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şeklinde bulundu. Örneklerin metanol ekstraktlarının DPPH radikal süpürme aktivitelerinin yüksek 
olduğu tespit edildi ve ayrıca bitki ekstraktlarının toplam flavonoit bileşik miktarlarıda kateşin 
eşdeğeri cinsinden hesaplandı Hippocrepis unisiliquosa ssp. unisiliquosa L. türüne ait toplam 
flavonoit miktarının 45,32 mg (gallik asit eşdeğeri)/g (ektrakt) ve Hippocrepis ciliata L. 52,31 mg 
(gallik asit eşdeğeri)/g (ektrakt) olarak bulundu.

Sonuç ve Tartışma: Araştırmada 2 farklı bitki (Hippocrepis L.) türlerine bugüne kadar LC-MS/
MS uygulanmamıştır ve bu çalışmada ilk defa uygulanmaktadır. Örneklerdeki fenolik maddelerin 
tayini LC-MS/MS (kütle spektrumlu likit kromotografi) ile gerekli modifikasyonlar uygulanarak 
yapılmıştır. LC-MS/MS ile 11 farklı bileşiğin analizi yapıldı ve örneklerin fenolik bileşik profilinde 
bu bileşikler tespit edildi. metanol ekstraksiyonu kullanarak, yapılan analizde ferulik, şiringik, 
p-kumarik, vanilik, kafeik, gallik asit, oleuropein, klorojenik asit, hidroksitirosol luteolin ve 
apigenin bileşikleri LC / MS-MS kullanılarak, tespit edildi. Bu amaçla önce literatürde var olan 
bir metot modifiye edilerek separasyon için optimum koşullar sağlanmış ve böylece bir metot 
geliştirilmiştir.
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Amaç: Streptozotocin (STZ) Streptomyces archromogenes mikroorganizmasından elde edilen 
1950’lerde antibiyotik olarak tanımlanmış bir kimyasaldır. Nitrozüre grubu bir kimyasal olan 
STZ, pankreastaki β hücreleri üzerinde tahribat yapma özelliğinden dolayı yaygın olarak deney 
hayvanlarında diyabet modeli oluşturmada kullanılır. Nitrozüre grubu kimyasalların çoğu teorik 
olarak kan-beyin bariyerini geçebilme yeteneğindedir. Bunların yanında STZ’ nin sadece pankreatik 
β hücrelerine özgü bir toksisite göstermediği, diğer doku ve organlar içinde çok toksik olduğu, 
genotoksik etkileri göz önüne alınınca ortadadır. Bu çalışmanın amacı akut fazda STZ’ nin beyin 
korteks ve siyatik sinir dokusu üzerinde oluşturacağı etkiyi incelemektir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada 10 adet Sprague-Dawley erişkin erkek sıçan kullanılmıştır. 
Hayvanlar rastgele olacak şekilde STZ (n=5) ve kontrol (n=5) gruplarına ayrılmış, ad lib su ve 
yem ile beslenmiş ve deneylerden önceki üç gün insan eline alışmaları sağlanmıştır. Uygulama 
grubuna 50 mg/kg STZ (0.05 M sitrat tamponunda pH: 4.5) intraperitoneal (i.p.) uygulanmıştır. 
Vehicle sitrat tamponu eşit hacim ve konsantrasyonda kontrol olarak kullanılmıştır. Enjeksiyondan 
6 saat sonra hayvanlara anestezi altında servical dislokasyon uygulanmış ve beyin ile siyatik 
sinir çıkarılmıştır. Dokular fosfat tamponuyla homojenize edilerek Bradford yöntemiyle protein 
tayini yapılmış. Glutatyon-S-Transferaz (GST) ve süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri 
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incelenmiştir. Ayrıca lipid peroksidasyonu için malondialdehid (MDA) tayini yapılmıştır. Kontrol 
ve deney gruplarından elde edilen veriler ortalama ± standart hata olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan deneyler sonucunda STZ uygulamasından 6 saat sonra sıçanların siyatik 
sinirlerinde SOD aktivitesi istatistiksel olarak anlamlı şekilde baskılanmıştır. Sıçanların siyatik 
sinir dokusunda; kontrol gurubu SOD aktivitesi 388.7±82.23 u/mg protein, STZ grubu SOD 
aktivitesi ise 135.0±6.09 u/mg protein’ dir (p<0.05). Fakat STZ ile beyin korteks dokusunda SOD 
aktivitesi bakımından anlamlı bir değişiklik yoktur; kontrol grubunda 2194±160.3 u/mg protein, 
STZ grubunda 2283±302.9 u/mg protein’ dir (p=0.8025). Ayrıca STZ uyugulamasından sonra 
siyatik sinirde MDA seviyeleri de kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde yükselmiştir. 
Sıçanların siyatik sinir dokusunda kontrol grubunda MDA seviyesi 0.1720±0.01 nmol, STZ 
grubunda ise 0.3692±0.02 nmol’ dür (p<0.0001). Beyin korteks dokusunda ise istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. Konrtol grubu MDA seviyesi 0.2778±0.03 nmol, STZ grubunda ise 
0.2559±0.01 nmol’ dür (p=0.5244). GST aktivitesi ise STZ uyugulanmış hayvanlarda beyin korteks 
dokusunda artmış fakat istatistiksel anlamlı olarak bir fark oluşmamıştır, siyatik sinirde de GST nin 
STZ ile aktivitesinde istatistiksel anlamlı bir değişiklik ortaya çıkmamıştır. Siyatik sinirde kontrol 
grubunda 30.51±6.44 nmol/min/mg, STZ grubunda 24.80±4.35 nmol/min/mg aktivite gözlenmiştir 
(p=0.4834). Beyin korteks dokusunda ise kontrolde 5.77±1.05 nmol/min/mg, STZ grubunda 
8.19±1.68 nmol/min/mg GST aktivitesi tespit edilmiştir (p=0.2573).

Sonuç ve Tartışma: Kimyasal özellikleri sebebiyle birçok doku ve organa nüfuz edebilen STZ’ nin 
diyabet modeli oluşturmada ne kadar avantajlı bir model olduğu tartışmalıdır. Özellikle çalışılacak 
dokudaki hasarın STZ kaynaklı mı, yoksa kronik diyabet kaynaklı mı olduğu sorgulanmalıdır. 
STZ sonrası dokudaki biyokimyasal değişiklik diyabetle oluşan doku hasarının net bir şekilde 
ortaya konmasını etkileyebilir. Bu amaçla diyabet modeli olmayan tek başına STZ uygulamasının 
erken safhada yaptığı biyokimyasal hasarın ortaya konması önemlidir. Sinir sistemi özelinde bu 
düşünüldüğünde kan beyin bariyeri korumasında bulunan beyin korteks dokusunun STZ’ nin 
oluşturduğu oksidatif stres hasarından çok fazla etkilenmemesi ve savunma mekanizmalarıyla bu 
hasardan korunması olasıdır. Bu çalışmada; periferik sinirlerin özellikle siyatik sinirin, kan-beyin 
bariyeri bulunmaması neticesinde STZ toksisitesine ve oksidatif stres hasarına karşı çok duyarlı 
olduğu ortaya konmuştur.
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