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Poecilochthonius italicus ve Hypochthonius luteus türlerinin SEM incelemesi yapılmış ve 
Türkiye’den bilinen Hypochthonius türleri için teşhis anahtarı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Brachychthoniidae, Poecilochthonius,Hypochthonius, yeni kayıt
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Kadmiyumun İnsan Eritrositleri Üzerine İn Vitro Toksik Etkisi ve 
Vitamin C ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü

Özlem Tezcan, Dilek Durak, Hatice Baş
Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yozgat, hatice.bas@bozok.edu.tr

Amaç: Ağır bir metal olan kadmiyumun insan eritrositleri üzerinde oluşturduğu toksik etkiler 
ve vitamin C ve E’nin lipit peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine koruyucu etkileri 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, in vitro şartlarda farklı dozlarda kadmiyum (1, 50, 
150 µM) ve vitamin C (VC; 10 µM) ve vitamin E (VE; 30 µM) kombinasyonunun insan 
eritrositlerindeki malondialdehit (MDA) seviyesi ile süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve 
glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Eritrositler farklı 
uygulamalarda (sadece kadmiyum, sadece vitaminler ve kadmiyum+vitaminler) 37 °C’de 60 dk 
inkübe edilmiş ve MDA seviyesi ile antioksidan enzim aktiviteleri spektrofotometre (Shimadzu 
UV-1800 model, Japon) cihazında ölçülmüştür. MDA seviyesi Ohkawa ve ark.’nın (1979), SOD 
aktivitesi Marklund ve Marklund’un (1974), GPx aktivitesi Paglia ve Valentine’nin (1967), CAT 
aktivitesi için ise Aebi’nin (1984) yöntemlerine göre tespit edilmiştir.

Bulgular: Kadmiyum tek başına uygulandığında eritrositlerde MDA seviyesinin arttığı, SOD, CAT 
ve GPx aktivitelerinde ise azalma meydana geldiği tespit edilmiştir (P<0,05). VC+VE uygulamalı 
eritrositlerle uygulama yapılmayan kontrol hücreleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
bir farklılık gözlenmemiştir. Ancak yararlı etki sadece kadmiyum’un düşük ve orta düzeydeki 
uygulama dozlarında (1 ve 50 µM) görülmüş ve plazma düzeyindeki VC+VE kombinasyonunun 
koruyucu etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Kadmiyum’un düşük dozunda CAT enzim aktivitesi 
VC+VE uygulamalı eritrositlerle uygulama yapılmayan kontrol hücreleri ile karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu dozdaki kadmiyuma karşı CAT enzim 
aktivitesinin korunması için plazma seviyesindeki VC+VE uygulamasına gerek kalmamıştır.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki plazma seviyesindeki VC ve VE 
uygulaması, kadmiyumun eritrositler üzerine neden olduğu toksik etkiyi kısmen azaltmış fakat 
tam olarak önleyememiştir. Bu nedenle kadmiyum’un ağır metal olarak kullanılması son derece 
tehlike yaratmaktadır. Dolayısıyla kadmiyum’un sanayide kullanılması kontrol altına alınmalı, 
bilinçli olarak kullanılması sağlanmalı, kullanımı asgari seviyeye indirilmeli ve zirai çalışmalarda 
kullanılan sentetik gübreli topraklarda yetiştirilen ürünlerle giderek artan miktarlarda alınan 
kadmiyum için engelleme yöntemleri geliştirilmeli, diyetlerde VC ve VE içeren besinlere yer 
verilmelidir. Kadmiyumla oluşan bu değişiklikler üzerine vitaminlerin kadmiyum’un belirli bir 
toksisitesine kadar koruyucu olduğu kabul edilebilir. Dolayısıyla, plazma seviyesindeki VC ve VE 
kadmiyum’un toksik etkilerini azaltmak için faydalı rol oynamaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, eritrosit, antioksidan aktivite, vitamin C, vitamin E

Teşekkür: Bu çalışma, “Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Programı (I.F.E-2011/47)” 
desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Yara İyileşmesinde 
Glutatyon, Askorbik Asit ve Süperoksit Dismutaz Üzerine Etkileri

Ayten Bayhan, Ebru Uzun, Zeynep Kalay, Şule Coşkun Cevher
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Teknikokullar, Ankara, aytensimsek@gmail.com

Amaç: Çalışmamızda, yeni damar oluşumunu uyararak yara iyileşmesinde etki gösterdiği bilinen 
vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)’nün topikal olarak uygulanmasının yara dokusu 
glutatyon (GSH), askorbik asit (AA) düzeylerine ve süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesine 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ratlar; kontrol (n=6), tedavisiz (n=6), kitosan (n=6) ve kitosan+VEGF 
(n=6) olarak 4 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu hariç tüm hayvanlarda sırtta orta hattın iki yanında 
eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. VEGF grubunda yaralara her gün birer kez topikal 
yolla kitosan jel içerisinde VEGF-A (7 ng/ml), kitosan grubunda ise aynı miktarda kitosan jel 
uygulanmıştır. İyileşmenin 3. gününde ratlar feda edilerek yara dokusu GSH, AA düzeyleri ve SOD 
aktivitesi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. 

Bulgular: VEGF uygulanan grup ile diğer gruplar karşılaştırıldığında VEGF uygulanan grubun 
yara dokusu GSH düzeyleri 3. günde her iki gruba göre de anlamlı olarak artmıştır (P < 0,05). 
VEGF uygulanan grubun yara dokusu SOD enzim aktivitesi kitosan grubu ile karşılaştırıldığında 3. 
günde anlamlı olarak artmıştır (P<0,05). VEGF uygulanan grubun yara dokusu AA düzeyinde ise 
diğer iki grupla karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır (P > 0,05).

Sonuç: VEGF uygulamasının ratlarda iyileşmenin 3. gününde SOD enzim aktivitesini ve özellikle 
de GSH düzeyini arttırarak yara dokusu antioksidan kapasitesini arttırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: VEGF, Yara İyileşmesi, Antioksidan, GSH, SOD

Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun G.Ü.ET-10.118 
nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.


