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OBEZİTENİN MOLEKÜLER 
VE GENETİK ÖZELLİKLERİ 2.

Genetiğin Obeziteye Etkisi

Obezite, hızla yayılan insan hayatının uzun yıllarını etkileyen ciddi bir sağlık 
problemidir. Tüm dünyada yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusunun neredeyse 
%40’ı fazla kilolu (overweight) veya obezdir. Gelecek 10 yıl içinde dünya nüfusu-
nun yarısına yakınının obeziteye yakalanacağı öngörülmektedir. Her geçen gün 
bu oranlar sağlığı bozucu yönde artmaktadır (1, 2). Obezite, beraberinde birçok 
sağlık sorununu da risk olarak ortaya çıkarmakta ve bunlara bağlı mortalitenin 
de artışına neden olmaktadır. Tüm dünyada ülkelerin sağlık politikalarını da ki-
litleyen obezite, kalıtımsal geçişi de olan ciddi bir sağlık sorunudur. Annesi veya 
babasından birinin obez olma durumunda çocuğun toplumdaki bir bireye göre 
obez olma olasılığı ortalama 5 kat daha fazla risklidir; ancak bu durumun oluşu-
munu sadece kromozomlara bağlayıp, genetik geçişi tek sorumlu etken olarak 
ilan etmek gerçekçi olmaz. Çünkü her ailenin beslenme karakteri, alışkanlıkları, 
çevresel şartlar da obezitede önemli bir rol oynamaktadır. Ailesel kalıtımla ken-
disine miras kalan obezite genleri, kişiyi ya obez yapmakta ya da yapamamakta-
dır ama mutlaka bu obez yapan genleri, kişi ömrü boyunca taşımakta ve obezite 
riski altında bulunmaktadır. Ayrıca bu geni sonraki kuşaklara da geçirmektedir.

Cinsiyet farklılığının da obeziteye etkisinin olduğu, kadınlarda obezite insi-
dansının erkeklere göre daha fazla olmasıyla birlikte görülmektedir.

Obezitenin risk olarak ortaya çıkardığı veya katkıda bulunduğu hastalıklar 
arasında; koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, stroke (SVH-Serebrovasküler 
hastalık, inme, TİA-geçici iskemik atak), Tip 2 Diyabetes Mellitus, yüksek total 
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kolesterol, yüksek trigliserit değerleri, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, uyku 
apnesi ve solunum problemleri, kıkırdak dejenerasyonu, osteoartrit, ortopedik 
rahatsızlıklar, infertilite gibi üreme bozuklukları, ruhsal sağlık sorunları, yaşam 
kalitesinde belirgin düşmeye bağlı görülen mutsuzluklar ve bireyin kendine olan 
güven kaybı, endometrium-meme-pankreas-safra kesesi-özefagus-kolon-renal 
kanser gibi kanser türleri ve her geçen gün bu kategoriye yeni eklenen birçok 
hastalık bulunmaktadır.

 Vücuda harcanandan daha fazla enerji alınması, yaşam tarzındaki hızlı de-
ğişimler, her türlü besine daha kolay ulaşılabilmesi, şehir merkezlerinde sayıları 
gittikçe artan gıda tüketim yerlerinin bu sürece katkıları, ekonomik seviyenin 
yükselmesi ve ayrıca sosyal, kültürel, psikolojik, metabolik, çevresel ve gene-
tik faktörlerin de direkt veya indirekt etkileriyle ortaya çıkan obezite sorunu, 
bireylerin, bir müddet sonra vücutlarında, hakimiyeti yağların ele geçirmesiyle 
oluşmaktadır. Obezite, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerden de ciddi oranda et-
kilenmektedir (1-7).

 Peki bu yaşam tarzı ve çevresel faktörler neden bazı bireylerde hiçbir deği-
şikliğe neden olamazken, bazı bireylerde ise şiddetli obeziteye neden olabilmek-
tedir?

 Yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin etkisine, her birey aynı şekilde ve şiddette 
cevap veremediği görülmektedir. O nedenle bireylerde obezite düzeyinde farklı-
lıklar ortaya çıkmaktadır. Obeziteye daha geniş açıdan bakıldığında, bu sorunun 
doğru cevabının kişiden kişiye değişen genetik yapının eşsizliği ve farklılıkları ol-
duğu görülmektedir.

 Kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği için bireylerde obezitenin farklı tezahür 
etmesini sağlayan bu duruma genetik varyasyon denmektedir. O halde obezite, 
bireyin genetik yapısı ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile belirlenmektedir. Bu-
nunla birlikte tek başına genetik faktörlerin Beden Kitle İndeksi (BKİ, VKİ, vücut 
kitle indeksi) üzerine etkisi en az %40, hatta bazı bireylerde %70’e kadar çıkmak-
tadır. Çünkü BKİ kalıtılabilir bir özelliktir.

 Beden yağı yüzdesini, 11q21-24 kromozom lokusunun etkilediği bilinmek-
tedir. Adipoz dokudan salınan leptinin (iştah azaltıcı sitokin) kendisinde veya 
reseptörlerinde gen mutasyonunun olması, her zaman obeziteyle sonuçlan-
maktadır. Eğer bir obezitede mutasyon etkisi var ise, hipotalamik fonksiyonlar 
bozulduğu için iştah artışı olmuş ve obezite ortaya çıkmıştır.

 Gendeki değişiklik, tek bir gen tarafından kodlanan proteinin fonksiyonu-
nu bozarsa buna mustasyon denir ki; obezite genetiğinin temelinde yatan bu 
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sebeptir. Eğer bu mutasyona uğramış protein yapısı, patojenite ortaya koyarsa 
çevresel faktörlerden bağımsız olarak monogenik bir hastalığa sebep olur. Özet-
le tek bir gen etkilenmiş (mutant gen), tek bir proteinin yapısı bozulmuştur. So-
nuçta tek bir hastalık meydana gelmiştir (2, 4, 6, 8, 9).

 Obezite genetik olarak monogenik obezite, sendromik obezite ve poligenik 
obezite olarak üç alt gruba ayrılmaktadır.

Monogenik obezitede meydana gelen ağır obezitenin nedeni tek bir genin 
bozulmasıdır. Leptin melanokortin yolağındaki genlerde meydana gelen defekt-
ler, en iyi örneklerdir (Şekil 1). Serum leptin düzeylerini etkileyen gen lokusu 17. 
kromozomdadır. Leptin melanocortin yolağı vücudun enerji dengesini sağlayan 
kritik bir yolaktır. Hipotalamustaki HAN (hipotalamik arkuat nükleus) bölgesin-
de bulunan nöron membranındaki leptin reseptörleri (LepR), leptin etkileşimi 
ile aktive olmaktadır. Böylece proopiomelanokortin (POMC), kokain-amfetamin 
ilişkili transkript (CART) sistemi aktive olur. Bu sistem anoreksik bir sistemdir 
(iştah azaltıcı). POMC/CART içeren nöronların uyarılmasıyla, melanocortin 4 re-
septörü (MC4R) stimüle olur, hedef molekül olarak yine anoreksijenik melanosit 
sitimülan hormonun (MSH) alfa subünitlerini eksprese eder. Leptine cevap ve-
ren POMC geni, kromozom 2p23.3 üzerindedir. Eğer bir çocukta POMC yetersiz-
liği varsa, mutlaka beraberinde ACTH yetersizliği de görülmektedir.

Şekil 1: NPY/AgRP (Nöropeptid Y/Agouti ilişkili protein) ve POMC/CART (Pro-opiomelanokor-
tin/kokain amfetamin düzenleyici transkript) içeren nöronların ve Y1R: Nöropeptit Y reseptörü, 
MC4R reseptörü (Leptin-melanokortin yolağı) etkileşimi (G. S. Barsh and M. W. Schwartz: Nature 
Reviews Genetics 3:589-600, 2002, from Macmillan Publishers Ltd.’deki şekilden ilham alınarak 
ve modifiye edilerek çizilmiştir).



Obezite Multidisipliner Yaklaşım2. Bölüm14

Hipofiz, Obezitenin Gelişiminde Rol Alıyor mu?

Obezite gelişiminde hipotalamusta ağırlıklı yolaklar başrolde olsa da hipofizde 
ACTH, lipotropin, MSH ve endorfin üretimi üzerine etkili olan yolaklar da önemli 
bir role sahiptir. Bu etkiyi sağlaması için anterior hipofizden Prohormon Konver-
taz 1 ve 2 (PC1, PC2) adlı iki enzim üretilmektedir. Bu enzimleri kodlayan gende 
mutasyon olursa (monogenik obezite) başta erken gelişen obezite ve hiperfaji 
olmak üzere, hipogonadotropik hipogonadizm, hiperinsülinemi, reaktif hipog-
lisemi, geç diyabet, hipoadrenalizm ve intestinal disfonksiyon (Şekil 4) gibi du-
rumlar meydana gelir (4, 6).

 HAN’da bir nöronal yapı anoreksijenik (iştah kesici) durumu yönetirken, ya-
nındaki komşu nöronal yapı tam tersi bir akışı (oreksijenik – iştah artırıcı) organi-
ze etmektedir. Bu komşu nöronda oreksijenik olan AGRP (agouti ilişkili protein) 
ve NPY (nöropeptit Y) molekülleri sentezlenmektedir. Bunun önemi AGRP ve 
NPY’nin, melanokortin reseptörlerini (MC3R, MC4R) inhibe edecek olmalarıdır. 
Bu denge Şekil 1’de gösterilmiştir. POMC genindeki mutasyonlar sadece çocuk-
luk çağında görülen obeziteden sorumludur (Şekil 4); ileriki yaşlardaki obezite-
den sorumlu değildir (4, 5).

 Hiperfaji ve erken gelişimli obezitenin en sık mutasyona uğrayan geni 
MC4R’ün heterozigot mutasyonlarıdır. MC4R geni kromozom 18q22’de lokalize 
olan transmembran protein, G protein ile ilişkilidir. MC4R ve MC3R mutasyo-
nundaki bulgular Şekil 2’de gösterilmiştir (5, 10, 11).

Şekil 2: MC4R ve MC3R genlerinin mutasyona uğraması halinde görülebilecek değişimler.
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 Monogenik obezitede rol alan genler ve LepR (leptin reseptör) geninin mu-
tasyonundaki bulgular Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3: Leptin reseptör (LepR) geninde mutasyon olduğunda beraberinde görülen yetersizlikler.

 POMC geni mutasyonu sonucu, sık görülen patolojik durumlar Şekil 4’te gös-
terilmiştir (5).

Şekil 4: POMC (anoreksijenik’tir) ailesinin oluşumu için gerekli olan PC (prohormon konvertaz 
1 ve 2) enzimlerinin ve POMC ailesinin kendisinin mutasyona uğraması halinde görülebilecek 
değişimler.

Sendromik Obezite: Bu grupta yaklaşık 30 Mendeliyan hastalık bulunmakta-
dır. Obezitenin yanında, zeka geriliği dismorfik özellikler ve organ spesifik gelişim 
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bozukluğu görülmektedir. En sık görülen örnek PWS (Prader-Willi Sendromu) ol-
makla beraber; Alström Sendromu, Bardet-Biedl Sendromu (BBS) ve Angelman 
Sendromu da görülebilmektedir.

Prader-Willi Sendromu:

 Prader-Willi Sendromu ilk olarak 1956 yılında Prader, Willi ve Labhart adın-
da üç pediatrist tarafından tanımlanmıştır. Mental reterdasyonun belirgin ol-
duğu Prader-Willi Sendromu, 15q11.2-q12 paternal segment yokluğu sonucu 
oluşmakta ve yaklaşık 16000 doğumda bir defa görülmektedir. Hipogonadizm, 
hiperfaji ve obezite beklenen bulgulardır. Hiperfajinin nedeni, gastrik hormon 
GHRELİNin büyüme hormonu salınımını uyarmasıdır.

Şekil 5: Prader-Willi Sendromunda görülen bulgular.

 Angelman Sendromunun aksine Prader-Willi Sendromunun belirtileri hami-
lelik döneminde belirgin olmadığı için bu hastalık fark edilmeyebilir. Hastalığın 
ilk farkedilen belirtileri bebeklik döneminde beslenme güçlüğü (özellikle sıvı alı-
mında problemler) ve kaslarda zayıflıktır (Şekil 5). Bebeklik döneminde genital 
organlar eksik veya gözle görülür derecede hipoplaziktir. Çocuk büyüdükçe, gh-
relin iştahı artırarak komutayı eline alır, daha fazla yemeye ve doygunluk hisset-
memeye başlar. Sonunda obez olurlar.

 Prader-Willi Sendromunda çok az büyüme hormonu (GH) sentezlendiği için, 
daha minyon bir vücut yapısına sahiptirler, küçük eller ve ayaklar (akromikri) 
belirgin özellikleri arasındadır. Her iki cinsiyette de ergenlikte gecikme olur, tes-
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tisler skrotuma inmemiştir (kriptorşidizm), kızlarda da ilk menstruasyon çok geç 
meydana gelmektedir. Kemiklerde osteoporoz, omurgada skolyoz vardır, uyku 
apnesi, tiroid bezinde bozukluk, Tip 2 Diyabet ortaya çıkar, zihinsel gelişim ya-
vaşlar, anlamada güçlük çekerler, gözlerini sık sık kırpıştırabilirler. Teşhiste gene-
tik çalışmalar kesin tanı koymayı sağlamaktadır.

 Tüm Prader-Willi Sendromu vakalarının %70’ni mikrodeletion oluşturmak-
tadır, 15. kromozomda küçük bir parçanın kaybolması ile ortaya çıkmaktadır 
(15q11.2q13).

 Parmak anomalileri ve öğrenme güçlüğünün baskın olduğu Bardet-Biedl 
Sendromunda, erken yaşlarda gelişmiş obezite ve böbrek rahatsızlığı da ön pla-
na çıkmaktadır (4, 12).

 Poligenik Obezite: Genetik obezite vakalarının çoğu yaygın olarak poligenik 
obezitedir (13). Vücut ağırlığı üzerindeki etkisi az olan gen varyantlarına poli-
genler denir. Bu genlere çevresel faktörler de destek verdiği zaman obezite oluş-
maktadır (13, 14). Poligenik obeziteye çok sayıda gen mutasyonu iştirak eder. 
Poligenik obezitede mutasyona uğrayan genler tek tek incelendiğinde aslında 
bu durumun bireyin kilosunda etkili olamadığı gözlemlenmiştir, fakat tüm bu iki 
veya daha fazlası birleşince kümülatif etkileri obeziteye neden olur (5).

 Poligenik varyantlar içerisinde şimdiye kadar bulunan en güçlü etkiye MC4R 
varyant 103 I sahiptir. 2 nolu kromozomda bulunan mutasyonlu MC4R fonksiyon 
göremez, enerji harcattıramaz ve obezite oluşur. Bu mutasyon Alström Sendro-
muna neden olur. Şekil 6’da bu sendromda görülen bulgular gösterilmiştir (4, 9).

Şekil 6: Alström Sendromunda görülen bulgular.
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 Vücuttaki enerji homeostasisinin düzenlenmesinde en önemli yolak, HAN’da 
bulunan hipotalamik nükleusa entegre olmuş leptin-melanokortin yolağıdır. As-
lında bu yolak bir acil posta sistemidir. Yani vücudun enerji durumunu, periferal 
enerji depolarının, trigliserit durumunu, anlık enerji durumunu, beyine bildiren 
posta yoludur. Bu taşımada mektup (Şekil 7) içindeki bilgi ise leptin, ghrelin ve 
bazı sitokinlerdir (15, 16). Beyinde HAN’daki yüksek leptin seviyeleri, anoreksi-
jenik yanıta neden olur (17).

Şekil 7: Leptin ve Ghrelin.

 Adipoz dokudan kan dolaşımına salınan leptinin tek görevi bu sinyali beyine 
iletmesidir. Leptinin beyinde hipotalamus bölgesine gelmesi nedensiz değildir. 
Çünkü beyinde hipotalamus, besin alımını kontrol eden merkezi bölgedir.

 Leptin tarafından uyarılan HAN’ın komuta ettiği besin alımının kontrolünü, iki 
hipotalamik nöron grubu (oreksijenik ve anoreksijenik) yapar. Bunlar: NPY/AgRP 
(Nöropeptid Y/Agouti ilişkili protein) ve POMC/CART (Pro-opiomelanokortin/
kokain amfetamin düzenleyici transkript)’tir. Bu nöronlar besin alımı ve enerji 
homeostasisi üzerinde zıt etki oluşumunu uyararak görev yapmaktadır (18).
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Şekil 8: Anoreksijenik etkili POMC ailesi (Harper’ın Resimli Biyokimyası, Çeviri Editörü Doğan 
YÜCEL, Victor W. Rodwell ve ark. 31. Baskı, 2019, Güneş Tıp Kitabevleri ‘nin kitaptaki şeklinden 
esinlenerek çizilmiştir).

 Pro Opiyo Melano Cortin (POMC) ailesi Şekil 8’de gösterilen hormon ve 
nörotransmitterleri içerir. Başlangıçta POMC ailesi bir pro hormon olarak 285 
aminoasit zincirli peptit olarak sentezlenir, hipofizde kırpıla kırpıla 134 aminoa-
sitli bir peptit zincirli hormon haline gelir, fakat bu da bir hormon değildir, çünkü 
bu da kırpılacaktır. Şekil 8’de kırpılma şekilleri ile oluşan hormonlar gösterilmiş-
tir.

 Sadece açlık durumlarında salgılanan Ghrelin, “açlık hormonu”dur (19). Gh-
relin, en çok beyinde bulunan bir GPCR’ye (G protein-coupled receptor) bağ-
lanır. Growth hormon salgılatıcı reseptör-1a (GHSR-1a) aracılığıyla enerji tüke-
timinin azaltılması ve besin alımının artırılmasını sağlayarak obeziteye katkıda 
bulunmaktadır (20).

 Normal kiloya sahip bireylerde nöro-endokrin döngü (NED), çok önemlidir. 
Çünkü NED, bireyin vücut ağırlığının sabit kalmasını sağlamaktadır. Bir insan ki-
losunu uzun süre sağlıklı olarak ve uygun BKİ içinde muhafaza ediyorsa, o kişide 
NED’in çok iyi olduğu düşünülmektedir. Toklukta salınan leptin sinyalleri, oreksi-
jenik (iştah uyaran) NPY/AgRP nöronlarını bloke eder.

 Oreksijenik baskılanmayla birlikte, zıddı olarak leptin, POMC/CART nöronla-
rının POMC ekspresyonunu sağladığı gözlenmiştir. Buna bağlı olarak anoreksije-
nik peptitler olan α-MSH ve ß-MSH seviyelerinde artış olduğu bildirilmiştir. MSH 
artışı hipofajiyi indüklemektedir (Şekil 9).
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Şekil 9: Leptin-melanokortin yolağı (Y1R: Nöropeptit Y reseptörü, GheR: Ghrelin reseptörü, 
LepR: Leptin reseptörü, CUMMİNGS DE, Emerging Therapeutic Strategies for Obesity, ENDOC-
RINE REVİEWS 27(7):779-93.January 2007 literatürdeki şekil ve Barsh GS, Schwartz MW: Nat 
Rev Genet 3:589, 2002 literatüründeki şekillerden esinlenerek ve modifiye edilerek çizilmiştir).

Anoreksijenik MSH’ların, paraventrikular nükleusa (PVN) ulaştığı ve burada 
MC4R’yi aktifleştirdiği bilinmektedir. Ortaya çıkan sinyal sonucu besin alımı aza-
larak enerji tüketimi artmaktadır. Bu şekilde enerji depoları boşalmakta ve obe-
zite oluşamamaktadır.

 Enerji depolarındaki azalmaya bağlı olarak, leptin seviyesi azalmakta, bu 
durum anoreksijenik nöronların aktivitesinde düşüşe neden olmaktadır. Oreksi-
jenik NPY/AgRP nöronların salgılarının baskılanmasının ortadan kalkması orek-
sijenik sinyallerde ve sonrasında da besin alımında artışa neden olmaktadır. Bu 
denge (homeostasis) bu şekilde yürütülerek kilo dengesi (NED) korunmaktadır 
(15).

 Melanokortin sistem: POMC ve AgRP nöronları ve melanokortin reseptörle-
rinden müteşekkildir. Transmembran olan melanokortin reseptörleri siklik AMP 
ile adenilil siklaz aktivitesini artırırmaktadır. Melanokortin reseptörler, POMC 
nöronlarından salgılanan melanosit uyarıcı hormonlar (α-, β-, γ-MSH) tarafın-
dan aktive edilir.
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Şekil 10: Leptin-melanokortin yolağında MSH (Melanosit Stimülan Hormon) salınımı

 Şekil 10’da da görüldüğü üzere obezite kontrolünde MSH salınımı çok önem-
lidir. Hipofajinin de nedeni olan MSH, ciltteki melanositleri uyararak melano-
zomlar içindeki melanini salgılatmakta ve melanin, keratinosit içine girmektedir. 
Bilindiği gibi melanin, cilde ve saça renk vermekle kalmaz, cildi ultraviyole ışın-
lardan da korur.

 Melatonin: Tok karnına olmak, melatonin olarak bilinen hormonun salınımı-
nı azaltmaktadır. Aç olarak uykuya dalındığı zaman, melatonin fazla salınmakta 
ve obezite en azından o gün itibariyle kontrol edilebilmektedir. Melatoninin dü-
zenlediği kaliteli uyku sağlanamadığı takdirde ise obezite ile savaş zorlaşacaktır. 
Obezitede sık görülen kanserlerin temelinde de yetersiz melatonin salınımın 
önemli bir etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Obezlerde melatonin hormo-
nu azalma meylindedir. Oysa melatonin hormonunun çok faydalı olduğu, tripto-
fanın serotonin (5-OH Triptamin)’e onun da melatonine dönüşümüyle oluştuğu 
bilinmektedir (Şekil 11). Melatonin salınımı için zifiri karanlık ortama ihtiyaç du-
yulmaktadır. Kişi ışıksız bir ortamda uyuduğu takdirde, melatonin yeterince salı-
nabilmektedir. Melatonin kaliteli uyku sağlamakla beraber ayrıca antidepresan, 
anti-kanser, antioksidan etkileri olduğu bilinen önemli bir moleküldür.
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Şekil 11: Melatonin oluşumu.

 Ruhsal yapıya bağlı olarak da yeme alışkanlığı değişebilmektedir. Depresyon-
daki hastaların kilo alması sıklıkla görülmektedir. Burada da melatonin eksikliği-
nin önemli olduğu düşünülmektedir.

 AgRP, hipotalamusta eksprese edilen MC3R ve MC4R’nin endojen antogo-
nistidir.

 AgRP’nin MC3R ve MC4R’ye bağlanması, besin alımını artırır. Bu uyarıcı yo-
lak leptin tarafından inhibe edilir (Şekil 9). Ayrıca α-MSH, MC3R ve MC4R’nin 
agonistidir (18, 21-23).

 Son yıllarda obezite genetiğinde aday gen çalışmaları ve genom tarama ça-
lışmalarına ağırlık verilmektedir.

 Aday gen çalışmaları: Enerji homeostazisinde etkileri olan bu genler obezi-
teden 3 yolla sorumlu olabilmektedir. Birincisi, merkezi sinir sistemi tarafından 
besin alımının artırılması yoluyla, ikincisi insülin rezistansını ve yağ depolanma-
sını artıran girişim olan hedef dokularda glukoz girişine ve insülin trafiğine etki 
etmesiyle, son olarak da enerji harcanmasını azaltmaları yoluyladır ki; burada da 
adipoz doku metabolizmasını (lipoliz, lipit oksidasyonu) kontrol etmeleri önemli 
rol oynamaktadır.

 Aday gen çalışmalarında obezite oluşumunda β-adrenerjik gen mutasyonla-
rı, adiponektin 1 mutasyonu ve PPAR-gamma gen mutasyonları ilk sıralarda yer 
almaktadır.

 Glutamik asit dekarboksilaz (GAD) enzimi glutamik asitten GABA (gama ami-
no bütirik asit) oluşturur: GABA, inhibitör nöronlar için bir transmitterdir. Ayrı-
ca Tip 2 DM’de pankreastaki β hücre membranına karşı anti-GAD otoantikorları 
oluşur. Bu enzimi kodlayan gende mutasyon olursa morbid obezite görülür (Şekil 
12-A).
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Şekil 12-A ve B: Şekil 12-A’da: Glutamik asid dekarboksilaz fonksiyonu. Şekil 12-B’de ise: G pro-
tein yolağı (GTP: Guanozin Tri Fosfat, ATP: Adenozin Tri Fosfat, cAMP: siklik Adenozin Mono 
Fosfat, Ca: kalsiyum).

  Ektonükleotid pirofosfataz/fosfodiesteraz 1 enzimini kodlayan gen, şişman-
lık geni olarak bilinmektedir. Üçüncü (Adiponektin, glut 2, inozitol trifosfat) ve 
17. kromozom (PPAR α-Peroksizom proliferatör aktive reseptörler, glut 4) üze-
rinde bulunan genler de obezite için aday gen olarak düşünülmektedir.

 Perxisome proliferatör activated reseptör gamma (PPAR gamma) nükleer 
reseptör proteininin geni, kromozom 3p25’de yerleşmiştir. Bu reseptöre yağ 
asitleri ve Eicosanoidler bağlanır. PPAR gamma agonisti (tiazolidindion) karaci-
ğer yağlanmasını iyileştiren bir ilaçtır. PPAR gamma geni, adipogenez ve insülin 
sinyalinden sorumludur ve mutasyona uğrarsa obezite başlar.

 β-1 adrenerjik reseptör geni (ADRB-1) katekolamin kaynaklı enerji sarfiyatın-
da rol alır ve eğer bu gende mutasyon olursa katekolamin etkisi görülmez, enerji 
harcanamaz, obezite görülür, vücutta yağ dokusu artar.

 β-2 adrenerjik reseptör geni (ADRB-2) lipolitik bir reseptör proteini kodlar. 
Eğer mutasyon olursa lipolitik etki görülmez tam tersi olarak, obezite, hipertan-
siyon, göbekli görünüm, hiperleptinemi, hipertrigliseridemi ve subkutan yağ do-
kusu artışı görülür.

 β-3 adrenerjik reseptör geni (ADRB-3)’nin kodladığı protein, adipozit meta-
bolizmasında rol oynar. Bu gende en sık görülen polimorfizm 64. pozisyondaki 
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triptofan ile argininin translokasyonudur, Diyabetes Mellitus görülür (Trp64Arg). 
Bunun sonucunda, kilo kaybına karşı direnç, abdominal/visseral yağ dokusu ar-
tışı, erken yaşlarda başlayan Tip 2 DM görülür (Şekil 13).

 Normalde Leptin, β-3 adrenerjik reseptörü stimüle etmekte; PPAR gamma 
ve UCP 1 ve 3 (thermogenin) de uyarılarak, thermogenesis artmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda leptinin vücuda enerji harcattığı ve kaslardan kası büyütmeyi sağ-
layan miyokin (irisin) salgılattığı bildirilmiştir (4, 24).

Şekil 13: β-3 Adrenerjik Reseptör geninde Mutasyon olursa, kilo kaybına karşı direnç oluşur.

  Adiponektin (AMP 1): Kromozom 3q27’de kodlanan adipoz doku kökenli 
bir sitokin proteindir. (Şekil 20). Adiponektin geninde mutasyon olursa; insülin 
direnci, BKİ ve bel çevresi artışı meydana gelir.

İştah Üzerine Etkili Endokannabinoid Sistem:

 Endokannabinoid sistem (ECS), kardiyometabolik risk oluşturan bir sistem-
dir. ECS’nin isimleri CannaBinoid’den türetilen CB1 ve CB2 olarak iki reseptörü 
bulunmaktadır. Bununla beraber 2-Araşidonoil Gliserol (2-AG) ve Anandamid, 
reseptör ligandlarıdır. En önemli ürünü iştah açıcı ve lipogenez artışı yapan kan-
nabisindir. CB1, beyinde en fazla olmak üzere, karaciğerde, kaslarda, adipoz do-
kuda, gastrointestinal sistemde fazla miktarda bulunmakta ve G proteini bağla-
maktadır. CB2 immün hücrelerde bulunur. Açlık uyarısı ligand proteinler (2-AG, 
Anandamid) aracılığı ile CB1 reseptörünü aktive etmektedir. Böylece sinaptik 
aktivite durmakta ve sonuçta beyin besin alımını artırmaktadır. CB1 uyarılması 
iştahı artırarak, adipoz dokuyu, trigliseridi, obeziteyi, visseral yağlanmayı, su-
bkutanöz yağlanmayı, lipogenezi ve anabolizan etkiyi artırmakta; adiponektin 
düzeylerini de azaltmaktadır. CB1 daha sonra G proteini bağlayarak etkisiz hale 
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getirmektedir; böylece Şekil 12-B’de gösterilen yolağın işlemediği, cAMP olu-
şamadığı, bu nedenle protein sentezi artışı olamadığı ve tam tersi protein yıkı-
mının olduğu görülmektedir. Önce ligand proteinler yıkılmakta, hatta CB1 bile 
yıkılarak açlığın CB1’e yaptığı uyarı kesilmektedir. Böylece vücut tok kalmaktadır.

 Genom Tarama Çalışmaları: Genomik taramalar özellikle son yıllarda öne 
çıkmaktadır. Bu çalışmanın esası obez ailelerin tüm kromozomlarının taranma-
sıyla yeni aday genlerin bulunmasıdır. Böylece insan obezite gen haritası çıkarıl-
maktadır. Ama her geçen gün yeni bulgular gelmektedir (1-3, 5).

 Anahtar Kelimeler: Leptin, Nöropeptid Y, Ghrelin, Leptin-melanokortin yo-
lağı.
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