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 Diyabetik nefropati SDBY nin en önemli 
sebeplerindendir 

 Son zamanlarda diyabetik nefropatinin gelişiminde 
metabolik ve hemodinamik değişikliklerin ana faktör 
olduğu görüşünün yerine inflamasyon, hipoksi, ve 
apoptosisi de içine alan çok sayıda faktörün etkili 
olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.  

 

 

 



 

 Apoptosis programlanmış hücre ölümü olarak 
tanımlanır. 

 Apoptosis her ne kadar çok hücreli organizmalar için 
doğal bir olay olsa da artmış apoptosis diyabetik 
komplikasyonların gelişiminde hayati rol oynar.  

 Hipergliseminin çeşitli dokularda apoptosisi 
indüklediği gösterilmiştir . 

 Apoptosis diyebetik mikrovasküler  ve makrovasküler 
komplikasyonların gelişiminde hayati rol oynar .  
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 Kaspas aracılı apoptosisin diyabetik nefropati 
patogenezinde önemli bir mekanizma olduğu 
gösterilmiştir.  

  Apoptosis çeşitli regülatuvar  genlerle düzenlenmektedir.  
 TNFα ve HIF-1α apoptosisi regüle ettiği gösterilmiştir. 
 Kumar ve arkadaşları HIF-1α  düzeyinin diyabetik 

nefropatide interstisiyel fibrosisis ve serum kreatinin değeri 
ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir.  

 Tang ve arkadaşları interstisiyel fibrosisle korele olarak 
HIF-1α  düzeyinin arttığını göstermişlerdir.  

  TNFα nın diyabetik nefropatinin patogenezinde önemli rol 
oynadığı gösterilmiştir.  



 Ozon tedavisinin apoptosis üzerine etkisi bazı 
çalışmalarda gösterilmiştir.  

 Fuccio ve arkadaşları ozon tedavisinin orbitafrontal 
kortekste caspas-1 gen ekspresyonunu inhibe ettiğini 
göstermişlerdir.  

 Haj ve arkadaşları ozon tedavisinin intestinal iskemi 
reperfüzyon modelinde apoptosisi inhibe ettiğini 
göstermişlerdir. 
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 Ozon tedavisinin diyabetik nefropatide oksidatif stres 
üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir, ancak etki 
mekanizması hakkında yeterli bilgi yoktur. 

 Bizim amacımız ozon tedavisinin diyabetik 
nefropatide caspase 1, 3, 9, ve  apoptosisle ilişkili 
genlerden TNFα and HIF-1α gen ekspresyonu üzerine 
etkisini araştırmaktı 



 Çalışma Dizaynı: 

 300 gr ağırlığında 42 erkek Sprague-Dawley cinsi rat 
kullanıldı. 

 Ratlar randomize olarak 6  gruba ayrıldı. 

 (n=7): Kontrol (C), Ozone (O), Diabetik (D), ozone ile 
tedavi edilmiş diabetik (DO), insulin ile tedavi edilmiş 
diabetik (DI), ve ozone ve  insulin ile tedavi edilmiş 
diyabetik (DOI).  



 Diyabet tek doz STZ (Sigma-Aldrich Co., Taufkirchen, 
Germany) solution (60 mg/kg) ile indüklendi. 

 STZ enjeksiyonundan 48 saat sonra kuyruk veninden 
glukometre aracılığıyla kan şekeri ölçüldü (Accu-Chek; 
Roche Diagnostics Co., Mannheim, Germany). 

 Kan şekeri 300 üzerinde olanlar diyabetik olarak 
sınıflandırıldı 

 



 Ozon ozon jenaratörü ile elde edildi (Dr. J. Hänsler 
OZONOSAN GmbH, Iffezheim, Germany).  

 1.1 mg/kg i.p., 6 hafta boyunca günde 1 kez 1 dakika 
süresi içerisinde enjekte edildi( O, DO, ve DOI 
grouplarına) 

 Bu dozaj ve daha önce yapılmış olan çalışmalardan 
alınmıştır.  
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 Bu doz ozonun toksisite oluşturmadan antioksidan 
özelliği gösterdiği gösterilmiştir.  

 Insulin (3 IU) (Novo Nordisk Co., Bagsvaerd, 
Denmark) injekte edildi (DI and DOI groups) (i.p. 1 ml 
sf içerisinde, 6 hafta boyunca her gün). 

 Ek olarak 1 ml sf C,O,D,DO gruplarına injekte edildi.  



 Ratlar ketamine/xylazine (90 and 10 mg/kg, 
respectively, i.p.) İle anastetize edildi.  

 Böbrek dokuları genetik ve histolojik analiz için 
çıkarıldı.  

 RNA izolasyonu ve apoptosisle ilişkili genlerin 
analizi 

 Böbrek trizol solusyonunda küçük parçalara ayrıldı. 

 

 



 Total RNA yı dokudan izole etmek için RNA isolation 
reagent (Tri reagent) prosedürü (Sigma, St. Louis, MO, 
USA) kullanıldı.  

 Bütün genlerin RT-PCR analizi  için StepOne Plus RT-
PCR kullanıldı.  

 Gen ekspresyon analizi için Rat primerleri kullanıldı 
(Tablo-1). 



Tablo 1:  one-step RT-PCR için kullanılan primerler  



 Histolojik Değerlendirme: 

 Periodic acid- Schiff (PAS) ile epitheliyal hücreler, 
proksimal tubul, bazal lamina kalınlığı boyandı.  

 Olympus BX51 microscope (Olympus BX-51, Japan) 
kullanılarak dokular incelendi. 



Tablo-2: Apoptosisle ilişkili gen  ekspresyonları: kontrol grubuna 
göre karşılaştırılması p< 0, 05 

Group 1: Diabet+ ozone+ insulin 
Group 2: Diabet +insulin 
Group 3: diabet +ozone 
Group 4: diabet 
Group 5: ozone 
HIF-1α: hypoxia inducible factor alfa 
TNF-α: Tumor necrosis factor alpha 



Tablo-3: diyabet + ozon tedavisi verilen grubun gen 
ekspresyonlaının diyabetik ratlarla karşılaştırılması p< 0, 05 



Tablo-4:  Diabet+insulin+ozone tedavisi grubunun diyabet+ozon 
tedavisi grubuna göre apoptosis gen ekspresyonlrının karşılaştırılması 
p< 0, 05 
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Fig 1 Diabet+Insulin 
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 Diyabetik rat böbreklerinde inflamatuvar hücreler, 
dejenere renal korpuskül, bazal membranda kalınlaşma, 
proksimal kıvrımlı tubulde hiperselülarite ve ödem 
görüldü.  

 Ozon tedavisi verilen grupta böbrek yapısı normaldi. 

 Ozon tedavisi verilen grupta açık bir şekilde histopatolojik 
yapıda düzelme görüldü. 

 İnsülin ve diyabet grubunda hitopatolojik yapıda düzelme 
görüldü. 

 STZ+ Insulin+ Ozone tedavisi grubunda böbrek dokusunda 
belirgin düzelme görüldü.  

 



Sonuç: 
 Biz caspase 1, 3, 9 ,TNFα ve HIF-1α gen ekspresyon 

düzeyinin diyebetik grupta arttğığını gösterdik.  

 Biz çalışmamızda ilk defa ozon tedavisinin diyabetik 
nefropatide caspase 1, 3, 9, HIF-1α and TNF-α gen 
ekspresyon düzeylerini azalttığını ve ozon tedavsi ile 
diyebetik nefropatide histopatolojik düzeyde düzelme 
olduğunu gösterdik. 
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 Biz diyabet + insülin tedavisi verilen grupta diyabetik 
gruba göre caspase 1, 9 , ve TNFα gen ekspresyon 
düzeylerinde belirgin gerileme olduğunu gösterdik.  

 Diabet+insulin+ozone tedavisi grubunun 
diyabet+ozon tedavisi grubuna göre apoptosis gen 
ekspresyonlrının karştırdığımızda caspase 1, 9 ,TNFα 
ve HIF-1α düzeylerinde belirgin gerileme olduğunu 
gösterdik 



 



 Bu çalışmanın diyabetik nefropatide ozon tedavisinin 
etkisi üzerine ilerde yapılacak olan çalışmalara ışık 
tutacağına inanıyoruz. 

 


