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PE–048

Cetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet Oluşturulan 
Ratlarda Kan Glukoz ve Antioksidan Enzim 
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Amaç: Bu çalışma ile deneysel olarak tip 1 diyabet modeli geliştirilen ratlarda Cetraria islandica’nın 
sulu ekstresinin antihiperglisemik etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada ortalama 250±50 g ağırlığında, sekiz haftalık 42 adet Sprague-
Dawley tipi sıçanlar kullanılmıştır. Çalışılan liken örneği 2009-2010 yıllarının Haziran-Eylül 
aylarında Artvin, Erzurum, Giresun illeri ve çevresinden toplanmıştır.

Deneysel diyabet modeli bir gece önceden aç bırakılan hayvanlara 50 mg/kg dozunda streptozotosinin 
(Sigma Chemical) intraperitonel (IP) yoldan bir kez uygulanması ile geliştirilmiştir. Sulu ekstresi 
hazırlanan liken örneğinin 250 ve 500 mg/kg olmak üzere iki faklı dozu diyabetli hayvanlara 14 
gün boyunca yine IP yolla verilmiştir. 14. günün sonunda deney hayvanlarının kan örneklerinde kan 
glukoz seviyesi ile pankreas dokusunda süperoksid dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktivitesi ile 
malondialdehit (MDA) seviyesi değerlendirilmiştir.

Bulgular: Belirtilen dozlarda tek başına uygulanan liken ekstresi deneklerin kan şeker düzeyinde 
herhangi bir değişikliğe neden olmadı (p>0.05). Diyabetli hayvanlara uygulanan düşük doz liken 
ekstresi ile kan glukoz seviyelerinde kısmen bir azalma izlense de bu fark diyabet grubuna kıyasla 
istatiksel olarak anlamsızdı (p>0.05). Yüksek doz uygulanan gruplarda ise liken türü deneklerin 
kan glukoz seviyelerinde herhangi bir değişikliği sebep olmadı ve düşük dozdakine benzer bulgular 
elde edildi (p>0.05). 

Sağlıklı hayvanlara tek başlarına verilen liken dozlarına ait gruplarda özellikle düşük dozda enzim 
seviyelerinde kontrol grubuna kıyasla önemli bir artış izlendi (p<0.05). Oksidatif stresin belirteci 
olan MDA seviyesi diyabetli hayvanlarda önemli derecede artarken antioksidan savunma sistemine 
ait SOD ve CAT değerleri kontrol grubuna kıyasla azaldı (p<0.05). Diyabetli hayvanlara verilen 
düşük doz sulu liken ekstresi MDA seviyelerinde kısmen bir azalma; SOD ve CAT seviyelerinde 
ise belirli bir artışa neden olsa da bu fark diyabet grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamsızdı 
(p>0.05). Yüksek doz liken ekstresi uygulanan grupta ise durum diyabet grubundan farksızdı.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ile antikanserojenik, antimikrobiyal ve antioksidan özelliği bilinen 
Cetraria islandica liken türü deneysel diyabet modeli geliştirilen ratlar üzerinde ilk kez denenmiş 
ve uygulanan liken türünün tip1 diyabetin neden olduğu hiperglisemi ve artan oksidatif strese 
karşı yeterli düzeyde koruyucu etkiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan kullanılan liken 
türünün antioksidan özelliğinden dolayı diyabetli hastaların diyetine katılmasında herhangi bir 
sakınca olmadığı hatta fayda sağlayabileceği kanaatine de varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cetraria islandica, tip 1 diyabet, rat, pankreas, oksidatif stres, antioksidan 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

969

Teşekkür: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 
B.30.2.ATA.0.23.85-11 sayılı izni ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Urocoras phthisicus türü 1978 yılında İtalyan arachnolog P. M. Brignoli tarafından 
sadece dişisi üzerinden tanımlanmıştır. Bu çalışmada U. phthisicus (Brignoli, 1978)’un yeniden 
tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: U. phthisicus (Brignoli, 1978) türünün dişi ve erkek bireyleri, 2011 
yılı eylül ayında, tip lokalitesine yakın bir mesafede yer alan Çankırı, Ilgaz, Kadınçayırı mesire 
alanı (42˚2’17”N, 33˚47’21”E) ormanaltı formasyon’dan aspiratör ile toplanmıştır. Numuneler 
%70’lik etanolde saklanmıştır. Numunelerin teşhisi, tanımlanması ve fotoğraflama Leica S8Apo 
Stereo mikroskop ve Leica DC 160 kamera ile yapılmıştır. SEM mikrografları JEOL JSM-5600 
ile alınmıştır. Numuneler Kırıkkale Üniversitesi Araknoloji Müzesi (KUAM) Koleksiyonunda 
saklanmıştır. 

Bulgular: Agelenidae familyası şimdiye kadar Türkiye’de 10 cins ve 55 tür ile temsil edilmektedir. 
Bu çalışmada Agelenidae familyasına ait Urocoras phthisicus (Brignoli, 1978) türünün erkek 
bireyleri ilk defa tanımlanmıştır. Bu türde; keliseral retromarjinal diş üç adettir, dişilerde epijinal 
diş Urocoras cinsinde olduğu gibi çok uzun değildir ancak kısmen uzun ve dil şeklinde yanlarda 
yer alır, spermateka kısa ve basit yapıda olup bazı yakın cinslerde olduğu gibi kıvrımlı halde 
değildir. Erkeklerde konductoral dorsal apofiz yapısı göze çarpar, embolus, Urocoras cinsinde 
olduğu gibi küt değildir ve ince uzun kamçı şeklindedir. Bu yüzden bu örümcek türü Coelotes 
cinsi içerisinde değerlendirilmiştir. Median apofiz birçok Coelotinae türünde olduğu gibi kaşık 
biçimindedir. Patellar apofiz küt şekildedir. Yine birçok Coelotinae türünde olduğu gibi cymbial 
oluk rahatlıkla seçilebilir. Numunelerin genitalya şekilleri çizilerek fotoğraflanmış, tanımları ve 
habitatları verilerek literatür ışığında tartışılmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, Urocoras phthisicus (Brignoli, 1978) türünün erkeği ilk defa tanımlanarak 
literatüre kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araneae, Agelenidae, Urocoras phthisicus, Sistematik, Türkiye


