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ÖZET 

Obezite, genetik, endokrinolojik, hipotalamik ve çevresel faktörlerin 

etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Yağ dokusu oldukça 

aktif bir metabolik ve endokrin organ görevine sahiptir. Adipokinler yağ 

dokusundan salgılanan ve önemli endokrin göreve sahip moleküllerdir. 

Obezitede yağ dokusu miktarının artması ile adipokinlerin salgılanma 

seviyeleri değişmektedir. Leptin, adiponektin ve resistin yağ dokusundan 

salgılanan en önemli adipokinler arasındadırlar. Adiponektin ve resistin, 

insülin direnci ile ilişkili adipokinlerdir. Leptin hipotalamusta iştah 

merkezinde bulunan leptin reseptörüne bağlanıp, iştahı azaltarak 

metabolik etkisini ortaya çıkarmaktadır. Q223R polimorfizmi leptin 

reseptöründe meydana gelen genetik bir değişimdir. Birçok toplumda 

Q223R polimorfizmi ile obezite arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışmamızda, obez kişilerde Q223R polimorfizminin leptin, adiponektin, 

resistin ve insülin direnci arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda 110 obez ve 90 normal kiloya sahip kontrol grubundan 

oluşan toplam 200 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmaya 

katılan tüm bireylerin antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca serum 

açlık glukoz, total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserit, 

leptin, adiponektin ve resistin seviyeleri ölçülmüştür ve HOMA değerleri 

hesaplanmıştır. Bireylerin kanından DNA’ları izole edilerek Q223R leptin 

reseptör polimorfizmi taşıyıp taşımadıkları belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirme sonucunda antropometrik ve biyokimyasal 



değerler bakımından obez ve kontrol grubu arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. Q223R polimorfizminin kontrol ve obez grupta görülme 

oranlarında anlamlı bir fark saptanmamıştır, fakat kontrol grubunda 

Q223R polimorfizmini homozigot taşıyan bireylerin total kolesterol ve 

LDL-kolesterol düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir yükseklik 

saptanmıştır. Çalışmamız KKTC toplumunda önemli bir sağlık sorunu 

olan ve yaygın olarak görülen obezitenin genetik nedenlerinin ve 

metabolizmada yarattığı değişimi belirlemek amacıyla atılan ilk adımdır. 

Obezite, tüm dünyada ve ülkemizde önlenebilir en önemli ölüm 

nedenlerindendir. 21. yüzyılın en önemli toplum sağlığı problemi olarak 

tanımlanan obezite konusunda, temel nedenleri ve etkilerinin daha 

kapsamlı anlaşılabilmesi için daha da geliştirilmiş çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. 
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