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cihazına yerleştirildi. Analiz sonuçlarına göre, kör 
farelerin akciğer dokusuna ait örneklerde miristik 
asit (C14:0) ile dokosahekzoenoik asit (C22:6) arası 
yağ asitleri tespit edilirken, araşidonik asit (C20:4) 
değeri gözlemlenemedi.  Karaciğer dokusuna ait 
örneklerde ise C14:0 ile nervonik asit (C24:1) arası 
yağ asit değerleri tespit edilirken akciğerdeki 
bulgulara benzer şekilde araşidonik asit değeri 
hesaplanamadı. Akciğere ait örneklerde yüksek 
oranda palmitik (16:0) ile oleik (C18:1) yağ asitleri, 
karaciğere ait örneklerde ise C16:0, C18:0, C18:1, 
C18:2 yağ asitleri hesaplandı. Sonuç olarak, bitkisel 
kaynaklı beslenen kör farelerin akciğer ve karaciğer 
dokularında doymamış yağ asitlerin oranının 
yüksek olduğu gözlendi.   
 
Anahtar Kelimeler:  Spalax leucodon, karaciğer, 
akciğer, yağ asitleri  
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 Alüminyumun beyinde oluşturduğu lipit 
peroksidasyonu sonucunda birçok hastalığa neden 
olduğu iddia edilmektedir. Alüminyumun nöronal 
membrana bağlanması ile demirin oluşturduğu 
serbest radikaller bu olayı kolaylaştırmaktadır.  
Sonuçta, alüminyumun membrana bağlanması 
artıkça oksidasyon olayı daha hızlı gerçekleşerek, 
membrandaki hasar artışına neden olmaktadır. Bu 
çalışmada Alüminyum klorür (AlCl3) ile oksidatif 
strese uğratılmış sıçanların beyin dokusunda MDA, 
katalaz ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim 
aktivitesi ve glutatyon (GSH) düzeyleri üzerine 
Ellagik asit’in koruyucu etkisi incelenmiştir. 
Literatürlerde Ellagik asitin anti-mutajenik, anti-
kanserojenik ve antioksidan aktiviteye sahip bir 
madde olduğu bildirilmiştir. Bu amaçla sıçanlar (24 
adet)  Kontrol, Ellagik asit, AlCl3 ve AlCl3+Ellagik 
asit olarak gruplara ayrıldı. Sıçanlara Ellagik asit 
(12 mg/kg), AlCl3 (8,3mg/kg), AlCl3+ Ellagik asit 
(12 mg/kg Ellagik asit +8,3mg/kg AlCl3 ) 
uygulandı. Deneysel çalışmada UV–1700 
Shimadzu marka spektrofotometre kullanıldı. 
Sonuçlarımızda; beyin dokusunda AlCl3 grubu 
MDA düzeyi kontrol grubuna göre arttı (p<0.0001). 
Ellagik asit’nin etkisiyle AlCl3+ Ellagik asit grubu 
MDA düzeyi AlCl3 grubuna göre azaldı (p<0.05). 

Tüm grupların katalaz, glutatyon peroksidaz enzim 
aktiviteleri ve GSH düzeyleri kontrol grubuna göre 
artmıştır (p<0.0001, p<0.001, p<0.05, p<0.01). 
Literatürlerde Ellagik asitin, GSH-Px, katalaz, SOD 
enzim aktivitelerini artırdığı ve GSH düzeyini de 
arttırarak bu yolla lipit peroksidasyonu engellediği 
belirtilmiştir. Bu çalışmada verilen Ellagik asitin, 
beyinde alüminyumun oluşturduğu oksidatif hasarı 
engelleyici etki gösterdiğini düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: AlCl3, MDA, katalaz, 
glutatyon peroksidaz, GSH, Ellagik asit, serum, 
sıçan,  
*: Bu çalışma 1308 no’lu FÜBAP projesiyle 
desteklenmiştir. 
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Bu çalışmada insülin uygulanmayan 

diabetik -1 ratlara 6 hafta süreyle R, LA, ve VC 
uygulamaları intraperitonal yolla yapıldı. Ratlar 
kontrol, diabet, diabet+R, diabet+LA ve diabet+VC 
gruplarına ayrıldı. Resveratrol DMO’da, LA 0,1 M 
NaOH’de ve VC ise saf suda çözüldü. LA ve VC 
uygulanmadan önce PH’ ları 7,4 e ayarlandı. 
Uygulama sonunda doku örnekleri alınarak 
analizlendi. Yağ asitlerinin analizi gaz 
kromatoğrafisi ile, Vitamin E, A ve kolesterol 
düzeyleri HPLC cihazıyla yapıldı. 

Deney sonuçlarına göre Vitamin E 
düzeyinin diabet ve D+R guruplarında yükseldiği 
halde (p < 0.05), D+LA ve D+VC guruplarında 
farklılık gözlenmedi. Kolesterol miktarının diabet 
ve D+R guruplarında kontrol gurubuna göre önemli 
düzeyde arttığı halde (p< 0.01), diğer guruplar 
arasında farklılık gözlenmedi. Vitamin A düzeyinin 
ise kontrol gurubuna göre bütün guruplarda arttığı 
saptandı. ( p < 0.01).  

Yağ asidi bileşimi içinde palmitik asidin 
(16:0) kontrol gurubuna göre diabet ve D+VC 
guruplarında azalırken  ( p < 0.05, p < 0.001), 
resveratrol ile diğer guruplarda farklılık görülmedi. 
Palmiteolik asit (16:1 n-7 ) ve vaksenik asit ( 18:1 
n-7)‘ lerin VC guruplarında belirgin düzeyde 
yükseldiği saptandı (p< 0.001). Stearik asit (18:0) 
ve oleik asitin (18:1 n-9) VC+D grubunda belirgin 
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düzeyde azaldığı belirlendi. Linoleik asit (18:2 n-6) 
VC gurubunda önemli düzeyde azalırken 
(p<0.001), kontrol gurubuna göre diğer guruplarda 
yükseldiği saptandı. (p< 0.01). Gama linoleik asitin 
ise (18:3 n-6) yalnızca VC+D gurubunda yükseldiği 
belirlendi. (p< 0.001). Arachidonik asit (20:4 n-6) 
kontrol gurubuna göre bütün guruplarda azaldığı 
belirlendi (p< 0.001). Ancak VC+D gurubundaki 
azalma düzeyi diğer guruplara göre daha belirgin 
olduğu gözlendi. ( p < 0.001). Dokosaheksaenoik 
asit miktarının ise (22:6 n-3) kontrol gurubuna göre 
diğer guruplarda yükseldiği saptandı (p< 0.05). 

Elde edilen sonuçlara göre karaciğer 
dokusunda kolesterol düzeyinin artışı ile vitamin E 
düzeyi arasında paralellik görülmektedir. Kolesterol 
düzeyindeki artışın vitamin E’nin indüklenmesiyle 
olabileceği düşünülmektedir. Yağ asidi sonuçlarına 
göre insüline bağımlı olan yağ asidi senteziyle ilgili 
enzim aktivitelerinin azaldığı gözlenmektedir. 
Uygulanan antioksidan maddeler kısmen etkili olsa 
da bazı antioksidan maddelerin daha azaltıcı rolleri 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca benzer sonuçlar 
esensiyal yağ asidi metabolizmasında da 
gözlenmektedir. Bu sonuçlar insüline bağımlı 
diyabetlerde, insülin uygulanmadan yapılan 
antioksidan madde uygulamalarının yetersiz 
kalacağını teyit etmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Diyabet, lipoik asit, vitamin 
C, karaciğer, resveratroll  
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Bu çalışmada insülin verilmeyen Tip-1 

diabetik sıçanların kas ve böbrek dokularındaki yağ 
asidi bileşiminin etkisi incelendi. Kas dokusu de 
novo yağ asidi sentezleme kapasitesinde olmadığı 
için, ihtiyaç dıuyduğu yağ asitleri extrasellular 
kaynaklardan alırlar. Yağ asitleri kalp ve iskelet 
kasına albumin proteinine bağlı olarak taşınırlar. 
Kas dokusuna madde taşınması için mutlak olarak 
insülin hormonuna ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı, 
kas dokusunda insülin yetersizliğine bağlı olarak 
yağ asitlerinin miktarı ve doymamışlık düzeyleri 
değişebilir. Böbrek dokusu ise kas dokusuna göre 
farklı özellikleri taşımaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre kas dokusunda 
vitamin E ve kolesterol düzeyinin diabet ve 
diabet+antioksidan verilen guruplarda arttığı 
belirlendi.(p<0.05, p<0.001). Palmitik (16:0), 
palmitoleik (16:1 n 7), oleik (18:1 n 9) gibi yağ 
asitlerinin oranları kontrol gurubuna göre diabetik 
guruplarda azaldığı saptandı (p< 0.01,  p< 0.001). 
Buna karşılık stearik (18:0), Linoleik (18:2 n 6), 
araşidonik asit (20:4 n 6) ve dekosaheksaenoik asit 
(22:6 n 3) miktarlarının kontrol grubuna göre diğer 
gruplarda arttığı gözlendi (p< 0.001). 

Böbrek dokusunda da vitamin E, 
kolesterol, palmitik asit, palmitoleik asit, oleik asit,  
araşidonik asit değerlerindeki değişmeler kas 
dokusundaki sonuçlara benzerdir. Ancak Linoleik 
asid ve dekosaheksaenoik asitlerin guruplar 
arasında farklı değişmeler göstermediği belirlendi. 
Sonuç olarak insüline bağımlı olarak aktivitesi artan 
stearoil CoA desatüraz (Delta-9 desatüraz) 
enziminin her iki dokuda ürünlerinin azaldığı 
belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler:  Diyabet, kas, böbrek, yağ 
asidi  
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Bu çalışmada streptozotocin (stz) ile Tip-1 

diyabet hale getirilen ratların pankreas dokusundaki 
bazı biyokimyasal değişimler üzerine resveratrol, 
lipoik asit ve vitamin C’nin etkileri araştırıldı. 
İnsülin uygulanmayan diabetik -1 ratlara 6 hafta 
süreyle R, LA, ve VC uygulamaları intraperitonal 
yolla yapıldı.   

Bulgularımıza göre, kontrol gurubu ile 
karşılaştırıldığında  α- Tokoferol miktarının diabet 
ve diabet+antioksidan verilen guruplarda azaldığı 
gözlendi (p<0.01). Kolesterol miktarında ise 
guruplar arasında farklılık gözlenmedi. Yağ asidi 
bileşimi içinde palmitik asit (16:0) ve palmiteolik 
asit (16:1 n 7) ve oleik asit (18:1 n 9) miktarlarının 
kontrol gurubuna diabet ve diabet+ antioksidan 
verilen guruplarda azaldığı saptandı. .(p<0.05,  p< 
0.01). Stearik asidin ise (18:0) kontrol gurbuna göre 
diabetli guruplarda yüksek olduğu belirlendi. 
Linoleik asid (18:2 n6), Gama linolenik asit (18:3 n 
6), Araşidonik asit (20:4 n6) ve dokosaheksaenoik 


