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Özet
Amaç: Demir pekçok önemli fonksiyonun yerine getirilmesinde kilit öneme sahip bir elementtir. Vücuttaki miktarı
dengede kalması gereken demirin, eksikliği kadar fazlalığı da çeşitli sorunlara yol açar. Oksidatif hasar meydana
gelmesinde demirin de rolü vardır. Öte yandan iskemi sırasında oluşan oksidatif serbest radikaller, albümin
molekülünde bazı kimyasal değişikliklere yol açarlar. Bu koşullarda oluşan yeni albümin molekülüne “iskemi
modifiye albümin - IMA” iskeminin en erken belirteçlerindedir. Bu nedenle, vücut demir düzeyinin oksidan strese
etkisini incelemek amacıyla iskemi modifiye albümin düzeylerinin yararlılığı değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Rutin biyokimya analizleri için başvuran 73 (13 erkek, 60 kadın) poliklinik hastasında demir ve
total demir bağlama kapasitesi (TDBK) düzeyleri ile IMA ölçümlerini yaparak, aralarındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: IMA düzeylerinin ortalaması 0.386±0.129 ABSU, Demir düzeylerinin ortalaması 63.6±35.7 µg/dl, TDBK
düzeylerinin ortalaması 383.9±74.4 µg/dl olarak saptandı.
Tartışma: Bu çalışmada demir düzeyleri ile IMA değerleri arasında ilişki saptanamadı. Bununla birlikte erkeklerde
yaşla IMA düzeylerinde artış ve kadınlarda yaşla IMA düzeylerinde azalma dikkat çekicidir. Yaş ve cinsiyet ile IMA
değişimi ileri çalışmalarla test edilmesi gereken bir bulgudur. Son olarak erkeklerde TDBK düzeylerinde yükselmenin
düşük IMA düzeyleri ile gitmesi daha ileri araştırmaları gerektirmektedir.
Anahtar kelimeler: Demir, iskemi modifiye albümin, oksidatif hasar.
Abstract
Objective: Iron, for the fulfillment of many important functions is an element of key importance. The amount of iron
must remain in balance in the body, otherwise as deficiency also excess up leads to several problems. Iron also plays a
role in the occurence of oxidative damage. On the other hand the oxidative free radicals during ischemia, lead to
chemical changes in the albumin molecule. In these circumstances, the new albumin molecule consisting of "ischemia
modified albumin - IMA" at the earliest markers of ischemia. Therefore, in order to examine the effect of iron levels of
body to oxidant stress, the usefulness of ischemia modified albümin was evaluated.
Materials and Method: Study was conducted on the 73 (60 women, 13 men) outpatients whom applied for routine
biochemical analysis. Relationship between the iron level, TIBC and IMA were investigated.
Results: Average of IMA levels was detected as 0.386±0.129 ABSU, iron levels average was detected as 63.6±35.7
µg/dl, and average level of TDBK was detected 383.9±74.4 µg/dl.
Discussion: In this study, relationship between iron levels and IMA couldn’t determined. In addition; it was
investigated that IMA levels increased with age in men on the other hand decreased with age in women. IME change
with age and gender is a finding that should be tested in future studies. Finally, a rise in TIBC levels in men with low
levels of IMA is required to make further investigation.
Key Words: Iron, ischemia modified albumin, oxidative damage.
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Giriş
Demir vücudumuzda çeşitli fonksiyonlar için ihtiyaç
duyduğumuz bir mineraldir. Oksijen transportunun

yanında hücre büyümesi ve ayrımlaşması için
gereklidir.
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Yetersiz miktarda demir alımı, demir eksikliği
anemisine yol açarken, fazla miktarda demir alımı ise
hemokromatozis
tablosu
ile
giden
demir
toksikasyonuna yola açar. Demir gibi geçiş metalleri,
H2O2’i, bilinen en reaktif oksijen radikali olan
hidroksil radikaline (OH-) dönüştürebilir. Bu
reaksiyon Fenton reaksiyonu olarak adlandırılır (1).
Oksijen taşınmasında görevli demir miktarının artışı
ve demir bağlama kapasitesinde düşme de iskemik
kalp hastalıklarının gelişimi için risk olarak kabul
edilmektedir (2,3). Ancak Morkedal ve ark.’ları
iskemik kalp hastalığı riski için serum demirinin
artışının özellikle erkeklerde belirleyici olduğunu,
oysa kadınlarda total demir bağlama kapasitesi
(TDBK) artışının daha önemli olduğunu öne
sürmüşlerdir (4). Diyete fazladan demir eklenmesi
oksidatif hasarı arttıran bir faktördür. Artmış demir
havuzu olasılıkla hidroksil radikali üretimini
arttırarak bu etkilere sebep olur. Reaktif oksijen
ürünlerini
üretme
potansiyeli
nedeniyle,
aterosklerotik kalp hastalığı ile aşırı demirin artışının
ilişkisinin olup olmadığı uzun zamandır ilgi
uyandıran bir konudur. Ancak reaktif oksijen ürünleri
oluşturmaya neden olan, transferrin ya da ferritindeki
gibi bağlı olan demirden ziyade, dolaşımdaki katalitik
demir olarak da tanımlayabileceğimiz serbest
demirdir (5). Öte yandan antioksidan destek bu hasarı
normalize eder (3). Yine santral sinir sistemindeki
hipoksik iskemik patolojilerde demir artışı ve TDBK’
nde azalma santral sinir sisteminde gelişen oksidatif
hasarda demirin önemli bir aktör olduğunu
düşündürmektedir (6). Ancak demir eksikliği de dâhil
anemiler iskemik kalp hastalığı için bir diğer risk
faktörüdür ve demir fazlalığı kadar eksikliğinin de
oksidan stres oluşturmaktaki rolü tartışılmaya açıktır.
(7). Diğer taraftan, reaktif oksijen ürünlerinin
oluşumuna yol açan demirin desferoksamin ile
şelasyonu, serum demir düzeylerini düşürse de
oksidatif stres parametrelerinde ya da myokardial
infarkt boyutunda düşme sağlayamamıştır (8).
İskemi sırasında oluşan oksidatif serbest radikallerin
albuminde yaptığı kimyasal değişikliklerden dolayı,
albuminin kobalt bağlama kapasitesi düşer. Bu yeni
albumin molekülü de iskemi ile modifiye olmuş
albumin (iskemi modifiye albumin - IMA) olarak
adlandırılır. Kobalt bağlama yeteneğini kaybetmiş bu
yeni albumin molekülünün oluşumu, iskeminin en
erken belirteçlerindedir (9). Demir artışının yolaçtığı
oksidatif stresin bir sonucu olarak talessemi
hastalarında da iskemi modifiye albüminin yükseldiği
ve bu parametrenin oksidatif stres için yeni bir
belirteç olarak öne çıktığı da saptanmıştır (10).

Bu gözlemlerden yola çıkarak vücut demir
durumunun oksidan strese etkisini araştırabilmek için
yeni bir biyobelirteç olan iskemi modifiye albüminin
bu çalışmada kullanılmasına karar verilmiştir. Rutin
biyokimya analizleri için üniversite hastanemize
başvuran poliklinik hastalarında demir ve TDBK
ölçümleri ile beraber IMA düzeylerini de saptayarak
aralarındaki ilişki incelendi.

Gereç ve Yöntem
Rutin biyokimya analizleri için üniversite hastanesine
başvuran 73 (13 erkek, 60 kadın) poliklinik hastası
araştırmaya dâhil edildi. Kan örnekleri demir
düzeyinin en yüksek olduğu sabah saatlerinde alındı.
Hastalardan koruyucu içermeyen biyokimya tüplerine
9 ml kan alınarak yarım saat içinde 2500 g’de 10
dakika santrifüj edildi. Elde edilen serum
örneklerinde demir ve TDBK ölçümü hemen, IMA
ölçümü ise serum örnekleri -80 0C’de saklanarak 4
hafta içinde çalışıldı.
Demir ve TDBK Cobas 610 otomatik analizör
cihazında kolorimetrik olarak analiz edildi. Demir
ölçümü için, transferrine bağlı olan demir önce
taşıyıcı
proteininden
ayrılır;
askorbat
ile
indirgendikten sonra FerroZine ile reaksiyona
sokulur. Renk yoğunluğu demir konsantrasyonu ile
doğru orantılıdır ve spektrofotometrik olarak ölçülür.
Doymamış demir bağlama kapasitesi ölçümünde ise
ortama sabit miktarda demir eklenir ve
transferrindeki boş bölgelere bağlanması sağlanır.
Artan ortam demiri FerroZine ile renk oluşturur.
Oluşan rengin yoğunluğu doymamış demir bağlama
kapasitesi ile ters orantılıdır ve spektrofotometrik
olarak ölçülür. Demir ve Doymamış demir bağlama
kapasitesi ölçümlerinin toplamı TDBK’ni verir.
Serumda IMA ölçümü Bar-Or ve arkadaşlarının
tanımladığı yönteme göre spektrofotometrik olarak
yapıldı. Serum IMA ölçümü için 200μl hasta serumu,
50μl kobalt klorid ile karıştırıldı ve 10 dakika süreyle
inkübe edildi. İnkübasyon aşamasından sonra
albumine bağlanmayan kobaltı belirlemek için ölçüm
küvetine 50μl ditiyotreitol (DTT) eklenerek
karıştırıldı ve bu şekilde ditiyotreitolün, albumine
bağlanmamış kobalt ile renkli kompleks oluşturması
sağlandı. 2 dakika sonra reaksiyonu durdurmak için 1
ml serum fizyolojik eklendi. Oluşan renkli kompleks
470 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak
ölçüldü. Yine aynı yöntemle ancak DTT konulmamış
örnek körüne karşı sıfırlandıktan sonra çıkan sonuçlar
absorbans ünitesi (ABSU) olarak verildi (11).
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IMA ile demir ve demir bağlama kapasitesi arasında
istatistiksel
olarak
anlamlı
bir
korelasyon
saptanamamıştır (sırasıyla r=-0,027, p=0,822; r=0,156, p=0,187) (Grafik 1,2; Tablo 2). Demir ve
TDBK düzeyleri arasında negatif yönde orta düzeyde
korelasyon (r=-0.487, p=0.000) ile Yaşla TDBK
düzeyleri arasında negatif yönde orta düzeyde
korelasyon (r=-0.347, p=0.003) saptanmıştır (Tablo
2). Erkeklerde yaş ile IMA düzeyleri arasında pozitif
yönde güçlü korelasyon (r=0.567, p=0.04),
kadınlarda yaş ile IMA düzeyleri arasında negatif
yönde zayıf korelasyon (r=-0.341, p=0.008)
saptanmıştır (Tablo 3). Kadınlarda TDBK ile yaş ve
demir arasında negatif yönlü zayıf korelasyon
saptanmıştır (sırasıyla r=-0,291, p=0,024; r=-0,377,
p=0,003). Erkeklerde TDBK ile IMA arasında negatif
yönlü güçlü korelasyon saptanmıştır (r=-0,668,
p=0,013).

Araştırmanın verileri bilgisayara aktarılmış ve
analizler yapılmıştır. Tanımlayıcı değişkenler
ortalama ve standart sapma ile gösterilmiştir. IMA ile
yaş, demir ve TDBK arasındaki ilişki Pearson
Korelasyon analizi ile karşılaştırılmıştır. Erkeklerdeki
IMA ile yaş, demir ve TDBK arasındaki ilişki
Spearman Korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kabul edilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya dâhil edilen 73 (13 erkek, 60 kadın)
hastanın yaş ortalaması 41.8±18.6 idi. IMA
düzeylerinin ortalaması 0.386±0.129 ABSU, demir
düzeylerinin ortalaması 63.6±35.7 µg/dl, TDBK
düzeylerinin ortalaması 383.9±74.4 µg/dl olarak
saptanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların IMA, Demir ve TDBK düzeyleri
Demir µg/dl
Ortalama±SD
63.6±35.7

IMA
Ortalama±SD
0.386±0.129

Poliklinik Hastaları (n=73)

TDBK µg/dl
Ortalama±SD
383.9±74.4

Tablo 2. Hastaların yaş, IMA, demir ve TDBK değerleri arasındaki ilişki
Yaş
r
n=73
Yaş
1,0
-0,028
IMA
0,007
Demir
TDBK
-0,347
r: Pearson korelasyon analizi

IMA
P
--0,812
0,956
0,003

Demir

R

p

r

1,0
-0,027
-0,156

--0,822
0,187

1,0
-0,487

TDBK
p

--0,0001

r

p

1,0

---

Tablo 3. Cinsiyete göre hastaların yaş, IMA, demir ve TDBK değerleri arasındaki ilişki
Yaş
r
P
Kadın n=60
Yaş
1,0
--IMA
-0,341
0,008
-0,006
0,962
Demir
TDBK
-0,291
0,024
Erkek n=13*
Yaş
1,0
--IMA
0,567
0,04
-0,209
0,494
Demir
-0,319
0,288
TDBK
r: Pearson korelasyon analizi
*: Spearman Korelasyon analizi

IMA

Demir

R

p

r

1,0
-0,084
0,081

--0,522
0,536

1,0
-0,377

1,0
0,013
-0,668

--0,965
0,013

1,0
-0,450

TDBK
p

r

p

--0,003

1,0

---

--0,123

1,0

---
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Grafik 1. Demir ile IMA değerleri arasındaki ilişki (tüm hastalar n=73)

Grafik 2. TDBK ile IMA değerleri arasındaki ilişki (tüm hastalar n=73)

Tartışma
Önceleri sadece erken bir kardiyak belirteç olarak öne
çıkan ve acil servislerde hasta sınıflamada yardımcı bir
parametre olarak gösterilen IMA’nın son dönemlerde
farklı kullanım alanlarına girdiği görülmektedir (2,3,
7). IMA son zamanlarda oksidatif stres için belirteç

olarak önerilmeye başlanmıştır (12). Diğer yandan son
çalışmalar inflamasyon sürecinde de arttığına vurgu
yapmaktadır (13,14). Öte yandan demir artışının
yolaçtığı oksidatif hasarın iskemi modifiye albümini
yükselttiği ve bu bağlamda iskemi modifiye albüminin
demirin yolaçtığı oksidatif hasarı belirlemede yeni bir
belirteç olarak öne çıkabileceği de tartışılmaktadır
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(10). Bununla beraber yüksek demir düzeyleri zararlı
oksijen radikali oluşumunu arttırmakla beraber yüksek
demir depolarının artmış iskemik strokla ilişkisi
saptanamamıştır (15). Öte yandan IV demir
uygulamasının hemodiyaliz hastalarında oksidatif
streste artmaya ve iskemi modifiye albümin
düzeylerinde artışa yolaçmakla beraber bu artışın
demir uygulamasının bir sonucu mu olduğu yoksa altta
yatan hastalığın belirtilerinden biri olup olmayacağı
tartışmalıdır (16).
Bu çalışmada demir düzeyleri ile IMA değerleri
arasında ilişki saptanamamıştır. Bu sonuç serbest
demir düzeyleri bilinmeksizin sadece serum demir
düzeyi ölçümü ile iskemi hakkında yorum
yapılamayacağı fikrini desteklemektedir (5). Ayrıca
demirin yolaçacağı oksidan stres durumlarında
IMA’nın kullanılabilirliği daha fazla sorgulanması
gereken bir konudur. İlerleyen yaşla TDBK
düzeylerinin azalması, yaşla azalan protein
düzeylerinin doğal bir sonucu olarak yorumlanabilir
(17). Hastalarda transferrin düzeyleri de ölçülmüş
olsaydı, ilerleyen yaşla azalan transferrin düzeylerine
ilişkin bulgu bu sonucu daha güçlü destekleyebilirdi.
Öte yandan erkeklerde yaşla IMA düzeylerinin artışı,
erkeklerde yaşla artan kardiyak problemlerle artan
IMA’nın ilişkisinin araştırmasının gerekliliğini
düşündürmektedir. Yine kadınlarda yaşla azalan IMA
düzeyleri iskemik kalp hastalığı için azalan bir risk
potansiyeli vadetmektedir. Her ne kadar literatürde
cinsiyet ve yaşın IMA düzeylerini etkilemediği
vurgulansa da mevcut çalışmaların acil servise
başvuran akut koroner sendrom düşünülen hasta
populasyonunda yapılması ve bu nedenle de vaka
sayılarının ve niteliğinin toplumu yansıtacak düzeyde
olmaması, bulgularımızın ileri çalışmalarla test
edilmesi gerektiğini göstermektedir (18). Son olarak
erkeklerde TDBK düzeylerinde yükselmenin düşük
IMA düzeyleri ile gitmesi, erkeklerde iskemik
durumlar açısından TDBK düzeylerinin koruyucu olup
olmadığının incelenmesi gerektiği düşünülmektedir..
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