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Diyabetik Diyabetik nefropatinefropati ile iliile ilişşkisi?kisi?

Konu Major Bulgu Referans
Obezler Azalmış adiponektin düzeyi Hu ve ark 1996

KVH li grup Azalmış adiponektin düzeyi Ouchi ve ark 1999

Obez ve Tip 2 diyabetik Tip 2 diyabetiklerde azalma Hotta ve ark 2000

Obezler Kilo kaybı ile artış Yang ve ark 2001

Pima yerlileri Tip 2 diyabetlilerde azalma Lindsay ve ark 2002

Nondiyabetik beyazlarda HDL ile pozitif korelasyon Tschritter ve ark 2003

Japon erkekler Hipertansif olanlarda azalma Iwashima ve ark 2004

Kalp yetmezlikli hastalar Yüksek adiponektin mortalite
prediktörü

Kistorp ve ark 2005

CVD li hastalar Yüksek adiponektin mortalite
prediktörü

Cavusoglu ve ark 2006

Yaşlı erkekler Yüksek adiponektin mortalite
prediktörü

Wannamethe ve ark 2007





Materyal Materyal metodmetod

Eylül 2006-Ocak 2007 

Dahil edilme kriterleri Dışlama kriterleri

Tip 2 diyabetik

BMI> 25 kg/m2

Erkek cinsiyet

Sigara kullanımı

İnflamatuar/ enfeksiyöz
hastalıkların varlığı

TZD tedavisi 



Materyal Materyal MetodMetod

Tüm hastalardan sabah spot idrarda 
mikroalbümin düzeyi çalışıldı. Pozitif olan 
hastalarda 24 saatlik idrarda mikroalbümin ile 
total protein ölçümü yapıldı.(DN doğrulandı)

Hastalarda diyabetin diğer kronik 
komplikasyonlarını saptamak için fundoskopik
muayene ve nörolojik muayene yapıldı.

Adiponektin RayBio Human Adiponectin/Acrp30 
ELISA Research kiti ile değerlendirildi.



SonuSonuççlar lar 



SonuSonuççlarlar

Adiponektin düzeyi ile hastaların; Yaş, 
HbA1C, AKŞ, TKŞ, LDL Kolesterol, Total 
Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid
düzeyi, BMI arasında istatistikî açıdan 
anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0.05) 





SonuSonuççlarlar



SonuSonuççlarlar

Mikroalbuminürisi olan ve olmayan 
hastaların yaşları, kreatinin değerleri, 
AKŞ, TKŞ, bel çevresi, hsCRP ve 
adiponektin değerleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05)

Hastaların DM tanı süreleri ve HbA1C 
değerleri arasında istatistiksel açıdan ileri 
derecede anlamlı ilişki bulundu (p<0.001)
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MikroalbuminMikroalbuminüüriri -- diyabet sdiyabet süüresi iliresi ilişşkisikisi



MikroalbuminMikroalbuminüüriri -- HbA1c iliHbA1c ilişşkisi kisi 
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SonuSonuççlarlar

Mikroalbuminüri ve adiponektin düzeyi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (p=0.036)

Mikroalbuminürisi olan hastaların 
adiponektin düzeyi olmayanlara göre daha 
yüksek tespit edilmiştir.



MikroalbuminMikroalbuminüüriri -- adiponektinadiponektin iliilişşkisikisi
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SonuSonuççlarlar

Mikroalbuminürik hastalar çıkarıldığında, 
aşikar proteinürisi olan ve diyabetik 
nefropatisi olmayan hastaların adiponektin
düzeyleri arasında, istatistiksel açıdan 
anlamlı fark bulundu (P=0,021) 

Aşikar proteinüri grubunda 
mikroalbuminüri(-) grubuna kıyasla daha 
yüksek adiponektin düzeyi saptandı.



SonuSonuççlarlar

Tek değişkenli analizler sonucunda 
diyabetik nefropati üzerinde anlamlı
bulunan değişkenlerin çoklu etkilerini 
incelemek için Lojistik Regresyon analizi 
kullanıldı.





SonuSonuççlarlar



SonuSonuççlarlar

Lojistik regresyon analizine göre, 
diyabetik nefropati ile hem diyabetin 
süresi (p=0,002) hem de hastaların 
HbA1C (p=0,019) değerleri istatistiksel 
olarak anlamlı tespit edildi 

Tekli analizlerde anlamlı olarak bulunan 
hasta yaşı, kreatinin düzeyi ve 
adiponektin düzeyi istatistiksel olarak 
anlamını kaybetti (p>0,05)



TartTartışışmama

Adiponektin, son dönemlerde tanımlanmış
olan, beyaz yağ dokusu, özellikle de visseral
yağ dokusundan salgılanan 30 kDa
ağırlığında sitokin yapısında bir proteindir.

Fizyolojik rolü kesin olarak bilinmemekle 
birlikte deneysel çalışmalar antiinflamatuvar
ve antiaterojenetik özelliklerini ve insülin
modülatörü olduğunu desteklemektedir.



TartTartışışmama

Tip 2 DM’li kişilerde metabolik kontrol 
kriteri olarak adiponektin seviyelerinin 
değerlendirildiği çalışmalarda;

adiponektin seviyeleri BMI, açlık kan 
şekeri, ürisemi, trigliserit, HbAlC ile ters; 
HDL ile doğru orantılı saptanmıştır.



TartTartışışmama

Çalışmamızda adiponektin düzeyi ile BMI, 
yaş, HbA1C, lipid parametreleri, kan şeker 
düzeyleri ile istatistiksel açıdan anlamlı
korelasyon saptamadık.

Bu durumun, çalışmamıza aldığımız hasta 
grubunun homojen olması (hepsi tip 2 
diyabetik, BMI 25kg/m2 ve üzerinde olan 
kadın hastalar) ve hasta sayısının kısıtlı
olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 



TartTartışışmama

Diyabetik nefropati; tüm dünyada ve 
ülkemizde en önemli son dönem böbrek 
yetersizliği nedenidir.

Etkili antihipertansif tedavi ve dikkatli kan 
şeker regülasyonu hastalığın ilerlemesini 
yavaşlatmaktadır.

Ancak hastalarda bir kez aşikâr nefropati
gelişirse böbrek yetersizliği genellikle 
kaçınılmazdır.



TartTartışışmama

Bu nedenle son yıllarda diyabetik 
nefropatinin patofizyolojisi, ilişkili 
faktörleri ve erken koruyucu önlemleri 
araştıran çok sayıda araştırma 
yapılmaktadır.

Adiponektinle yapılan çalışmalarda farklı
sonuçlar elde edilmiştir.



TartTartışışmama

Çalışmamızda; diyabetik nefropatisi olan 
grup, olmayan grupla karşılaştırıldığında 
hastaların yaşı, DM süresi, HbA1C değeri, 
HsCRP düzeyi ve adiponektin düzeyi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
tespit edildi.

Diyabetik nefropatisi olan hastalarda daha 
yüksek adiponektin düzeyi saptandı.



TartTartışışmama

Lojistik regresyon analizi yapıldığında, 
diyabetik nefropati ile ilişkisi olan 
bağımsız değişken olarak sadece diyabetin 
süresi ve hastaların HbA1C değeri 
istatistiksel değerini korumuştur. 

Adiponektin düzeyi, hasta yaşı ve 
kreatinin düzeyi istatistiksel anlamını
yitirdi.



SonuSonuçç

Adiponektin ile diyabet arasındaki karşılıklı
etkileşimlerin anlaşılması, diyabet 
komplikasyonlarını anlamamıza katkı sağlayabilir.

Değerlendirmemize göre adiponektin
antiinflamatuvar etkisi olan önemli bir sitokindir
ve diyabetik nefropati hastalarında serum düzeyi 
yükselmektedir.

Bununla birlikte elde ettiğimiz verilere göre biz, 
adiponektinin kan düzeyindeki artışın, diyabetik 
nefropatinin nedeni değil, bu hastalığı hazırlayan 
sürecin sonucu olduğunu düşünüyoruz.



Teşekkür Ederim…
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