T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
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ÖZET
Ongun, Mert C. Preeklampside ve Gestasyonel Hipertansiyonda CYP4F2, 4F3,
4A11, 2J2, 2C9, 2C19 ve Solubl Epoksit Hidrolaz Enzimlerinin Genetik
Polimorfizmlerinin Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 2021. Preeklampsi ve
gestasyonel hipertansiyon (GH) annede ve bebekte morbidite ve mortaliteye neden
olan hastalıklardır. Her iki hastalığın da patofizyolojisi henüz açık olarak ortaya
konamamıştır. Preeklampsi ve GH yönünden yüksek riskli hastaların erken saptanması
ve yakın takibi önemlidir. Preeklampsi ve GH risk faktörleri arasında genetik faktörler
önemli yer tutar. Bu hastalıklarda rol oynayan genetik polimorfizmlerin saptanması,
patofizyolojinin aydınlatılmasına yardımcı olabileceği gibi erken tanı ve tedavi için
yol gösterici olabilir. 20-hidroksieikosatetraenoik asit (20-HETE), trofoblast göçünün
inhibisyonundan, endotel disfonksiyonu ve hipertansiyondan sorumlu olduğu
düşünülen bir vazokonstriktör endojen maddedir. CYP4F2, CYP4F3 ve CYP4A11
enzimleri araşidonik asiti 20-HETE’ye metabolize eder. Epoksieikosatrienoik asitler
(EET) vazodilatör ve antiinflamatuvar etkileri olan mediyatörlerdir. EET’nin
oluşumundan CYP2J2, CYP2C9 ve CYP2C19 enzimleri sorumludur. EET, solubl
epoksit hidrolaz enzimi ile daha az aktif olan metaboliti dihidroksieikosatrienoik asite
(DHET) metabolize olur. Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunda preeklampsi ve
gestasyonel hipertansiyonda CYP4F2*3, CYP2J2*7, sEH rs751141, CYP2C19*2 ve
*17, CYP2C9*2, *3, CYP4F3 rs3794987, CYP4A11 rs9333025 genetik
polimorfizmlerinin etkilerinin incelenmesidir. Kontrol grubuna 155 sağlıklı gebe,
çalışma grubuna 58 preeklampsi ve 110 gestasyonel hipertansiyon hastası dahil edildi.
Genetik analizler polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon (RFLP) analizi yöntemi
kullanılarak yapıldı. 20-HETE ve DHET düzeyleri sıvı kromatografi-kütle
spektrometresi (LC-MS) kullanılarak ölçüldü. Kontrol, preeklampsi ve GH grupları
arasında CYP2J2*7, CYP2C19*2 ve *17, CYP4F3 rs3794987 genetik
polimorfizmlerinin alel sıklıklarının dağılımda anlamlı farklılık saptandı. DHET
plazma düzeyleri, preeklampsi ve GH gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak
düşüktü. Bu gruplarda 20-HETE düzeyleri arasında farklılık saptanmadı.
Sonuçlarımız, CYP2J2*7, CYP2C19*2 ve *17, CYP4F3 rs3794987
polimorfizmlerinin preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon hastalarının tanısı tedavi
ve izleminde yararlı biyobelirteçler olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Farmakogenomik, Preeklampsi, Gestasyonel Hipertansiyon,
Sitokrom P450(CYP), Solubl Epoksit Hidrolaz.
Bu tez çalışması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından
desteklenmiştir (TTU-2019-18400).

v

ABSTRACT
Ongun, Mert C. Effects of CYP4F2, 4F3, 4A11, 2J2, 2C9, 2C19 and Soluble
Epoxide Hydrolase Enzyme Genetic Polymorphisms in Preeclampsia and
Gestational Hypertension, Hacettepe University Faculty of Medicine,
Department of Medical Pharmacology, Thesis for Specialty in Medical
Pharmacology, Ankara, 2021. Preeclampsia and gestational hypertension (GH) are
disorders that may cause morbidity and mortality in both mother and infant. The
pathophysiologies of both disorders have not been clearly established. Early detection
and close follow-up of patients with high risk for preeclampsia and GH is important.
Genetic factors play a major role in development of preeclampsia and GH. Detection
of genetic polymorphisms that may play role in these disorders may help clarify the
pathophysiology and can be useful for early diagnosis and treatment. 20hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) is an endogenous vasoconstrictor substance
also responsible for inhibition of trophoblast migration, endothelial dysfunction and
hypertension. CYP4F2, CYP4F3 and CYP4A11 enzymes metabolize arachidonic acid
to 20-HETE. Epoxyieicosatrienoic acids (EET) have vasodilator and antiinflammatory activities. CYP2J2, CYP2C9 and CYP2C19 are responsible for the
formation of EET, which are metabolized by the soluble epoxide hydrolase enzyme to
the less active metabolite dihydroxyeicosatrienoic acid (DHET). The aim of this study
is to investigate the functional effects of the genetic polymorphisms of CYP4F2*3,
CYP2J2*7, sEH rs751141, CYP2C19*2 and *17, CYP2C9*2, *3, CYP4F3 rs3794987,
CYP4A11 rs9333025 in preeclampsia and gestational hypertension in a Turkish
population. A total of 155 healthy pregnant women as the control group, 58
preeclampsia and 110 gestational hypertention patients as the study group were
included. Genetic analysis was performed using the polymerase chain reaction and
restriction (RFLP) analysis. 20-HETE and DHET levels were measured using liquid
chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Significant differences were found in
the allele frequency distributions of CYP2J2*7, CYP2C19*2 and *17, CYP4F3
rs3794987 genetic polymorphisms among control, preeclampsia and GH groups.
DHET plasma levels were decreased in preeclampsia and GH groups compared to the
control group; however, plasma 20-HETE levels were not changed. Our results may
suggest that CYP2J2*7, CYP2C19*2, *17, CYP4F3 rs3794987 genetic
polymorphisms may be useful as candidate biomarkers in the diagnosis and follow-up
of treatment in patients with preeclampsia and gestational hypertension.
Keywords: Pharmacogenomics, Preeclampsia, Gestational
Cytochrome P450 (CYP), Soluble Epoxide Hydrolase.

Hypertension,
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3.3.3. Q-TOF LC/MS Analizi Verilerinin İşlenmesi .......................................... 34
3.3.4. Temel Bileşen Analizi (PCA) ................................................................... 34
3.3.5. Piklerin Metabolit Veri Tabanlarında Taranması ..................................... 36
3.4. Plazmadan 20-HETE ve DHET Düzeylerinin Ölçümü ............................... 36
3.4.1. Kimyasal Maddeler ve Çözeltiler ............................................................. 37
3.4.2. 20-HETE ve DHET Düzeylerinin Ölçümü ............................................... 37
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SİMGELER VE KISALTMALAR
20-HETE

20-hidroksieikosatetraenoik asit

AA

Araşidonik asit

ACOG

The American College of Obstetricians and Gynecologists

BKCa

Büyük kondüktanslı kalsiyum ile aktive olan potasyum kanalı

VKİ

Vücut kitle indeksi

COX

Siklooksijenaz

DHA

Dokosaheksaeonik asit

DHET

Dihidroksieikosatrienoik asit

EDHF

Endotel kaynaklı hiperpolarize edici faktör

EET

Epoksieikosatrienoik asitler

EPA

Eikosapentaeonik asit

GH

Gestasyonel hipertansiyon

IUGG

İntrauterin gelişme geriliği

KEGG

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

LOX

Lipooksijenaz

m/z

Kütle/yük

NF- κB

Nükleer faktör κb

Q-TOF/MS

Kuadripol uçuş zamanlı kütle spektrometresi

PIGF

Plasental büyüme faktörü
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PCA

Temel bileşen analizi

PCR-RFLP

Polimeraz zincir reaksiyonu ve enzim restriksiyonu

ROS

Reaktif oksijen türleri

SBÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

sFlt-1

Solubl fms-like tyrosine kinase-1

sEH

Solubl epoksit hidrolaz

SGA

Gebelik yaşına göre küçük

TE

Tris-EDTA

tPA

Doku plazminojen aktivatörü

UPLC

Ultra performanslı sıvı kromatografisi

Ü

Ünite
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Sayfa
2.1

Preeklampsi tanı kriterleri..........................................................

4

2.2.

Preeklampsi gelişme riskini artıran klinik faktörler..............

6

2.3.

CYP2J2*7 Genetik polimorfizminin çeşitli toplumlardaki
alel sıklıkları..........................................................................

2.4.

Araşidonik asitin CYP enzimleri ile metabolizmasındaki
önemli polimorfizmler……………………………………...

3.1.

17

20

CYP4F2*3, CYP2J2*7, EPHX2 rs751141, CYP2C19*2,
*17, CYP2C9*2, *3, CYP4F3 rs3794987, CYP4A11
rs9333025 genetik polimorfizmleri için primerler, PCR
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1. GİRİŞ
Gebeliğin hipertansif hastalıkları gebeliklerin % 2-8’ini etkiler, gebelikteki
anne ve bebek ölümlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Gebeliğin hipertansif
hastalıkları içinde yer alan gestasyonel hipertansiyon (GH), gebeliğin 20. haftasından
sonra başlayan hipertansiyon ile karakterizedir. Preeklampside ise, gebelikle ilişkili
hipertansiyona

proteinüri

ve/veya

organ

disfonksiyonu

eşlik

etmesi

tanı

kriterlerindendir (1). Türkiye’de 2012-2015 yılları arasında gerçekleşen gebelikteki
anne ölümlerinin %15,5 gibi büyük bir kısmını gebeliğin hipertansif hastalıkları
oluşturur (2). Preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyona bağlı gelişen morbiditenin ve
ölümlerin önlenebilmesi için erken tanı konulması, yakın izlem ve tedavi gereklidir
(3). Bu hasta grubunun saptanabilmesi için yeni belirteçler geliştirilmesi annelerde ve
yenidoğanlarda ölümleri ve morbiditeleri önleyebilir ve ilaçlı veya ilaçsız tedaviler
geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Preeklampsinin ve GH’nin etyopatogenezi kesin olarak bilinmemektedir. İki
evre teorisine göre preeklampsi, plasental ve maternal evreler olmak üzere iki evreden
oluşur. Gebelik süresince plasentanın yeterince kanlanabilmesi için uterin spiral
arterlerin daha yüksek kapasitanslı, düşük rezistanslı arterlere dönüşmesi gereklidir.
Bu dönüşüm trofoblastların spiral arterlere invazyonu ile gerçekleşir. Preeklampside
trofoblast invazyonu azalır ve damar ‘remodelling’i yetersizdir. Bu nedenle plasental
hipoksi geliştiği düşünülmektedir.

Plasentada oluşan oksidatif stres sonucunda

maternal dolaşıma TNF-α, IL-1, IL-6, solubl fms (“feline McDonough sarcoma”) like tyrosine kinase-1 (sFlt-1), plasental büyüme faktörü (PIGF) gibi birçok mediyatör
salıverilir (4). Bunun annede inflamasyon ve endotel disfonksiyonuna neden olduğu
bilinmektedir (5). Endotel disfonksiyonu preeklampsinin annedeki belirtileri olan
hipertansiyon, ödem, proteinüri gibi belirtilerin oluşmasına neden olur.
Araşidonik asit metaboliti olan 20-hidroksieikosatetraenoik asit (20-HETE),
güçlü bir endojen vazokonstriktör maddedir. İnsan vücudunda vasküler tonus ve kan
basıncının düzenlemesinde önemli işlevi vardır. 20-HETE’nin trofoblast göçünü ve
invazyonunu azalttığı gösterilmiştir (6). Bu nedenle 20-HETE’nin preeklampsinin
patofizyolojisinde rolü olduğu düşünülmektedir. 20-HETE, araşidonik asitin CYP4F2,
CYP4F3, CYP4A11 enzimleri ile metabolize edilmesi sonucu oluşur (7, 8).
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Bir diğer araşidonik asit metaboliti olan epoksieikosatrienoik asitin (EET),
vazodilatör, antiinflamatuvar ve natriüretik etkileri vardır. Bu etkileri ile preeklampsi
ile gestasyonel hipertansiyonda koruyucu olabileceği ve tedavide iyi prognoza
yardımcı olabileceği düşünülmektedir. EET araşidonik asitin CYP2J2, CYP2C9 ve
CYP2C19 enzimleri ile metabolize edilmesi sonucu oluşur (9). EET, solubl epoksit
hidrolaz (sEH) enzimi ile daha az aktif olan metaboliti dihidroksieikosatrienoik asite
(DHET) metabolize olur (10).
Sözü edilen enzimlere ait genetik polimorfizmlerin fizyolojik durumlarda ve
esansiyel hipertansiyon ve iskemik inme gibi kardiyovasküler hastalıklarda
fonksiyonel sonuçları olduğu bilinmektedir (10, 11). Enzim ve protein aktivite
değişiklikleri 20-HETE, EET ve DHET düzeylerinde kişiler arasında değişikliğe
neden olabilir (10).
Bu çalışmada preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon gelişimi ile CYP4A11,
CYP4F2, CYP4F3, CYP2C9, CYP2C19, sEH enzimlerinin genetik polimorfizmleri
arasındaki ilişki ve bu enzimlerin ürünleri olan metabolitlerin düzeyleri incelenecektir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları
Gebelikte hipertansif bozukluklar, dünya çapında maternal ve perinatal
ölümlerin önde gelen nedenlerinden birini oluşturur. Preeklampsinin tüm dünyada
gebeliklerin % 2-8'inde görüldüğü tahmin edilmektedir (12).
Hipertansif bozukluklar Latin Amerika ve Karayipler'de anne ölümlerinin %
26'sından, Afrika ve Asya'da ise % 9'undan sorumludur (13). Gelişmekte olan ülkelerle
kıyaslandığında gelişmiş ülkelerde gebelikte anne ölüm oranı çok daha düşük
olmasına rağmen, bu anne ölümlerinin yine de % 16'sı hipertansif bozukluklara
bağlıdır (12, 13). Ülkemizde ise 2012-2015 yılları arasında gerçekleşen gebelikteki
anne ölümlerinin % 15,5’inin nedeni gebeliğin hipertansif hastalıklarıdır (2). Bu
hastalık grubu Dünya genelinde gebelikteki tüm anne ölümlerinin % 14’ünün
nedenidir (14). Gebeliğin hipertansif hastalıklarının sağlık sistemlerine oluşturduğu
maddi yük büyük boyutlardadır. 2017 yılında yapılan bir çalışmada Amerika Birleşik
Devletleri'nde doğumdan sonraki ilk 12 ay içinde preeklampsinin maliyetinin 2,18
milyar dolar olduğu bildirilmiştir (15).
Gebeliğin hipertansif hastalıkları anne ve yenidoğanda ciddi morbidite ve
mortaliteye neden olur. Şiddetli hipertansiyon, annede kalp krizi, kalp yetmezliği,
serebral vasküler olay ve böbrek yetmezliği riskini artırır. Fetüs ve yenidoğanda ise
yetersiz plasental oksijen transferi, fetal büyüme kısıtlılığı, erken doğum, plasental
dekolman, ölü doğum ve neonatal ölüm gibi komplikasyonlar açısından yüksek risk
oluşturur. Bunun için risk altındaki bireylerin erken dönemde saptanması ve tedavide
yakın izlem önemlidir (3).
2.1.1. Gebeliğin Hipertansif Hastalıklarının Sınıflandırılması
Gebelikte hipertansiyon, kronik esansiyel hipertansiyondan preeklampsiye
kadar geniş bir spektrumda görülebilir. Spektrumun bir ucunda hastada gebelikten
önce de bulunan, gebelikle birlikte alevlenmeyen ve doğumdan sonra da devam eden
kronik hipertansiyon bulunurken diğer ucunda ise gebeliğin 20. haftasından sonra
başlayan ve postpartum dönemde kaybolan hipertansiyon ve proteinürinin eşlik ettiği
preeklampsi vardır.
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2.1.2. Preeklampsi
Preeklampsi, yeni başlayan hipertansiyonla ilişkili bir gebelik hastalığıdır. 20.
gebelik haftasından sonra ve gebelik sonuna yakın ortaya çıkar (17).
Hipertansiyon ve proteinüri preeklampsi tanısında klasik kriterler olarak kabul
edilse de diğer bazı kriterler de önemlidir. Proteinüri olmaksızın gestasyonel
hipertansiyonu olan kadınlarda, diğer organ tutulumlarından herhangi birinin varlığı
ile de preeklampsi tanısı konulabilir. “The American College of Obstetricians and
Gynecologists” (ACOG)’un 2020 yılında yayınladığı rehbere göre preeklampsi tanı
kriterleri Tablo 2.1’de belirtilmiştir (16).
Tablo 2.1.Preeklampsi tanı kriterleri


Daha önce normotansif olan bir hastada gebeliğin 20. haftasından sonra en
az 4 saat arayla yapılan en az 2 ölçümde sistolik kan basıncının ≥140 mmHg
veya diyastolik kan basıncının ≥90 mmHg olması ve aşağıdaki kriterlerden
1 veya daha fazlasının yeni başlamış olması



24 saatlik idrar örneğinde proteinürinin ≥0,3 g olması veya kantitatif bir
ölçüm mevcut değilse idrarda stikle ≥2+ proteinüri olması veya rastgele bir
idrar örneğinde protein/kreatinin oranının ≥0.3 olması



Trombosit sayısının<100,000/mikrolitre olması



Serum kreatininin>1,1 mg/dL (97,2 mikromol/L) olması veya başka bir
böbrek hastalığının olmaması durumunda kreatinin konsantrasyonunun iki
katına çıkması



Karaciğer transaminazlarının normalin üst sınırının en az iki katı olması



Pulmoner ödem



Başka tanılarla açıklanamayan ve normal analjezik dozlarına yanıt
vermeyen yeni başlangıçlı, kalıcı baş ağrısı



Görme bulanıklığı veya skotom gibi görsel belirtiler

2.1.3. Gestasyonel Hipertansiyon (GH)
Gestasyonel hipertansiyon gebeliğin 20. haftasından önce normal kan
basıncına sahip bir gebede 20. gebelik haftasından sonra 4 saat ara ile yapılan iki farklı
ölçümde sistolik kan basıncının 140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncının 90
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mmHg üzerinde ölçülmesi olarak tanımlanır (16). Gestasyonel hipertansiyon, sistolik
kan basıncı 160 mmHg veya diyastolik kan basıncı 110 mmHg veya her ikisine
ulaştığında şiddetli olarak kabul edilir. Bazen, özellikle şiddetli hipertansiyon
vakalarında, zamanında antihipertansif tedaviyi uygulamak için tanının 4 saatten daha
kısa bir sürede doğrulanması gerekebilir (17).
Gestasyonel hipertansiyon, gebelik sırasında en sık görülen hipertansiyon
çeşididir ve sağlıklı nüllipar kadınların yüzde 6 ila 17'sinde ve multipar kadınların
yüzde 2 ila 4'ünde görülür. Gestasyonel hipertansiyon prevalansı, önceki bir
gebeliğinde preeklampsi geçiren veya multifetal gebeliği olan ya da aşırı kilolu veya
obez kadınlarda en yüksektir. Gestasyonel hipertansiyonun prognozu genellikle iyi
olsa da bu hastalarda yakın takip gereklidir.
Gestasyonel hipertansiyon tanısı alan kadınların yüzde 10 ila 50'sinde bir ile
beş hafta içinde proteinüri ve hedef organ hasarı gibi preeklampsi bulguları gelişebilir
(18, 19). Preeklampsiden şiddetli preeklampsiye ilerleme günler içinde hatta bazen
daha hızlı gerçekleşebilir. Bu nedenle her iki hasta grubunun da yakın takibi ve tedavisi
önemlidir. Gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsinin benzer fenotipi olan
birbirinden bağımsız hastalıklar mı yoksa gestasyonel hipertansiyonun preeklampsinin
erken evresi mi olduğu açıklık kazanmamıştır (20, 21).
Bazı veriler preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyonun birbirinden bağımsız
hastalıklar olduğunu düşündürmektedir (20). Epidemiyolojik çalışmalar birçok risk
faktörünü paylaşmalarına karşın bu iki hastalıktaki ortak özelliklerin oranlarında
farklılıklar bildirmiştir (21). Örneğin primiparite, multiple gebelik, diabetes mellitus
preeklampside gestasyonel hipertansiyon için olduğundan çok daha büyük bir risk
faktörleridir (22).
2.1.4. Preeklampsi Risk Faktörleri
Preeklampsi gelişimi için risk faktörleri kapsamlı olarak çalışılmıştır (Tablo
2.2). Başlıca risk faktörleri arasında preeklampsi öyküsü, kronik hipertansiyon,
pregestasyonel diabetes mellitus, antifosfolipid sendromu ve obezite bulunur (23).
Diğer risk faktörleri arasında ileri anne yaşı, nulliparite, kronik böbrek hastalığı
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geçmişi ve yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı yer alır. Daha nadir risk faktörleri,
ailede preeklampsi öyküsü ve trizomi 13 fetüs taşıyan annedir (24, 25).
Preeklampsiye genetik yatkınlık kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır.
Gebeliğinde preeklampsisi olan annelerin kızlarında preeklampsi riskinin (% 20-% 40)
daha fazla olduğu gösterilmiştir. Salonen ve diğ. (2000) yaptığı ikiz çalışmasında
genetik faktörlerin preeklampsiye katkısı % 54, gestasyonel hipertansiyona katkısı ise
% 24 bulunmuştur (26). Thomsen ve diğer. (2015) tarafından 493 bireyden oluşan bir
Norveç preeklampsi aile kohortunda yapılan çalışmada genetik faktörlerin
preeklampsiye katkısı % 60 olarak değerlendirilmiştir (27).
Tablo 2.2. Preeklampsi gelişme riskini artıran klinik faktörler


Nulliparite



Önceki gebelikte



Multifetal gebelik



Obezite



Kontrol altında olmayan

preeklampsi geçirilmesi


Gebenin >40 yaş üzeri veya

hipertiroidizm

<18 yaş altında olması


Tüp bebek



Hidrops fetalis

Kronik böbrek hastalıkları



Siyah ırk

Otoimmün hastalık (örneğin:



Önceki gebelikte fetal



Preeklampsi aile hikayesi



Kronik hipertansiyon




gelişim geriliği, plasenta

antifosfolipid sendromu,

dekolmanı veya fetal ölüm

sistemik lupus eritematozus)


Vasküler hastalık



Obstrüktif uyku apnesi



Diabetes mellitus (gebelik



Yüksek kan kurşun seviyesi

öncesi ve gestasyonel)
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2.1.5. Preeklampsi Patofizyolojisi
1990’lı yıllarda bazı araştırmacılar tarafından preeklampsi teorilerin hastalığı
“disease of theories” olarak adlandırılmıştır (28). O dönemden günümüze kadar
hastalık hakkında pek çok çalışma yapılmış olmasına karşın, hastalığın patofizyolojisi
halen açık olarak ortaya konamamıştır. Preeklampsi patofizyolojisi hakkında en çok
kabul gören bulgular aşağıda özetlenmiştir.
Spiral arterler, uterin arterlerin plasenta ve fetüsü besleyen dallarıdır. Normal
gebelikte, gelişmekte olan plasentanın sitotrofoblast hücreleri desidua ve
miyometriyum boyunca göç ederek spiral arterlerin endotel ve tunika media
tabakalarını invaze eder. Damar endotelinin invazyonu sonucunda bu arterlerin
vazokonstriktör mediyatörlere yanıtları azalır. Bu invazyon sonucunda spiral arterler
küçük musküler arteriollerden düşük rezistanslı yüksek kapasitanslı arterlere
dönüşürler (29, 30). Ayrıca, damar endotelinin invazyonu sonucunda bu arterlerin
vazokonstriktör moleküllere yanıtları azalır. Bu da uterusun diğer bölgelerine göre
plasentanın daha yoğun kanlanmasını sağlar. Gelişim sürecinde olmaları nedeniyle
yüksek oksijen ihtiyacı olan fetüs ve plasentanın beslenmesi bu şekilde sağlanır.
Preeklampside, sitotrofoblastlar spiral arterlerin desidual segmentlerini invaze
edebilirken, miyometrial segmentlerinin invazyonu gerçekleşemez (31, 32). Spiral
arterler, plasentanın yeterli kanlanmasını sağlayan yüksek kapasitanslı arterlere
dönüşemez. Bunun sonucu olarak plasental hipoperfüzyon gelişir.
Plasental hipoperfüzyon, plasentanın yetersiz gelişimi ve preeklampsinin
birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Preeklampsinin belirtilerinin bir kısmını
başarı ile ortaya koyan hayvan modelleri uteroplasental kan akışının mekanik olarak
azaltılması ile oluşturulmuştur. Bu da azalmış plasental perfüzyon ve preeklampsinin
birbiri ile ilişkili olduğunu destekler (33). Ayrıca, vasküler yetmezlik ile seyreden
diyabet, hipertansiyon, sistemik lupus eritematozus ve kalıtsal trombofili gibi
hastalıkların preeklampsi risk faktörleri arasında olması da bu ilişkiyi destekler (34).
Gebelik ilerledikçe plasental hipoperfüzyon belirginleşir ve plasentada hipoksi
ve iskemi oluşur. Plasental hipoksi sonucunda plasentada oksidatif stres artar ve
maternal dolaşıma endotelyal hücre fonksiyonunu etkileyen TNF-α, IL-1, IL-6, solubl
fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1), plasental büyüme faktörü (PIGF) gibi birçok
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mediyatör salıverilir (4). Memeli plasentasyonu, fetüse oksijen ve besin sağlamak için
uygun bir vasküler ağın kurulmasını ve kapsamlı bir anjiyogenezi gerektirir.
Gelişmekte olan plasenta tarafından çeşitli proanjiyojenik (VEGF, PlGF) ve
antianjiyojenik faktörler (sFlt-1) salıverilir ve bu faktörler arasındaki denge, normal
plasenta gelişimi için önemlidir. Antianjiyojenik faktörlerin artan üretimi bu dengeyi
bozar ve preeklampsiye özgü sistemik endotel disfonksiyona neden olabilir.
2.1.6. Endotel Disfonksiyonunun Preeklampsideki Rolü
Preeklampside görülen bazı klinik belirtiler, sistemik endotelyal disfonksiyon
ile açıklanabilir (35). Maternal damar endoteli, preeeklampsinin plasental evresinde
salıverilen TNF-α, IL-1, IL-6, sFlt-1, plasental büyüme faktörü (PIGF) gibi faktörlerin
hedefidir. Endotel kaynaklı vazokonstriktör ve vazodilatör moleküller, vasküler direnç
ve kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu moleküllerin üretimindeki
bozukluklar sonucunda damarlar vazokonstriksiyon, oksidatif stres, lökosit adezyonu
ve vasküler inflamasyona duyarlı hale gelir (36).
Preeklampsi hastalarında endotel disfonksiyonu varlığını destekleyen birçok
çalışma vardır. Preeklampsi hastalarında nitrik oksit ve prostasiklin gibi endotel
kaynaklı vazodilatörler azalmışken, endotelin ve tromboksanlar gibi vazokonstriktör
maddelerin üretimi artmıştır (37). Preeklampside asetilkolin aracılı gevşeme yanıtları
azalmıştır ve anjiyotensin 2’ye artmış vasküler yanıt vardır (38, 39). Bir çalışmada
preklampsi hastalarındaki endotel disfonksiyonunun bir göstergesi olarak gebelik
sırasında ve doğumun 3 yıl sonrasında yapılan brakial arter doppler ölçümlerinde
gevşeme yanıtlarında azalma gösterilmiştir (40, 41).
Endotel disfonksiyonu ile görülen vazokonstriksiyona yatkınlık hipertansiyona
neden olur. Preeklampside görülen hipertansiyonun en önemli nedeni endotel
disfonksiyonudur (42). Endotel disfonksiyonuna bağlı olarak artan vasküler
geçirgenlik proteinüri ve ödeme neden olur. Preeklampside görülen koagülopati,
prokoagülan mediayatörlerin artmış endotelyal ekspresyonuna bağlı olabilir (43). Baş
ağrısı, nöbetler ve görsel semptomlar, epigastrik ağrı, beyin, karaciğer, böbrek gibi
hedef organların damarlarındaki endotel disfonksiyonu ile ilişkilidir (44).
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Şekil 2.1. Preeklampsi patogenezi. (45) numaralı kaynaktan değiştirilerek
alınmıştır. İUGG: İntrauterin gelişme geriliği, SGA: Gebelik yaşına göre
küçük
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2.2. Araşidonik Asitin CYP Metabolitleri
Araşidonik asit (AA), membran fosfolipidlerinin ana bileşeni olan çoklu
doymamış bir yağ asididir. AA, plazma membranından fosfolipaz A2 tarafından
serbest hale getirilir. Serbest araşidonik asit siklooksijenaz (COX), lipooksijenaz
(LOX) ve CYP enzimleri tarafından metabolize edilir. Lipoksijenazlar araşidonik asiti
lökotrien ve lipoksinlere, siklooksijenazlar ise prostaglandin G2 ve prostaglandin H2
‘ye metabolize eder.

Şekil 2.2. Araşidonik asit metabolizması (11) numaralı kaynaktan
değiştirilerek alınmıştır.
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Şekil 2.3. Araşidonik asitin CYP enzimleri ile metabolizması. (11)
numaralı kaynaktan değiştirilerek alınmıştır.
2.2.1. Epoksieikosatrieonik Asitler (EET)
Araşidonik asit metabolizmasında rolü olan CYP enzimleri CYP ωhidroksilazlar ve CYP epoksijenazlar olmak üzere ikiye ayrılırlar (Şekil 2.3). CYP
epoksijenazlar, epoksieikosatrieonik asitlerin (EET) oluşumundan sorumludur. Bu
yolakta CYP1A, CYP1B, CYP2C ve CYP2J enzimleri rol almakla birlikte EET
oluşumunda majör enzimler CYP2C ve CYP2J enzim alt aileleridir (46). CYP
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epoksijenaz enzimleri 4 EET izomerinin tamamının üretiminden sorumludur. Bunlar
5,6-EET, 8,9-EET, 11,12 EET ve 14,15 EET’dir. 11,12 EET ve 14,15 EET insanda
ana EET izomerleridir. 14,15-EET ve 11,12-EET Kardiyovasküler sistemde de en çok
bulunan izomerlerdir (47). CYP2C9 ve CYP2J2’nin EET üretiminin yaklaşık % 70’ini
14,15 EET oluşturmaktadır(48, 49). Epoksijenaz enzimleri, endotelyal ve vasküler
düz kas hücrelerinde, astrositlerde ve kardiyomiyositlerde lokalizedir (50-52).
EET’lerin yıkımından ise solubl epoksit hidrolaz (sEH) enzimleri sorumludur. sEH
enzimi EET’leri dihidroksieikosatetraeonik asitlere (DHET) metabolize eder (53).
DHET, EET’nin inaktife yakın metabolitidir.

Şekil 2.4. 20-HETE ve epoksieikosatrieonik asitlerin oluşumundan
sorumlu enzimler.

EET’lerin; vazodilatör, antiinflamatuar, fibrinolitik ve antiapoptotik etkileri
bildirilmiştir (54-58). EET'ler; düz kas hücrelerinde bulunan büyük kondüktanslı
kalsiyum ile aktive olan potasyum (BKCa) kanallarını aktive eder, hiperpolarizasyona
ve damar gevşemesine neden olur (59). EET’lerin potent vazodilatör etkisi prostasiklin
ve nitrik oksit biyosentezinin inhibisyonu durumunda artar (60). EET’ler; primer
endotel kaynaklı hiperpolarize edici faktör (EDHF) olarak da değerlendirilmektedir
(61).
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Vazodilatör etkilerine ek olarak EET’nin nükleer faktör κB (NF- κB) ve
VCAM-1 ekpresyonlarını azaltarak antiinflamatuar etkileri de olduğu saptanmıştır
(56). Ayrıca vasküler yatakta EET’lerin endotelyal hücre büyümesini ve anjiyogenezi
artırdığı gösterilmiştir (62). Diğer taraftan EET; vasküler düz kas hücrelerinin
proliferasyonunu inhibe eder (61). EET'ler; platelet adezyonunu, agregasyonunu
inhibe ederek ve doku plazminojen aktivatörünün (tPA) ekspresyonunu artırarak
antitrombotik etki gösterir (62). Böbrekte ise EET’ler, Na+/H+ pompasını aktive ederek
glomerüler filtrasyonu düzenler. Ayrıca natriürez üzerindeki etkileri ile kan basıncının
uzun dönemli kontrolünde de katkısı vardır (63).
Bir çalışmada, sağlıklı gebelerde plazma DHET seviyelerinde gebe olmayan
kadınlara göre artış gösterilmiştir (64). Bu durum normal gebelikte vasküler
homeostazın sağlanmasında EET’nin rolü olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Başka
bir çalışmada ise preeklampsi hastalarında üriner DHET atılımının azaldığı saptanmış
ve bu durum hastalarda böbrek hasarında ve hipertansiyonda yetersiz renal EET
üretiminin rolü olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (65). Liu ve diğ. (2019)
çalışmasında serum DHET düzeylerinde azalma saptanmıştır (66). Preeklampsi
hastalarından alınan plasenta ve umbilikal kordlarda yapılan bir araştırmada CYP2J2,
CYP4A11 VE sEH enzimlerinin lokalizasyonu immunohistokimya yöntemi ile
gösterilmiştir. EET ve DHET seviyelerinin ölçümü ile sEH enzim aktivitesinde artış
yönünde bir eğilim saptanmıştır (67). Ayrıca, preeklampsi hastalarından alınan
plasenta örneklerinde CYP2J2 mRNA ekspresyonunda artış, sEH mRNA
ekspresyonunda ise azalma saptanmıştır (67). Bu enzimlerin önemli genetik
polimorfizmlerinden CYP Epoksijenaz Enzimlerinin Genetik Polimorfizmleri
başlığında bahsedilmiştir.
2.2.2. 20-hidroksieikosatetraeonik asit (20-HETE)
CYP ω-hidroksilazlar olan CYP4F ve CYP4A enzim alt aileleri 20hidroksieikosatetraeonik asidin (20-HETE) oluşumundan sorumludur. İnsanlarda 20HETE üretiminden sorumlu birkaç CYP4A, CYP4F izoenzimi vardır. Bu izoenzimler
CYP4A11, CYP4F2 ve CYP4F3'tür (46, 68). İnsanlarda 20-HETE sentezinin majör
enzimleri CYP4F2 ve CYP4A11'dir. CYP4F2 ve CYP4A11, karaciğerde ve
böbreklerde

yüksek

aktivite

gösterir.

CYP4A11

insan

plasentasında
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immünohistokimya yöntemi ile gösterilmiştir (67). İnsan böbrek hücrelerinden elde
edilen mikrozomlarla yapılan bir çalışmada CYP4F2’nin böbrekteki 20-HETE
oluşumunun % 65’inden, CYP4A11’in ise % 32’sinden sorumlu olduğu saptanmıştır
(69). Başka bir çalışmada ise karaciğer hücrelerinden elde edilen mikrozomlarda
CYP4F2 antikoru 20-HETE üretimini % 90, CYP4A11 antikoru % 10 azaltmıştır (70).
20-HETE, renal, serebral, mezenterik ve iskelet kas arteriolleri üzerinde potent
bir vazokonstriktördür (71). 20-HETE’nin yaptığı vazokonstriksiyonun mekanizması,
kalsiyumla aktive potasyum kanallarına inhibitör etkisi ile vasküler düz kas
hücrelerinde intrasellüler potasyum düzeyini azaltarak voltaj kapılı kalsiyum
kanallarının aktivasyonudur (72). Ayrıca, 20-HETE vasküler düz kas hücrelerinin
büyümesini MAP kinaz sinyal yolağı ile düzenler (73). Ayrıca, 20-HETE'nin süper
oksitlerin ve diğer reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretiminin aktivasyonu yoluyla
oksidatif stresi artırdığı da bildirilmiştir (74). 20-HETE metabolizmasındaki
değişiklikler, endotelyal disfonksiyonu indükleyerek arteriyel hipertansiyon gibi
vasküler hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir (75).
20-HETE’nin faydalı etkileri de vardır. 20-HETE proksimal tübüllerde, kalın
asendan Henle kulpunda ve glomerüllerde bulunur ve çeşitli iyon transporterleri
üzerine etki ederek natriürezi artırır (76, 77). 20-HETE hem natriüretik hem de
vazokonstriktör olduğu için kan basıncı üzerindeki etkisi hangi dokuda etkinlik
gösterdiğine göre değişebilir.
Sıçanlarda yapılan preeklampsi modelinde 20-HETE inhibitörü HET0016’nın
kan basıncını düşürdüğü ve fetal ölüm oranının azaldığı bildirilmiştir (78). 20HETE’nin trofoblast invazyonunu azalttığı in vitro çalışmalarda gösterilmiştir (79).
CYP4F ve CYP4A enzim ailesinin mRNA ekspresyonlarının preeklampside arttığı
insan plasentasında yapılan bir çalışmada saptanmıştır (6). Aynı çalışmada insan
plasentasında preeklampside enzim mRNA ekspresyonlarında anlamlı artış
görülmekle birlikte, 20-HETE serum düzeylerinde anlamlı artış saptanmamıştır.
Preeklampsi hastalarında serum 20-HETE/EET oranında ise anlamlı bir artış
görülmüştür (6).
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2.3.

CYP

Epoksijenaz

ve

CYP

ω-Hidroksilaz

Enzimlerinin

Genetik

Polimorfizmleri
2.3.1. CYP ω-hidroksilaz Enzimlerinin Genetik Polimorfizmleri
ω-Hidroksilaz enzimlerinden olan CYP4F2’nin Val433Met (rs2108622)
genetik polimorfizmi CYP4F2*3 olarak tanımlanmıştır (www.pharmvar.org). Bu
polimorfizm mRNA transkripsiyonuna etki etmemesine rağmen protein düzeylerinde
azalmaya neden olur. Bu durum protein translasyon hızında azalma veya protein
degradasyon hızında artışa bağlı olabilir (80). Bir fonksiyonel in vitro çalışmada, insan
karaciğer mikrozomlarında CYP4F2 rs2108622 T alelinin, 20-HETE sentezini % 5060 oranında azalttığı gösterilmiştir (81).
Genetik polimorfizmlerin sıklığı toplumdan topluma değişir (82). Avrupa
toplumlarında CYP4F2*3 polimorfik alelinin sıklığı % 29 iken Afrikalı
Amerikalılarda bu oran % 9’a kadar düşmektedir. Türk toplumunda ise sıklığı yüzde
40 olarak saptanmıştır (83). Bir meta analiz çalışmasında CYP4F2*3 polimorfizmi
hipertansiyon ile ilişkilendirilmiştir (84). Literatürde CYP4F2*3 ve gebeliğin
hipertansif hastalıklarının ilişkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.
NCBI SNP veri tabanında (erişim tarihi: 01.04.2021) CYP4A11’in 120’den
fazla genetik polimorfizmi bulunur. CYP4A11’in önemli varyantlarından ikisi olan
CYP4A11 rs1126742 ve rs9333025 genetik asosiasyon çalışmalarında hipertansiyon
ve iskemik inme gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilmiştir (11, 85, 86).
CYP4A11 rs1126742 ve rs9333025 genetik polimorfizmleri azalmış 20-HETE
düzeyleri ile ilişikli bulunmuştur (85). İskemik inme hastalarında yapılan başka bir
çalışmada

CYP4F2*3

ve

CYP4A11

rs9333025

genetik

polimorfizmlerinin

birlikteliğinin azalmış 20-HETE düzeylerine neden olduğu saptanmıştır (86).
CYP4A11 rs9333025 polimorfik alelinin sıklığı beyaz ırkta % 9,3, Asya toplumlarında
ise % 16 olarak bulunmuştur (82). Literatürde CYP4A11 genetik polimorfizmleri ile
gebeliğin

hipertansif

rastlanılmamıştır.

hastalıklarının

ilişkisini

inceleyen

bir

çalışmaya
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Başlangıçta lökotrien B4 ω-hidroksilazlardan biri olarak tanımlanan Sitokrom
CYP4F3, çeşitli endojen maddelerin ve bazı ksenobiyotiklerin metabolizmasına
katılan birkaç üyeden oluşan bir CYP gen ailesine aittir. CYP4F3, Lökotrien B4 ve
araşidonik asitin ω-hidroksilasyonundan ayrı olarak yağ asiti epoksitlerinin
oksidasyonunda ve araşidonik asitin ω-hidroksilasyonu ile 20-HETE üretilmesinde rol
alır (87, 88).
CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizminin polimorfik alel sıklığı beyaz ırkta
% 46, Asya toplumlarında ise % 19 olarak saptanmıştır (82). En yakın CYP4F alt ailesi
üyesi olan CYP4F2 aktivitesinin düzenlenmesi ve işlevi ile ilgili pek çok bilgi
olmasına rağmen CYP4F3 enzimleri hakkındaki literatürde az sayıda çalışma
bulunmaktadır.
Son zamanlarda, CYP4F3 tek nükleotid polimorfizmleri, çölyak veya Crohn
hastalıkları dahil olmak üzere birçok bozukluk ile ilişkilendirilmiştir (87, 89, 90). Bir
çalışmada preeklampsi hastalarından alınan plasenta örneklerinde artmış CYP4F3
mRNA ekspresyonsları saptanmıştır (6). Literatürde CYP4F3 genetik polimorfizmleri
ile preeklampsinin ilişkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.
2.3.2. CYP Epoksijenaz Enzimlerinin Genetik Polimorfizmleri
2.3.2.1. CYP2J2 Genetik Polimorfizmleri
CYP2J2’nin protein ve mRNA ekspresyonlarında önemli bireyler arası
farklılıklar vardır (91). Bu farklılara genetik polimorfizmlerin katkısı saptanmıştır.
King ve diğ. (2002) CYP2J2 geninde 20 SNP tanımlamıştır (92). Bunlardan dördü
(Thr143Ala, Arg158Cys, Ile9Asn, ve Asn404Tyr) araşidonik asit metabolizmasında
azalmaya neden olur ve sırasıyla CYP2J2*1 ˗ 4 olarak isimlendirilmişlerdir. Ancak bu
genetik polimorfizmlerin görülme sıklıkları oldukça düşüktür. Spiecker ve diğ. (2004)
ilk defa promoter, ekzon 1,2,4,6 ve 3’UTR bölgesinden birçok varyant tanımlamıştır
(93).
Genetik varyantlar arasında fonksiyon ve sıklık yönünden en önemlisi
CYP2J2*7 (rs890293)’dir. Bu genetik polimorfizm, promoter bölgede C>T
değişimine yol açar ve Sp1 transkripsiyon faktörü bağlanma bölgesinin kaybına neden
olarak Sp1'in CYP2J2 promoteriyle etkileşiminin azalmasına neden olur ve CYP2J2
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ekspresyonunu azaltır (94). CYP2J2*7 genetik polimorfizmin farklı toplumlardaki
sıklıkları tablo 2.3’te belirtilmiştir. Bu polimorfizmin insandaki in vivo fonksiyonel
önemi Spiecker ve diğ. (2004) çalışmasında gösterilmiştir. Bu çalışmada stabil EET
metabolitleri olan DHET'lerin plazma konsantrasyonları, CYP2J2*7 polimorfizmi
olan kişilerde önemli ölçüde azalmıştır (93). CYP2J2*7 genetik polimorfizminin
çeşitli toplumlardaki alel sıklıkları Tablo 2.3’te belirtilmiştir.
Tablo 2.3. CYP2J2*7 genetik polimorfizminin çeşitli toplumlardaki alel
sıklıkları
T Alel Sıklığı
(%)

Kaynaklar (92, 95-100)

Afrika Kökenli Amerikalı

(11,2)

King ve diğ. (2002)

Çin

(2,1)

Wu ve diğ. (2007)

Japon

(6,2)

Takeshita ve diğ. (2008)

Alman

(6,4)

Hoffman ve diğ. (2007)

İspanyol

(6,7)

Gervasini ve diğ. (2006)

Kore

(4,2)

Lee ve diğ. (2005)

Tayvan

(12,0)

Liu ve diğ. (2007)

Beyaz Irk

(8,0)

King ve diğ. (2002)

Toplum

2.3.2.2. CYP2C9 Genetik Polimorfizmleri
CYP2C9 enzimi başlıca amitriptilin, fluoksetin, losartan, fenitoin, varfarin ve
birçok antiinflamatuvar ilacın hidroksilasyonundan sorumludur (101). Şu ana kadar
Pharmvar’da tanımlanmış 70 adet CYP2C9 genetik polimorfizmi bulunmaktadır.
(https://www.pharmvar.org/gene/CYP2C9

erişim

tarihi:

01.04.2021).

Bu

polimorfizmlerden fonksiyonel açıdan en önemlileri CYP2C9*2 ve CYP2C9*3’tür.
CYP2C9*2 ekzon 3 üzerindedir ve Arg144Cys aminoasit değişikliğine yol açar.
CYP2C9*3 ise ekzon 7 üzerindedir ve Ile359Leu amino asit değişikliği meydana gelir.
Bu polimorfizmlerden fonksiyonel açıdan en önemlileri CYP2C9*2 ve CYP2C9*3’tür.
CYP2C9*2 aleli Avrupa toplumlarında % 12 sıklıkta görülürken, Asya toplumlarında
sıklığı binde 1’den azdır (82). Türk toplumunda ise 499 hastanın katıldığı bir
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çalışmada CYP2C9*2 alel sıklığı % 10,6, CYP2C9*3 alel sıklığı ise % 10 olarak
bildirilmiştir (102). CYP2C9*2 alelini taşıyan bireylerde CYP2C9 enzimin aktivitesi
azalmıştır (103). CYP2C9*3 genetik polimorfizmi ise enzim fonksiyonunun tamamen
kaybolmasına neden olur.

Bu iki genetik polimorfizmin ayrı ayrı veya birlikte

bulunması kişide yavaş metabolizör fenotipe yol açar. CYP2C9*1 aleli ise yabanıl tip
aleldir. CYP2C9 *1/*1 genotipini taşıyan bireyler ise normal (hızlı) metabolizör olan
bireyler

olarak

isimlendirilir.

CYP2C9

genetik

polimorfizmi

varfarin

metabolizmasında neden olduğu bireyler arası farklılık nedeniyle yoğun olarak
çalışılmıştır. Varfarine bağlı kanama komplikasyonu riskinin CYP2C9*2 ve *3
polimorfik alelinini taşıyan bireylerde arttığı bildirilmiştir (104, 105). CYP2C9*2/*2
genotipine sahip olan insan karaciğer örneklerinde EET biyosentezinin % 34 azaldığı
saptanmıştır (106). CYP2C9*2 ve *3 genetik polimorfizmlerinin EET üretimini
azaltarak, anjiyogenezi azalttığı ve tümörogenezde koruyucu rolü olduğu bildirilmiştir
(107).
2.3.2.3. CYP2C19 Genetik Polimorfizmleri
CYP2C19 genetik polimorfizmi ile ilgili ilk çalışmalar debrizokin, sparteinin
ve S-mefenitoin metabolizmasının bireyler arasında değişkenlik gösterdiğinin
saptanmasıyla başlamıştır ve günümüze kadar yoğun olarak çalışılmaya devam
edilmiştir (108-110). Şu anda Pharmvar’da tanımlanmış 38 adet CYP2C19 genetik
polimorfizmi bulunmaktadır. (https://www.pharmvar.org/gene/CYP2C19, erişim
tarihi: 01.04.2021). Bunlardan en çok çalışılanları CYP2C19*2, *3 ve *17’dir.
CYP2C19*2 genetik polimorfizmi ekzon 15 üzerinde bulunur ve enzim
aktivitesinin azalmasına neden olur (111). CYP2C19*3 genetik polimorfizmi ise ekzon
4 üzerinde bulunur ve stop kodonu oluşmasına neden olur ve genetik polimorfizmi de
enzim aktivitesinde kaybolmaya neden olur. Bu alellere sahip bireyler CYP2C19
yavaş metabolizörü olan bireyler olarak tanımlanırlar (112). Yavaş metabolizör olan
birey sıklıkları Asya toplumlarında % 23’e kadar çıkarken beyaz ırkta % 2-5
arasındadır (113). Aynacıoğlu ve diğ. (1999) çalışmasında Türk toplumunda yavaş
metabolizör olan birey sıklığı % 1 olarak saptanmıştır (114).

Gümüş ve diğ.

(2012)’nin yaptığı çalışmada ise Türk toplumunda CYP2C19*2 alel sıklığının % 1,2
olduğu, CYP2C19*3 alelinin ise bulunmadığı bildirilmiştir (115). Mikrovasküler
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anjina hastalarında yapılmış bir çalışmada CYP2C19*2 ve *3 genetik polimorfik
alellerine sahip bireylerde DHET düzeylerinde azalma saptanmıştır (116).
Sim ve diğ. (2005)’e ait çalışmada, promoter bölgesinde -806C>T ve
-3402C>T nükleotid değişimlerine yol açan CYP2C19*17 genetik polimorfizmi
tanımlanmıştır (117). CYP2C19*17 aleli, gen ekspresyonunun artışına neden olarak
enzimin metabolik aktivitesini artırır. Bu alele sahip bireyler çok hızlı metabolizör
fenotipe sahiptir (117). CYP2C19*17 alel sıklığı beyaz ırkta diğer toplumlara göre
daha sıktır. Türk toplumunda yapılan iki çalışmada CYP2C19*17 alel sıklığı % 18,4
ve % 24,4 olarak saptanmıştır (115, 118).
2.3.2.4. Solubl Epoksit Hidrolaz Enzimi Genetik Polimorfizmleri
CYP enzimlerine ek olarak, sEH, araşidonik asit metabolizmasında bir başka
önemli enzimdir. EET'lerin DHET'lere dönüşümününde rolü vardır (119). sEH'yi
kodlayan gen olan insan EPHX2 geni 45 kilobazdır ve 555 amino asidi kodlayan 19
eksondan oluşur. Solubl epoksit hidrolaz enziminin aktivitesinde bireyler arası yüksek
değişkenlik bildirilmiştir (120).
Solubl epoksit hidrolaz enziminin fonksiyonunu etkileyen iki önemli genetik
polimorfizmi bulunmaktadır. sEH (EPHX2) rs751141 genetik polimorfizmi
Arg287Glu amino asit değişikliğine yol açar. Bu polimorfizm azalmış solubl epoksit
hidrolaz aktivitesi ile ilişkilendirilmiştir (121). Fonksiyonel önemi olan bir başka
polimorfizm ise Lys55Arg aminoasit değişikliğine yol açar. Bu genetik polimorfizm
ise artmış solubl epoksit hidrolaz aktivitesi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. (122). 260
hasta ile yapılan bir çalışmada sEH (EPHX2) K55R polimorfizmi preeklampsi ile
ilişkili

bulunmuştur

(123).

Literatürde

sEH

(EPHX2)

rs751141

genetik

polimorfizminin gebeliğin hipertansif hastalıkları ile ilişkisini inceleyen bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
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Tablo 2.4. Araşidonik asitin CYP enzimleri ile metabolizmasındaki önemli
genetik polimorfizmler
Genetik
Polimorfizm

Polimorfik
Alel Sıklığı
(%)

Nükleotid

Fenotip Üzerine

Değişimi

Olası Etkisi

Missens
1

CYP4F2*3

Yavaş metabolizör

(40,0)
C>T

2

CYP4A11
rs9333025

İntronda
Yavaş metabolizör

(8,6)
C>T
Promoterde

3

CYP4F3 rs3794987

“Tag-SNP”

(43,1)
A>G
Promoterde

4

CYP2J2*7

Transkripsiyonda %
50 dolayında

(8,0)
C>T

azalma

“Splice” varyantı
5

CYP2C19*2

(10,0)

G>A

Yavaş metabolizör

“loss of function”
Promoterde
6

CYP2C19*17

(24,4)

C>T

Çok hızlı
metabolizör

“gain of function”
Missens
7

CYP2C9*2

Yavaş metabolizör

(10,6)
C>T
Missens

8

CYP2C9*3

(10,0)

A>C

Yavaş metabolizör

“loss of function”
Missens
9

sEH rs751141

Yavaş metabolizör

(9,3)
G>A
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Şekil 2.5. Araşidonik asitin CYP enzimleri ile metabolizmasındaki önemli
genetik polimorfizmler. (11) numaralı referanstan değiştirilerek alınmıştır.

22

2.4. Hipotez
1. CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11, CYP2J2, CYP2C19, CYP2C9 ve solubl epoksit
hidrolaz (sEH) genetik polimorfizmleri preeklampsi ve gestasyonel
hipertansiyon oluşmasıyla ilişkilidir.
2. Preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyonda, CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11,
CYP2J2, CYP2C19, CYP2C9 ve solubl epoksit hidrolaz (sEH) enzimlerinin
aktiviteleri ve bunun bir göstergesi olan 20-HETE ve DHET düzeyleri değişir.
2.5. Amaç
Bu tıpta uzmanlık tez çalışmasının amacı, preeklampsi ve gestasyonel
hipertansiyon gelişimi ile CYP4A11, CYP4F2, CYP4F3, CYP2C9, CYP2C19, sEH
enzimlerinin genetik polimorfizmleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve farklı genotip
gruplarında bu enzimlerin ürünleri olan 20-HETE, DHET düzeylerinin ölçülmesidir.
2.6. Hedefler
1. CYP4A11,

CYP4F2,

CYP4F3,

CYP2C9,

CYP2C19,

sEH

genetik

polimorfizmlerin ülkemizdeki sıklıklarının saptanması,
2. Kontrol gebelerde ve preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon hasta gruplarında
CYP4F2*3, CYP2J2*7, sEH (EPHX2) rs751141, CYP2C19*2, *17,
CYP2C9*2,

*3,

CYP4F3

rs3794987,

CYP4A11

rs9333025

genetik

polimorfizmlerine ait alel ve genotip dağılımlarının belirlenmesi, farklı genotip
gruplarında 20-HETE ve DHET düzeylerinin ölçülmesi.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Çalışma Grubu
Çalışmanın hasta ve kontrol gruplarına ait gebeler, Sağlık Bilimleri
Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne başvuran bireyler arasından alındı. Çalışmanın hasta grubuna The
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) kriterlerine göre
gestasyonel hipertansiyon tanısı konan 110 ve preeklampsi tanısı konan 58 gebe dahil
edildi (1). Kontrol grubu olarak, aynı hastanede gebelik takibi yapılan, gebelikle ilişkili
veya kronik hipertansiyon hastası olmayan 155 sağlıklı gebe dahil edildi.
Çalışmanın yapılması için gerekli etik kurul izni Hacettepe Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alındı (Karar tarih ve no:
10.09.2019 - 2019/22-04, Ek-1). İdari izin Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden (SUAM Tıpta Uzmanlık Eğitim
Kurulu - karar tarihi ve no: 10.10.2019 – 15) alındı.
Hastalardan ve kontrol grubundaki gebelerden kan örnekleri alındı. Her iki
gruptaki bireyler çalışmaya gebeliğin 3. trimesterinde dahil edildi. Çalışmaya katılan
tüm gebeler için izlem formu dolduruldu. Bu formda katılımcıların demografik
özellikleri, mevcut hastalıkları, kullanmakta oldukları ilaçlar kaydedildi. Ayrıca, rutin
takibinde yapılan kan basıncı ölçümleri ve laboratuvar değerleri veri toplama formuna
işlendi. Çalışmamızdaki dahil etme ve hariç tutma kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
Kontrol grubuna dahil etme kriterleri:
1. 18-45 yaşında olan,
2. Gebeliğinin 3. trimesterinde olan,
3. Preeklampsi öyküsü olmayan,
4. Gebelik komplikasyonlarının görülmediği, sağlıklı gebeler çalışmaya kontrol
grubu olarak dahil edilmiştir.
Hasta gruplarına dahil etme kriterleri:
1. 18-45 yaşında olan,
2. Gebeliğinin 3. trimesterinde olan,
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3. ACOG kriterlerine göre gestasyonel hiperttansiyon veya preeklampsi tanısı alan
hastalar çalışmaya preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon grupları olarak dahil
edilmiştir.
Hariç tutma kriterleri şu şekildedir:
1. Kronik kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan,
2. Diabetes mellitus ve gestasyonel diabetes mellitus tanısı olan,
3. Kronik hipertansiyon tanısı olan,
4. Çoğul gebeliği olan,
5. CYP450 enzimlerinin aktivitesini inhibe ya da aktive ettiği bilinen ilaç ve
maddeleri kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.
3.2. Genetik Polimorfizmlerinin Analizleri
3.2.1. Genotipleme Çalışmalarında Kullanılan Ürünler ve Araç-Gereç
EDTA’lı tüplere alınan kan örneklerinden DNA, DNA izolasyon kiti Whole
Blood DNA Purification Kit (Thermo Fischer Scientific, Somerset, New Jersey, ABD)
kullanılarak elde edildi. PCR amplifikasyonu Bio-Rad T100 Thermal Cycler (Bio-Rad
Laboratories,

Taipei,

Tayvan)

cihazı

ile

gerçekleştirildi.

PCR

primerleri

Sentebiolab’dan (Ankara, Türkiye), RFLP reaksiyonu için kullanılan kesim enzimleri
New England Biolabs’dan (Ipswich, Massachusetts, ABD) alındı. Jel elektroforezi için
kullanılan agaroz Hispanagar’dan (Burgos, İspanya) temin edildi. Jellerin
görüntülenmesinde Kodak Gel Logic (Kodak, Rochester, New York, ABD) UV
görüntüleme kabini kullanıldı.
3.2.2. Kan Örneklerinin Alınması
Gönüllülerden klinikte yapılan rutin tetkikleri için kan alınırken çalışma için
de EDTA’lı tüplere ve biyokimya tüplerine kan alındı. Biyokimya tüpüne alınan
örnekler 4000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek serum örnekleri elde edildi. Elde
edilen serum örnekleri 3 adet Eppendorf tüpüne eşit olarak paylaştırılarak metabolit
analizlerinin yapılacağı zamana kadar -80˚C’de saklandı. EDTA’lı kan tüplerine
alınan kan örnekleri ise genotipleme çalışmalarına başlanılana kadar -20
saklandı.

o

C’de

25

3.2.3. Kan Örneklerinden DNA İzolasyonu
Kan örneklerinden DNA izolasyonu, NucleoSpin Blood DNA izolasyon kiti
kullanılarak üreticinin talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Öncelikle, 200 µL
kan örneği, 25 µL Proteinaz K ve 200 µL Buffer 3 ile karıştırılarak 70˚C’de 20 dakika
çalkalamalı inkübatörde bekletildi. Daha sonra, karışıma 210 µL etil alkol eklendi ve
karışım filtreleme özelliği bulunan kolonlara aktarılıp santrifüj edildi. Santrifüj işlemi
karışıma çeşitli tampon solüsyonları eklenerek tekrarlandı. Son aşamada, kolonlara
100 µL Tris Edta (TE) Buffer eklenerek santrifüj yapıldı ve 100 µL hacimde 4-6 µg
DNA elde edildi. DNA örnekleri genotipleme analizleri yapılana kadar -20˚C’de
saklandı.
3.2.4. CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11, CYP2J2, CYP2C9, CYP2C19 ve sEH
(EPHX2) Genetik Polimorfizmlerinin Genotiplenmesi
Çalışmaya dahil edilen tüm gönüllülerde CYP4F2*3, CYP4F3 rs3794987,
CYP4A11 rs9333025, CYP2J2*7, CYP2C9*2, *3, CYP2C19*2, *17, sEH (EPHX2)
rs751141genotipleme deneyleri polimeraz zincir reaksiyonu ve enzim ile restriksiyon
(PCR-RFLP) metodu kullanılarak gerçekleştirildi (124-128).
PCR reaksiyonlarında Tablo 3.1’de belirtilen primerler kullanıldı. Liyofilize
primerler TE buffer içerisinde çözülerek 100 mM’lık stok solüsyonlar hazırlandı. Daha
sonra stok primer solüsyonları Tris Edta tamponu ile dilüe edilerek 20 mM’lık primer
solüsyonları elde edildi. Bu solüsyonlar deneylerde kullanılmak üzere (-20˚C) de
saklandı.
PCR reaksiyonunda kullanılan karışım 25 µL toplam hacim içerisinde 0,5 ünite
(Ü) Taq DNA Polimeraz, 0,2 mM dNTP solüsyonu, 22,5 µL nükleaz içermeyen
ultrasaf su, 0,25 µL 20 mM’lık primer oluştu. PCR reaksiyonunda Tablo 3.2’de
belirtilen koşullar uygulandı. Elde edilen PCR ürünleri 10 µL etidyum bromür içeren
yüzde 1’lik agaroz jele yüklendi. 120 volt geriliminde 50 dakika boyunca yürütülen
jeller UV görüntüleme kabininde görüntülendi. PCR ürünü elde edildiği tespit edilen
örnekler üzerinde RFLP reaksiyonu gerçekleştirildi.
RFLP reaksiyon hacmi 30 µL olarak belirlendi. Karışım, 16 µL su, 3 µL
tampon çözeltisi ve 5-10 ünite kesim enziminden oluştu. Hazırlanan karışımlara 10 µL
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PCR ürünü eklenerek inkübe edildi. Elde edilen kesim ürünleri 20 µL etidyum bromür
içeren yüzde 3’lük agaroz jellere yüklendi. Jeller yürütüldükten sonra UV görüntüleme
kabininde görüntülendi. Kullanılan primerler, kesim enzimleri ve kesim ürünleri Tablo
3.1.’de, RFLP yöntemlerinin detayları tablo 3.3’te belirtilmiştir. RFLP kesim
sonucundaki ürünlere örnekler Şekil 3.1 – 3.6’da sunulmaktadır.
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Tablo 3.1. CYP4F2*3, CYP2J2*7, EPHX2 rs751141, CYP2C19*2, *17,
CYP2C9*2, *3, CYP4F3 rs3794987, CYP4A11 rs9333025 genetik polimorfizmleri
için primerler, PCR ürünü uzunluğu, kesim enzimleri ve kesim ürünleri

Genetik
polimorfizm

PCR primerleri

PCR

Kesim

Kesim ürünleri

Alel

316+179 bç

C

5'-ACATTGTGCTCCCAGACG-3'

495 bç

T

5-CTAGCCTGGCCTTTTCTGAG-3

300 bç

C

190+110 bç

T

ürünü enzimi

5'-ATCAACCCGTTCCCACCT-3'
495 bç PvuII

CYP4F2*3

300 bç AluI

CYP2J2*7
5-CGTCTTTTGAGAAAGTCAGCA-3

EPHX2

222+152+57+50

5'-GGGCTATGTTAGGCCACGAG-3'
481 bç HPaII

rs751141
5'-TCAGGCAGGTAGAAGGCAAG-3'

bç

G

222+202+57 bç

A

280+224 bç

C

504 bç

T

212+109 bç

G

5’-GTAAACACACAACTAGTCAATG-

321 bç

A

5’-AAATGGAAGGAGATCCGGCG-3’

149+72 bç

C

221 bç

T

85+20 bç

A

105 bç

C

184+75 bç

A

5′-AATAAAGATGACCTTGATCTGG-3′
504 bç MnlI

CYP2C19*17
5′-GTCTCCTGAAGTGTCTGTAC-3′
5’-CAGAGCTTGGCATATTGTATC-3’

321 bç SmaI

CYP2C19*2

221 bç AvaII

CYP2C9*2
5’-TGAAAGATATGGCCACCCCTG-3’
5’-TGCACGAGGTCCAGAGATGC-3’

105 bç NsiI

CYP2C9*3
5’-GATACTATGAATTTGGGACTTC-3’
CYP4F3

5'-CCACCCTTTCCCTTCACTCC-3'

rs3794987

5'-TATAGGAGGACAGAGCGGGG-3'

259 bç

G

CYP4A11

5'-GCCCCGATGGGTGTATTAAGG-3'

572+22 bç

C

433+139+22 bç

T

259 bç TaqαI

rs9333025

594 bç HinFI
5'-TGAGTGGCGTGTTGAGTGTC-3'
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Tablo 3.2. CYP4F2*3, CYP2J2*7, EPHX2 rs751141, CYP2C19*2, *17,
CYP2C9*2, *3, CYP4F3 rs3794987, CYP4A11 rs9333025 genetik
polimorfizmleri için PCR koşulları
Genetik

Başlangıç

Polimorfizm

Denatürasyonu

CYP4F2*3

95˚C,

95˚C,

57,5˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

57,5˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

62˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

54˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

52˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

62˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

64˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

66˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

95˚C,

95˚C,

64,5˚C,

72˚C

5 dk.

20 sn.

40 sn.

1 dk.

CYP2J2*7

EPHX2
rs751141

CYP2C19*2

CYP2C19*17

CYP2C9*2

CYP2C9*3

CYP4F3
rs3794987

CYP4A11
rs9333025

Denatürasyon

Bağlanma

Uzama

Döngü

Son

Sayısı

Uzama

35

72˚C,
5dk.

33

72˚C,
5dk.

30

72˚C,
5dk

38

72˚C,
5dk.

38

72˚C,
5dk.

30

72˚C,
5dk.

30

72˚C,
5dk

30

72˚C,
5dk.

34

72˚C,
5dk.
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Tablo 3.3. CYP4F2*3, CYP2J2*7, EPHX2 rs751141, CYP2C19*2, *17,
CYP2C9*2, *3, CYP4F3 rs3794987, CYP4A11 rs9333025 genetik
polimorfizmleri için RFLP koşulları

Genetik

Kesim

Polimorfizm

Enzimi

Kesim Enzimi

İnkübasyon

Miktarı

Süresi

(ünite)

(saat)

CYP4F2*3

PvuII

(10)

(2)

CYP2J2*7

AluI

(5)

(16)

HpaII

(10)

(16)

CYP2C19*17

MnlI

(5)

(16)

CYP2C19*2

SmaI

(10)

(16)

CYP2C9*2

AvaII

(5)

(16)

CYP2C9*3

Nsil

(5)

(16)

TaqαI

(5)

(16)

HinfI

(10)

(16)

EPHX2
rs751141

CYP4F3
rs3794987
CYP4A11
rs9333025
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Şekil 3.1. CYP4F2*3 genetik polimorfizmi analiz sonucu örneği.
Yabanıl tip genotipe sahip bireylerin örnekleri (CC) 316 ve 179 baz çifti
içeren ürünlere kesilirken polimorfik genotip (TT) ise kesime dirençliydi.
Heterozigot örneklerde (CT) ise 492, 316 ve 179 baz çifti içeren üç bant
görüldü.

Şekil 3.2. CYP2J2*7 genetik polimorfizmi analiz sonucu örneği. Yabanıl
tip genotipe sahip bireylerin örnekleri (CC) kesime dirençliyken, polimorfik
genotipe sahip bireylerin örnekleri ise (TT) ise 190 ve 110 baz çifti içeren
ürünlere kesildi. Heterozigot örneklerde (CT) ise 300, 190 ve 110 baz çifti
içeren üç bant görüldü.
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Şekil 3.3. CYP2C19*2 genetik polimorfizmi analiz sonucu örneği. Yabanıl
tip genotipe sahip bireylerin örnekleri (*1/*1) 212 ve 109 baz çifti içeren ürünlere
kesilirken polimorfik genotip (*2/*2) ise kesime dirençliydi. Heterozigot örneklerde
(*1/*2) ise 321, 212 ve 109 baz çifti içeren üç bant görüldü.

Şekil 3.4. CYP2C19*17 genetik polimorfizmi analiz sonucu örneği. Yabanıl
tip genotipe sahip bireylerin örnekleri (*1/*1) 280 ve 224 baz çifti içeren
ürünlere kesilirken polimorfik genotip (*17/*17) ise kesime dirençliydi.
Heterozigot örneklerde (*1/*17) ise 504, 280 ve 224 baz çifti içeren üç bant
görüldü.
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Şekil 3.5. CYP2C9*3 genetik polimorfizmi analiz sonucu örneği. Yabanıl
tip genotipe sahip bireylerin örnekleri (*1/*1) 85 ve 20 baz çifti içeren ürünlere
kesilirken polimorfik genotip (*3/*3) ise kesime dirençliydi. Heterozigot
örneklerde (*1/*3) ise 105, 85 ve 20 baz çifti içeren üç bant görüldü.

Şekil 3.6. CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizmi analiz sonucu örneği.
Yabanıl tip genotipe sahip bireylerin örnekleri (AA) 184 ve 75 baz çifti içeren
ürünlere kesilirken polimorfik genotip (GG) ise kesime dirençliydi.
Heterozigot örneklerde (AG) ise 259, 184 ve 75 baz çifti içeren üç bant
görüldü.
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3.3. Hedeflenmemiş Metabolomik Çalışması
Metabolitler, organizmada kimyasal reaksiyonların substratı olan ya da bu
reaksiyonlar sonucu oluşan düşük molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Metabolom bu
metabolitlerin tümüdür. Biyolojik bir örnekteki metabolitlerin kapsamlı analizine ise
metabolomik denir. Metabolomik çalışmalarda elde edilen sonuçlar istatistiksel
yöntemler ile değerlendirilir; hastalığın seyri veya tedavi şekli yönünden kontrol
grubuyla karşılaştırılır. Böylece hasta grupları ve sağlıklı bireyler arasındaki
metabolom düzeyindeki değişim ortaya konur. Gruplar arasında miktarı değişen pikler
tespit edilir. Bu pikler metabolom kütüphaneleri ve veri tabanlarından yararlanılarak
putatif metabolitler olarak saptanır. Bu sayede hastalık durumundan etkilenen
metabolik yolaklar tanımlanabilir. LC-MS gibi analitik cihazlarda ve veri işlemede
yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda hedeflenmemiş metabolomik çalışmaları
yaygınlaşmaya

başlamıştır

(129).

Çalışmamızda

preeklampsi,

gestasyonel

hipertansiyon hastalarında ve sağlıklı gebelerde metabolomun birbirinden faklılaşıp
farklılaşmadığını saptayabilmek amacıyla hedeflenmemiş metabolomik çalışması
yapılmıştır.
3.3.1. Örneklerin Hazırlanması
Hedeflenmemiş metabolomik çalışması için her alt çalışma grubundan 34
plazma örneğinin her birinden 100 µL alınarak örnek havuzlar (“pool”) oluşturuldu.
Ayrıca her alt gruptan 6 örnek tekil olarak analiz edilmek üzere rastgele seçildi. Her
tekil örnekten ve her örnek havuzundan 300 µL alınıp 150 µL metanol ile karıştırılarak
3 kDa boyutunda porları olan Amicon Ultra-0,5 santrifüj filtresine eklendi. Örnekler
filtre ile 10000 rpm ve +4˚C sıcaklıkta 1 saat santrifüj edildi. Örneklerin toplama
tüplerine biriken kısmından 200 µL alınarak vaporizatörde 6 saat uçuruldu. Daha sonra
örnekler 500 µL hareketli faz eklenerek rekonstrikte edildi ve viyallere aktarıldı.
3.3.2. Q-TOF LC/MS Analizi
Analizlerde, Agilent 1260 Infinity Ultra Performanslı sıvı kromatografisi
(UPLC) ve Agilent 6530 Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (Q-TOF/MS) cihazları
kullanıldı (Şekil 3.11). Kromatografi kolonu olarak, Agilent Zorbax 1,8 µm, 50 x 2,1
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mm seçildi. Mobil faz olarak 0,1 % formik asit içeren su ve asetonitril solüsyonları
hazırlandı. Uygulanan gradient yöntemi Tablo 3.4’te gösterilmiştir. Tüm örnekler
randomize bir sıralama ile iki tekrar olacak şekilde enjekte edildi.
Tablo 3.4. Q-TOF LC/MS analizinde kullanılan gradient yöntemi
Dakika

Asetonitril (% 0,1 Formik Asit)

Su (% 0,1 Formik Asit)

1

% 10

% 90

12

% 90

% 10

13

% 90

% 10

20

% 10

% 90

25

% 10

% 90

3.3.3. Q-TOF LC/MS Analizi Verilerinin İşlenmesi
Piklerin seçilmesi, gruplandırılması ve karşılaştırması XCMS – R programı
kullanılarak yapıldı (130). Elde edilen ham data MS Excel’de işlendi. Dilüe edilen
örneklerde dilüsyonla korele olarak şiddeti azalmayan pikler (R<0,9) pik listesinden
çıkarıldı. Her örneğin kendi total pik alanları kullanılarak normalizasyon işlemi yapıldı
(131).
3.3.4. Temel Bileşen Analizi (PCA)
Metabolomik çalışmalarında ortaya çıkan büyük miktarlarda veri için yaygın
olarak yapıldığı gibi, havuzlanmış örnekler için hedeflenmemiş metabolomik
sonuçları bir temel bileşen analizi (PCA) iki boyutlu grafiğini kullanarak incelendi.
Temel Bileşenler Analizi, fazla boyutlu verilerdeki genel özellikleri bularak boyut
sayısının azaltılmasını, verinin sıkıştırılmasını sağlayan bir istatistiksel tekniktir. Bu
yöntem, yüksek korelasyonlu değişkenleri bir araya getirerek, verilerdeki en çok
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varyasyonu oluşturan “temel bileşenler” olarak adlandırılan daha az sayıda yapay
değişken kümesi oluşturur.

Şekil 3.7. PCA analizinde boyut azaltılmasının, temel bileşen 1 (PC1) ve
temel bileşen 2 (PC2)’nin şematik gösterimi. (132) numaralı kaynaktan
değiştirilerek alınmıştır.
İlk temel bileşen, verilerdeki maksimum varyansın yönü boyunca hesaplanır.
İkincisi, birincisine diktir ve ikinci büyük varyasyon kaynağını tanımlar (Şekil 3.7).
İki bileşen, her bir gözlemin daha düşük boyutlu bir düzlemde yansıtılabileceği ve
görselleştirilebileceği bir düzlemi tanımlar. Yeni düzlemdeki gözlemlerin PC1 ve PC2
eksenlerindeki değerlerine skor denir.
Bu bileşenler şiddeti dilüsyonla korele olarak azalan piklerin şiddetlerinin
matematiksel modeller ile dönüşümü sonucu ortaya çıkan, istatiksel olarak iki grup
arasındaki farklılığın yüzde cinsinden gösterimidir. Grafik üzerindeki eliptik kümeler
ise iki gruba ait numunelerin dağılımını göstermektedir. Temel bileşen analizi
sonucunda farklı gruplara ait numunelerin birbirinden farklı bölgelerde kümelenmesi
beklenirken, aynı grup içindeki numunelerin ise birbirine yakın noktalarda
kümelenmesi beklenir. İki farklı grup birbirine yakın olarak kümeleniyorsa bu
grupların metabolomik profillerinin birbirinden ayrışmadığı kabul edilir. Grupların
birbirinden ayrıştığı saptandıktan sonra seçilen pikler arasında istatiksel olarak anlamlı
farklı olan ve en az iki kat değişen pikler belirlenir.
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3.3.5. Piklerin Metabolit Veri Tabanlarında Taranması
Kontrol grubu ile preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon gruplarının
normalize edilmiş pik alanları t testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. T
testi sonucuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklı olan (p<0,05) ve 2 kattan fazla
değişen (FC>2) pikler seçildi. Bu piklerin “mass/charge” (m/z) değerlerine göre
“Metaboanalyst 4.0 MS Peaks to Pathways” web tabanlı yazılımı kullanılarak HMDB
ve KEGG metabolit veri bankalarında putatif moleküller olarak tarandı (133). Birden
fazla metabolit aynı m/z değerine sahip olabileceği için sadece m/z değerleri bu
metabolitleri tanımlamak için yeterli olmamaktadır. Saptanan metabolitlerin
doğrulanması için hedeflenmiş çalışmaların yapılması gerekmektedir.
3.4. Plazmadan 20-HETE ve DHET Düzeylerinin Ölçümü
CYP4F2

ve

CYP4A11

genetik

polimorfizmlerinin

değerlendirebilmek amacıyla 20-HETE düzeyleri ölçüldü.
CYP2C19

ve

sEH

(EPHX2)

genetik

fonksiyonunu

CYP2J2, CYP2C9,

polimorfizmlerinin

fonksiyonunu

değerlendirebilmek amacıyla metabolik yolağın son ürünü olan DHET düzeyleri
saptandı. Bu iki metabolitin düzeyinin ölçümünde LC-MS analiz yöntemi kullanıldı.
Analiz için kullanılacak plazma örnekleri, biyokimya tüplerine alınan kanın 4000
rpm’de 10 dakika santrifüj edilmesi ile elde edildi. Örnekler analizler yapılana kadar
-80˚C’de saklandı.
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3.4.1. Kimyasal Maddeler ve Çözeltiler
Standart olarak kullanılan 20-HETE ve 14,15-DHET, (Santa Cruz
Biotechnology, Inc. Teksas, ABD) kullanıldı. Sıvı sıvı ekstraksiyonunda kullanılan
hekzan, etilasetat ve dietilamin, hareketli fazın hazırlanmasında kullanılan asetonitril
ve formik asit Sigma-Aldrich Chemi GmbH’den (Taufkirchen, Almanya) alındı.
Hareketli fazın hazırlanmasında LC-MS grade saf su kullanıldı.
3.4.2. 20-HETE ve DHET Düzeylerinin Ölçümü
Örneklerin hazırlanmasında hekzan, etil asetat ve dietilamin karışımı
kullanılarak sıvı-sıvı ektraksiyon yöntemi kullanıldı (134). İnternal standart olarak
parasetamol kullanıldı. Öncelikle 1 mL plazma örneğine 0,1 ppm parasetamol eklendi.
Daha sonra, hekzan, etil asetat ve dietilamin karışımı örneklere 1:1 hacimde eklenerek
7000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi ve süpernatan ayrıldı. Bu ekstraksiyon işlemi 3
kere tekrarlandı. Hazırlanan örnekler 8 saat azot ile uçurularak kristalize hale getirildi.
Kristalize hale gelen örnekler 100 µL % 50 metanol içinde çözüldü. Örneklere
100 µL mobil faz eklendikten sonra örnekler LC-MS sistemine enjekte edildi.
Metabolitlerin analizinde degazör, dörtlü pompa, autosampler ve kolon ısıtıcısı
ısıtıcısından oluşan Shimadzu Prominence UFLC HPLC ve ona bağlı olarak çalışan
Shimadzu LCMS-2020 kütle spektrometresi (Shimadzu, Tokyo, Japonya) sistemi
kullanıldı.
Enjeksiyon hacmi 25 µL olarak belirlendi. LC-MS analizinde mobil faz olarak
A: Su (% 0,1 formik asit) B: asetonitril (% 0,1 formik asit) karışımları gradient yöntemi
ile kullanıldı. Kullanılan gradient yöntemi Tablo 3.7’de gösterilmiştir.
Kromotografik ayırım için X Select C18 (4,6X100 mm, 3,5 µm) kolonu
kullanıldı. Akış hızı 0,35 ml/dk. olarak ayarlandı. Kolon fırını 22˚C’de çalıştı. MS
negatif iyon modunda çalıştırıldı. Tek iyon modunda 319 m/z, 337 m/z ve 150 m/z
değerlerinde tarama yapıldı. LC-MS yöntemi ile elde edilen örnek 20-HETE ve DHET
pikleri Şekil 3.5’de gösterilmektedir. Pik şiddetleri saptanarak internal standardın pik
şiddetine göre normalize edildi. Elde edilen normalize değerler ve ölçümler semi
kantitatif (kat- değişim) olarak değerlendirildi.
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Tablo 3.5. LC/MS analizinde kullanılan gradient yöntemi
Dakika

Asetonitril (% 0,1 Formik Asit)

Su (% 0,1 Formik Asit)

0

% 65

% 35

6

%5

% 95

7

%5

% 95

10

% 65

% 35

15

% 65

% 35

Şekil 3.8. LC-MS yöntemi ile elde edilen örnek 20-HETE ve DHET
pikleri (plazma içinde standart madde verilen)
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Şekil 3.9. LC-MS yöntemi ile plazma örneğinde 319 m/z, 337 m/z ve 150 m/z, değerlerinde örnek tarama sonuçları. 20HETE piki 319 m/z, DHET piki 337 m/z, Parasetamol piki 150 m/z, değerlerinde görülmektedir.
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3.5. İstatiksel Analiz
CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11, CYP2J2, CYP2C9, CYP2C19 ve sEH
(EPHX2) genetik polimorfizmlerinin genotip ve alel sıklıklarının karşılaştırılmasında
ki-kare veya Fisher’in kesin testi kullanıldı.
Demografik verilerin üç çalışma grubu arasında karşılaştırılmasında ve
öngörülen fenotip grupları arasında metabolit düzeylerinin karşılaştırılmasında tek
yönlü ANOVA testi kullanıldı. Tek yönlü ANOVA testi sonrası post hoc analizler
Tukey testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p değerlerinin 0,05’ten
küçük olması kabul edildi.
İstatistiksel analizler Graphpad Prism Versiyon 6 (Graphpad Inc. Kaliforniya,
ABD) ve Microsoft Excel (Microsoft Inc. Washington, ABD) yazılımları kullanılarak
yapıldı.
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4. BULGULAR
4.1. Gönüllülere Ait Demografik Bilgiler
Çalışmaya, 110 gestasyonel hipertansiyon, 58 preeklampsi hastası ve 155
sağlıklı gebe olmak üzere 323 gönüllü katıldı. Çalışmaya katılan bireylere ait
demografik bilgiler Tablo 4.1’de gösterilmiştir.
Tablo 4.1. Gönüllülere ait demografik bilgiler
Kontrol
(n=155)

Gestasyonel
Hipertansiyon Preeklampsi
(n=110)
(n=58)

p değeri

Yaş

28,6±0,5

29,5±6,6

31,3±6,0

0,02

VKİ

29,4±0,3

32,1±0,6

32,1±0,7

0,0001

Gebelik Haftası

32,2±0,2

33,0±0,4

32,3±0,5

0,15

Ort±o.s.h. olarak gösterilmiştir. (Ort: ortalama, o.s.h.: ortalamanın standart hatası)

GH ve preeklampsi hastalarının ortalama yaşları ve vücut kitle indeksi (VKİ)
değerleri kontrol bireylere göre daha fazladır (Tablo 4.1). Buna karşın başvuru
sırasındaki gebelik haftaları benzerdir.
4.2. CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11, CYP2J2, CYP2C9, CYP2C19 ve sEH
(EPHX2) Genetik Polimorfizmlerinin Alel Sıklıkları
Çalışmaya dahil edilen 323 bireyin CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11, CYP2J2,
CYP2C9, CYP2C19 ve sEH (EPHX2) genetik polimorfizmlerinin alel sıklıkları
saptandı. Bu çalışmada saptanan genetik polimorfizmlerin alel sıklıkları, literatürde
Türk toplumunda sıklıkları belirlenmiş olan polimorfizmler için ilgili çalışmalardaki
alel sıklıkları, diğer polimorfizmleri için ise beyaz ırktaki alel sıklıkları Tablo 4.2’de
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
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Tablo 4.2. Genetik polimorfizmlerin çalışmamızdaki ve referans
çalışmalardaki alel sıklıkları

Enzimler

CYP4F2

CYP2J2

sEH

Alel
Sıklığı

Referans
Alel Sıklığı

(%)

(%)

C

(66,0)

(60,0)

T

(34,0)

(40,0)

C

(92,7)

(92,0)

T

(7,3)

(8,0)

G

(92,7)

(90,7)

A

(7,3)

(9,3)

*1 Yabanıl
Tip

(62,7)

(65,6)

*2

*2, G>A

(14,1)

(10,0)

*17

*17, C>T

(23,2)

(24,4)

*1

*1 Yabanıl
Tip

(79,4)

(79,4)

*2

*2, C>T

(9,3)

(10,6)

*3

*3, A>C

(11,3)

(10,0)

A

(56,9)

(48,7)

G

(43,1)

(52,3)

C

(91,2)

(91,4)

T

(8,8)

(8,6)

Genetik
Polimorfizm

*3

*7

rs751141

*1
CYP2C19

CYP2C9

CYP4F3

CYP4A11

Alel

rs3794987

rs9333025

Kaynaklar

Özer ve diğ.
(2013) (83)

King ve diğ.
(2002) (92)
Auton ve
diğ. (2015)
(82)

Göktaş ve
diğ. (2015)
(135)

Aynacıoğlu
ve diğ.
(1999) (102)

Costea ve
diğ. (2010)
(136)
Auton ve
diğ. (2015)
(82)

Bu tez çalışmasında saptanan genotip sıklıkları CYP4F3 rs3794987 genetik
polimorfizmi haricinde Hardy-Weinberg eşitliğine uygun dağılım göstermektedir.
Çalışmaya dahil edilen 323 bireyin Hardy-Weinberg eşitliği analiz sonuçları tablo
4.3’te gösterilmiştir.
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Tablo 4.3. Çalışmaya dahil edilen 323 bireyin Hardy-Weinberg eşitliği
analiz sonuçları
Enzim

CYP4F2

CYP2J2

sEH

CYP2C19

CYP2C19

CYP2C9

CYP2C9

CYP4F3

CYP4A11

Genetik
Polimorfizm

*3

Genotipler

Genotip Sıklığı
n

(%)

CC

138

(42,8)

CT

150

(46,4)

TT

35

(10,8)

CC

279

(86,4)

CT

41

(12,7)

TT

3

(0,9)

GG

277

(85,8)

GA

44

(13,6)

AA

2

(0,6)

GG

232

(73)

GA

80

(25,2

AA

6

(1,8)

CC

187

(58,6)

CT

114

(35,7)

TT

18

(5,6)

CC

265

(82,0)

CT

57

(17,6)

TT

1

(0,3)

AA

255

(78,9)

AC

63

(19,5)

CC

5

(1,6)

AA

114

(35,3)

AG

140

(43,3)

GG

69

(21,4)

CC

268

(83,0)

CT

53

(16,4)

TT

2

(0,6)

p;
(χ2; df)
0,541;
(0,371; 2)

*7

0,287;
(1,132; 2)

rs751141

0,86;
(0,03; 2)

*2

0,772;
(0,083; 2)

*17

0,902;
(0,015; 2)

*2

0,23;
(1,411; 2)

*3

0,637;
(0,221; 2)

rs3794987

0,038;
(4,343; 2)

rs9333025

0,721;
(0,126; 2)
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4.3. CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11 Genetik Polimorfizmleri ile Gebeliğin
Hipertansif Hastalıkları Arasındaki İlişki
4.3.1. CYP4F2*3 Genetik Polimorfizminin Genotip ve Alel Sıklıkları
Preeklampsi grubunda, TT genotip ve T alelinin sıklığı kontrol grubuna göre
daha az bulundu. CYP4F2*3 polimorfizmi sonuçları Tablo 4.4’te gösterilmiştir.
Tablo 4.4. CYP4F2*3 genetik polimorfizmi için genotip ve alel sıklıkları
Genotip / Alel Sıklıkları
Kontrol
(n=155)
n

(%)

n

(%)

n

(%)

CC

67

(43,2)

38

(34,5)

33

(56,9)

CT

69

(44,5)

61

(55,5)

20

(34,5)

CYP4F2*3

Genotip

Gestasyonel
Hipertansiyon Preeklampsi
(n=110)
(n=58)

p;
(χ2;df)

0,06;
(8,792; 4)

Alel

TT

19

(12,3)

11

(10,0)

5

(8,6)

C

203 (65,5) 137

(62,3)

86

(74,1)

T

107 (34,5)

(37,7)

30

(25,9)

83

0,08;
(6,224; 2)

Tablo 4.4’te görüldüğü gibi, CYP4F2*3 polimorfizmi için genotip ve alel
dağılımları çalışma grupları arasında benzerdi. Ancak, preeklampsi grubunda T alel
sıklığında diğer gruplara göre azalma yönünde bir eğilim (trend) saptandı (p=0,08).
4.3.2. CYP4A11 rs9333025 Genetik Polimorfizminin Genotip ve Alel Sıklıkları
CYP4A11

rs9333025

genetik

polimorfizmi

ile

kontrol,

gestasyonel

hipertansiyon ve preeklampsi gruplarındaki genotip ve alel sıklıkları arasında ilişki
saptanmadı. CYP4A11 rs9333025 genetik analizlerinden elde edilen sonuçlar Tablo
4.5’te gösterilmiştir.
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Tablo 4.5. CYP4A11 rs9333025 genetik polimorfizmi için genotip ve alel
sıklıkları
Genotip / Alel Sıklıkları
Kontrol
(n=155)
CYP4A11 rs9333025

Genotip

n

(%)

Gestasyonel
Hipertansiyon Preeklampsi
(n=110)
(n=58)
n

(%)

n

(%)

CC

127 (81,9)

96

(87,3)

45

(77,6)

CT

26

(16,8)

14

(12,7)

13

(22,4)

TT

2

(1,3)

0

(0,0)

0

(0,0)

p;
(χ2;df)

0,30;
(4,832; 4)

Alel

C

280 (90,3)

206

(93,6)

103

(88,8)

0,25;

T

30

14

(6,4)

13

(11,2)

(2,755; 2)

(9,7)

Tablo 4.5’te görüldüğü gibi, CYP4A11 rs9333025 polimorfizmi için çalışma
grupları arasında genotip ve alel dağılımlarında fark bulunmadı.
4.3.3. CYP4F3 rs3794987 Genetik Polimorfizminin Genotip ve Alel Sıklıkları
CYP4F3

rs3794987

genetik

polimorfizmi

ile

kontrol,

gestasyonel

hipertansiyon ve preeklampsi gruplarındaki genotip sıklıkları arasında ilişki
saptanmadı. CYP4F3 rs3794987 genetik analizlerinden elde edilen sonuçlar Tablo
4.6’da gösterilmiştir.
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Tablo 4.6. CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizminin genotip ve alel
sıklıkları
Genotip / Alel Sıklıkları
Kontrol
(n=155)
CYP4F3 rs3794987
AA
Genotip

Gestasyonel
Hipertansiyon Preeklampsi
(n=110)
(n=58)

n

(%)

n

(%)

n

(%)

62

(40,0)

33

(30,0)

19

(32,8)

p;
(χ2;df)

0,13;
AG

69

(44,5)

48

(43,6)

23

(39,7)
(7,032; 4)

GG
Alel

24

(15,5)

29

(26,4)

16

(27,5)

A

193 (62,0)

114

(52,0)

61

(53,0)

0,03;

G

117 (38,0)

106

(48,0)

55

(47,0)

(6,827;2)

Tablo 4.6’da görüldüğü gibi CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizmi için
genotip sıklıklarının dağılımında anlamlı farklılık yok iken alel sıklık dağılımında
istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Hem gestasyonel hipertansiyon hem de
preeklampsi grubunda CYP4F3 rs3794987 G aleli sıklığında kontrol grubuna göre
artış görülmektedir.
4.4. Plazmadan 20-HETE Düzeylerinin Ölçüm Sonuçları
4.4.1. Kontrol ve Hasta Gruplarında CYP ω-hidroksilaz Enzimlerinin Genetik
Polimorfizmleri ile Plazma 20-HETE Düzeyleri Arasındaki İlişki
Preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon ve kontrol grupları arasında plazma
20-HETE düzeyleri karşılaştırıldığında farklılık saptanmadı (p=0,68). 20-HETE
ölçüm sonuçları Şekil 4.1’de belirtilmiştir.

2 0 - H E T E D e ğ iş im O r a n ı ( % )
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400

300

200

100

0
K o n tro l

GH

P r e e k la m p s i

Şekil 4.1. Kontrol ve hasta gruplarında 20-HETE Düzeyleri.
20-HETE düzeylerinin değişim oranının ortalamaları kontrol grubunda (n=20)
% 100,0±10,1; gestasyonel hipertansiyon grubunda (n=14) % 98,7±19,1
preeklampsi grubunda (n=8) % 87,4±15,0 olarak saptandı. Tek yönlü ANOVA
testi uygulandı. Kontrol ve hasta gruplarında 20-HETE düzeyleri benzerdi
(p=0,68).
4.4.2. Kontrol ve Hasta Gruplarında CYP ω-hidroksilaz Enzimlerinin Genetik
Polimorfizmleri ile Plazma 20-HETE Düzeyleri Arasındaki İlişki
CYP ω-hidroksilaz enzimlerinin genetik polimorfizmlerini değerlendirebilmek
için bireyler, (öngörülen) fenotip gruplarına ayrılarak analiz edildi (Tablo 4.7). Kontrol
grubunda yavaş metabolizör tahmini fenotipine sahip bireylerde, normal metabolizör
olan bireylere göre 20-HETE değişim oranında azalma eğilimi gözlendi (p=0,15).
Hasta grubunda yavaş metabolizör grubunda, normal metabolizör grubuna göre
plazma 20-HETE değişim oranında azalma olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı
fark yoktu (p=0,24, Şekil 4.2).
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Tablo 4.7. CYP ω-hidroksilaz enzimleri için öngörülen fenotip grupları
Gruplar

Grup Özellikleri

Normal metabolizör

CYP4F2*3 ve CYP4A11 rs9333025 genetik
polimorfizmleri için homozigot yabanıl tip olan bireyler

Yavaş metabolizör

CYP4F2*3 TT genotipine sahip bireyler ile CYP4A11

2 0 - H E T E D e ğ iş im O r a n ı ( % )

rs9333025 CT ve CYP4F2*3 CT olan bireyler

300

200

100

0
K -N o rm a l

K -Y a v a ş

H -N o rm a l

H -Y a v a ş

Şekil 4.2. Öngörülen fenotip gruplarında 20-HETE düzeyleri. Kontrol
grubunda normal metabolizör bireyler (n=10, K-normal), yavaş metabolizör
olan bireyler (n=10, K-Yavaş). Hasta grubunda normal metabolizör olan
bireyler (n=11, H-Normal), yavaş metabolizör olan bireyler (n=11, H-Yavaş).
Tek yönlü ANOVA testi ile gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmadı (p=0,10). Post-hoc Tukey testinde 20-HETE düzelerinde K-yavaş
grubunda K-Normal grubuna göre azalma eğilimi saptandı (p=0,15).
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4.5. CYP2C19, CYP2C9, CYP2J2*7 ve sEH Genetik Polimorfizmleri ile
Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları Arasındaki İlişki
4.5.1. CYP2C19 Genetik Polimorfizmlerinin Genotip ve Alel Sıklıkları
Kontrol, gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi gruplarında CYP2C19
genotip ve alel sıklık dağılımları karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı farklılık
saptandı (Genotip: p=0,01, Alel: p=0,004). CYP2C19 genetik polimorfizm sonuçları
Tablo 4.8’de gösterilmiştir.
Tablo 4.8. CYP2C19 genetik polimorfizmlerinin genotip ve alel sıklıkları
Genotip / Alel Sıklıkları
Kontrol
(n=155)
CYP2C19

Genotip

Gestasyonel
Hipertansiyon Preeklampsi
(n=110)
(n=58)

p;
(χ2;df)

n

(%)

n

(%)

n

(%)

*1/*1

73

(47,1)

35

(31,8)

20

(34,5)

*1/*2

27

(17,4)

18

(16,4)

12

(20,7)

*1/*17

44

(28,4)

30

(27,3)

18

(31,0)

0,01;

*2/*2

2

(1,3)

3

(2,7)

1

(1,7)

(21,8;10)

*2/*17

5

(3,2)

15

(13,6)

2

(3,5)

*17/*17

4

(2,6)

9

(8,2)

5

(8,6)

118

(53,7)

70

(60,3)

*1

217 (70,0)

0,004;

Alel
*2

36

(11,6)

39

(17,7)

16

(13,8)

*17

57

(18,4)

63

(28,6)

30

(25,9)

(15,29; 4)

Tablo 4.8’de görüldüğü gibi yabanıl tip alel (*1) hasta gruplarında kontrol
grubuna göre daha az bulunurken, *2 ve *17 alelleri ise gestasyonel hipertansiyon ve
preeklampsi gruplarında yaklaşık 1,5 kat fazla gözlenmektedir.
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4.5.2. CYP2C9 Genetik Polimorfizmleri ile Gestasyonel Hipertansiyon ve
Preeklampsi Arasındaki İlişki
CYP2C9 genetik polimorfizmleri ile kontrol, gestasyonel hipertansiyon ve
preeklampsi gruplarındaki genotip ve alel sıklıkları arasında ilişki saptanmadı.
CYP2C9 genetik analizlerinden elde edilen sonuçlar Tablo 4.9’da gösterilmiştir.
Tablo 4.9. CYP2C9 genetik polimorfizmlerinin genotip ve alel sıklıkları
Genotip / Alel Sıklıkları
Kontrol
(n=155)

Preeklampsi
(n=58)

n

(%)

n

(%)

n

(%)

*1/*1

87

(56,1)

77

(70,0)

38

(65,5)

*1/*2

32

(20,7)

12

(10,9)

8

(13,8)

*1/*3

29

(18,7)

17

(15,5)

11

(19,0)

*2/*2

0

(0,0)

1

(0,9)

0

(0,0)

*2/*3

4

(2,6)

2

(1,8)

0

(0,0)

*3/*3

3

(1,9)

1

(0,9)

1

(1,7)

*1

235

(75,8)

183

(83,2)

95

(81,9)

CYP2C9

Genotip

Gestasyonel
Hipertansiyon
(n=110)

p;
(χ2;df)

0,40;
(10,46; 10)

0,23;

Alel
*2

36

(11,6)

16

(7,3)

8

(6,9)

*3

39

(12,6)

21

(9,5)

13

(11,2)

(5,52; 4)

Tablo 4.9’da görüldüğü üzere, yabanıl tip (*1) ve enzim aktivitesinde
kaybolmaya yol açan (*2 ve *3) alellerinin ve genotiplerin dağılımı benzerdir.
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4.5.3. CYP2J2*7 Genetik Polimorfizmi ile Gestasyonel Hipertansiyon ve
Preeklampsi Arasındaki İlişki
CYP2J2*7 genetik polimorfizmi ile çalışma gruplarındaki genotip sıklıkları
arasında ilişki saptanmadı. CYP2J2*7 genetik analizlerinden elde edilen sonuçlar
Tablo 4.10’da gösterilmiştir.
Tablo 4.10. CYP2J2*7 genetik polimorfizminin genotip ve alel sıklıkları

Genotip / Alel Sıklıkları
Gestasyonel
Kontrol

Hipertansiyon Preeklampsi

(n=155)
n

CYP2J2*7

(n=110)

(%)

(χ2;df)

(n=58)

n

(%)

n

(%)

CC

133 (85,8)

100

(90,9)

46

(79,3)

CT

21

(13,5)

10

(9,1)

10

(17,2)

TT

1

(0,7)

0

(0)

2

(3,5)

Genotip

Alel

C

287 (92,6)

210

(95,5)

102

(87,9)

T

23

10

(4,5)

14

(12,1)

(7,4)

p;

0,10;
(4,425; 2)

0,04;
(6,391; 2)

Tablo 4.10’da görüldüğü gibi, CYP2J2*7 polimorfizmi için kontrol,
gestasyonel

hipertansiyon

ve

preeklampsi

gruplarındaki

alel

sıklıkları

karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,04). İlginç olarak,
*7 alelinin sıklığı gestasyonel hipertansiyon grubunda azalmış (% 4,5) iken,
preeklampsi grubunda artış gözlendi (% 12,1).
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4.5.4. sEH (EPHX2) rs751141 Genetik Polimorfizminin Genotip ve Alel
Sıklıkları
sEH rs751141 genetik polimorfizmi ile kontrol, gestasyonel hipertansiyon ve
preeklampsi gruplarındaki genotip ve alel sıklıkları arasında ilişki bulunmadı. sEH
rs751141 genetik analizlerinden elde edilen sonuçlar Tablo 4.11’de gösterilmiştir.
Tablo 4.11. sEH (EPHX2) rs751141 genetik polimorfizminin genotip ve alel
sıklıkları
Genotip / Alel Sıklıkları
Gestasyonel
Kontrol

Hipertansiyon Preeklampsi

(n=155)

n

(%)

(n=110)

(n=58)

n

(%)

n

(%)

p;
(χ2;df)

sEH rs751141
GG

130 (83,9)

95

(86,4)

52

(89,7)

GA

24

14

(12,7)

6

(10,3)

Genotip
(15,5)

0,54;
(1,206; 2)

AA
Alel

1

(0,6)

1

(0,9)

0

(0)

G

284 (91,6)

204

(92,7)

110

(94,8)

A

26

16

(7,3)

6

(5,2)

(8,4)

0,52;
(1,280; 2)

Tablo 4.11’de görüldüğü gibi, sEH rs751141 genetik polimorfizmi için genotip
ve alel dağılımları gruplar arasında benzerdi.
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4.6. Plazmadan DHET Düzeylerinin Ölçüm Sonuçları
4.6.1. Preeklampsi, Gestasyonel Hipertansiyon ve Kontrol Gruplarında DHET
düzeylerinin karşılaştırılması
Kontrol,

preeklampsi

ve GH

grupları arasındaki

DHET düzeyleri

karşılaştırıldığında hasta grubunda kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı
azalma görüldü (p<0,0001). Preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon gruplarındaki
DHET düzeyleri ise benzerdi. Gruplar arasındaki DHET değişim oranı Şekil 4.3’te
verilmiştir.

D H E T D e ğ iş im O r a n ı ( % )

*
**

200

150

100

50

0
K o n tro l

GH

P r e e k la m p s i

Şekil 4.3. Preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon ve kontrol gruplarında
DHET Düzeyleri. Tek yönlü ANOVA ile gruplar arasında istatiksel olarak
anlamlı farklılık saptandı (p<0,0001). Post-hoc Tukey testi uygulandı.
Gestasyonel hipertansiyon (GH) grubunda ve preeklampsi grubunda DHET
düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı azalma saptandı. (*: p=0,005, **:
p<0,0001)
4.6.2. CYP Epoksijenaz Enzimlerinin Genetik Polimorfizmleri ile Plazma
DHET Düzeyleri Arasındaki İlişki
CYP Epoksijenaz enzimlerinin genetik polimorfizmlerinin plazma DHET
düzeyi üzerine olan etkilerini değerlendirebilmek için bireyler tahmini fenotip
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gruplarına ayrılarak analiz yapıldı (Tablo 4.12). Bu gruplar oluşturulurken CYP2C19
ve CYP2C9 genetik polimorfizmleri için literatürdeki fenotip öngörü tablolarından
yararlanıldı. Tek yönlü ANOVA testi ile tüm gruplar karşılaştırıldığında istatiksel
olarak anlamlı fark saptandı (p=0,0001). Öngörülen fenotip gruplarında kontrol ve
hasta grupları içerisinde plazma DHET değişim oranları arasında fark saptanmadı.
Öngörülen fenotip gruplarına göre plazma DHET değişim oranları Şekil 4.4’te
gösterilmiştir.
Tablo 4.12. CYP Epoksijenaz enzimleri için öngörülen fenotip grupları
Gruplar
Çok hızlı metabolizör

Normal metabolizör

Grup Özellikleri
CYP2C19*1/*17 veya CYP2C19*17/*17 olan bireyler
CYP2C19, CYP2C9, CYP2J2 genetik polimorfizmleri için
homozigot yabanıl tip olan bireyler
CYP2C9 *2/*2, *2/*3 ve *3/*3 olan bireyler ile CYP2J2*7

Yavaş metabolizör

CT veya TT olup CYP2C9*1/*2, CYP2C9*1/*3 olan
bireyler
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Şekil 4.4. Öngörülen fenotip gruplarında DHET düzeyleri. Tek yönlü
ANOVA testi ile gruplar arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0,0001). Posthoc Tukey testinde H-normal, H-yavaş ve H-Çok hızlı gruplarında DHET
düzeylerinde K-Normal grubuna göre anlamlı azalma saptandı. *: p=0,01 **:
p=0,009 Kontrol grubunda normal metabolizör bireyler: (n=7, K-normal),
yavaş metabolizör olan bireyler: (n=11, K-Yavaş), çok hızlı metabolizör olan
bireyler: (n=9, K-Çok hızlı). Hasta grubunda normal metabolizör bireyler:
(n=7, H-normal), yavaş metabolizör olan bireyler: (n=11, H-Yavaş), çok hızlı
metabolizör olan bireyler: (n=9, H-Çok hızlı).
4.6.3. CYP 2J2*7 Genotip Grupları ile Plazma DHET Düzeyleri Arasındaki
İlişki
Kontrol grubunda CYP2J2*7 CT+TT grubunda yabanıl tip grubuna göre
DHET düzeylerinde azalma eğilimi saptandı (p=0,13). Hasta grubunda genotip
grupları arasında DHET düzeylerinde anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,99). Sonuçlar
Şekil 4.5’te gösterilmiştir.
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Şekil 4.5. CYP2J2*7 genotip gruplarında plazma DHET düzeyleri. Tek
yönlü ANOVA testi ile gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık
saptandı (p=0,0008). Post-hoc Tukey testi uygulandı. Kontrol CC grubunda
DHET düzeylerinde hasta CC ve hasta CT+TT grubuna göre anlamlı artış
saptandı (*: p=0,001; **p=0,002). DHET düzeylerinde hasta CC grubunda
kontrol CC grubuna göre azalma eğilimi gözlendi (p=0,13).

4.6.4. sEH (EPHX2) rs751141 Genetik Polimorfizmi ile Plazma DHET Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Tek yönlü ANOVA testi ile genotip grupları arasında anlamlı fark saptandı
(p=0,003). Ancak, yapılan post-hoc analizde hem kontrol hem de hasta grubunda GG
ve GA+AA genotip grupları karşılaştırıldığında farklılık saptanmadı. Sonuçlar Şekil
4.6.’te belirtilmiştir.

D H E T D e ğ iş im O r a n ı (% )
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Şekil 4.6. sEH (EPHX2) rs751141 genotip gruplarında plazma DHET
değişim oranları. Tek yönlü ANOVA testi ile gruplar arasında istatiksel olarak
anlamlı farklılık saptandı (p=0,003). Post-hoc Tukey testi uygulandı. DHET
düzeylerinde, hasta GG ve hasta GA+AA gruplarında kontrol GG grubuna göre
anlamlı azalma saptandı (*: p=0,03; **: p=0,008).
4.7. Hedeflenmemiş Metabolomik Çalışması Sonuçları
4.7.1 Temel Bileşen Analizi (PCA)
Metabolomik analizinde (Şekil 4.7) grafik üzerindeki eliptik kümeler üç gruba
ait numunelerin dağılımını göstermektedir. PCA analizi sonucunda kontrol grubu ile
gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi gruplarının ayrıştığı saptanırken, iki hasta
grubunun metabolitler yönünden ayrışmadığı saptandı. Her gruptan 6 adet olmak üzere
seçilip analiz edilen örneklerin temel bileşen analizi sonuçları Şekil 4.7’de
belirtilmiştir. Şekilde X ekseni birinci temel bileşeni, Y ekseni ise 2. temel bileşeni
göstermektedir. Bu bileşenler şiddeti dilüsyonla korele olarak azalan piklerin pik
şiddetlerin matematiksel modeller ile dönüşümü sonucu ortaya çıkan, istatiksel olarak
iki grup arasındaki farklılığın yüzde cinsinden gösterimidir.
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Şekil 4.7. Kontrol, gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi gruplarının
temel bileşen analizi (PCA) sonuçları. Şekilde kırmızı küme kontrol grubunu,
yeşil küme gestasyonel hipertansiyon grubunu, mavi küme ise preeklampsi
grubunun dağılımını göstermektedir.
4.7.2. Hedeflenmemiş Metabolomik Analizi Sonuçları
Hedeflenmemiş metabolomik analizinde preeklampsi grubundaki 34 gebeden
15 gebe antihipertansif tedavi olarak alfa-metildopa, 2 gebe ise MgSO4
kullanmaktaydı. Gestasyonel hipertansiyon grubunda ise 34 gebeden 10 gebe
antihipertansif tedavi olarak alfa-metildopa kullanmaktaydı. Bu iki grupta başka bir
antihipertansif tedavi verilmemişti. Kontrol grubundaki sağlıklı gebeler ise ilaç
tedavisi kullanmamaktaydı.
Yapılan metabolomik analizinde şiddeti dilüsyonla korele olarak azalan (r>0,9)
2862 adet pik saptandı. Bu piklerden kontrol ve gestasyonel hipertansiyon grupları
arasında t testi sonuçlarına anlamlı değişiklik gösteren (p<0,05) ve iki grup arasındaki
2 kattan fazla değişen 73 adet pik seçildi ve bu piklerin m/z (kütle/yük) değerlerinin
karşılık geldiği metabolitler saptandı. Gestasyonel hipertansiyon ve kontrol grubu
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arasında 2 kat değişen metabolitler ile metabolik yolak analizi yapıldığında iki grup
arasında

porfirin

metabolizması,

steroid

hormon

metabolizması

ve

folat

biyosentezinde değişiklikler olduğu görülmüştür. “Kyoto Encyclopedia of Genes and
Genomes” (KEGG) veritabanında porfirin metabolizması yolağındaki 8, folat
biyosentez yolağındaki 4, steroid hormon sentezi yolağındaki 10 metabolitte anlamlı
değişim saptandı.
İki grup arasında 5 kattan fazla değişen metabolitler Tablo 4.13’te
gösterilmiştir. Preeklampsi ve kontrol grupları arasında ise değişimi 2 kattan fazla olan
83 pik saptandı. Preeklampsi ve kontrol grupları arasında 5 kattan fazla değişen
metabolitler Tablo 4.14’de gösterilmiştir. Kontrol grubundan hem gestasyonel
hipertansiyon grubunda hem de preeklampsi grubunda farklılaşan metabolitler ise
Tablo 4.15’te gösterilmiştir.
Tablo 4.13. Gestasyonel hipertansiyon ve kontrol grupları arasında 5
kattan fazla değişim saptanan metabolitler

Metabolit

Kat Değişim
Kontrol ile
Gestasyonel
Hipertansiyon
Grubu

Gestasyonel Hipertansiyon
Grubunda Kontrol Grubuna Göre
Değişim

Sfingosil fosfokolin

9,95

Artış

N-Asetilspermin

8,57

Azalış

Alfa-N-fenilasetil-Lglutamin

8,24

Azalış

11b,21-Dihidroksi-5bpregnan-3,20-dion

5,75

Artış

3a, 21-Dihidroksi-5bpregnan-11,20-dion

5,75

Artış

17alpha,21Dihidroksipregnenolon

5,75

Artış

Galaktozilsfingozin

5,74

Azalış

Siyanokobalamin

5,32

Azalış
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Tablo 4.14. Preeklampsi ve kontrol grupları arasında 5 kattan fazla değişim
saptanan metabolitler

Kat Değişim

Preeklampsi Grubunda

Kontrol ile Preeklampsi

Kontrol Grubuna Göre

Grubu

Değişim

PE(O-18:1(1Z) /20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))

42,24

Azalış

Sfingozil fosfokolin

26,87

Artış

7,98

Artış

7,98

Artış

17alpha,21-Dihidroksipregnenolon

7,98

Artış

Bilirubin

7,24

Artış

Riboflavin

5,82

Azalış

N Asetilspermin

5,73

Azalış

Tauro-deoksikolik asit

5,55

Artış

Tetrahidrokortisol

5,55

Artış

Östron Glukuronid

5,20

Artış

Metabolit

11b,21-Dihidroksi-5b-pregnan-3,20dion
3a, 21-Dihidroksi-5b-pregnan-11,20dion
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Tablo 4.15. Kontrol grubundan hem gestasyonel hipertansiyon grubunda hem de preeklampsi grubunda farklılaşan metabolitler

Metabolit adı
(KEGG veritabanına göre)
LysoSM(d18:1)
N1-Acetylspermine
Alpha-N-Phenylacetyl-L-glutamine
17alpha,21-Dihydroxypregnenolone
Galactosylsphingosine
2-(3-Carboxy-3-aminopropyl)-L-histidine
3-beta-Hydroxy-4-beta-methyl-5-alpha-cholest-7-ene-4-alphacarboxylate
2,5-Diaminopyrimidine nucleoside triphosphate
Tetrahydrocortisol
Chenodeoxycholic acid glycine conjugate
2-Arachidonylglycerol
5-Carboxy-2-pentenoyl-CoA
Leukotriene D4
6-Hydroxymelatonin
Tetrahydrofolyl-[Glu] (2)
1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 3-phosphate
S-(1,2-Dichlorovinyl) glutathione

Kat Değişim
(Kontrol ile
Preeklampsi)

Preeklampsi
Grubunda Kontrol
Grubuna Göre
Değişim

Kat Değişim
(Kontrol ile
Gestasyonel
Hipertansiyon)

26,8
5,7
2,1
8,0
2,7
4,7

Artış
Azalış
Azalış
Artış
Azalış
Azalış

10,0
8,6
8,2
5,7
5,7
5,0

Gestasyonel
Hipertansiyon
Grubunda Kontrol
Grubuna Göre
Değişim
Artış
Azalış
Azalış
Artış
Azalış
Azalış

6,2

Artış

4,2

Artış

2,4
5,5
2,8
4,6
3,5
2,1
2,1
2,0
4,0
4,0

Azalış
Artış
Azalış
Artış
Artış
Azalış
Azalış
Azalış
Azalış
Azalış

4,2
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,2
3,2

Azalış
Artış
Artış
Artış
Artış
Azalış
Azalış
Azalış
Azalış
Azalış
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4.7. BULGULARIN ÖZETİ


CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizmi için, kontrol, gestasyonel
hipertansiyon ve preeklampsi gruplarındaki alel sıklığı dağılımlarında
istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,03, Tablo 4.6).



CYP2C19 genotip ve alel sıklık dağılımları karşılaştırıldığında, kontrol,
gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi grupları arasında istatiksel olarak
anlamlı farklılık saptandı (Genotip: p=0,01, Alel: p=0,004; Tablo 4.8).



CYP2J2*7

genetik

polimorfizminin

üç

gruptaki

alel

sıklıkları

karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,04, Tablo
4.10).


Kontrol ve hasta grupları arasındaki DHET düzeyleri karşılaştırıldığında
preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon grubunda kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p=0,005; p<0,0001; Şekil 4.3).



Hastalar yabanıl-tip ve genetik polimorfizm taşıyanlar olarak gruplara
ayrıldığında, DHET ve 20-HETE düzeyleri genotip grupları arasında benzerdi.



Preeklampsi grubunda, CYP4F2*3 TT genotip ve T alelinin sıklığında kontrol
grubuna göre azalma eğilimi saptandı (p=0,06; p=0,08; Tablo 4.4).



Kontrol grubunda CYP ω-hidroksilaz yavaş metabolizör öngörülen fenotipine
sahip bireylerde, normal metabolizör olan bireylere göre 20-HETE
düzeylerinde azalma eğilimi gözlendi (p=0,15; Şekil 4.2).



Kontrol grubu içinde, CYP2J2*7 CT+TT grubunda yabanıl tip (CC) grubuna
göre DHET düzeylerinde azalma eğilimi saptandı (p=0,13; Şekil 4.5).



Hedeflenmemiş metabolomik çalışması sonuçları ile yapılan PCA analizinde
gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi gruplarının kontrol grubundan
ayrıştığı saptanırken, iki hasta grubunun metabolitler yönünden benzer olduğu
saptandı (Şekil 4.7).
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5.TARTIŞMA
Bu tez çalışmasında, Türk toplumunda CYP4F2, CYP4F3, CYP4A11,
CYP2J2, CYP2C9, CYP2C19 ve sEH enzimlerinin genetik polimorfizmlerinin
gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi üzerindeki etkileri araştırıldı.
Çalışmamızda, hastaların kan ve plazma örneklerinin alındığı gebelik haftası
gruplar arasında benzerdi (Tablo 4.1). Literatürdeki bir çalışmada gebeliğin 24-34.
haftaları ile 35-40. haftalarındaki EET ve 20-HETE düzeyleri karşılaştırıldığında
farklılık saptanmamıştır (65). Bu nedenle çalışmamızda, bütün gruplardaki gebeler
gebeliğin 3.trimesterinde çalışmaya dahil edildi. Preeklampsi risk faktörleri arasında
ileri anne yaşı ve obezite bulunmaktadır. Yaş ve vücut kitle indeksinin hasta
gruplarında kontrol gebe grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı.
Preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon grubunda VKİ ortalaması 32,1 iken kontrol
grubunda 28,6’ydı. Preeklampsi grubunda yaş ortalaması 31,3, gestasyonel
hipertansiyon grubunda 29,5 iken kontrol grubunda 28,6’ydı (Tablo 4.1). Kontrol
grubu ve hastalar arasında yaş ve VKİ farklılığı olması her iki hastalık için de beklenen
bulgulardır.
5.1. CYP ω-Hidroksilaz Enzimlerinin Genetik Polimorfizmleri ile Gestasyonel
Hipertansiyon, Preeklampsi ve 20-HETE Düzeyleri Arasındaki İlişki
CYP4F2 enzimi ve CYP4A11 enzimi araşidonik asitten 20-HETE üretiminde
birlikte rol alan iki enzimdir. Literatürde CYP4F2*3 genetik polimorfizminin 20HETE üretimini azalttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (81, 86). 20-HETE’nin
preeklampsi patofizyolojisinde yer alan trofoblast hücre göçünün inhibisyonu, endotel
disfonksiyonu ve inflamasyona neden olduğu bilinmektedir.
Çalışmamızda CYP4F2*3 polimorfizminin (missens C>T değişimi) alel
sıklığını % 34,0 olarak saptadık. Özer ve diğ. (2013) çalışmasında Türk toplumunda
CYP4F2*3 polimorfizminin alel sıklığı % 40 dolayında saptanmıştır (83). Bu sonuç
çalışmamızdaki sıklık ile benzerdir. Literatürde CYP4F2*3 genetik polimorfizmini
esansiyel hipertansiyonla ilişkilendiren çalışmalar olduğu gibi bir ilişkinin
saptanamadığı çalışmalar da vardır. Avustralya toplumunda yapılan bir çalışmada
CYP4F2*3 genetik polimorfizmi esansiyel hipertansiyon ile ilişkilendirilmiştir (137).
Literatürde

preeklampsi

ile

CYP4F2*3

genetik

polimorfizminin ilişkisinin

değerlendirildiği bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Çalışmamızda preeklampsi
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grubunda CYP4F2*3 polimorfizminin *3/*3 genotip ve *3 alel sıklıklarında kontrol
grubuna göre azalma eğilimi gözlendi (Tablo 4.4). Bu bulgu literatürdeki CYP4F2*3
genetik polimorfizminin preeklampsi patofizyolojisinde olası rolü bulunan 20-HETE
oluşumunu azalttığı bilgisi düşünüldüğünde beklenen yönde bir bulgudur.
Çalışmamızda CYP4A11 rs9333025 genetik polimorfizminin (intronda C>T
değişimi) alel sıklığı yüzde 8,8 olarak saptandı. CYP4A11 rs9333025 genetik
polimorfizminin polimorfik alel sıklığı beyaz ırkta % 9,3, Asya toplumlarında ise %
16 olarak bildirilmiştir (82). CYP4A11 rs9333025 genetik polimorfizminin Türk
toplumundaki alel sıklığı ilk defa bu çalışmada ortaya konmuştur. Çalışmamızda
CYP4A11 rs9333025 genetik polimorfizmi ile gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi
ve kontrol gruplarındaki genotip ve alel sıklıkları arasında ilişki saptanmadı (Tablo
4.5). Bir diğer önemli CYP4A11 genetik polimorfizmi olan CYP4A11 rs1126742
çalışmamızda incelenmedi. Başka çalışmalarda bu polimorfizmin de gebeliğin
hipertansif hastalıklarındaki fonksiyonel etkilerinin toplumuzda değerlendirilmesi
önemli olabilir.
Çalışmamızda CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizmi (promoter bölge,
A>G değişimi, “tag-SNP”) ile kontrol, gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi
gruplarındaki alel sıklık dağılımında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı
(p=0,03, Tablo 4.6). CYP4F3, 20-HETE oluşumunda minör bir enzimdir.
Nötrofillerdeki 20-HETE üretiminden sorumludur. Ayrıca, çoklu doymamış yağ
asitlerinin oksidasyonundan sorumludur. CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizminin
CYP4F3 genindeki birçok polimorfizm ile bağlantılı olan bir “tag-SNP” olduğu
saptanmıştır (138). Bağlantılı olduğu genetik polimorfizmlerin enzim aktivitesindeki
değişkenlikte rolü olabilir. Preeklampsi patofizyolojisinde inflamasyonun rolü vardır.
Bu polimorfizminde dahil olduğu bir haplotip genç yetişkin ve çocuklarda inflamatuar
bir hastalık olan Crohn hastalığı ile ilişkili bulunmuştur (136).
Çalışmamızda 20-HETE düzeyleri her iki hastalık grubunda ve kontrol
grubunda karşılaştırıldı ve gruplar arasında farklılık saptanmadı (Şekil 4.1). Plenty ve
diğ. (2018) çalışmasında, preeklampsi hastalarının plasentalarından elde edilmiş
mikrozomlarda sağlıklı gebelerdekine göre artmış 20-HETE üretimi saptanmıştır.
Plazma 20-HETE düzeylerinde iki grup arasında fark saptanmazken 20-HETE/EET
oranı artmış olarak bulunmuştur (6). Çalışmada bu durumun preeklampside araşidonik
asit metabolizmasının CYP epoksijenaz yolağından CYP ω-hidroksilaz yolağına
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kaymış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Walsh ve diğ. (2020)
çalışmasında düşük doz aspirin profilaksisi almaktayken preeklampsi gelişen
hastaların plasentalarında araşidonik asit metabolitlerinin düzeyleri incelenmiştir.
Aspirin kullanımına rağmen preeklampsi gelişen hastalarda aspirin kullanan normal
gebelere göre artmış 20-HETE düzeyleri saptanmıştır (139). Preeklampside 20-HETE
düzeyleri doku düzeyinde artış gösteriyor olabilir. Aspirin kullanmayan sağlıklı
gebeler ve preeklampsi hastalarında da plasenta dokusundaki 20-HETE düzeylerinin
ölçülmesi metabolizmanın plasentadaki durumunun daha belirgin saptanmasını
sağlayabilir.
Çalışmamızda CYP4F2*3 (missens C>T değişimi) ve CYP4A11 rs9333025
(intronda C>T değişimi), genetik polimorfizmine sahip bireyler literatürdeki bilgilere
uygun olarak yavaş metabolizör fenotip grubu içerisinde değerlendirildi. Çalışmada
kontrol grubunda yer alan yavaş metabolizör bireylerde normal metabolizör bireylere
göre 20-HETE düzeylerinde azalma eğilimi gözlendi (Şekil 4.2). Bu bulgu CYP4F2*3
ve CYP4A11 rs9333025 polimorfizmlerinin azalmış 20-HETE düzeyleri ile ilişkili
olduğunu gösteren literatürdeki çalışmalar ile uyumludur (86). CYP4A11 rs9333025
genetik polimorfizminin alel sıklığının düşük olması nedeniyle çalışmamızda
homozigot polimorfik olan ancak iki kişi saptanabildi. Bu nedenle bu polimorfizmin
20-HETE düzeylerine olan etkisi yeterince değerlendirilememiş olabilir.

Yavaş

metabolizör gruptaki 20- HETE düzeylerinin azalma eğilimi ve CYP4F2*3 polimorfik
alelinde kontrol grubunda preeklampsi grubuna göre artış eğilimi birlikte
değerlendirildiğinde, bu polimorfizmin preeklampside koruyucu etkiye neden
olabileceği düşünülebilir. Daha yüksek hasta sayısı ile yapılacak çalışmalarla
CYP4F2*3 genetik polimorfizminin preeklampsi hastalığındaki olası ilişkisi ortaya
konabilir.
5.2. CYP Epoksijenaz Enzimlerinin Genetik Polimorfizmleri ile Preeklampsi ve
Gestasyonel Hipertansiyon Arasındaki İlişki
Çalışmamızda, kontrol, gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi gruplarında
CYP2C19 genotip ve alel sıklık dağılımları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptandı (genotip: p=0,01, alel: p=0,004, Tablo 4.8). CYP2C19*17
(promoterde C>T değişimi, “gain of function”) alel sıklığı kontrol grubunda % 18,4,
gestasyonel hipertansiyon grubunda % 28,6, preeklampsi grubunda ise % 25,9 olarak
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saptandı. CYP2C19*2 (“splice” varyantı, G>A değişimi, “loss of function”) alel sıklığı
ise kontrol grubunda % 11,6 gestasyonel hipertansiyon grubunda % 17,7 preeklampsi
grubunda ise % 13,8 olarak saptandı (Tablo 4.8). Gestasyonel hipertansiyon grubunda
hem *2 hem de *17 alel sıklığında artış görülmektedir. CYP2C19*2 genetik
polimorfizminde enzim aktivitesi azalırken, CYP2C19*17’de artmaktadır. İki alelde
birlikte görülen artış alel sıklık dağılımında görülen anlamlı farklılığın fonksiyona
yansımamasına neden olabilir. Riaz ve diğ. (2019) çalışmasında esansiyel
hipertansiyon hastalarında sağlıklı bireylere göre CYP2C19*2 ve CYP2C19*17
polimorfik alel sıklıklarında anlamlı artış saptanmıştır (140). Literatürde preeklampsi
ve

gestasyonel

hipertansiyon

ile

CYP2C19*2

ve

CYP2C19*17

genetik

polimorfizmlerinin ilişkisini değerlendiren bir çalışma henüz bulunmamaktadır.
CYP2C9, CYP2J2 ile birlikte EET üretiminden sorumlu diğer bir enzimdir.
CYP2C9 enziminin *2 (missens C>T değişimi) ve *3 (missens A>C değişimi, “loss of
function”) genetik polimorfizmleri yavaş metabolizör fenotipe yol açar. Çalışmamızda
hasta ve kontrol grupları arasında CYP2C9 genetik polimorfizmlerinin alel ve genotip
sıklık dağılımında farklılık saptanmadı (Tablo 4.9). Sun ve diğ. (2018) yaptığı
çalışmada CYP2C9 genetik polimorfizmi ile erken başlangıçlı şiddetli preeklampsi ve
labetalol tedavi etkinliği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bildirilmiştir (141). Bu
bulgu, çalışmamızdaki sonuç ile uyumludur.
Çalışmamızda toplumumuzdaki CYP2J2*7 polimorfik alel (promoterde C>T
değişimi) sıklığı % 7,3 olarak saptandı (Tablo 4.10). CYP2J2*7 genetik
polimorfizminin sıklığı beyaz ırkta % 8,0 Afrikalı Amerikalılarda % 11,2, Çin
toplumunda % 2,1 olarak saptanmıştır. CYP2J2*7 polimorfizmi enzim aktivitesinde
azalmaya neden olur (93). CYP2J2 mRNA ekpresyonlarının kardiyovasküler
hastalıklarda ve preeklampside inflamasyona yanıt olarak arttığı gösterilmiştir (142).
EET’nin antiinflamatuar ve vazodilatör etkisi düşünüldüğünde bunun bir
kompanzasyon mekanizması olduğu varsayılabilir. Nitekim enzim aktivitesini
azalttığı bilinen CYP2J2*7 aleli bazı çalışmalarda koroner arter hastalığı, serebral
iskemi ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilmiştir (143).
Rus toplumunda yapılan bir çalışmada CYP2J2*7 aleli ile hipertansiyon arasında
güçlü bir ilişki bulunmuştur (144). Afrikalı Amerikalılarda yapılan bir çalışmada ise
CYP2J2*7 aleli ile hipertansiyon arasında ilişki bulunamamıştır (145). Başka bir
çalışmada CYP2J2*7 genetik polimorfizmi kadınlarda hipertansiyon ile ilişkili
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bulunmuşken

erkeklerde

ilişkilendirilmemiştir

(146).

Genetik

çalışmaların

sonuçlarında toplumlar ve cinsiyetler arasında farklılıklar görülebilmektedir.
Çalışmamızda CYP2J2*7 polimorfizminin 3 çalışma grubu arasındaki alel
dağılımları karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulundu (Tablo 4.10). Preeklampsi
grubunda CYP2J2*7 alel sıklığı % 12,1 kontrol grubunda ise % 7,4 olarak saptandı.
Bu

sonuçlar

*7

alelinin

bazı

çalışmalarda

kardiyovasküler

hastalıklarla

ilişkilendirilmesi ile uyumludur. Finlandiya toplumunda 94 preeklampsi hastası
üzerinde yapılan bir çalışmada CYP2J2*7 genetik polimorfizminin alel dağılımı ile
preeklampsi arasında bir ilişki saptanmamıştır (147). Bu durum toplumlar arası
farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir.
5.3. Preeklampsi, Gestasyonel Hipertansiyon ve Kontrol Gruplarında DHET
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Hasta gruplarında kontrol grubuna göre DHET düzeyleri azalmıştı (Şekil 4.3).
DHET plazma düzeylerinde saptadığımız azalma preeklampsi ve gestasyonel
hipertansiyon hastalarında EET üretiminin azaldığının indirekt (dolaylı) bir göstergesi
olabilir. Literatürde preeklampsi hastalarında idrarda atılan DHET miktarının
ölçüldüğü çalışmalar vardır. Catella ve diğ. (1990) yedi hasta ile gerçekleştirdikleri
çalışmada preeklampsi grubunda idrar DHET düzeylerinde artış bildirilmiştir (148).
Herse ve diğ. (2012) insan plasenta örneklerinde yaptığı çalışmada artmış CYP2J2
ekspresyonu ve DHET düzeyleri saptamıştır (147). Jiang ve diğ. (2013) çalışmasında
ise preeklampsi grubunda idrar DHET düzeylerinde azalma saptanmıştır (65). Bu
durum hastalarda böbrek hasarında ve hipertansiyonda yetersiz renal EET üretiminin
rolü olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (65). Plenty ve diğ. (2018) çalışmasında
insan plazma EET düzeylerinde azalma saptanmıştır (6). Liu ve diğ. (2019)
çalışmasında da serum DHET düzeylerinde azalma saptanmıştır (66). Normal
gebelikte gebe olmayan bireylere göre EET düzeyleri artmaktadır. Bu durumun normal
gebelikte vasküler homeostazın sağlanmasında rolü olabilir.
Çalışmamızda EET düzeylerinin dolaylı bir belirteci olan plazma DHET
düzeylerinin preeklampsi hastalarında azaldığı saptandı. Preeklampsi hastalarında
sEH inhibitörlerinin EET düzeylerini artırarak EET’nin endotel disfonksiyonu ve
hipertansiyonu önleyici etkilerini artırabileceği düşünülebilir. Endojen EET’lerin
metabolizmasını azaltarak EET düzeylerini ve EET’nin faydalı etkilerini artıran sEH
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inhibitörleri birçok hastalık için umut verici ilaç molekülü adaylarıdır (149). Hayvan
modellerinde AUDA, TPPU, 1-adamantan-1-yl-3-üre gibi sEH inhibitörlerinin
hipertansiyon, kalp yetmezliği, multipl organ inflamasyonu gibi hastalıkların
tedavisindeki yararlı etkileri gösterilmiştir (150-152). GSK2256294 maddesinin
KOAH tedavisi için faz 1 çalışmaları tamamlanmıştır ve bu maddenin ciddi bir yan
etkisi saptanmamıştır (153). 11,12 EET analogu NUDSA, 14,15 EET analogu EET-A
ve EET-B gibi EET analogu moleküller de geliştirilmiştir. NUDSA antihipertasif
etkinliği hayvan çalışmalarında gösterilen ilk EET analoğudur (154). EET-A ve EETB oral yoldan da aktif EET analoglarıdır. Bu moleküllerin hayvan deneylerinde 2 hafta
süreyle oral yoldan kullanımı sonrasında antihipertasif etkileri olduğu saptanmıştır
(155). İleride yapılacak çalışmalarla birlikte sEH inhibitörleri ve EET analogları
preeklampsi tedavisinde aday moleküller olabilir.
Preeklampsi hastalarında plazma DHET düzeylerinde saptadığımız anlamlı
azalma düşünüldüğünde doymamış yağ asitleri EET’nin azalan faydalı etkilerini
yerine

koyabilmek

için

kullanılabilir.

Eikosapentaeonik

asit

(EPA)

ve

Dokosaheksaeonik asit (DHA) CYP enzimleri ile EET benzeri etkiler gösteren epoksieikosatetraeonik asitlere (EEQ) metabolize edilir (156). Gözlemsel çalışmalar,
gebelikte doymamış yağ asitleri alımının preeklampsi riskini azalttığını ileri sürmüştür
(157-159). Ayrıca, preeklampsi hastalarında EPA ve DHA alımı ile sFLT-1 düzeyleri
arasında ters ilişki saptanmıştır (160). Bununla birlikte iki meta-analiz çalışması
doymamış yağ asitleri alımı ile preeklampsi oluşum riskini ilişkilendirememiştir (161,
162).
5.4. CYP Epoksijenaz Enzimlerinin Genetik Polimorfizmleri ile Plazma DHET
Düzeyleri Arasındaki İlişki
EET’nin sEH enzimi ile metabolizması sonucu daha stabil ve daha az etkili
olan DHET oluşur. DHET, EET metabolizmasının son ürünüdür ve literatürde DHET
düzeyleri CYP epoksijenaz enzim aktivitelerini değerlendirmede dolaylı bir belirteç
olarak kullanılmıştır (116, 163). Çalışmamızda da CYP epoksijenaz enzimleri ve sEH
enzimi aktivitesinin değerlendirilmesinde bir indirekt (dolaylı) belirteç olarak DHET
düzeylerinin

ölçümü

kullanılmıştır. EET düzeylerinin ölçülememiş

çalışmamızın kısıtlılıklarındandır.

olması
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Çalışmamızda CYP epoksijenaz enzimlerinin genetik polimorfizmlerinin
DHET düzeylerine etkileri değerlendirilirken CYP2C19*17 genetik polimorfizmine
sahip bireyler çok hızlı metabolizör, CYP2C9*2, *3, CYP2J2*7 genetik
polimorfizmine sahip bireyler yavaş metabolizör, yabanıl tip alellere sahip bireyler ise
normal metabolizör gruplarına ayrılarak değerlendirildi. Kontrol grubundaki normal
metabolizör bireylerde hasta grubundaki yavaş, normal ve çok hızlı metabolizör
bireylere göre anlamlı artmış DHET düzeyleri saptandı (Şekil 4.4). Bu durum
gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi gruplarında kontrol grubuna göre azalmış
DHET düzeyleri ile ilişkilidir. Öngörülen fenotip grupları hasta ve kontrol grupları
içerisinde karşılaştırıldığında gruplar arasında farklılık saptanmadı. Kontrol grubunda
yavaş metabolizör grubunda normal metabolizör grubuna göre DHET düzeylerinde
azalma gözlenmesine rağmen azalma istatiksel olarak anlamlı değildi. Akasaka ve diğ.
(2017) çalışmasında, CYP2C19 yavaş metabolizör öngörülen fenotipe sahip bireylerde
DHET düzeylerinde azalma bildirilmiştir (116). CYP2C19 EET biyosentezinde minör
bir enzimdir. CYP2C19*17 genetik polimorfizmini in vivo EET ve DHET düzeyleriyle
ilişkilendiren bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda çok
hızlı metabolizör grubu oluşturan CYP2C19*17 aleli taşıyan bireylerde artmış DHET
düzeyleri saptanmamış olabilir.
Çalışmamızda sağlıklı gebelerde DHET düzeylerinde CYP2J2*7 CT+TT
genotip grubunda, CC genotip grubuna göre azalma eğilimi gözlendi (p=0,13; Şekil
4.5). 289 koroner arter hastası ve 255 sağlıklı bireyde yapılan bir çalışmada CYP2J2*7
alelini taşıyan bireylerde serum DHET düzeylerinde azalma saptanmıştır (93).
Çalışmamızda bulunan farkın anlamlı bulunmamasının bir nedeni hasta sayısının
yetersiz kalması olabilir.
5.5. Solubl Epoksit Hidrolaz rs751141 Genetik Polimorfizmi ile Gestasyonel
Hipertansiyon, Preeklampsi ve DHET Düzeyleri Arasındaki İlişki
Solubl epoksit hidrolaz enzimi EET’yi daha az etkili olan metaboliti DHET’ye
metabolize eder. Solubl epoksit hidrolaz enziminin yavaş metabolizör fenotipe yol
açan rs751141 (missens G>A değişimi) ve hızlı metabolizör fenotipe yol açan K55R
(missens A>G değişimi, Lys55Arg amino asit değişimi, “gain of function”) olmak
üzere iki önemli genetik polimorfizmi vardır (122). Solubl epoksit hidrolaz K55R
genetik polimorfizmi 260 hastada yapılan bir çalışmada preeklampsi ile
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ilişkilendirilmiştir (123). Bu çalışmada hızlı metabolizmaya neden olarak EET
düzeylerini düşüren K55R genetik polimorfizminin polimorfik alel sıklığı hasta
grubunda anlamlı artmış olarak saptanmıştır.
Literatürde yavaş metabolizör fenotipe yol açan rs751141’in (missens G>A
değişimi) preeklampsideki etkilerini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. sEH
rs751141 varyantının EET’nin yıkımını azaltarak preeklampside koruyucu etkisi
olabileceği düşünülebilir. Çalışmamızda polimorfik A aleli kontrol grubunda % 8,4;
preeklampsi grubunda % 5,2 olarak saptandı ancak sEH rs751141 genetik
polimorfizminin alel ve genotip sıklık dağılımları gruplar arasında anlamlı farklılık
bulunmadı (Tablo 4.11). Bunun nedeni özellikle preeklampsi grubundaki hasta
sayısının az olması ve genetik polimorfizmin alel sıklığının düşük olması olabilir.
Przybyla ve diğ. (2003) sEH rs751141 homozigot varyant olan genotipte
enzimin aktivitesinin homozigot yabanıl tip genotipindeki enzime göre % 50
azaldığını bildirmiştir (122). Ramirez ve diğ. (2014) ise sEH rs751141 genetik
polimorfizminin insülin sensitivitesi ile ilişkisini inceleyen çalışmalarında genotip
grupları arasında plazma EET düzeylerinde farklılık saptamamıştır (164).
Çalışmamızda sEH rs751141 genotip grupları ile plazma DHET düzeyleri arasında
anlamlı farklılık saptanmakla birlikte post-hoc analizi yapıldığında bu farklılığın
kontrol ve hasta grupları arasında olduğu görülmektedir. Kontrol ve hasta
gruplarındaki genotip alt grupları karşılaştırıldığında farklılık saptanmadı (Şekil 4.6).
Bunun nedeni çalışmamızdaki homozigot polimorfik alele sahip birey sayısının çok az
olması olabilir.
5.6. Hedeflenmemiş Metabolomik Çalışması
Gestasyonel hipertansiyon ve kontrol grubu arasında 2 kattan fazla değişen
metabolitler ile metabolik yolak analizi yapıldığında iki grup arasında porfirin
metabolizması, steroid hormon metabolizması ve folat biyosentezinde değişiklikler
olduğu görülmüştür. KEGG veritabanında porfirin metabolizması yolağındaki 8, folat
biyosentez yolağındaki 4, steroid hormon sentezi yolağındaki 10 metabolitte anlamlı
değişim saptandı. Ferranti ve diğ. (2020) yaptığı metabolomik çalışmasında da porfirin
metabolizması ve steroid hormon biyosentezi yolağında preeklampsi ve kontrol
grupları arasında anlamlı değişim görülmüştür (165). Porfirin metabolizmasındaki
metabolitlerde görülen bu artış literatürdeki hedeflenmiş metabolit düzeyleri ölçüm
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çalışmaları ile de uyumludur. Kenny ve diğ. (2010) çalışmasında porfirin
metabolizması ürünü olan bilirubin, biliverdin, hem gibi metabolitlerin düzeylerinde
artış saptanmıştır (166). Preeklampsi hastalarında sağlıklı gebelere göre folat
düzeylerinin daha düşük olduğu bilinmektedir (167). Hedeflenmemiş metabolomik
çalışmasında

metabolitler

m/z

değerlerine

göre

putatif

moleküller

olarak

tanımlanmıştır. Bu nedenle gruplar arasında farklılığı saptanan metabolitlerdeki
değişikliğin hedeflenmiş çalışmalar ile doğrulanması gereklidir.
Bu çalışmada özet olarak; CYP2J2*7, CYP2C19*17 ve CYP4F3 rs3794987
genetik polimorfizmlerinin gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi gruplarında alel
sıklık dağılımı kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı farklı saptandı.
Preeklampsi grubunda, CYP4F2*3 TT genotip ve T alelinin sıklığında kontrol grubuna
göre azalma eğilimi saptandı. Hasta grubunda plazma DHET düzeylerinde kontrol
grubuna göre istatiksel olarak anlamlı azalma görüldü. Kontrol grubu içerisinde
CYP2J2*7 CT+TT grubunda yabanıl tip genotip grubuna göre DHET düzeylerinde
azalma eğilimi saptandı. Kontrol grubunda CYP ω-hidroksilaz yavaş metabolizör olan
bireylerde, normal metabolizör olan bireylere göre 20-HETE değişim oranında azalma
eğilimi gözlendi.
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Kontrol, preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon grupları arasında
CYP2J2*7, CYP2C19*17 ve CYP4F3 rs3794987 genetik polimorfizmlerinin alel
sıklıklarının dağılımında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu çalışma literatürde sözü
edilen polimorfizmler ile gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi arasındaki bir
ilişki saptayan bildiğimiz ilk çalışmadır. Bu sonuçlar ileride yapılacak çalışmalar ile
desteklenirse,

CYP2J2*7,

CYP2C19*17

ve

CYP4F3

rs3794987

genetik

polimorfizmlerinin preeklampsinin erken tanısında belirteç olarak kullanılması
mümkün olabilir.
Plazma DHET düzeylerinde hasta gruplarında kontrol grubuna göre istatiksel
olarak anlamlı azalma saptandı. Bu durum EET üretiminde azalmanın dolaylı bir
göstergesi olabilir. İlerde yapılacak çalışmalarla birlikte bu bulgular preeklampsi
patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasını ve preeklampside yeni ilaç molekül
adaylarının denenmesinin önünü açabilir. Preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon
tedavisinde, EET analogları ya da EET’nin etkisini artırabilecek sEH inhibitörleri
preeklampsi hayvan modellerinde denenebilir.
CYP4F2*3, CYP4A11 rs9333025 genetik polimorfizmlerini taşıyan ve bu
nedenle yavaş metabolizör olduğu öngörülen bireylerde, 20-HETE düzeylerinde
azalma eğilimi saptandı. Ayrıca sağlıklı gebelerde, CYP2J2*7 CT+TT grubunda
yabanıl tip grubuna göre DHET düzeylerinde azalma eğilimi saptandı. Bu sonuçların
ilerideki çalışmalarla desteklenmesi halinde preeklampsi hastalığında ilgili genetik
polimorfizmlerin fonksiyonel etkilerinin daha iyi anlaşılması sağlanabilir.
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