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Streptozotosin ile Diyabet Yapılmış Sıçanların Deri Yaraları Üzerine 
Liquidambar orientalis Bitki Merheminin Etkilerinin İncelenmesi 
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Amaç: Streptozotosin ile diyabet yapılmış sıçanların deri yaraları üzerine Liquidambar orientalis 
bitkisinden hazırlanan merhemin iyileştirici etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada 70 adet 200-250 gr erkek Wistar albino sıçan kullanılmıştır. 
Sıçanlar rastgele her grupta 7 hayvan olacak şekilde gruplara ayrılmıştır. Diyabet, sıçanlara 
intraperitonal olarak tek doz streptozotosin (45 mg/kg) verilmesiyle oluşturulmuş, streptozotosinin 
verilmesinden 7 gün sonra açlık kan şekerleri 350 mg/dl ve üzeri ölçülen sıçanlar diyabetik kabul 
edilmiştir. Hayvanların diyabetlerinin takibi için belirli aralıklarla kan glukoz seviyeleri ölçülmüştür. 
Streptozotosin verilmesinden 7 gün sonra diyabet olan hayvanlarda 1,5 cm çapında eksizyon ve 4 
cm boyunda insizyon yaraları oluşturulmuştur. Bütün yaralar hergün steril salinle temizlenmiş ve 
temizleme sonrası betadin, lanolin-vazelin, değişik dozlarda Liquidambar orientalis merhemi veya 
saf Liquidambar orientalis yağı topikal olarak uygulanmıştır. Tedavi süreci sona erdikten sonra 
alınan doku örneklerinde makroskobik, histopatolojik, biyomekanik ve biyokimyasal incelemeler 
yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen kan şekeri verilerine göre hayvanların hepsinin diyabetik olduğu 
gözlenmiştir. Makroskobik gözlemlerde hem eksizyon hem de insizyon yaralarında kontrol 
gruplarına göre bütün uygulama gruplarında dozaja bağlı anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. 
Mikroskobik ölçümlerde hem eksizyon hem de insizyon yaralarında uygulama dozajına bağlı 
olarak anlamlı farklılıklar gösteren dermal ve epidermal rejenerasyonlar, anjiyogenesis, bağ dokusu 
proliferasyonu, mast hücre göçü ve kollajen birikimleri izlenmiştir. Biyomekanik incelemelerde 
insizyon yaralarının durumu araştırılmış ve uygulama dozajına bağlı olarak deri gerim dirençlerinde 
anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yapılan biyokimyasal incelemede hem eksizyon hem de insizyon 
yaralarında uygulama dozajına bağlı olarak hidroksiprolin miktarlarının anlamlı olarak değişim 
gösterdiği görülmüştür. 

Sonuç: Sonuç olarak Liquidambar orientalis bitki merhemi diyabetik yara üzerine iyileştirici etkide 
bulunmaktadır. İyileştirme miktarı uygulama dozajına bağlı olarak değişmektedir. 
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