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ÖZET

SUMMARY

Diabetes mellitus, rölatif insülin sekresyonu yetersizli)i
nedeniyle karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmalar-ndaki
bozukluklar-yla karakterizedir. Diyabet, iskelet kas-n-n yap-sal
dejenerasyonlar- sonucunda kontraktil ve biyoelektriksel
özelliklerini de)i tirir. Ancak bu de)i imlerin hangi hücresel
düzeydeki bozunumlardan ileri geldi)i hala ara t-rma
konusudur.

Diabetes mellitus is characterised with the disorders in
carbohydrate, protein, and lipid metabolisms due to the
insufficient insulin secretion. Diabetes alters contractility and
electrophysiological properties depending on structural
degenerations of skelatal muscles. However, it is still a topic
under the research on that at which level of the cellular
deviations those changes occur.
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Diabetes mellitus, kan glikoz konsantrasyonunun
yüksekli)i ile karakterize bir metabolik bozukluktur.
Nedenlerine göre birçok diyabet tipi olmakla birlikte
diyabet vakalar-n-n çok büyük bir k-sm-n- Tip I ve Tip II
diyabet olu turmaktad-r. Tip I diyabet, daha çok
çocuklarda ve genç eri kinlerde görülür, pankreasta
bulunan insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir
süreç sonunda zedelenmesi ile meydana gelmektedir.
Çocukluk ça)-nda Tip I diyabet s-kl-)-, ülkeler (bölgeler)
aras-nda farkl-l-k göstermekte ve her y-l 15 ya alt-ndaki
100000 çocuktan 1-42’sinde diyabet geli mektedir. Tip
II diyabet s-kl-kla eri kinlerde ve obez ki ilerde
görülmektedir. Tip II diyabetli hastalarda pankreas ya
insülin üretemez, ya da pankreas taraf-ndan üretilen
insülin, insülin direnci nedeniyle kullan-lamaz, bunun
sonucunda glikoz metabolizmas- bozulur. Ço)unlukla
eri kin nüfusta % 4-8 oran-nda Tip II diyabet
görülmektedir. Oldukça yayg-n bir hastal-k olup,
terminal böbrek yetersizli)i olan olgular-n % 25’ inde,
bütün alt ekstremite amputasyonlar-n %50’ sinde sebep
diyabettir. Ayr-ca, y-lda yakla -k 5000 yeni hasta ile
körlü)e en çok sebep olan hastal-klardand-r. Bunlara ek
olarak, hastanede yatarak akut bak-m- gerektiren
hastalar-n % 10’ u diyabetik hastalard-r (1,2).
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Diyabette pankreas-n kritik rolü, y-llar önce
yap-lan bir ara t-rmada köpeklerde pankreas-n
bütünüyle
ç-kar-lmassonras-nda
hipergliseminin
olu mas- ile anla -lm- t-r. Glikoz, pankreas Langerhans
adac-klar-n-n E-hücrelerinden insülin sal-n-m-n- stimüle
eder, insülin çe itli dokularda glikozun al-m-n- ve depo
edilmesini sa)lar. nsülinin bu etkileri göz önüne
al-nd-)-nda; eksikli)i nedeniyle hiperglisemi ve
fazlal-)-nda ise hipoglisemi meydana gelmektedir.
Diabetes mellitus, bütünüyle veya rölatif insülin
sekresyonu veya fonksiyonun yetersizli)i nedeniyle
karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmas-nda
bozuklukla karakterizedir. Bu eksiklikler akut oldu)u
zaman yorgunluk; poliüri, polidipsi gibi, kronik oldu)u
zaman ise retinopati, nöropati, nefropati, periferal
damar hastal-klar-, kalp yetmezli)i gibi hastal-k
komplikasyonlar-ndan sorumlu tutulurlar (3).
Diyabetin her bir alt grubu, fizyolojik ve patolojik
de)i iklikleri hayvan modelleri üzerinde uygulanabilir, bu
kompleks hastal-)-n daha iyi anla -labilmesi ve
potansiyel tedavi yöntemlerinin önerilebilmesi için çok
önemlidir. Örne)in, spesifik etiyolojiye ait faktörler
ve/veya genetik geçmi seçilebilir ve deneysel diyabetin
özel tipleri üretmek için hayvan modelleri kullan-labilir.
Bu durum ara t-r-c-lara pek çok ara t-rma için haz-r
ortam sa)lar. Bu yolla, hayvan modelleri insan
diyabetinde bulunan komplikasyonlar- çal- mak için
kullan-l-r (4).
skelet kaslar-n-n elektriksel ve kontraktil
fonksiyonlar- üzerine diyabetin etkileri, kas lif tip
da)-l-m-na ba)l- olarak de)i mektedir. Bu yüzden
diyabetin farkl- iskelet kaslar-nda etkisi kas-n lif da)-l-mnedeniyle farkl- olmaktad-r. Yap-lan ara t-rmalarda
diyabet, iskelet kas- kontraktilitesini de)i tirir (5). Farkliskelet kaslar-nda kontraktilite de)i imi farkl-d-r.
Örne)in; iskelet kaslar-ndan soleus kas-nda diyabetin
kas kuvveti üzerine etkisi olmazken, extensor digitorum
longus kas-nda sars- kuvvetinde azalma oldu)u
belirtilmi tir.
Morfoloji-fonksiyon
ili kisi
dikkate
al-nd-)-nda soleus kas- yava sars-, yani oksidatif
kapasitesi yüksek, tip I liflerinden olu mu , tip II lifleri
ile kar -la t-r-ld-)-nda artm- ya) asidi oksidasyonuna,
artmtrigliserid depolar-na ve dü ük glikolitik
kapasiteye sahip bir kast-r. Extensor digitorum longus
kas- ise h-zl--sars-, yani glikolitik, tip II liflere sahip bir
kast-r. Song ve arkada lar-n-n (6) yapt-)- bir çal- mada
diyabetik s-çanlarda tip I peptid zincirlerinde çok küçük
zay-flama (de)i me) olurken, h-zl- se)iren liflerde
de)i im oran- daha fazlad-r. Soleus kas- (%84 tip I,
%16 tip IIa, %0 tip IIb) daha çok tip I liflerden
olu makta, extensor digitorum longus (EDL) kas- ise
(%3 tip I, %57 tip IIa, %40 tip IIb) daha çok tip II lif
da)-l-m-na sahiptirler. Tip IIa lifleri, tip IIb liflerinden
daha fazla çevresel ko ullara adapte olabilirler, oysa tip
IIb lifleri tip IIa liflerinden daha kolay çevresel
faktörlerden etkilenirler (7-11). Diyabetik kaslar-n tip IIb
liflerinin büyüklüklerinde azalma olur. Denervasyondan
sonra, tip IIb lifleri, tip IIa liflerinden daha h-zl- atrofi
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olurlar. Bu da kas boyunu direkt etkilemektedir.
Diyabette h-zl- se)iren lif tipine daha fazla sahip iskelet
kaslar-ndaki fizyolojik de)i imler daha fazla olurken,
daha yava se)iren lif tipine sahip iskelet kaslar-nda
de)i im çok daha az olmaktad-r (12-13).
Diyabette, iskelet kaslar-nda kas kuvveti azal-r.
Bunun ba l-ca nedenlerinden birinin dü ük intrasellüler
pH oldu)u Challiss ve arkada lar-n-n (14) yapmolduklar- çal- mada belirtilmektedir.
Diyabet iskelet kas- membran potansiyelini ve
aksiyon potansiyeli üzerine etkilidir. Diyabet iskelet kasmembran potansiyelini depolarize eder; yani kas
uyar-labilirli)i artar. Kas aksiyon potansiyeli süreleri
üzerine etkili olmas- da Na+ ve K+ kanallar-n-n
aktivasyonunda veya kanal konsantrasyonlar- üzerine
etkili olabilece)ini göstermektedir (15-21). Ayr-ca
diyabet, dinlenim membran potansiyelini dü ürmü ,
minyatür end plate potansiyelinin de genli)ini ve
frekans-n- azaltm- t-r (22).
Diyabetin s-çan diyafram kas-n-n histolojik,
biyoelektrik ve biyomekanik parametreleri üzerine
etkilerini ara t-rd-)-m-z çal- mam-zda da elde etti)imiz
sonuçlar yukarda ki sonuçlarla uyumludur (23).
Diyafram kas-n-n histolojik elektron mikroskobik
incelemeleri ile hücre düzeyindeki diyabetin etkileri
tespit edildi. Diyabette, diyafram kaslar-n-n elektron
mikroskobik incelenmesinde, baz- liflerde çekirdeklerin
derin identasyonlar gösterdikleri izlenmi tir. Kas
liflerinde sarkomer düzenlenmesi normal olarak
izlenmekle birlikte baz- hücrelerde miyofibriller aras-nda
yerle en mitokondriyonlarda dejenerasyon ve vakuoler
yap-lar-n varl-)- görülmü tür. Miyofibriller aras-nda çok
say-da, de)i ik büyüklükte lipid damlac-klar-n-n
bulundu)u tespit edilmi tir. Sarkolemmada yer yer
düzensizle meler bulunmaktad-r. Diyafram kas- lif tip
da)-l-m- tip I %40, tip IIa %27 ve tip IIb %34 dür.
Buradan da görülece)i gibi, diyafram kas-, lif tipi
da)-l-mlar- birbirine yak-n olan bir iskelet kas-d-r.
Sonuç olarak; diyabet iskelet kas-n- yap-sal olarak
de)i ikli)e u)ratarak hem biyoelektrik de)erlerini hem
de biyomekanik parametrelerini negatif olarak
de)i tirmektedir.
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