen 
aktivatör inhibitör faktör-1 (PAI-1), renin anjiyotensin sistem proteinleri, fasting 
induced adipoz faktör (FIAF), nasfetindir.

İştah düzenlenmesi iki yolla düzenlenir. Kısa ve uzun sinyal ile.

 Birincisi: Yemekten yemeğe öğünden öğüne kısa dönem sinyal etkili gastro-
intestinal kaynaklı moleküllerin yardımıyla gerçekleşmektedir (ghrelin, kolesis-
tokinin CCK, peptit YY vs.).

Şekil 18: Gastro-intestinal salgıların bazıları (CCK-PZ: Kolesistokinin -pankreozimin, VİP: Vazoak-
tif İntestinal Polipeptit, PP: Pankratik Polipeptit, GLP -1,2: Glukagon Benzeri Peptit).

 İkincisi: Daha uzun periyotlarda günden güne, aydan aya, yıldan yıla değişen 
daha uzun dönem sinyal etkili moleküllerin (leptin, insülin) yardımıyla gerçekle-
şir. Uzun dönem sinyaller triaçil gliserol depolarının durumunu yansıtmakta ve 
leptin ile kontrol edilmektedir (1).

Leptin

167 aminoasit içeren 16 kDa ağırlığında bir polipeptittir ve yağ dokusu (adipoz), 
gastrik epitelyum ve plasentada eksprese olmaktadır Leptin salınımında vücut-
taki yağ hücrelerinin büyüklüğü ve yerleşimi rol oynadığı görülmektedir. Leptin 
ritmik olarak salınmakta ve bu salınım yemek alımıyla da ilişkilendirilmektedir 
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(28, 29). Leptin, kan beyin bariyerini geçerek beyine ulaşır ve beyindeki etkisini 
hipotalamusdaki HAN reseptörlerine bağlanarak yerine getirdiği belirtilmektedir 
(30). Adipoz doku yağ deposu ne kadar büyük ise o kadar çok leptin salgılar (Şe-
kil 17). Bunun amacı aslında kompenzasyondur, adaptasyondur. Çünkü beklenir 
ki; leptin bu adipoz doku artışına karşı iştahı kessin, fakat leptin direnci geliştiği 
için leptin fonksiyon dışı kalır. Leptin kan düzeyi obezitede artarken, anoreksiya 
nervoza’da azalır, yani leptin direnci sadece şişmanlarda gelişmektedir, zayıflar-
da gelişmemektedir (29).

Şekil 19-A: Yağ dokusundan cüsseye göre Leptin salınımı. Şekil 19-B: Leptin kemik yapımını NO, 
IGF-1 ile uyarır, yıkımını ise inhibe eder (MSS: Merkezi Sinir Sistemi, GH: Growth Hormon, IGF-1: 
İnsülin Like Growth faktör, NO: Nitrik oksit, eNOS: endotelial Nitrik Oksit Sentaz, nNOS: nöronal 
Nitrik Oksit Sentaz) Şekil 19-C: Beyaz yağ dokusunda defektif beta oksidasyon var ise oluşacak 
obezitenin nedeni şekilde gösterilmiştir (NO: Nitrik Oksit, iNOS: indüklenebilir Nitrik Oksit Sen-
taz- NOS3, B-ox.: Beta oksidasyon).

 Leptin vücutta hematopoezi düzenlediği gibi, anjiyogenez ile yara iyileşme-
sini düzenler, NO aracılığı ile immün ve inflamatuar yanıtta rol oynar, termoge-
nezisi artırır, NO aracılığı ile cinsel gelişim üzerine etki eder; üreme, mide barsak 
işlevlerinin düzenlenmesi, sempatik sinir sistemi faaliyetleri, kemik metaboliz-
ması (Şekil 19 B, Şekil 20) gibi çok sayıda vücut faaliyetini düzenler (31).

 Leptinin obezite yönünden faaliyeti ise doyma ve enerji alımını düzenleyen 
bir adipokin olmasıdır (32). Toklukta salınan leptinin, obezite geliştiğinde plazma 
düzeyleri artar, vücut ağırlığı azaldığında ise plazma düzeyleri azalır (33). Hipota-
lamusta vücudun kilo ve enerji dengesinin kontrol altında tutulduğu bir merkez 
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vardır. Bu nedenle de leptin reseptörleri çoğunlukla hipotalamus ve beyinde lo-
kalizedir.

 Leptinin vücuttaki esas işlevi, hipotalamusta oreksijenik (yemek yeme, iştah) 
sinyal iletimini baskılayarak, anoreksijenik (yemek yememe, iştahı kesme) sin-
yal iletimini aktive ederek fazla kilo alımına dolayısıyla obeziteye engel olmaktır 
(34).

 Hipotalamusta kendi reseptörüne bağlanarak Nöropeptid Y salgılanmasını 
baskılar ve tokluk hissinin devamını (Şekil 9 ve 10) sağlar (35, 36). Aşırı kilolu ve 
obez bireylerde yüksek leptin düzeyleri olmasına rağmen iştah yine de baskılan-
maz çünkü leptin rezistansı vardır. Dışarıdan leptin verilse de işe yaramaz, obe-
ziteyi düzeltemez. Leptin rezistansının obezitenin altında yatan temel patoloji 
olduğu düşünülse de, bunun bir neden değil sonuç olduğunu düşündüğümden, 
bu ihtimali zayıf buluyorum. Çünkü metabolik sendromda da hiperinsülinizm 
olur fakat işlevsizdir, çünkü insülin direnci vardır ve insülin direnci neden değil 
sonuçtur (37). İştah ve metabolizma üzerine olan etkilerinin yanında leptinin 
sempatik sinir sistemini aktive ederek hipotalamus üzerinden kan basıncını da 
yükselttiği (Şekil 18) düşünülmektedir (38).

 Leptinin yağ dokusundaki sentezi bozulduğu takdirde, dışarıdan besin alımı 
kontrolsüz olarak artar, obezite ve T-hücre immün yetmezliği görülür. İnsülin, 
hiperinsülinizm, kortikosteroidler ve obezitenin kendisi, adipoz dokuyu uyarırlar 
ve leptin üretimini/salınımını başlatırlar. Bunun sonucunda hipertrigliseridemi 
ve hiperleptinemi oluşturur. Leptin antidiyabetik özelliktedir ve anti-obesite 
hormonudur. Leptos yunanca kelime anlamı itibariyle kuru, ince-zayıf demektir. 
Tokluk durumu leptin salınımını artırırken, açlık ve Diyabetes Mellitus, leptin sa-
lınımını baskılar. Açlık, insülin salınımını da baskılamaktadır. Bir saatin üzerindeki 
egzersiz ve sigara içilmesi leptin düzeyini azaltır. Eğer bir hastada leptin ölçümü 
yapıldığında leptin seviyesi hep stabil ise o hastada leptin direnci vardır (15, 29, 
39, 40).
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Şekil 20: Leptin’in bazı etkileri (NO: Nitrik Oksit, nNOS: nöronal Nitrik Oksit Sentaz, NOS1, eNOS: 
endotelial Nitrik Oksit Sentaz, NOS2 – özellikle lipoliz’de uyarılarak görev yapar, TA: Kan basıncı, 
UCP 1: Uncoupling Protein, Thermogenin, NPY: Nöropeptit Y).

 Leptin bir nitrik oksit (NO) bağımlı vazodilatatördür. Argininden NO sentaz 
(NOS) enzimince sentez edilen NO, en güçlü vazodilatörlerden biridir. NO, aynı 
zamanda liposoluble bir serbest radikaldir. NO oluşturan NO sentaz enzimi nöro-
nalNOS, endotelialNOS ve indüklenebilenNOS olmak üzere 3 tiptir (41).

 Plazma leptin konsantrasyonu adipoz doku miktarıyla koreledir; bu nedenle 
aslında bağımsız bir kardiyovasküler hastalık (CVH) risk faktörüdür. Leptin fiz-
yolojik olarak insülin direncini azaltır. Kilo azaltıcı (anoreksijenik) etkisinden ba-
ğımsız olarak, hipoglisemik etkiye sahiptir. Obez bireylerde leptin direnci vardır 
ayrıca hepsi hiperinsülinemiktir (15, 37, 38, 42-45).

Adiponektin

Adiponektin (AMP 1) Kromozom 3q27’de kodlanan adipoz doku kökenli bir si-
tokin proteindir (Şekil 20). Adiponektinin insülin duyarlılığını artırdığı, antiinf-
lamatuvar sitokinleri uyardığı ve fagositik aktiviteyi bloke ettiği bilinmektedir. 
Fagositik aktiviteyi bloke etmesinin nedeni makrofaj aktivitesini uyaran NF-kB 
(Nükleer Faktör Kappa Binding)’yi inhibe etmesindendir. Böylece makrofajlar 
fagositoz yapamaz hale gelmekte ve TNF-α (TNF alfa) salgılayamamaktadırlar. 
TNF-α, insülin direnci ve hiperglisemiden de sorumludur. Adiponektin bunu ön-
lemektedir. Adiponektin geninde mutasyon olursa insülin direnci, BKİ ve bel çev-
resinde artış meydana gelmektedir.
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 Adiponektin dolaşımda en yüksek oranda bulunan sitokindir. Enerji dengesi, 
glukoz ve lipit metabolizmasının düzenlenmesinde görev almaktadır. Adiponek-
tin, insülin etkisiyle salındığı için glukoneogenezi inhibe eder (46). Şu unutulma-
malıdır: Eğer obez bir insan zayıflatılacak ise, glukagon etkisindeki glukoneoge-
nez her yönüyle iyi bilinmelidir.

 Adiponektinin, hepatik glukoneogenez enzimlerini inhibe ederek karaciğer-
de endojen glukoz üretim oranını azalttığı bilinmektedir. Kas dokusuna glukoz 
transportunu ve yağ asit oksidasyonunu artırmaktadır (47). Yapılan çalışmalarda 
endotelyal hücrelerde eNOS (endotelial Nitrik Oksit Sentaz) ekspresyonunu ar-
tırdığı da bildirilmiştir. Makrofajlarda antiinflamatuar bir sitokin olan IL-10 üreti-
mini artırarak matrix metalloproteinaz doku inhibitörü üretimini artırmaktadır. 
Böylece aterosklerotik plakların stabilizasyonunda (antiaterojenik) rol almakta-
dır (48).

 Adiponektin kan düzeyleri artınca; plazma HDL ve glukoz düzeyi de artmak-
tadır, kardiyovasküler hastalık faktörlerinden kan basıncı, LDL kolesterol ve TG 
düzeyleri ise azalmaktadır. Yani adiponektin, kalp ve damar hastalıklarını önle-
me eğilimindedir. Adiponektin, kalp damar hastalıkları için bağımsız güçlü bir 
negatif risk faktörüdür (49-51).

 Kan adiponektin düzeyi azalırsa, yağ dokusu miktarından bağımsız olarak 
insülin direnci gelişir, hiperinsülinemi ve Tip 2 DM gelişimiyle de ilişkili bir tablo 
ortaya çıkar (52). Adiponektin salınımının IL-6 tarafından artırıldığı, TNF-α tara-
fından azaltıldığı düşünülmektedir, Şekil 21’de de gösterilmiştir (53, 54).

Şekil 21: Adiponektin, TNF-α ve IL 6.
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 Şişmanlarda adiponektin seviyesinin düşük olmasının nedeni olarak artmış 
TNF-α düzeyleri ve insülin direnci gösterilmekle birlikte, adiponektin seviyesinin 
tıpkı kahverengi yağ dokusundaki gibi kilo kaybı, kalori kısıtlaması ve soğukta 
arttığı bildirilmiştir (55).

 Adipositlerden salınan TNF-α ve rezistin gibi peptitlerin aksine adiponektinin 
insülin direnci, dislipidemi, Tip 2 DM ve ateroskleroz gibi metabolik hastalıklar-
dan koruyucu rolü olduğu düşünülmektedir (56). Yapılan çalışmalarda hepato-
megali, karaciğer yağlanması, normal olmayan AST (aspartat aminotransferaz) 
değerleri ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasıyla yakından ilgili olduğu 
hayvan deneylerinde gösterilmiştir. Adiponektinin bilinen en önemli işlevleri ise 
antiaterojenik ve antiinflamatuar etkileridir (57). Yapılan bazı çalışmalarda adi-
ponektin düzeylerinin tiroid hormon düzeylerinden etkilendiği vurgulanmakta-
dır. Bazı çalışmalarda Graves hastalarında hipertiroidizmi olanlarda adiponektin 
düzeylerinin, hipertiroidizmi olmayanlara göre daha yüksek olduğunu rapor et-
mişlerdir (58). Ancak bununla birlikte bazı çalışmalarda da adiponektin ile TSH 
ve tiroid hormon düzeyleri arasında direkt bir ilişki bulunamamıştır (59).

Tümör Nekroz Faktör-α (TNF-α)

Dolaşımdaki TNF-α’nın en büyük kaynağı yağ dokusu olmakla birlikte etkisini 
reseptörleri aracılığıyla göstermektedir. TNF-α’nın yanı sıra reseptörleri de yağ 
dokuda eksprese edilmektedir. Visseral yağ dokusunda üretimi daha fazladır. 
Organ yağlanması ne kadar fazla ise TNF-α o kadar fazladır. TNF-α’nın obezite-
ye etkisi leptine benzemektedir. TNF-α, insülin sinyal mekanizmalarını bozarak 
birçok dokuda insülin direnci meydana getirmektedir. TNF-α’nın yağ dokusunda 
apoptozisi indüklediğine dair bilgiler mevcuttur. TNF-α, artmış serbest yağ asidi 
salınımına neden olarak aterojenik dislipidemiye yol açmaktadır. Artan BKİ ve 
yağ doku miktarıyla plazma TNF-α miktarı arasında pozitif bir ilişki var iken; kilo 
kaybı, zayıflama ve yağ dokudaki azalmayla TNF-α miktarlarının azaldığı göste-
rilmektedir. Plazma TNF-α düzeyiyle HDL kolesterol arasında da negatif bir kore-
lasyon görülmektedir (60-62).

Interlökin 6 (IL-6)

Hem adipoz doku hem de iskelet kasında üretilen IL-6, hem inflamatuar hem de 
antiinflamatuar olmak üzere birbirine zıt iki farklı süreçte rol almaktadır. IL-6’nın 
yağ dokusundaki üretimi ve dolaşımdaki miktarı obezitede, bozulmuş glukoz to-
leransında ve insülin direncinde artarken; kilo kaybında azalmaktadır (63).
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 IL–6 reseptörleri iştah ve enerji alımıyla ilgili işlevlerde fonksiyon gördüğü 
için, beyinde özellikle hipotalamusta bulunur. IL-6, glikojen fosforilaz aktivitesini 
uyararak glikojen yıkımını artırır, glikojen sentezini baskılar ve karaciğer glukoz 
üretiminde artışa sebep olur.

 IL-6, C-reaktif protein (bir akut faz proteini) üretiminin önemli uyaranıdır 
(33, 64). Yüksek IL-6 seviyeleri koroner arter hastalıkları ve ateroskleroz ile po-
zitif korelasyon göstermektedir. IL-6’nın endotelyal adezyon kuvvet molekülleri-
nin salınmasını artırdığı, karaciğerde de fibrinojen ve prokoagulan maddelerin 
salınımını artırdığı gösterilmiştir (65). CRH, ACTH ve kortizol salınımını artırdığı 
ayrıca adipogenezi baskılayıp adiponektin salınmasını artırdığı da gösterilmiştir.

C-Reaktif Protein (CRP)

Yüksek C-reaktif protein (CRP) düzeyleri artmış bel çevresi, insülin rezistansı, BKİ 
ve hiperglisemi gibi metabolik sendromun komponentleri ile pozitif korelasyon 
göstermektedir. CRP’nin daha çok insülin direnci olan obezlerde yükseldiği ve 
insülin direnci olmayanlarda yükselmediği belirtilmektedir. Ayrıca bir kişide me-
tabolik sendromun varlığı ya da derecesine bakılmaksızın gelecekte olabilecek 
kardiyovasküler hastalıkların gelişimi, CRP düzeyleri ile ilişki gösterebilmektedir. 
Özellikle kronik olarak 1 mg/L düzeyinde çıkan yüksek duyarlıkta CRP ölçümleri 
bu konuda anlamlı bir işaret olabilmektedir.

Plazminojen Aktivatör İnhibitör Faktör-1 (PAI-1)

Bir serin proteaz inhibitörü olan plazminojen aktivatör inhibitör faktör-1 (PAI-1) 
intra-abdominal yağ dokusu, plateletler ve vasküler endotelden üretilmektedir. 
Doku plazminojen aktivatör inhibisyonu yapar ve fibrinoliz yıkımının ve aterot-
rombozun monitörizasyonu için kullanılır. Plazma düzeyleri, abdominal obezitesi 
olan göbekli insanlarda ve inflamatuar durumlarda artmıştır. Bu durumun intra-
vasküler tromboz riskini artırabileceği ve bu nedenle kardiyovasküler hasarlara 
neden olabileceği görüşü hakimdir (91). Yağ hücrelerinde PAI-1 sentezi ve in-
sülin aktivitesi, TGF-beta tarafından bloke edilir. Yüksek serum PAI-1 seviyeleri 
diyet, kilo kaybı ve metformin tedavisi ile düşer (Şekil 22).
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Şekil 22: IL 6, CRP ve PAI-1

Adipsin

Adipsin yağ dokusundan üretilir, asilasyon stimüle edici protein (ASP)’nin ön 
molekülüdür. Adipsin başlıca yağ dokusu metabolizmasında işlev görür. Komp-
leman işlevlerinde görev alır. Kilo ile doğru orantılıdır. Şişman insanlarda kanda 
yüksek düzeylerde tespit edilir. Kilo kaybı ve uzamış açlıkta, oruçlarda, kanda 
adipsin düzeyleri düşer.

Asilasyon Stimüle Edici Protein (ASP)

Adipsin yağ hücrelerinden sentez edildikten sonra stromoya salgılanır ve burada 
ASP’ye çevrilir. ASP lipogenezde görev alır. ASP lipoprotein lipaz aktivitesini de 
artırır ve lipogenez uyarılır. ASP, glukoz taşıyıcılarının hücre membranlarından 
(yağ ve kas hücreleri) geçişini sağlar. Yağ asidi ve trigliserit sentezinde kullanılan 
gliserol–3-fosfat’ın sentezinde kullanılan glukozu sağlar. ASP vücutta yağ hücre 
büyüklüğünü düzenler. ASP, glukozun hücre içine girişini artırdığı ve hızlandırdığı 
için, pankreas beta hücrelerinden glukozun uyardığı insülin salınımında da artışa 
neden olur (66).

Vaspin

Vaspin adipoz dokuda üretilen serpin ailesi (serin proteaz inhibitörleri) üyesi bir 
maddedir. İntraselüler ve ekstraselüler serpinler; kan pıhtılaşması, inflamasyon, 
immün direnç, fibrinoliz ve iskemiden korunma gibi olaylarda rol alır (67, 68).
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 Vaspinin kanda artışı; mRNA sentezini, obeziteyi, insülin direncini ve Tip 2 
DM’yi de artırmaktadır (69-72).

Nesfatin-1

Nukleobindin 2, protein molekülü, enzimle kısalır ve kesilirse, Nesfatin-1 oluş-
maktadır. Besin alımını durdurma ve iştahı kesme görevi vardır, çünkü hipotala-
musta bulunan tokluk molekülü Nesfatin-1’dir. Diğer fragmanları Nesfatin-2 ve 
Nesfatin-3’tür. Nesfatin 1’in tokluk molekülü olması, leptinden bağımsızdır ve 
Nesfatin-1 de leptin gibi kan beyin bariyerini geçer (43, 73, 74).

 Nesfatin-1’i beyinde salgılayan nöronlar; su alımını azaltması, ortalama ar-
teryel basıncı artırması, anksiyeteye, strese yol açması, epilepsiye neden olması 
gibi çeşitli olumsuz durumlardan sorumlu tutulmaktadır (73).

 Nesfatin-1’in olumsuz olabilecek bu davranış şekillerine karşın, tokluk mo-
lekülü olduğu için, konumuz olan obezite tedavisinde ümit verici bir molekül 
olacağı da kesindir. Fakat diğer olumsuzlukları nasıl bertaraf edebileceğimiz hak-
kında uzun çalışmaların yapılmasına da ihtiyaç vardır. Nesfatin-1’in subkutan uy-
gulamasının besin alımını azaltması ve uzun süreli etki gösterdiği bilinmektedir 
(75-77).

Rezistin

 Rezistin obezite ve metabolik sendrom ile bağlantılı bir polipeptit hormon-
dur. Rezistin sinyal molekülü olarak glukoz toleransını ve insülinin hücrelere 
etkisini bozar. Hücrelerin glukoz alımını ve insüline duyarlılığını azaltır. İnsülin 
direncine neden olur (78).

Visfatin (pre B hücre koloni artırıcı faktör, Nicotinamide phosphoribosyl 
transferase=NAMT)

 İnsan visseral adipoz dokusunda yüksek düzeyde bulunur. Lenfositlerden de 
eksprese edilebilir, sitokindir (79). Visseral dokuda üretilmekle birlikte iskelet 
kası, karaciğer, kemik iliği ve lenfositlerde de bulunmaktadır. Visfatin expresyo-
nu; lipopolisakkarit, IL-1B, TNF-alfa, IL-6 gibi insülin direncine zemin hazırlayan 
sitokinler ile kontrol edilmektedir (80).

 Visfatin insülinomimetik ve glukoz düşürücü özelliklere sahip olmakla birlik-
te inflamasyon ve endotel hasarının indüklenmesinde de görevleri bulunmakta-
dır (81). Intraselüler NAMT, NAD biyosentezinde görev yapmaktadır (82). Serum 
Visfatin seviyeleri IL-6, CRP, MCP-1 gibi inflamatuar belirteçlerin kan seviyeleri 
ile doğru orantılıdır (83, 84).
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 Visfatin düzeylerinin arttığı diğer durumlara örnek vermek gerekirse; osteo-
artrit, akut akciğer hasarı, inflamatuar barsak hastalıkları, enfeksiyonla indükle-
nen erken doğum, sepsis ve psöriyazis gibi inflamasyonla giden durumlar örnek 
verilebilir (85). Damar düz kas hücrelerindeki aterosklerotik plaklarda immünre-
aktif visfatin saptandığından, kardiyovasküler hastalıklar yönünden de visfatinin, 
ateroskleroz marker’ı olarak kullanılabileceği de yaygın bir görüştür (86-89). Şe-
kil 23’te adipsin, ASP, vaspin, rezistin ve visfatin gösterilmiştir.

Şekil 23: Adipsin, ASP, Vaspin, Nesfatin, Rezistin, Visfatin.

Obezite’de Diğer Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler

Yapılan çalışmalarda obez kadınlarda anemi sıklığı; normal kilolu ve metabolik 
sendromlu kadınlardan istatiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, daha fazla 
olduğu ifade edilmektedir. Metabolik sendrom hastalarında hsCRP, ürik asit, al-
bümin-kreatinin oranı (spot idrar), HOMA-IR düzeyi, TSH seviyesi, obez ve kont-
rol gruplarına göre anlamlı olarak yüksek bulunmaktadır. Metabolik sendrom 
hastalarında hsCRP ile BKİ arasında da anlamlı pozitif korelasyon bulunmaktadır. 
Obez hastalarda B12 vitamini düzeyleri normal sağlıklı kişilere göre oldukça dü-
şüktür. BKİ ve B12 vitamini düzeyleri arasında negatif korelasyon bulunmuştur 
(39, 90). Obez ve aşırı kilolu insanlarda demir eksikliği anemisi de sık görülmek-
tedir (91).

Ghrelin

Genellikle mide fundusundan salınan 28 aminoasitlik küçük bir peptit hormon-
dur. Ghrelin yapısında bir de 3. Aminoasit serine bağlı olarak 8 karbonlu ve yarı 
ömrü 20 dakika olan oktanil yağ asidi vardır. Eğer oktanil gurubu olmaz ise Ghre-
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lin, biyoaktif değildir. Bundan başka beyinde, paratiroid bezlerinde, tükrük bez-
lerinde, ince barsaklarda, plasentada, pankreasın alfa hücrelerinde (serumdan 
daha çok burada vardır), akciğerlerde, kondrositlerde, böbreklerde, testislerde 
(leydig hücrelerinde), ovariumlarda ve immün hücrelerde de sentezlenir. Özel-
likle Ig A salgılama yapan endokrin hücrelerin beşte birinde Ghrelin mRNA’sı 
vardır.

 Dolaşımdaki ghrelinin çoğu mide fundusundan salgılanan tipidir. Gastrek-
tomi geçiren hastalarda serum ghrelin düzeyleri azalmıştır. İlginç olarak ghrelin 
bitkilerde de (erik ve dut) vardır. Kısaltması G-HH (Ghrelin Hunger-açlık hormo-
nu) şeklinde gösterilir. Büyüme (growth) hormon salgılatıcı etkisi vardır.

 Açlık eğer 48 saate uzarsa, hipotalamus Growth Hormon Sekresyon Resptö-
rü (GHS-R) 8 kat artar, ghrelin de artar. Ghrelin, Growth Hormon salınımını uyar-
maktadır. Acaba açlık veya az yemek, büyümeyi daha çok artırabilir mi? Akro-
megali hastalarında ghrelin kan düzeyleri düşüktür, bunun nedeni bu hastalarda 
yükselmiş olan Growth hormon ve İnsülin Like Growth Faktör 1 (IGF 1)’dir.

 Ghrelin hormonu laboratuvarda ölçülürken, serum proteazlarla çabuk par-
çalandığı için, ölçüm sıvısına aprotinin ilave edilir. Eğer ghrelin hemen ölçülme-
yecek bir sene -70 °C’de muhafaza edilecek ise, yapısı bozulamasın bakteri üre-
mesin diye seruma 1N HCl’in 1/10’luk solüsyonu koruyucu olarak ilave edilir.

 Ghrelin ve gastrointestinal motilin peptitleri birbirine çok benzer. Gen ya-
pıları da benzerdir. Her ikisi de üst gastrointestinal kısımda sentezlenir, barsak 
motilitesini etkilemekte ve hipofizden GH salgılanmasını uyarmakta ve artır-
maktadır. G-HH, hipofiz, nöroendokrin, tiroid, pankreas ve akciğer tümörlerinde 
de salgılanmaktadır. Bunun zıddı olarak mide tümörlerinde ve tükrük bezi tü-
mörlerinde ghrelin salınamaz, iştah kesilir.

 HIV virüsü taşıyan hastalarda ghrelin düşük düzeyde seyrederken, kronik al-
koliklerde ghrelin düzeyleri yüksektir.

 Ghrelin geni 3p25-26 kromozom üzerinde kodlanmıştır (3. Kromozom). Gh-
relin hipofizde GH, TSH, prolaktin salgılayan hücrelerde sentezlenirken; ACTH 
(Adrenokortikotrofik hormon) ve GnRH (Gonadotrofik Releasing Hormon) sal-
gılayan hücrelerde ise sentez edilemez. Ghrelin, iştahı stimüle eder, ayrıca GH, 
ACTH, aldosteron, glukagon, prolaktin, GHRH ve kortizolü stimüle eder, sekres-
yonlarını artırır. Ghrelinin formül yapısı ve etkileri Şekil 24’te gösterilmiştir.



Obezite Biyokimyası 3. Bölüm 43

Şekil 24: Ghrelinin formül yapısı ve etkileri.

 Açlık, midede ghrelin ekspresyonunu artırmakta ve ghrelini uyarmaktadır; 
tokluk ise inhibe etmektedir. Ghrelinin kanda en yüksek seviyesi gece yarısını 
geçtikten sonra saat 02:00 ile 04:00 arasındadır. Açlıkta artan ghrelin seviyeleri, 
yemek yendikten 2 saat sonra düşmektedir. Açlık 3 gün sürerse ghrelin seviyele-
ri normal seviyede kalıp, değişmemektedir. Tokluk sonrası ghrelin baskılanması 
alınan kaloriyle ve alınan glukozun kimyasal enerji katkısı ile ilgilidir ancak asla 
mide duvarının tokluk sonucu fiziksel olarak gerilmesiyle ilgili değildir.

 Oreksijenik Vagal afferent nöronlarda ghrelin reseptörleri sentez edilir ve af-
ferent uçlara kadar taşınır. Ghrelin, mide asidi salgılanmasını ve mide motilitesi-
ni artırır. Vagal afferent blokajı ve vagatomi ile ghrelin salınımı azalır, iştah azalır. 
Anorektik peptitler (bombesin, kolesistokinin) ve leptin ise vagal afferent aktivi-
tesini artırır. Ghrelin vagal uyarıyı inhibe eder. Gastrektomide fundus hücreleri-
nin kaybedilmesiyle birlikte ghrelin azalır, böylece GH stimüle olamaz ve kemik 
doku kaybolur (kemik rezorpsiyonu). Ghrelin kemik mineralizasyonunu artırır.

 Ghrelin hipotansiyon yapar. Yani açlık, hipertansiyon hastalarına ghrelinin 
etkisi düşünüldüğünde faydalı olabilmektedir. Ghrelin enjeksiyonu, damarlarda 
genişleme yapar ve tansiyonu düşürür.

 Tokluk sonrası artan kan glukoz düzeyi, normal seviyeye düşmeden ghrelin 
normale düşmez, Önce glukoz normale döner, yaklaşık yarım saat sonra da Gh-
relin normalae döner.
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 GLP 1 (Glukagon Like-benzeri Peptit), insülin salgılatan olarak bilinir, fizyolo-
jik tokluk sağlar. Glukoz alımından sonra ortaya çıkan toklukda hem ghrelin hem 
de GLP 1 seviyeleri düşer.

 Yağlı diyetle beslenenlerde ghrelin kan düzeyleri yükselirken, yağsız diyetle 
beslenenlerde ghrelin kan düzeyleri düşmektedir. Düşük yağlı diyetle beslenen-
lerde ağırlık kaybı ortaya çıkmakta fakat bu durum ghrelin düzeyinde herhangi 
bir değişmeye neden olamamakta iken, leptin düzeylerini artırmıştır. Çünkü dü-
şük yağlı diyet, leptin düzeylerini uyarmaktadır. Ghrelin, glukoza duyarlıdır, yağa 
duyarlı değildir. Proteinden yoksun diyetler de ghrelin düzeyini artırır. Buradan 
da anlaşılıyor ki ghrelin salınması, glukoz ile birlikte proteine de duyarlıdır.

 İnsülin direnci olan hastalarda, Tip 2 DM olan hastalarda kan ghrelin seviye-
leri düşüktür.

 Leptin ile ghrelin arasında birbirlerini etkileyen bir mekanizma yoktur. Buna 
rağmen leptin ile ghrelin düzeyleri arasında negatif bir ilişki vardır. Ancak bu 
negatif ilişki, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda işlemez, o nedenle kronik 
böbrek yetmezliğinde olan hastalarda hem leptin hem de ghrelin kan düzeyleri 
artmaktadır.

 Obez olan kişilerde kan ghrelin düzeyleri, zayıf bireylere göre daha düşüktür. 
Yani zayıf kişilerde ghrelin yüksektir. Zayıflamak maksadıyla yapılan düşük kalo-
rili diyetlerde kilo kaybı yaşanırsa, ghrelin düzeyi artmaktadır.

 Toklukta ortaya çıkan insülinin ghrelin düzeylerini inhibe ettiği gösterilmiştir. 
Hiperinsülinemi, normoglisemik hastalarda bile ghrelin seviyesini azaltır. Ghre-
lin de insülini sevmez ve insülin sekresyonunu inhibe eder.

 Kolon mukoza hücreleri tarafından tok karnına iken salgılanan Peptid YY 
(PYY), ghrelin seviyesini azaltır. Gastrin, kolesistokinin ve glukagon ise ghrelin 
seviyesini artırır. İnsanlarda Pankreatik polipeptidin ghrelin seviyesine herhangi 
bir etkisi gösterilememiştir.

 Gençlerde ve kadınlarda ghrelin düzeyleri artmışken, yaşlı bireylerde ghrelin 
düzeyleri azalmaktadır. Kadınlarda ghrelin düzeyleri menapozdan etkilenme-
mektedir. Ghrelin kalp üzerine yararlı etkilere sahiptir. Dışarıdan ghrelin veri-
lirse, sempatik aktivite baskılanır, böylece kalp atım hızı ve arteriyel kan basıncı 
azalmaktadır. Ghrelin, endotelin 1’i baskılar. Leptin ise kalp için zararlıdır ve sem-
patik aktiviteyi artırır.

 Hipertiroidide hiperfajinin nedeni ghrelin değildir, çünkü ghrelin düzeyleri 
bu hastalarda düşüktür.
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 Normalde gıda alımı sonrası düşen ghrelin düzeyleri, Anoreksia Nervosa’da 
gıda alımı sonrasında düşmemektedir.

 Gebeliğin ilk trimestrinde ghrelin kan düzeyleri diğer trimestirlere göre daha 
yüksektir. Miadında doğan bebeklerde, erken doğan bebeklere oranla ghrelin 
düzeyleri daha yüksektir. Bebeğin kord kanından alınan numunede ghrelin dü-
zeyi, anne kanından daha yüksektir. Polikistik over sendromlu hastalarda ghrelin 
düzeyleri değişken olabilmektedir.

 Obstrüktif sleep apne (tıkayıcı uyku apnesi) bulunan hastalarda ghrelin dü-
zeyleri yüksek bulunmuştur. Çünkü uykuyu etkileyen faktörlerden birisi de iştah 
ve yiyecek alımının nöroendokrin düzenlenmesidir. Ghrelin verilen kişiler daha 
rahat uyumaktadırlar.

 Ghrelin, kanda HDL’ye bağlanmaktadır. HDL’ye aynı zamanda bir kan esterazı 
olan paraoksanaz da bağlıdır. Muhtemelen paraoksanaz, Ghrelin’deki yağ asi-
dinin (oktanoik asit) açil bağlarını des-açilasyonla kırarak ghrelini inaktif forma 
getirmektedir (2-4, 11, 25, 40, 42, 74, 92-109)

 Şekil 25’te özetle obezite genetiğinde rol oynayan moleküller gösterilmiştir.

Şekil 25: Obezite genetiği ve biyokimyası olarak anlatılan bu derlemede, aynı ve karşı yöndeki 
moleküllerin toplu olarak gösterilmesi.

Son Söz

 Kanda demir ve B12 vitamini eksik olmamalı, sigara ve alkolden uzak durul-
malıdır. HDL kolesterol seviyesi sağlıklı yürüyüşlerle artırılmalı ki, ghrelin aktivi-
tesi oktanoik asit koparılarak inhibe edilsin. Ghrelin kandırılmalı; yani az kalori 
alınıp ghrelinin 2 saat sonra düzeyinin düşmesi beklenmeli, aç karnına ve zifiri 
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karanlık-ışıksız ortamda veya soluk kırmızı ışık ortamında uyunmalı. Soğuk sa-
yılacak (16-19 °C) bir ortamda düzenli olarak spor yapılmalı ki kahverengi yağ 
dokusu oluşsun, adiponektin salgılansın.

Anahtar Kelimeler: Adipokin, Sitokin, Adiponektin, Adipsin, Nesfatin -1, Re-
zistin, Visfatin.
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