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olarak, obezite ile ilgili tedavide her bireye aynı 
veya benzeri uygulamaların yapılmasının yerine, 
obeziteye sebep olan faktörün teşhisinden sonra bu 
sebebi ortadan kaldırıcı tedavinin uygulanmasının 
daha doğru olacağı savunulmaktadır.  Bu 
derlemede, obezitenin oluşumunda etkili biyolojik 
faktörlerin açılımı ve hastalıklarla olan ilişkisi 
araştırılmıştır. 

  
Anahtar Kelimeler:  Obezite, fizyolojik etki, 
biyokimyasal etki, BMI  
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Glikoz molekülleri, memeli hücreleri için 

en büyük enerji kaynağıdır. Fakat glukoz hücre 
membranında bulunan lipit tabakadan direkt olarak 
hücre içine geçememektedir. Hücreler enerji 
gereksinimini gidermek için glikoz molekülünü 
hücreye farklı yollardan almaktadır. Glikoz, 
hücreye iki farklı yapıda bulunan taşıyıcı 
moleküller tarafından alınabilmektedir. İlk tip 
glikoz taşıyıcı molekülleri, Na K –ATPaz sistemi 
kullanılarak glikozu hücre içine taşımaktadır. 
Glikoz transportu yapan ikinci grup taşıyıcı 
molekül ise, GLUT (Glikoz Taşıyıcı Proteinler) 
olarak adlandırılan proteinlerdir. GLUT proteinleri 
bazolateral de bulunmaktadır ve sodyumdan 
bağımsız olarak çalışmaktadır. GLUT proteinlerinin 
GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 olmak 
üzere 5 izoformu bulunmaktadır. GLUT 
proteinlerinin faaliyetleri enzimatik, nonenzimatik 
ve bazı hormonlar tarafından kontrol edilmektedir. 
Bu proteinlerin fonksiyonları kanser, hormonal 
bozukluk, hipoksi durumu, oksidatif 
fosforilasyonun engellenmesi durumu, şeker 
hastalığı gibi bazı patolojik durumlarda 
etkilenmektedir. Bu derleme, glikoz taşıyıcı 
proteinlerinin normal fonksiyonlarını ve glikoza 
bağlı bazı hastalıklarla olan ilişkisini içermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler:  Glikoz, taşıyıcı proteinler, 
GLUT  
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 Gryllus campestris’in yumurta ve birbirini 
izleyen gelişim evrelerinde glikojen seviyesindeki 
değişim araştırılmıştır. Diğer organizmalarda 
olduğu gibi böceklerde de glikojen, yaşam 
döngüsünün farklı evrelerinde glikoz kaynağı 
olarak kullanılır. 
 Yumurtadan itibaren gelişimi izlenen G. 
campestris’in yumurta, nimfleri, ergin erkek ve 
dişilerinin glikojen seviyeleri arasında farklılık 
olduğu belirlenmiştir. Eşey ayrımının yapılamadığı 
1., 2., 3. nimf evreleri arasında glikojen miktarında 
istatistiki olarak bir farklılık gözlenememiş ancak 5. 
nimf evresine doğru bir azalma olduğu 
saptanmıştır. 5. nimf evresinden sonra erkek ve dişi 
bireylerde glikojen seviyesinde artış meydana 
gelmiştir. En yüksek seviye 8. nimf evresinde 
gözlenmiştir. Glikojen miktarında ergin dişide 
önemli derecede azalma görülürken, ergin erkekte 
ise belirgin bir değişim saptanamamıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Gryllus campestris, nimf 
evreleri, glikojen   
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 Temperatür, damar düz kasının çeşitli 
ajanlara verdiği cevapları etkileyebilen faktörlerden 
biridir. Bu çalışmada, insan umbilikal arter ve 
veninde 5-hidroksitriptamin (5-HT) ve asetilkolin 
(ACh)’e bağlı kasılmalara soğutmanın (28 ºC) ve 
ısıtmanın (41 ºC ) etkileri ve bu cevaplara nitrik 
oksidin rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. 


