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!!:skiden ııerebral membranların ~nemsiz b1r b11eoili 

olarak kabul edilen · lipidlerin, sinir sisteminin değişik 

metabolik reaksiyonlarına önemli oranda katılmadıkları 

sanılarak, beyinde statik bir rolü olduğu dUşünillmUştU . 

Şimdi ise, lipidlerin sinir sistemindeki enzimatik reak-

siyonlarda, membran 

metabolizmada önemli 

şılmıştır. 

translokasyon olaylarında ve ara 

bir dinamik fonksiyon yaptığı anla-

Lipidler, sinir sistemi gelişimi sırasında yeni 

oluşan organel ve hücrelerin bileşimine önemli oranda 

katılırlar . Erişkin sinir dokusu d·iğer dokulara oranla 

daha yüksek lipid kapsar. Beyin~e en fazla bulunan lipid-

1 er , f o s f o l i p i d 1 er ( "/o !! O ) v e g 1 i k o 1 1 p i d 1 e r ( "/o 3 5 ) d.i r • . 

Kolesterol ve seramid total beyin lipidinin % 21 'ini 

oluşturan başlıca nötral lipidlerdir. Kalanını sillfoli

pidler oluşturur. 

Ortalama 30 yaşına kadar insan beyninde total 

lipid~e bir artış olur. Daha ileri yaşlarda giderek 

azalır. Bu azalma daha çok fosfolipid içeriğindedir . 

Kolesterol ve serebrozid konsantrasyonundaki azalma ise 

daha az. be 1 i r g indir • G a 1 ak tos ere b r o z i d ve sil 1fatid1 er be

yinde karakteristik olarak çok boldur. Ak maddede gri 

maddeden daha yüksek serebrozid bulunur. Olgunlaşmamış 

beyinde serebrozidden daha fazla sülfatid 

olduğu bildirilmiştir (20,102). Birçok 

konsantrasyonu 

sinir hücresi · 

aksonu, lipidden zengin miyelin denilen bir tabaka ile 

çevrilidir. Beyin ve sinir liflerinin lipidleri başlıca 

miyelin tabakalarında, sellüler ve intrasellüler membran-



1 arda bulu.nur • Bun 1 arın be. y indeki dağı 1 ı m 1 arı 

laşmayla değişimleri, miyelinasyon olayları 

zamanda olur. 

2 

ve olgun

ile aynı 

Norton.ve Autilio (6~) sı~ır beyni serebrozid1nin % 
70 ' inin miyelinde yer aldığını bildirmişle r dir . Glikose 

rebrozidler v e sial i k asid içeren gl i kosfingolipi d l e r 

o l an ganglio zi d l eri n b·e yindeki miktarı azd ı r ve l oka l i 

zasyonları iyice belirlenmemiştir. Gl ikolipid l erin b UyUk 

kısmı, gangliozi~ler v e se r ebrozid sülfatlar (eksi) yilk 

lildUr. 

Miyelin tabakasındaki lipidlerin önemli fonksiyonla 

rından biri sinir impulslarının iletimi sırasında iyon 

kaçaklarını önleyerek nöronu yalıtmak, diğeri de koruyucu 

bir tabaka oluşturmaktır. Bu yalıtımdan öncelikle sorumlu 

lipid, serebroziddir . Miyelin ile yalıtım fosfolipid 

çift tabakasının akson etrafında döne döne sarılmasıyla. 

gerçekleşir. Böylece aksonun sinir impulslarını çok daha 

hızlı oranda (genellikle 3- 120 m/san) iletmesi sağlanır. 

Miyelin tabakası, Ranvier boğumu diye bilinen darlıklar!a 

kUçUk segmentlere ayrılır . Bunların sinir impulsunun 
. + + 1 let.imi sırasında içi nden Na , K ionl arının aka bildiği 

geçitler olarak görev yaptığ ı sanılıyor . 

Kolesterol sinir sisteminde başlıca serbest şek~l~e 

bulunur, ester kolesterol miktarı daha azdır . Bu nedenle, 

olgun memeli beyinlerindeki sterollerin başlıca temsilci

si serbest kolesteroldür . Birçok biolojik membranların e n 

belli başlı lipid bileşiği olan kolesterolün ve yine 

hilcre membranlarının diğer bir yapısal bileşiği olan ser-

best seramidin görevleri tam olarak açıklanamamıştır 

( 1 1 ) • 
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Kolesterol fosfolipidlerle bir kompleks oluştura

rak, lipid çift tabakalarının permeabilitesi (37, 92) ve 

hücre membranları üzerine ( 69) kuvvetli bir etki göste-

rir. Kolesterolün membranların hareketliliği ya da mem-

bran alışkanlığı Uze rine etki si olduğuna dair genel bir 

g~rUş birli~! vardır (18,45). Kolesterol ve steroller ge

nellikle bu membranların fiziks_el durumuna göre · ya yo'ğun

laş t ır ıc ı ya da sıvı laşt ır ıc ı bir etki gösterirler. Mem

branlar sıvı-kristal durumda olduğunda, kolesterol zincir 

hareketini azaltır, aksine gel durumunda olduğunda, hare

ketliliği arıttırır. Bundan da anlaşılıyor ki, biolojik 

memb.ran larda kolesterolün tek . ya da başlıca fonksiyo-

nu, fosfolipidlerin moleküler hareketliliğini bir ara 

durumda muhafaza etmektir. Buna göre, kolesterol biolojik 

membranlarda membran lipid akışkanlığının bir düzenleyi

cisi olarak görev yapar. Kolesterolün membran lipidleri

ni yeterli derecede sıvı durumda tutması, sinir hücreleri 

membranlarından iyon geçişinin ·kontrolünde anahtar plazma 

membran enzimi olan ATPaz' ların fonksiyonlarına da yar-

dımcı olur (76). Yüksek membran kolesterolü ATPaz!ı 

inhibe eder ve düşük inembran kolesterolü enzimi aktifler 

( 71). Serbest s~ramid ise muhtemelen lipid fazın yapısal 

bileşimine katılır veya fonksiyonel bir rolU de olabilir. 

Dinlenme durumundaki hücrele~de K+ a karşı geçir

genlik Na+ a olandan daha fazladır. Bu yüzden içeri 

sızan Na+ dan daha fazla K+ dışarı sızar. Bu durum, 

hücrenin dışına oranla içinde katyon eksikliği yaratır . 

Yani içerde (-) yük fazlası bulunur. Bu yüzden 70 

mV' luk membran potansiyelini oluşturan, başlıca K+ kon.:.. 

santrasyon gradyenidir. 

Sinir '·hücresi yüzeyindeki reseptöre nör.otransmi t-

bağlandığında, uy ar _ı 1 an s i n i r 

a karşı geçirgenlik artar ve 

hUc~esi membranında 

Na+ iyonları hızla 
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hücre içine girer. Az + 
sayıda ' Na iyonunun bu ani girişi 

i 1 e h il c re zar ı n ı n bu k ı s mı n da , 1 ç er i s i d ı ş arıya o r an la . 

daha fazla -+: yilklU hale 

den + ya değişir. Zarın, 

1 mi11esan1yeden ıu bir 

geçer, yani potansiyel farkı 

Na+ a geçirgenliğinin artışından 

zaman sonra K+ eı se91rıse11lHU cıe 
artar. Böylece az sayıda K+ iyonu iç .ve dış ortam arasın-

daki iyon eşdeğerliğini yeniden sağlamak için hızla 

hücreden dışarı çıkar. Fakat bu noktada Na+ ve K+ un 

içinden geçtiği geçirgenlik kapıları kapanır. İyon asi

metrisini tekrar kurmak için Na+ K+ ATPaz, Na+ u hücre 

dışına K+ u ise hücre içine pompalar. Böylece hücre 

yeniden polarize olur ve bir impuls daha almaya hazırla-

nır. Oluşturulan impulsa Aksiyon 

Membran potansiyeli, uyarılabilir 

potansiyelinin temelini oluşturur. 

pötansiyeli 

dokularda 

denir. 

aksiyon 

Sinir impulsunun sağlıklı ve hızlı bir şekilde 

ileti l ebilmesi büyük ölçüde mem~ran ve miyel i n lipid l eri

ne ve intrensek membran proteinleri olan Na+ K+ ATPaz ve 

Ca+ 2 ATPaz'a bağlıdır. 

Na +K+ (N +K+ TP .) pompası a A az , int rase 11 ül e.r katyon 

konsantrasyonlarının düzenlenmesi ve sabit hücre volümU

nUn korunması için olduğu kadar, aksiyon potansiyelinin 

başlaması için gerekli iyon gradyenlerinin sürdürülmesi' 

ve düzenlenmesi için de 

leri, sinir impulsunun 

MSS'de riörotransmitter 

büyük önem taşır. Na +K+ gradyen

i.Te.tT rm esi--( yayı 1 m a:·a-i.ncia· )- -ve- --.. 
salgılanışı dahil diğer birçok 

fonksiyonlarda tetik görevi yap~r (101)~ Başka bir deyiş

le Na+K+ATPaz nöral hücre membranından iyon akışını kon

trol ede~ anahtar plazma membranı enzimidir (57,81). 

Sinir dokusunda Na+ ve K+ la uyarılan bir ATPAZ'ın 

varlığı ilk defa Skou tarafından bildirilmiştir (82)~ 

Enzimin daha sonra katyon pompasınıri bdnzeri oldu&u 

anlaşılmıştır (91). Sinir dokusunda birçok katyon pompası 
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vardır. Na+K +ATPaz 

Calmoduline hassas 

dan başka 2 Ca + 2 transport 
+2 Ca ATPaz ve reversibl · bir 

sistemi, 

Na +/ca 2 + 

değiş toku~ sistemi tarif edilmiştir (84). 

Şekil 1) Sinir HUcresi Membranında Katyon Pompaları (87) 

+ + + Na K ATPaz, ATP sarfı ile birlikte K u hücre 

içine, Na+ u hücre dışına pompalayarak iyonik as i metriyi 

korur. Na+/Ca 2 + değiş tokuşunu sürdürmek için önemli 
+ 2+ olan Na gradyeni, Ca ATPaz ile birlikte, hücreler 

içinde düşük ca 2 + düzeylerinin korunmasından sorumludur . 

Na+/ Ca 
2

+ değiş tokuşu hile re içi ne giren her Ca 2+ a karşı
lık 3 Na+ un çıkışı ile gerçekleşir. Hücre içi ca 2

+ 

konsantrasyonunda artma, sinaptik aralığa nörotransmitter 

salınmasına yol açar. Na+/ Ca 2 + değiş tokuşu için enerji 

Na+ gradyeninden elde edilir, ve bu .nedenle de Na+ - K+ 

ATPaz'a indirekt olarak bağımlıdır (Şekil 1). 

Na+ MK+AT Paz inhibit~ru 

gt•adyeninin bozulması, Na+/ Ca 2 + 

olan ou.abain :ı.ıe 

değiş tokuş olayının 

intrasellill~r ca 2 + 

Na+ 

bU

da yük ~apta azalmasından 

bUyilk artışlara yol açar. 

re içi Na+unda · artmaya ve 

. şında azalmaya yol açar. 

~olayı 

Na+K+ATPaz' ın inhibisyonu, hilc-
2+ ~ 

Ca un, hücre dışına çıkarılı-

Na +K+ ATPaz' ın uyarılışı, hücre 
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içi Na+ unu azaltır ve artmış Na+ gradyeni ile yönetilen 

ca 2
+ çıkışını arttırır. Bu mekanizmanın keseciklerden 

ziyade, si toplazmadan , nörotransmi tter salgılanmasının dü

zenlenmesinde daha önemli olduğu sanılıyor (87). 

Bazı 

larının ve 

nörotransmitterlerin sinir dokusu homojenat
+ + subsellüler fraksiyonların Na K .ATPaz' ı üzeri-

ne uyarıcı etkileri olduğu bildirilmiştir (29, 54) . 

Na+K+ATPaz sinir dokusunda özellikle gri maddede çok daha 

aktif olarak bulunur (10). 

Gri madde, ak maddeye göre yaklaşık 5 ·kat daha 

fazla enzim aktiviteai gösterir. Beynin daha yoğun elek

triksel fonksiyon gösteren bölgesinde, Na+K+ATPaz ak·tivi

tesi daha fazladır. Bu nedenle, enzimin beyin elektrik 

sel potansiyellerinin doğ:uşunda rol oynadığı düşUnülmüş

tUr. 

Enzim aktivitesi beyinde poatnatal gelişimin baş

langıcında ar·t ar ve bu ak ti v ite, e 1 ek t r ikae 1 uyarı, sinap

togenez ve nöritlerin proliferasyonunun başlama~ı ile sıkı 

ilişkilidir (86) . Olgunlaşma ile nöral aktivite oranı ar-
+ + . 

tarken, beyinde Na K AT.Paz aktivitesi inembrandaki lipidle-

rin akışkanlığı ile değişir. Fosfolipidler tarafından 
+ + . . 

Na K ATPaz 1 1n aktiflenmesi başlıca fosfolipidlerde bulunan 

yağ · asitlerinin acil zincirlerinin akışkanlığı ile düzenle

nir. Bununla beraber enzimin maksimum etkinliği fosfatidil 

serin veya fosfatidil inozitol gibi bazı negatif yüklü fos

folipidlerin varlığını da gerektirir (17). au ned~nle akış

kanlık kadar yük d.e enzim aktivi·tesini dUzenl'eyen bir et 

kendir. 

Kolesterol ; ile + + .Na K ATPa.z arasında yakın bir 

ilişki vardır . Kolesterolün membran akışkanlığını düzen-
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leyerek, Na+K+ATPaz aktivitesini etkilediğini daha önce 

belirimiştik. Foafolipid/Kolesterol oranında bir sapmanın 

·rosfolipide bağımlı Na+K+ ·ATPaz'da belirgin bir değişmeye 
neden olduğu gözlenmiştir (26,68). Kolesterol muhtemelen 

Na+K+ATPaz aktivitesi için temel madde olmasa da membran -

da yer aldığında fosfolipidlerin acil zincirlerinin 

demetini bozarak çifi tabakanın akı~kanlığını değişti

rir. (45) ~ 

Besinsel lipidlerin, teknolojik ~larak gelişmiş 

ülkelerin halkında ciddi ateroskleroza neden olan en 

bilyilk çevresel faktör olduğu kabul 

nedenle de beslenmeye bağlı serum ve 

edilmek~edir. 

doku lipid:J.eri 

Bu 

ile 

ilgili metabolik bozuklukların etiyolojisinin araştırıl

ması son yıllarda gittikçe artan bir ilg~ konusu olmakta

dır. Bu bakımdan da ateroskleroz başta gelmektedir. 

Ateroskleroz ve onun sonuçları morbidite ve mortaliteye 

yol açan nedenler olduğundan, hastalığın patogenezini 

daha iyi anlayabilmek ve bu yolla da köklü temellere 

dayalı profilaksi ve tedavi için geniş araştırmalar 

yapılmaktadır . 

İnsanlarda hayatın başlangıcından 

besinlerin bileşimlerinin, 'sonraki yıllarda 

beri alınan 

ateroskleroz 

gelişiminde önemli bir risk faktörü olan serum kolesterol 

düzeyini etkileyip etkilemeyeceği sorusu ortaya atılmış- . 

tır . Fakat. bu soruya yanıt aramak için yapılan çalışma

larda kesin sonuç .alınamamıştır. Ayrıca, aynı besini 

alan kişilerin serum koles~erol ~Uzeylerinde ve .besinle

r 1 ne k.o 1 es ter o l ek len mi ş k 1 ş 11 e r i n be e 1 n değ i ş i k 1 i k ı erine 

yanıtlarında farklılıklar olabileceği çok iyi bilinmekte

dir. İnsanlarda ve hayv~nlarda defalarca gözlenen bu 

durumun mekanizmaaı anlaşılamamıştır (67). İnsanlardaki 

çelişkili bulgular, kolesterol metabolizmasını etkileyen 

çeşitli faktörlerin yeterince denetlenememesine bağlı 
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olabilir. Bu . nedenle, hayvan deneylerinin, kolesterol me

tabolizmasına olabilecek belirgin etkileri izlemekte da 

ha . Ya.rarlı olabileceği düşilnülmüştür ( 32, 41, 49). 

Ateroskleroz araştırmalarında hayvan modellerinin 

kullanılışı ile bu hastalığın patojenezi ve tedavi~i 

konusundaki bilgi birikiminin paralel olarak geliştiği 

gözlenmiştir. Hiperkolesterolemi insan aterosklerozunun 

gelişiminde büyük bir risk faktörü olarak kabul edilmek 

tedir. Bu nedenle lipidden zengin diyetlerle ateroskleroz 

oluşturmak için deney 

lar 1913 yılından ·beri 

hayvanlarında başlatılan çalışma

süregelmektedir (2) •·· Ateroskleroz 

araştırmalarında hayvan modeli olarak başlıca tavşan ve 

maymun kullanılmıştır. Yalnızca kolesterolden zengin bir 

dietle beslenme ile tavşan, pil i ç, domuz, maymun gibi 

hayvan türlerinde aterosklerotik lezyonlar o luşturu l abi 

lir. Buna karşılık sıçanlarda bu tip dietle hiperko l este

ro l emi ve yağlı karaciğer büyümesi oluşturulabili r se de . 

(79) herhangi bir damar lezyonu geliştirilemez. 

Kolest·erolU emillaifiye ederek absorbsiyonunu ko

laylaştırmak için diete kolesterol yanında kolat da ek

lenmiştir (80). Ayrıca absorbe olan ve karaciğer tarafın 

dan tutulan kolat, kolesterolün safra asitlerine dönüşünü 

inhibe eder. Böylece kolat, hem kolesterolün vücut tara

fından alınımını uyarırken hem de atılımını inhi be eder . 

Bu nedenle kolesterol ve safra asitlerinin diete eklenme

si, hiperkolesterolemi ve insan aterosklerozuna benzer 

lezyo.nlar oluşturmada kural olmuştur. YU.ksek kolesterol 

ile birlikte yUksek kolat ~ieti, sıoanlarda hiperkoleste

rolemi ve yaygın karaciğer hasarı ile birlikte ASAT, 

ALAT ve alkali fosfataz gibi karaciğer hastalıkları gös 

terge. · enzimlerinin serumda akti vi telerinin artmasına ne

den olur. Fakat yine de damarlarda aterosklerotik lezyon

lar oluşturamaz ( 5) . Wissler ve arkadaşları ( 103) daha 

so·nra da Fillios ve arkadaşları ( 25) koles.terol ve kolik 
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asitten zengin dietle beslenmiş sıçanlarda ancak 

ti oil ras i 1 veri.le rek ti ro i d fonksiyonu baskı 1 andığın

da atheroskleroz . ~eliş~i~ebilmişlerdir. Hipofizektomi 

de tiroid fonksiyonunda bozukluğa neden olduğundan koles~ 

terolle beslenmiş sıçanlarda ater'oskleroz oluşumunda et

kin olur. X ışınları ve bazı stres yapıc·ı etkenlerin de 

dietle birlikte ateroskleroz oluşturabildiği bildirilmiş

tir (30). Fakat biltiln bu uygulamalar sıçanlarda ancak 

uzun silrede reversibl lezyonlar oluşturabilmektedir. Bu 

nedenle yoğun doz ·vitamin o2 uygulanarak arter duvarları

n_ın kalsifiye olması, daha sonra uygun dietlerle atero

skleroz oluşturulması yoluna gidilmiştir. Bu şekilde 

arterleri kalsifiye olmuş sıçanlar, kolesterol, kolik 

asit, tioUrasil içeren diyetle hiperlipemik yapıldıkla

rında arterlerde daha kısa surede (bir:-kaç hafta) atero

skleroz geliştiği bildirilmiştir (1,3,51,95). Literatilrde 

aterojenik dietle b~slenmiş sıçanlarda yapılan araştırma

lar, diete bağlı plazma lipid değişiklikleri, aorta ve 

koroner arterlerle karaciğer dokusundaki metabolik ve 

yapısal anomaliler etrafında yoğunlaştırılmıştır (3,5,67, 

79,95). Buna karşılık lipidlerin tUrce ve miktarca en 

çok bulunduğu ve ~inir iletiminde önemli fonksiyoriu olan 

beyin dokusunda aterojenik dietin etkilerini inceleyen 

çalı şıııa sayısı ço.k azdır. Bu yönde yapı lan çalışmalarda, 

tavşanlarda kolesterolle beslenmenin beyindeki sterolleri 

ön e.m 1 i derecede değişti r m e d 1 ğ i ( 1 2 ) ve beyin 1ipid1 erin

d eki yağ ~sidi bileşiminin diğer organlara kıyasla besin

sel değişikliklere dirençli olduğu saptanmıştır (59), 

Bir diğer oalışmada ise, yUksek dozda o2 vitamini ile 

birlikte verilen ater~jenik dietin beyinde dejeneratif 

bir değişikliğe yo 1 açmadığı i 1 eri sUrU lmilş tür ( 6 5) • An-· 

cak bu tip . dietin beyin dokusunun birçok önemli fonksi

yonlarında görev alan ATPaz aktivitelerine etkisi konu

sunda herhangi bir yayına rastlanmamıştır. Bu nedenle, 
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~ insana besıenme yönünden daha yakın fakat aterojenik 

diete dirençli olması nedeniyle, Uzer inde az çalışılmış 

bir deney hayvanı olan sıçanlara, aterojenik diet uygula

y·arak, bu dietin beyin lipidleri ve membrana · bağlı ATPaz 

aktiviteleri üzerine etkisini araştırmak suretiyle, bey

nin biokimyasal işlevine ışık tutmak istedik. · 
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MATERYAL VE METOD 

A. MATERYAL 

1) Deney Hayvanları 

Bu çalışmada ağırlıkları 260-330 gr. arasında 

değişen 30 adet genç erişkin (4-5 aylık) Wistar türü 

inbred albino erkek sıçanlar kullanıldı. Bu sıçanların 

t6 1 sı deney, 14'il kontrol grubu olarak ayrıldı. 

2) Kimyasal Maddeler, Kaynakları ve Aletler 

2.1) Kimyasal maddeler, kaynakları 

2.1.1) At~rojenik di~tin hazırlanmasında kul
lanılan kimyasal maddeler: 

- Kolesterol (Merek) 

- Kolik asid (Sigma} 

- o
3 

vitamini (300.000 10. Devit 3, DEVA) 

2.1.2) Beyin lipid ekstresinin hazırlanmasında 
kullanılan kimyasal - maddeler: 

- Kloroform (Merek) 

- Metanol (Merek) 

Hidrokinon (% O.i alkolde) 

- 0.1 M KCl 

- 0.001 M c.ac1 2 

2.1.3) Beyin ve serum kolesterol ( 1), fosfoli

P i d ( F L ) ( 2) , t r i g 1 i s eri d ( T G ) ( 3 ) ve b e.y in s ere b r o z i d ve 

sillfatid düzeylerinin ölçülmesinde kullanılan kimyasal 

maddeler~ 



12 

2.1.3.1) - Kolesterol ayıraçları: 

Kolesterol 

(% 200 mg.glasial asetik asidde) 

standardı (Merek) 

Renk ayıracı ( 1 i mı asetik 

anhidrit + 10 ml glasial asetik asid + 1 .5 ml. der. 

H
2
so4 ) 

- Lipoprotein ayıraçları: 

ÇöktürileU reaktif (Fosfotungstik 

asid 13.9 mMt MgC12 o.49 M, pH 6.15) 

2.1.3.2) Total fosfolipid ayıraçları: 

- Absolil etil alkol (Tekel) 

- Dietil eter (Merek) 

- Sodyum molibdat ayıracı: 

25 gr~ Na 2MoOlj, 142 ml 2.5 M tt 2so 4 , bidistile su ile 

1000 ml ye tamamlandi. 

- Elon (p . metil amine fenol sülfat) 

gr· Elon, 3 gr Sodyum bisillfid (Na
2
s2o

5
) bidist;i.le su 

ile 100 ml ye tamamlandı. 

gama/ml) 

İnorganik fosfor standardı (100 

2.1.3.3) -Trigliserid ölçülmesinde kullanılan 
ayıraçlar: 

- Trigliaerid enzimatik kit (Bio~rol) 

2 .• 1 .3 .4) - Serebrosid ve sUlfatid düzeylerinin 
saptanmasında kullanılan ayıraçlar: 

- Metanolik NaOH (0.6 N) 

- Metanolik HCl (0.5 N) 

- Kloroform (Merek) 

- Metanol (Merek) 

- NH 4so 4 (amonyum sülfat) (Merek) 
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- Kieselgel G (10-40 ~) (Merek) 

- S~rebrozid st. (S~ğır beyni) (Sigma) 

- Sülfatid st (Sığır beyni) (Sigma) 

- Galaktoz. St. 0.036 mg/ml (Merek) 

0.036 gr galaktoz; % 0.2 Benzoik asitle 10 mı. 
ye tamam.landı (Ana standart) 

- Su 1 an d ı r m a eri y iği : Ana s tanda r t %' O • 2 8 en z o i k 
asitle 100 kez sulandırıldı. 

3-5 dihidroksitoluol . (Orcinol)(% 0.2 derişik 
H2so 4 de taze hazırlandı). 

2.1.4) Beyin Lipid peroksid saptanmasında 
kullanılan ayıraçlar: 

- 0.1 M fosfat tamponu (pH: 7.4) 

- % 10 TCA 

- % 0.67 TBA (0.05 M NaOH'de) 

2.1.5) :Beyin ATPaz aktivitelerinin ölçülmesin-
de ~ullanılan ayıraçlar: 

- % o.9 Nacı 
- 0.32 M SUkroz (pH: 7.4)(Difco) 

- Triton x ·-100 

- Ouabain (Sigma) 
+ + . 

- Na -K ATPaz standart tampon karışımları: 

Standart karışım I: 2,5 mı lik son hacimde, 40 

mM NaCl,· 4 mM KCl, 0.08 mM MgC1
2

, 0 . 8 mM ATP ve 

22.8 mM Tris-HCl, pH: 7.4 

Standart Karışım II: 2.5 m lik son hacimde ö.08 

mM M.gcl 2 0.8 mM ATP, 0.156 mM Ouabain, 22.8 mM 

Tris-HCl~ p~~ 7.4 

• ba 2•ATPaz St. t~mpon karışı~iarıı 
Standart karış~m I: 2.5 m lik son ~acimde 76 mM 

KCl, 0 . 076 mM EGTA, 4.56 mM MgC1 2 , 0 . 156 mM 

Ouabain, 0.8 mM ATP ve 22.8 mM Tris-HCl; pH: 

7.4 

- Standart karışım II: 2.5 ml . lik son hacimde . 76 

mM KCl,. 0.076 mM EGTA, 4.56 mM MgCl
2

, 0.156 mM 

~uabain, 0.8 mM ATP ve 22.8 mM Tris-HCl pH: 7.4 

- Perklorik asit % 8 (h/h) 



2 . 1 . 6) - İnorganik fosfor (Pi) ölçülmesinde 
kullanılan ayıraçlar: 

- % 10 Amonyum Mobildat (10 N H2so 4 de) 

- İnorganik fosfor standardı (2.61 mmol/L) 

1 4 

Renk ayıracı (500 
molibdat , bidistile 

mg Feso 4 , · mı amonyum 
su ile 10 ml ye tamamlandı) 

2.1.7) Beyin homojenatları, proteinlerinin 
saptanmasında kullanılan kimyasal madde 
ve qyıraçlar 

- Alkali-Tartarat ayıracı: 20 gr Na
2
co

3
, 0.5 gr· 

Na+ - K+ Tartarat O. 1 N NaOH ile 1 litreye ta 

mamlandı. 

- Cuso 4 .5H 20 (3 0.1) 

Çalışma ayıracı (taze hazırıandı): 45 ml 

Alkali tartarat, 5 ml % 0.1 Cuso 4 karışımı . 

- Folin-Ciocal teau, Fenol ayıracı: 100 gr . Sod

yum tungstat, 25 gr Sodyum Molibdat, 700 ml 

su, 50 ml % 85' lik fosforik asid ve 100 ml 

derişik HCl, 1500 ml'lik dibi yuvarlak cam ba

lon içinde, geri sogutucu altında 10 saat kay 

natıldı; sonra 150 gr. lityum sülfat, 50 mı . 

H
2

0 ve birkaç damla brom katıldı . Karış~m, ağ

zı açık olarak 15 dak. · daha kaynatıldı, su 

ile 1 letreye tamamlandı ve süzüldü. 

- Protein Standardı (1 mg/ml) (SSA,Sigma) 

2 . 2) Aletler: 

- Heidolph homojenizatör 

- Mettler p 1210 hassas terazi 

- Heidolph vakum evaparatörli 

... Su trıompu 

- Masa santrifüjü, Heraus Christ (6000 devir/dak.) 

- Elektrikli sabit su banyosu 

- Vortex Mixer 

Etüv Heraeus Christ 

- Spectronic 20 Bausch Lomb spektrofotometre 
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- Corning pH metre 125 

- Manyetik karıştırıcı IKA. Combinag RCH 

- Çalkalayıcı Su banyosu (Nilve ST 400) 

- Otomatik pipetler 

- Azot tUpU 

- Derin dondurucu (Bosch automatic) 

İnce tabaka kromatografi tankı (Shandon, m/p 

Chromatank). İnce tabaka dökü~ aparatı (Shandon, 

UNO PLAN), 20 x 20 boyunda cam plaklar, mikropi-· 

petlet! ·. 

B) METOD.LA.~ 

3.1) Aterojenik dietin hazırlanışı (3) ve uygulanışı: 

Diet uygulamasından önce ve sonra bütün sıçanla r 

tartıldı. Kontrol hayvanları İstanbul yem sanayiinde 

yaptırılan yem pelletleri ile beslendi ve istedikleri 

yemin bileşiminde; ham se

ham kül % 1 O, su % 1 3 ve 

mineraller -% 52 oranında 

bulunmaktadır. Bu dietin kg başına % 2· kolesterol (a/a), 

% O • 5 k o 1 i ~ ~si t ( a./ a )' ve 6 2 5 • O O O İ U v i t . .D 
3 

__ kat ı 1 mas ı y 1 a 

hazırlanan aterojenik qiet, 3. 5 ay silre ile deney hayvan

larına verildi. 

kadar su içmeleri sağlandı. Bu 

lUloz % 7.5 , Ham protein % 1 4' 
ham· yağ % 3. 5' karbonhidrat ve 

3.2) Doku ve se~um lipid ekstraksiyonu (27): 

Yaş doku tartıl<;lı. Dokunun gramı başına antioxida·n 

olarak 1 ml % 0.1 1 lik hidrokinon içeren 20 mı kloroform/ 

metanol (2:1) karışımı ile 15-20 saniye soğukta homojeni

ze edildi. Homojenat bir erlene aktarıldı. Ağzı parafilm

le kapatılarak 2,5 saat normal oda ısısında ara sira ka

rıştırılmak suretiyle bekletildi. Süzüldü ve sUpernatant

taki, suda eriy~bilen lipid bileşiklerini (gangliozid 

vb.) ve suyu uzaklaşt~rılmak için aşağıdaki yıkamalar ya

pıldı: 
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Dokunun gramı başına 5 m 1 O . 1 M K C 1 ilave e d i l d i ve 

şiddetle çalkalandıktan sonra + 4 °c' de bir gece bekle

tildi. Bu sürenin sonunda 20 ' 1800 dev/ dak. da santri filj

lendi. Ust faz su trompu ile uzaklaştırıldı . Alt faz 2 

kez 3'er mı Metanol/ 0 . 001 M cacı 2 /Kloroform (21:28:1 

h/h) karışımı ile yıkandı ve yıkamalar atıldı. Lipid içeren 

alt faz evaparatör balonuna aktarıldı. Isı 50 °c 1 yi aşma

yacak şekilde organik eritici fazı ·u~uruldu. Lipid kalıntısı 5 ·mı 

kloroformda çözUlüp kapaklı tüpe aktarıldı (Stok lipid ekstresi). 

S .tok lipid ekstresi 5 kez kloroformla seyreltiı -· 

dikten sonra 0.2 mı sinde FL, 0 . 5 mi sinde kolesterol 

~üzey l eri ölçüldü. 

Serumdaki lipid l erin ekstraksiyo n u için ise 0.1 

ml s e r u m, 2.5 ml Alkol/Eter ( 1 : 1) ile karıştırıldı. 10 

dak. bekletildikten sonra tekrar karıştırı l arak 10' 300Ô 

devir/dak. santrifüj. edildi. Süpernatantta fosfolipid, 

kolesterol, tr i gliserid ve lipoprote i n tayinleri yapı l dı. 

3. 3. 1) a) Beyin ve serum kolesterol miktar belirtimi: 

Kolesterol konsantre asidlerle tipik bir alkol 

gibi . reaksiyona girer ve renkli . bileşikler oluşturur. 

Bunların başlı~aları kolesta polienler, kolesta polien 

karbonyum iyo~larıdır . Kolesterolün bu özelliğine dayanı 

larak geliştirilen ö'lçilm metodlat"ında ÇH
3

cooH ve asetik 

anhidrit, eritici ve dehidrate edici olarak kullanılır. 

Bu prensibe dayanan Liebermann-Burchard t"eaksiyonunda 

oluşan polienler başlıca kromofot"lat"dır. 0".5 mı klot"ofot"

mu uçurulmuş lipid ekstresine 6 mı asetik asid, sıasiyal 

asetik asid, derişik H
2

so 4 kat"ışımı (11:10:1 . 5) eklendi. 

37 °c 1 lik su banyosunda 18' inkUbe edildikten sonra 625 

nm de kHt"e karşı okundu {44). 
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b) Serum lipoproteinleri miktar belirtimi (14) 

Her bir lipoproteinin içerdiği kolesterol ölçüle

rek, lipoprotein düzeyleri saptandı. Bunun için, serum 

trigliserid ve total kolesterol düzeyleri ile YOL fraksi

yonunun içerdiği kolesterol ölçüldü. Diğer fraksiyonların 

düzeyleri aşağıdaki formüllerden hesaplandı. 

Trigliserid 
ÇADL kolesterolü: 

5 

AOL kolesterol : Total kolesterol - (YOL kol . + ÇADL kol.) 

YOL kolesterolü için; mı serum üzerine O. 1 mı 

ml çöktUrUcü reaktiften kondu. Çöktürüc.ü_._ reaktif. ; 13.9 

mM fosfotungstik asid ve 0.49. M MgC1 2 (pH: 6.15) içermek~ 
.. 

tedir. 10' oda ısısında bekletildikten sonra 15' 3000 

devir/dak. da santrifüj edildi. SUpernatant YDL koleste-

rol içermektedir. Bu 

saptandı. YOL kolesterolü, 

sUpernatantta kolesterol düzeyi 

t ·rigli seri d değer inden hesap la -

nan ÇAOL kolesterolü ve .total kolesterol değerleri for

mülde yerine konularak ADL kolesterolü hesaplandı. 

c) Serum kalsiyum miktar belirtimi (107) 

+2 Kresolftaleyn Komplexonun Ca ile renkli bir bi-

leşik oluşturması ~rensibine dayanır. Ortama 

hidroksikinolin, Mg+ 2 u bağlayarak uzaklaştırır 
dan ileri gelebilecek interferansı önler~ 

3.3.2) Beyin ve serum fosfolipid ölçülmesi 
metodu (31): 

katılan 

ve Mg + 2 

LipAd ekstresinde bulunan fosfo~ipid, oksitleyici 

asit · (deri. şi~ H2so 4 , HCıo 4 > ile tahrip edilir. Açığa çı

kan fosfolipid fosforu, molibdatla fosf0mobildat komplek

si oluşturur . Metod, bu kompleksin zayıf asit ortamda 

Elonla molibden mavisine indirgenmesi prensibine dayanır. 
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0.2 ml ekstrenin klorofotmu uzaklaştırıldıktan 

sonra, Uzerine 0.6 ml oksitleyici asit kondu, karıştırıl

dı ve 250. 0 c lik etUvde yaklaşik 1/2 saat bırakılarak 

tahrip edildi. Her 10.' bir FL'in tahrip olup ôlmadığı 

kontrol./ 'edl ldi. Ekstre berra~laştı~ında tahrip aşaması 

sonlanmış oldu. TUpler soğutulduktan sonra üzerler ine 7 

ml bidistile su, 2 ml Sodyum molibdat, 0~5 ml Elon ilave 

edilerek karıştırıldı ve 30' oda ısısında bekletildikten 

sonra 709 nm de köre karşı okundu. 

3.3.3) Beyin ve serumda Trigliserid ölçülmesi 
metodu (13,23) 

Prensip: 

Trigliserid ___ }.,.~-~~-----• Gliserol + yağ asitleri 

Gliserol 
Gliserol + ATP ~~~~~~~~~~~~ Gliserol 3 P + ADP 

ki naz 

. Peroxidaz 
H2o2 + 3 hidro,2,4,6 triiodobenzoik asıt ------------~ Renkli 

kinonimin +. 

H
2
o + Amino 4 antipirin 

3 . 3.4) Beyin serebrozid ve sUlfatid miktar 
~elittimi met6dları (19,63,83) 

' 
1) Alkali Metanolizis~ 

Bu i ş l em 1 i p i d ek s t r es i n d en f o s f o 1 ip ı d 1 e r i uz ak -

laştırmak için yapılır. Sfingomiyelin ve plazmalojenden 

başka bütün gliserofosfolipidler bu işlemle uzaklaştırı

labilir. 0,5 ml ana lipid ekstresi Uzer.ine 1 mı 0.6 N Me-

tanelik NaOH kondu ve saat oda ısısında bırakıldı'. Bu 

silre sonunda 1.2 mı 0.5 N Metanolik HCl 1.7 mı bidistile 
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su ve 3 • 4· m 1 k 1 o r of o r m i 1 av e e d i 1 erek iyice karış t ı r ı 1 ı p 

santrifüj edildi. Ust faz aspirasyonla atıldı. Glikolipid 

(GL) içeren alt faz 2 defa metanol-Su ( 1: 1) karışımı ile 
o 

yıkandı. Yıkamalar atıldı ve ısı 50 C yi geçmeyecek 

şekilde N2 gazı altında buharlaştırıldı. Lipid kalıntısı 

O. 5 mı kloroformda çözüldü. Bunun O. 1 mı si ince tabaka 

kromatografisin e uygulanarak serebrozid ve sülfatidlerin 

ayrılmasi sağlandı. 

2) İnce tabaka kromatografisi ( ITK) hazırlanması 

ve uygulanması (83) . 

Kroma t o g raf i t an k ı K 1 o r o f o r m / M e tan o 1 I su ( 1 O O : 4 2 : 6 

h/h) yUrUtilcU karışımı ile 1 saat doyuruldu. 

25 gr Kieselge·ı G, 2,5 g (NH 4 )
2
so 4 , 60 mı bidis

ti le suda homojen bir sUspansiyon haline getirildi ve 

20 x 20 boyutundaki . cam plaklara O. 3 mm kalınlığında 

dökUldU. Bir gece kurutulduktan sonra kullanıldı. O. 1 ml 

lipid ekstresi spotlandıktan sonra ince tabaka · plağı 

tanka yerleştirilerek 15 cm yUrUtUldü. Tanktan çıkarıl

dıktan sonra sıcak hava akımı ile kurutulan tabakadaki 

fraksiyonlar, iyod buharı ile görünür hale getirildi 

(Şekil 6). 

3) Serebrozid ve sUlfatid miktar belirtimi (63) 

İncelenen her konsantrasyon düzeylerlnde saf 

serebrozid v~ sülfatii1 in verdiği absorbanslar, kalibras

yon eğris~nde galaktoz için elde edilen absorbans değer

lerine çok yakındır. 

Diğer bir deyişle, belirli mol' lerd.eki serebrozid 

ve sUlfatid, aynı mollerdeki galaktoz ile birbirine çok 

yakın absorbanslar verir. Bu nedenle saf serebrozid ve 

sulfatid sağlanamadığında, bunların yerine standart 

olarak galaktoz kulanılması hatalı sonuç vermez. 
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Biz de değerlendirmelerimizde bu 
# 

yöntemi uygula-

dı'k. 

önce galaktozdan serebrozid ve sU.lfatide geçmek 

için galaktoz standart eğrisi çizildi. Bunun için galak

tozun 0.-036 mg/ml'lik eriyiği kullanıldı. 

t4~ol .0.05 o. 1 o. 15 0.2 

0.036 mg/ml 0.25 0.5 0.75 1 
~alaktoz St. 

\ 

Benzoik asit 1.75 l.5 1.25 1 

Orsinol - 4 4 4 4 
ayıracı . 

20 1 80 °c de inkObasyon. 505 nm de köre karşı okunur • 

., 

j 
o 

o.~ 

o.r 

o. 'i 

o.ı 

041'S o.ı o.ıs 0.1 0.ır 0 .J 
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3 ) Sere b r o z i d ve ~il 1 fa t i d ın i k tar bel i r t ~rn i iç in 

ince tabaka üzerinde iyodla belirginleşmiş serebrozid ve 

sUlfatid fraksiyonları bir iğne ile dikdör:tgen şeklinde 

işaretlendi ve kromatogram üzerinde iyodun rengi kalma

yıncaya kadar açık havada bırakıldı. Daha sonra bu işa

retlenmiş sahalar ince tab~k~dan dikkatle kazındı ve 

santrifüj tilpl~rine kondu. Ayrıca kör için kazınan örnek

lerin boyutunda boş silikagel tabakaları çıkarılarak 

santrifüj tüplerine kondu. Kör numuneler için elde edilen 

absorbanslar, deneylerin a~sorb~nslar ından çıka rı ldı . 

Kaz ı n ah ö r n ek 1 er i n h er b i r i ne 2 m 1 b 1 d 1 s t i l e su ek .1 e n i p 

buzlu suda l5' 

körlere ~'er ml 

edilip yine 15' 

bekletildi. BU sUre sonunda deney ve 

orsinol renk a:yıracı cı 0.2 gr) ilave 

buzlu suda . bekletildi. Vortekslendikten 
o sonra 80 C- su banyosunda 20 • in.kil be edildi. !nkUbasyon 

sonucunda 5-10' buz1u suda soğutulan tüpler alçak devirde 

santrifüj lendi. Deney ve si lika körlerinden elde edilen 

süpernatantlar 505 nm de ayıraç körüne (silikasız) karşı 

okundu. 

3.~) Beyin Lipid Peroksidasyon miktar belirtimi 
Cl 5) 

Beyin homojenatlarının spontan lipid peroksii:las

yon~ h~ssasiyetindeki değişimler Bieri ve Anderson'un 

(9), Chen v.e Thacker ( 15) tarafından modifiye edilmiş 

TBA testi ile saptandı. Metod TBA'nın Lipid peroksid~syo

nun s.ekonder ürünü Ma·l<>ndialdehit ile renkli bileşikler 

oluşturması esasına da~anmaktadır. 

Doku tartıldıktan sonra konsantr.asyon 3 5 ola.cak 

şekilde 0.1 M pH.7.4'1Uk f6sfat tamporiu il~ so~ukt• homo

jenize edildi. 2 . ayrı tUpe 1.5 . mı olarak konan hom6jenat

lard·an . yalnız biri çalkalayıcı su banyosunda 37 °c de inkUbe 

e d i 1 d i . Son r a he r i k i t il p t, e k i h om o j en a t ı n 1 ' er rn l si 2 

m 1 ı ı O ' ,l u k T C A i çere n t U p le re pi p et 1 endi • Çöken p rot e i n 

santrifiljleme ile uzaklaştırıidıktan sonra 2 ml silperna-
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" tant alındı ve Uzer.ine 2 ml ~ o.67 TBA· konularak 1 5' 

kaynar su banyosunda spon.tan oluşan MDA' in, TBA 1 le renk 

oluşturması sağlandı. Absorbanslar 535 nm' de köre karşı 

okundu. Sonuçlar g doku ağırlığı başına okunan absorbans 

olarak değerlendirildi. 

3.5.1) Beyi.n ATPaz aktivitelerinin ölçUmU için 
homojenat hazırlanması ·metodu ( 88). 

Sıçan beyni çıkarılır çıkarı· lmaz hemen tartıldı 

ve ağırliğının g başına 9 hacim 0.32 M SUkroz de homoje

nize edildi. Homojenata .son konsantrasyon ~ 0.5 olacak 

şekilde Triton-x 100 eklendi ve 30' soğukta {+2 °c> bekle

tildi. 

Enzim akt1vitesi ölçüleceği zaman bu homojenat 

ml 'siı:ıde yaklaşık 300 gama içerecek Şekilde ·0.32 M sük

rozla seyreltilerek kullanıldı. 

3.5.2) Na+-K+-ATPaz aktiviteleri ölçülmesi metodu 
(10'4) 

Enzim süspansiyonlarında ATPaz . ak ti vitesi (ATPaz, 

EC 3.~.l.3) inkUbasyon 

sUbstratından aÇığa · çıkan 

sırasında ortama konan 

P
1 

ö~çülmesi prensibine 

ATP 

daya-

nır. Beyin 

ortamında son 

ATPaz ~eneyleri, 2.5 ml 

konsantrasyon 22.8 mM 

lik 

o·lan 

bir inkübasyon 

pH = 7.'4'lilk 

Tris HCl ile tamporila~mış 2 St tampon · karışımı kullanıla

rak yapıldı. Bunlardan Na•-K+-Mg 2+ (total) A.TPaz ölçü.lmesi 

için · kullanıl.an standart kar ·ışımın ·bileşiminde, son kon

santrasyonlari Zl(). mM N·aCl, zı mM · KCl 0.08 mM MgC1
2

, c;>.8 

mM ATP olan iyonlar ve subs.trat bulunmaktadır. . Mg 2
+ 

AT P az ö 1 ç ü l m esi n de k u 1 lanı 1 an· standart karı ş ı mı n b 1 l eş 1 -

minde ise monovalan katyonlar yoktur. Buna karşılık 

d i ğ e r 1 y o.n v· e sil b s t r a ta ek o l a r ak O • 1-S6 m M O u a b a i n bu 1 u n -

maktadır. St tampon karışımlarına konulan enzi~ süspansi-
. 

yonu yaklaşık 300 gama protein bulunacak şekilde seyrel-
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tilerek kullanıldı. ATP'nin spontan olarak enzimsel olma

yan hi~rolizinden açığa ~ıkan inorgani~ fosforu (Enzimsiz 
. . 

kör) ölçmek için ayn.ı anda ve aynı şart la rda kör deney 

yapıldı . Bütün ATPaz deneyleri için çift örnek çalı-

şıldı 10 1 37 °c lik b d • su anyosun a i nk ü basy~ndan sonra 
buza alınan tüplere buz soğukluğund~ ·% 8 perklorik .asit 

eklenerek reaksiyon durduruldu ve Tr~ton x 100 nedeniyle 

oluşan bulanıklığı ve hidroliz olmamış nükleotidi gider

mek için bir spatül ucu aktif kömür konularak karışt ı rıl

cfı. 10' yüksek hızda santrifüj edildikten sonra açığa 

çıkan fosforun ölçülmesi için, alınan 3 ml süpernatantta 

ATP hidrolizinden açığa çıkan inorganik fosfor miktarı 

belirtildi (96) ve St fosforla kıyaslanarak hesaplandı. 

Burada kullanıla-n 'st fosfor tüpü şöyl e hazırlandı: Stok 

standardın 0.2 ml si 2,5 ml ye bidistile su ile tamamlan~ 

dı . Bundan sonra deneye konulan miktarda HCıo 4 eklendi. 

San t rifüj edildi ve alınan 3 ml süpernatan da P
1 

ko nsant

· rasyo nu 0 . 3915 ~mol/3 ml Enzim kö rü değeri n in den e yl e rden 

çıkarılmasıyla elde ed i ldi. 

Total ATPaz ve Mg 2
+ A7Paz aktivitel~ri arasındaki 

+ + . 
farktan Na -K -ATPaz aktivitesi h~saplandı. Enzim aktivi-

teleri, 10'da mg prot. başına ATP'den aç_ığa çıkan inor

ganik fosfor o1arak ifade edildi(Şema)! 

3~5-3) ca 2• ATPaz aktivitelerinin ölçümü (24;74) 

Beyin Ca 2+ ATPaz ö~çümü 2,5 ml'lik bir inkübasyon 

ortamında son konsaritrasyon 22.S mM olan pH:7 . 4'lük 

Tr~s . HCl ile tamponla·nmış- ·2 St karışım kullanılarak ya

p ı 1 d ı • C a _2 
+ - M g 

2 
+ ( T o t a l ) A T P-a z ö l ç U 1 m e s i i ç i n son kon -

santrasyonları 7-6 mM KC1 1 0.076 mM EGTA,' O. 15- mM Cacı 2 , 

4.56 mM MgC12 0.156 mM Ouabain, 

olan Standart karışım kulı'anıldı. 

O. 8 mM 
Mg2+ 

ATP 

ATPaz 

bi !eşiminde· 

aktivitesi 



+ + 2+ 2+ 
Ayiraç Enzimsiz Na .K .Mg .ATPaz Mg ATPaz 

Körü Kör (Total) 
+ + 2+ Na .~ .Mg ATPaz 

· için St. tampon - 1. 9 1.9 -
karışımı pH:7.lı 

2+ Mg ATPaz için 
St tampon kar.ışımı - - - 1.9 
pH:7.4 

Homojenat - - 0.5 0.5 

0.32 M Sükroz - 0.5 - -

37 oc de 5 t inkUbasyon 

ATP substratı o. 1 0.1 o. 1 pH:7.4 -

Tris HCl -

pH:7.1l. 2.5 - - -

37 
0 c 1 de 1 o' inkü.basyon 

~.- . a perklôrik 1. 5 ı. 5 ı. 5 1.5 asit 
-
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ölçUmU i~in ise, cacı 2 sUz standart tampon karışımı kulla

n ı ld· ı ~ 

Ca 2+ ATPaz ölçilmU. Na +K+ ATPaz ölçüm . metodunda anla

tıldığı şekilde yapıldı. Enzim körUnUn deneylerden çıka-
2 2+ 

rılmasıyla elde edilen Ca -Mg ATPaz (total) değeri ile 
2+ 2+ Mg ATPaz . arasındaki farkta·n Ca A TP az ak ti v:i tesi hesap-

1 andı. 

3.5.4) İnorganik fosfor miktar belirtim-! (96): 

Doku ATPaz' i nın 1 O' da · ATP den hidrolik ett i'ği 

inorganik fosfor tayini Ta us sky ve Shorr metoduna göre ya

pı l dı ·• Bu metod ATP den ayr:ılan inorganik fosforun molib..; 

datla fosfomolibdik asit kompleksi oluşturmasına ve bu 

kompleksin zayıf asit ortamda ferrosUlfatla molibden mavi

sine indirgenmesi pren~ibine dayanır. Buna göre 3 ml 

süpernatan üzerine konan 2 ml lik ayıracın 20'da oda 

ısısında meydana getirdiği renkler 700 nm . de köre karşı 

okundu. 

3.~.5) Enzim sUspansiyonlarında protein miktar 
belirtimi (55): 

Protein miktar beltrtirni, Lowry metoduna göre 

yapıldı .• Bu metod, proteinin yapısında bul.onan !irozin ve 

Triptofan amino. asitlerinin, fosfomolibdat tungstat komp

leksini molibden mavisine indirgemesi prensibine dayanır. 
. 2+ . 

Reaksiyon Cu ile belirgin·leştirilir. 20 kez seyreltilmiş 

o~ı . ml enzim süspansiyonu üzerine önce 5 ml çalışma ayıra 

cı, 15' sonra da 0.5 ml f'olin a .yıracı konulduktan sonra,

renk olpşumu için 30'.oda ısısında bekletildi ve ~bsorbans

lar köre k~rşı 660 nm'de okundu. 

Standart olarak kullanılan SSA ile kıyaslanarak 

hesaplandı. 



~1 Bulguların Değerl~ndlrilmesinde Kullanılan 
Blo-istatistik Bağıntılar: 
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Kontrol ve diet uygulanmış gruplara ait ortalamalar: 

Ortalamalar: 

Standart sapma~ar: 

X = !X 
n 

s2 = l:CX-X) 2 

n-1 

formüllerinden hesaplandı. 

Kontrol ve diet uygulanmış gruplara ait -bulguları 

karşılaştırmak için aşağıdaki formüller uygulan~ı: 

x, -x2 

s2 s2 
1 2 
-+-
n, n2 

t indeksinden yararlanarak, p olasılık değerleri bulundu. 

Ayrıca beyin lipid peroksitleri ile + + Na -K ATPaz~ı 

ve bazı lipid fraksiyonları arasindaki ilişkileri saptamak 

için: 

formülü kullanıld~. 

r değerinden yararlanılarak p olasılık değerleri bulundu. s 

İki grup arasındaki far~l~rın kıyaslanması aşağıda-

ki kriterlere göre değerlendirilmiştir: 

p< 0 •. 001 çok ileri detecede anlamlı 

p< o.oı ileri derecede anlamlı 

p< 0.02 anlamlı 

p< 0.05 anlamlı 

p> 0.05 anlamlı değil 
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B U .L G U L A R 

3.5 ay süre ile verilen aterojenik dietin; 

- - Kan lipid ve Ca+ 2 düzeylerine etkisi 

- Aorta ve beyin dokusunda ise sırasıyla histopa

tolojik ve biokimyasal etkileri incelendi. Beyin dokusun

da bioki~yasal incelemeler olarak lipid ve lipid peroksi-
. 

dasyon düzeyleri ve transport enzimleri (Na+-K+ATPaz ve 

Ca+ 2 ATPaz) araştırıldı. Sonuçlar kontrol sıçanlarıy la 
kıyaslandı. 

4.1) Aterojenik dietin vücut ağırlıkları üzerine 
etkisi 

Deney uygulaması başlamadan önce, sıçanlarda ort. 

v ücut ağırlığı 

beslenme sonucu 

286 g iken, 3.5 

bütiln · hayvanlarda 

ay aterojenik dietle 

belirgin bir ağırlık 

azalması gözlenmiş , ve bu azalma ort. 136.25 g 

bulunmuştur (Şekil 2). 

olarak 

Aterojenik di~tin · bileşiminde kullaridığı~ız n
3 

vi

tamini dozu (625.000 İU/kg. diet) fatal dozun altındadır. 

Bu nedenle 3.5 ay içinde doza bağlı kayıp olmamıştır. . . . 

4.2) Kan Lipid ve .ca+ 2 Düzeyl~ri Bulguları 

4.2.1) Serum lipid bulguları 

Tablo l ve Şeki'l 3 a ve 3 b'de görüldüğü gibi kon -

trol gqıbu sıçanlarda - serum kolesterolü ·~ 68.2 ! 9.2 .mg. 

dır. 3.5 ay aterojenik diet uygulaması sonucu serum 

kolesterolü kontrollere g()re artmış olup, 100 + 25.8 
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mg bulunmuştur. Bu değerler kontrol grubu de·ğet-ieriyle 

kıya~landığında ileri derecede anlamlıdır (0.01 > p > 0.001). 

Buna karşılık aterojenik diet uygulaması, serum 

fosfo l ipi d düzeylerini kont rol le re kıy.as la an lamı ı de re-
+ · 

cede azaltmıştır. Kontrollerde ort. 117.2 - 2q mg. deney 

grubunda ise 97 ! 16.58 mg. olan fosfolipid değerlerinde 

anlamlılık dilzeyleri 0.05 > p > 0.02'dir. Buna göre 

aterojenik diet se~um kolesterolUnU 1 q7 oranında _ arttı

rırk.en, fosfolipid düzeyini % 17 oranında azaltmıştır. 

Bu neden 1 e de ·kol es ter o 1 Un fosfol ipi de oranı d·eney gru

bunda (1.15 ! 0.21 mg), kontrol grubuna göre (0.55'7 ! 0.11 

mg} 2 misli artmış bulun'!1uştur. Su artma p < 0.001 düze

yindedir. 

Aterojenik diet, serum kolesterolünde olduğu gibi 

serum trigliseridinde de ort. % 66 oranında bir artmaya 

neden olmuştur. Serum 

bunda% 72!q.17 mg, 

trigliserid değerleri kontrol gru

deney grubunda ise 3 119.5 ! 19.6 

mg.dır. Artış, istatistiksel açıdan ileri derecede anlam~ 

lıdır {p < 0.001). 

A~erojenik di~tin serum lipoprotein düzeylerine 

etkisine gelince, ADL düzeylerinde ileri derecede artış 

{'3 172.5 oranında), YDL düzeylerinde ise azalma ... (% 27 

oranında) saptanmıştır. Serum .ADL'.ler~ne ait kontro-ı ve 
+ + . deney değerleri sırasıyla % ~1 .• 28-q.7, '%, ı.q.08-1.8.6 mg~ 

d rr • Y DL ' 1 e re a i t -d eğer l e r i s-e y i ne s _ı ·r as ı y l a , % 3 3 ! 
6.7, % 23.8 ! 6.6. mg. dır. İstatistik kıyasl~maları i'DL 

için 0.02 > p > 0.01, . ADL için ise 0.01 · > p > 0.001 'dir. 

YDLIADL or~nındaki farklılı~ p 

anlamlı olup, kontrol grubu ·için 

g I" u b.u için O • 4 3 ! O • 1 5 ' d i r •· 

« o.ooı dUzeyinpe 

2.148!0.97, deney 
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4.2.2) Serum Ca+ 2 bulguları: 

Kontrol grubu 6.9!0.as mg olan serum ca+ 2 

% 8.4!1.1 düzeyleri, aterojenik diet uygulaması sonu.cu 

mg olarak bulunmuştur. °ıb 18 oranın da bu artış 

> 0.02 dilzeyinde anlamlıdır (Şekil 4). 

0.05 > p 

4. 3) Aorta ve beyin dokusunda ate ro ~enik di ete 
bağlı bulgular: 

I) Aortanın histopatolojik 
ait bulgular: 

incelenmesine 

Abdominal aortadan alınan kesitte, media tabaka

sında damarı çepeçevre saran kalsifikasyqn ile, bjr 

alanda intima dejenerasyonu saptanmıştır (Resim ı ) . 
Abdominal aortanın bir başka kesitinde, mediada kalınlaş

ma ve fokal kalsifikasyon saptanmıştır (Resim 2). 

2) Beyin dokusunda biokimyasal bulgular: 

a) Lipid düzeyleri ile ilgili bulgular: 

Tablo 2 ve Şekil Sa ve 5b'de görüldüğü gibi 

aterojenik diet uygulaması, beyin li.pid değerlerinde, 

serumda olduğu o~anda çarpıcı olmasa da , aynı paralellik

te anlamlı değişmelere sebep olmu·ştur. Buna göre kontrol 

grubunda beyin kolesterolü 18.16!ı.9 mg/g doku, deney 
+ grubunda ise 20.5-5-2.5 mg/g doku olarak bulunmuştur. 

A r t ı ş % l 3 o r an ı n da o l u p O . O 1 > p > O • O O 1 d il z ey i n· 9 e 

anlamlıdır. 

Kontrol grubunda gr doku başına 52.17!5.4 mg olan 

beyin fosfolip.idi deney grubunda 46!6.8 mg.a düşmüştür. 

% 11 oranındaki bu azalma 0.02 > p > O.Ol düzeyinde 

anlamlılık göstermiştir. 

Kolesterol/Fosfolipid oranı ise, kon,trol grubun-
+ ~ . 

da O • 31 2- O • O 5 4 , d en ey g r u bun da ı.s e , O • 4 4 - O • O 2 8 o l a r ak s a p -

tanmış olup, ileri derecede anlamlıdır (p < 0.001). 



Resim 1) K: Aort damarı çevresinde kalsifikasyorı 

D: jntima dejenerasyonu H. E. x 80 

Resim ? ) PD: rrolifcratif dejenerasyon 

FK : Fokal kalsifikasyon il. E. x 80 

30 
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Ate_rojenik diet, beyin trigliser.id dUzeyinde de ~ 

38 oranında artışa neden olmuştur. Trigliserid değerleri 

+ 0.509-0.15 mg/g doku, deney grubunda kontrol grubunda 

o . 7 o 7 '!O • ı 5 7 mg / g doku olarak bulunmuş olup, anlamlılık 

'düzeyi 0.01 > p > 0.001'dir. 

Serumdan farklı olarak beyinde ierebrozid ve 

sülfatid düzeyleri ITK üzerinde görünür hale g _etirildik

ten sonra, kazınarak miktar tayinine geçilmiştir (Şekil 

·6 ) • Ate r o j enik d i et , bey 1 n sere b r o z 1 d ı erin d. e an 1 a m l ı bir 

değişime neden olmamıştır. Serebrozide ait kontrol değer

leri 16:!:2.3 µmol, deney değerleri 14'! 2.24 µmol,/g doku 

olarak bulunmuştur. Buna karşılık beyin sülfatid · dUzey.le

rinde bir azalma saptanmıştır. (0.05 > p > o.o~n. Kontrol 

grubu sülfatid değerleri 4.57!1.36 ı.ımol, deney grubuna 

ait değer 3.3:!:6 ı.ımol/g doku'dur. 

b) Spontan lipid peroksidasyonla ilgili bulgular: 

Spon tan l ipi d perok si dasyonu kont rol grubu bey 1 n-

1 erin de g.. doku başına absorbans olarak 345'!103 olarak 

bulunmuştur. Den~y grubuna ait değer ise 549:!:174 1 dtir. 

Aterojenik diet uygulaması, deney gr.ubu beyinlerinde 

lipid peroksidasyônu ~ 58 oranında artırmıştır. Bu artış 

ileri derecede anlamlı olup 0.01 > p > 0.001 qüzeyinde

d 1 r ( Ş e k 1 ·l 7 ) • 

Beyin s~ontan lipid perok~idasyonu ile fosfolipid 

d U z ey 1 er 1 a r a sın da t er s b i r k o r .e 1 as yon bu 1 un mu ş t u r (r = s 
-0 .56). Bu ters korelasyon p < 0.05 düzeyinde 

·(Şekil 8). 

anlamlıdır 
' 

c) ATPaz aktiviteleri ile ilgili bulgular: 

ATPaz aktivitelerine ait bulgular Tablo 3 ve 

Şekil 9a v~ 9b'de görülmektedir. Kontrol grubu sıçanlarda 
+ + . 2+ + . 

beyin Na -K - Mg · ATPaz (Total) 1. 37-0 .4, deney grubunda 

ı.' 03:!:0. 12 ıımol P
1

/mg prot .• ·/10 1 olarak bulunmuştur- . 
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Şekil 6) Glikolipidlerin İTK ile ayrılma~ı 

YUrütUcU eriy·i·k: Kloroform-Metanol-Su 
C 50 : 21 : 3 h / h ) 

Serebrozid için Rf: 0.79 

Sülfatid için Rf : 0.65 



Buna göre a\erojenik diet, deney grubu sıçan 

beyinlerinde total ATPaz'ı % 22.6 oranında azaltmış 

olup, azalma istatistik açıdan ileri derecede anlamlıdır 

(O.Ol > p > 0.001). 

Beyin 

0.53!0.19 

prot./10' 

iken, 

olarak 

Na+-K+ATPaz aktiviteleri, kontrol grubu.nda 

deney grubunda o.2a•!o.1 ~ mol Pi/mg 

saptanmıştır. Aterojenik 

düşme o·ranı; 

d.i etin, 

totale 

beyin 

göre neden olduğu 

daha belirgin olup, bu oran % •6 1 dır. Bioistatistik 

olarak da ileri derecede anlaml~dır (p < 0.001). 

Buna göre aterojenik diet uygulaması sonucu 

30. 1!6 ol arak bul un an Na+ -K+ ATPaz yüzdesi, kont·ro 1 grubu 
+ sıç~nlarda 39-6'dır. 3 aktivitelerdeki azalma istatistik-

s e 1 açıdan O • O 1 ~ p > O • O O 1 -dil z eyi n de an 1am1 ı 1 ık göster

m ektedir. 

Na+-K+ATPaz aktivitesindeki azalmanın, beyin fos

folipid ve sillfatid düzeylerinin azalması ile ilişkisi 

araştırılmış ve enzim aktivite•i ile fosfolipid ve sUlfa-

tid düzeyleri arasında sırasıyla r s 0.55 ve r : 0.66 s 
olan ~ozitif kqrelasyonlar bulunmuştur. Bu korelasyonlar 

sırasıyla p < 0.05 ve p < O.Ol düzeyinde anlamlıdır .<Se

kil tO ve 11)° . 

+2 +2 A.terojenik ·d.iet uygulaması, Ca -Mg ATPaz aktivi-

tesJnde anlamlı ·bir d·eğişi~e neden olmadığı halde, Ca+ 2-

ATPaz akt1vit.es1nde, + + · . Na -K ATPaz'da olduğu gibi % 46.7 

oranınd~ bir azalmaya ·_yo l açmıştır~ Qiğer bir deyişle be-
·+ + . . +.2 

yin Na I< ATPaz'ındald azalma, Ca ATP.az'daki azalma 11.e 
+2 paralellik göstermektedir. Kontrol grubunda Ca ATPaz 

O.llı!o.045, deney grubunda ise 0.0745!0.045 u mol P
1

lmg 

prot./10' dır. Bu azalma istatistik açıdan o.oı > p > 0.001 

düzeyinde anlamlıdır. 



Kontrol grubunda 

ak ti vitesi, deney grubunda 

Azalma, ileri derecede 

(p < 0.001). 
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+ +2 11-3.7 olan yUzde Ca ATPaz 

5.34!1.9 olarak saptanmıştır. 

anlamlılık göstermektedir 
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Şekil 8) BEYİN FOSFOLİPİD DOZEYİ İLE LİPİD PEROKSİDASYONU 
ARASINDAKİ KORELASYON . 
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Şekil 11) BEYİN SüLFATİD DUZEYİ İLE Na+-K+ATPaz AKTİVİTESİ 
ARASINDAKİ KORELASYON 



Tablo 1. S E R U M L İ P ! D D Ü Z E Y L E R ! 
( 01 t + SD) '° mg Or • 

KOLESTEROL LİPOPROTEİNLER 

KOLESTEROL FOSfOLİPİD FOSFOLIPID TRİGLİSERİD 
YDL ADL YDL/ADL 

n=8 n=11 n=8 n=8 n=8 n=7 n=7 

KONTROL 68.2 ~ 9 .2 117 . 2 ± 24 o.sŞ.7± 0.108 72~ 4.11 · 33 ± 6 . 7 17.28 ± 4.7 ' 2 .. 14-B± o.ro 

n=11 n=11 n=11 .. : 1 
DENEY 100 ± 25.8 97 ±· 16.58 1.15 ±. o . 20 8 119.5 ± 19.6 23 . 8 ± 6.6 47 .08 ± 18.6 o .43 ± o. ı~ 

P değerleri 0.01 > p > 0.001 0.05 > p > 0.02 p < o.cxn p < 0.001 0.02 > p > 0.01 O.Ol > p > 0.001 p < -0.001 



Tablo 2. BEYİN LİPİD DUZEYLERİ 

(mg/g doku ort. ! SD) 

KOLESTEROL FOSFOLİPİD 
KOLESTEROL 

TRİGLİSERİD SEREBROZtrf SOLFATİD* FOSFOLİPID 

n=14 n=13 n=13 n=13 n:11 ı:t::9 

KONTROL 18.16 ± l.'9' 52.17 ·± 5.4 0 . 372 ± o . ası+ 0.509 ± o.ıs 16 ±. 2. 3 ı+.57 ±. l.·36 

n=15 n:16 n=15 n=13 n=9 R:9 
DENEY 20.55 ± 2.5 45 . ± 6.8 o . ı+ı+ ± 0~028 o. 707 .± o .151 lı+ ± 2 .:24 ·3.3 :!: 0 .• 6 

p değerleri 0.01> p > 0.001 0.02> p> 0.01 p < 0.001 0.01 >p>0.001 0.1 >p>0.05 0.05 > p > 0.02 

* . 
µ mol/g. doku ort. :t SD 



Tablo 3. BEYİN ATPaz DÜZEYLERİ 

(µmal P1/mg protein/10' Ort.!so) 

Na+-K+-ATPaz Ca 2+ •ATPaz 

Na+-K+-Mg2+ATPaz 
Na+K+ATPaz 

Ca 2+ -Mg2+ ATPaz ea2+-ATPaz ea2+-ATPaz Na+K+ATPaz o/o akti vi te % aktivite 

n=14 n=14 n=13 n:13 

KONTROL 1~ '37 ± 0.4 0.53 ± 0.19 39 ± 6 ı. 36 ± -o. 3. - 0.14 ± 0.0~5 11 ± 3.7 

n=16 n:16 n:11 n=11 

DENEY _1.03 ± 0.12 0.284 ± o.ı 30 .7 .± 6 1.196 ± 0.136 0.0745 ± 0.045 5~34 ± l.9 

p değerleri 0-01 >p >0.001 p < 0.001 0.01 > p > 0.001 0.2> p> 0.1 0.01 > p > 0.001 p < 0.001 



TARTIŞMA 

Besin lipidlerinin ateroskleroz ve iskeınik 

hastalığı oluşumunda rolü olduğu hipotezi, ilk defa 

49 

kalp 

1 91 3 

yılında Anitschkow ve Chalatow'un kolesterolden zengin 

d i et ve r i l mi ş deney hayvan 1 ar~ n d a , in s an at er o s k 1 e r o z una 

benzer patolojik lezyonların oluştuğunu saptamaları ile 

kuvvet kazanmıştır (2). Yüksek serum lipidleri ve serum 

f3 lipoprotein düzeyleri, ateroskleroz oluşumunda hazır

layıcı faktörlerdir. Bu nedenle f3 lipoprotein düzeyleri 

yüksek olan tavşan, piliç gibi hayvanlar, ateroskleroz 

araştırmalarında sıklıkla kullanılmışlardır. Buna karş ı

lık f3 lipoproteinleri düşük olan sıçan, diete bağlı 

ateroskleroz oluşumuna dirençli bir hayvandır (50). Bu 

yüzden bu tür araştırmalarda se.yrek kullanılmaktadır. Bu

na rağmen, tav şana göre daha kolay üretile bildiğinden ve 

beslenme özellikleri yönünden insana daha yakın olduğun

dan araştırmamızda sıçan kullanmayı uygun bulduk. 

Sıçanlardaki lipoprotein oranlarının diğer bizı 

hayvan türlerinden (tavşan, p~liç, maymun vb.) farklılık

ları nedeniyle, yalnız kolesterol ya da yalnızca O vita

mini eklenmiş dietle aterosklerotik lezyonların oluşturu

lamadığı bilinmektedir (3,5,25,50 , 51,79). 

Sıçanlarda total plazma kolesterolU 6 kat artsa 

bile aterosklerotik lezyonlar oluşturulamadığı, dietle 

beslenmeye devam edildiği halde belli bir süre sonra 

(100) veya diet kesildiğinde patolojik biokimyasal bulgu

ların .düzeldiği gösterilmiştir (5,28,88). 

Bu nedenle sıçanlarda ancak hiperkolesterolemi 

ile birlikte arterlerde fiziksel .kimyasal ya da immilnolo-
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jik endotel hasarı oluşturulduğu zaman ateroskleroz 

geliştiği bildirilmiştir ( 1, 3, 51, 95). Bazı araştırıcılar 

birkaç hafta gibi kısa sürede lezyon oluşturabilmek için 

kolesterol ve kolik asitle zeng~nleştirilmiş diete, D vi

tamini . eklenmesini önermişlerdir (1,3,42,51,95,106). Fa

kat bu dietin bir dezavantaj ı , yüksek doz vitaminin 

mortaliteye sebep olabileceğidir (70) . Biz kolesterol ve 

diet başına kolik asitle zenginleştirilmiş diete kg 

625.000 İU D
3 

vitamini eklenmesinin 3.5 . ay silre ile 

sıçanlarda mortalite olmaksızın uygulanabileceğini sapta

dık. 

Aterojenik dietle sı~anlarda yapılan az sayıdaki 

çalışmalarda, dietin karaciğer dokusu, aorta ve koroner 

damarlarla serum lipid bileşikleri üzerine olan etkileri 

araştırılmışt ı r (3,5,52 , 67,79,95). Li p idler i n en yoğun 

olduğu ve p ek önemli fonksiyonlar yaptığı beyin dokusun

daki etk i leri çok az ilgi çekmiştir. Li teratürde d i etin 

membrana bağlı transport enzimleri olan ATPaz' lara etki

leri ile ilgili bir çalışmaya da rastlanmam ı ştır. B~ 

nedenle araştırmamızı aterojenik dietin yapabileceği 

patolojik değişikliklere karşı dirençli bir organ olarak 

bilinen (65) ve transport olayları bakımından da en 

aktif olan beyin dokusunda yap~ık. 

Aterojenik diet uygulaması, sıçanlarda belirgin 

bfr ağırlık azalmasına neden olmuştur (Şekil 2). Bu azal

ma dietin bileşiminde bulunan kolik asid ve o
3 

vitaminin 

a ·norektik etkileri ne ( 52) ve ayrıca D 
3 

vitamininin idrar 

ve dışkı yoluyla çok su kaybettirmesine bağlı olabilir. 

Kolesterol ve kolik asidce zengin aterojenik 

di et le beslenmiş sıçanlarda di etin. vücut ağır 1 ığını ge

ne 11 ikle azaltt .ığı bildirilmiş (4,16,89) ve çalışmamızda 

da saptadığımız gibi, diete D vitamini eklenmesinin bu 
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azalmayı daha da şiddetlendirdiği gözlenmiştir (42,51, 

61 , 6 5, 9 5) • Buna karşın, başka bir çalışmada da buna ben

zer bir dietin sıçanlarda ağırlık artışına yol açtığı ve 

diete D ~itam~ni ilave edilmemiş ise bu ağırlık artışının 

çok daha belirgin olduğu bildirilmiştir (3). Bizim bulgu

larımız, bu tilr diet verilmiş sıçanlarda ağırlık azalması 

olduğunu bildiren araştırıcılarınki ile uyum göstermekte

dir (42,51,61,65,95). Ayrıca literatürde D vitaminsiz 

aterojenik dietin vücut ağırlığını değiştirmediğini 

bildiren çalışmalar olduğu gibi (5,7,38,39,58,99) arttır

dığinı bildirenler de ·vardır (.6, 40, 105). 

Çalışmamızda aterojenik diet uygulaması, serum ko~ 

lesterol ve TG düzeylerinde sırasıyla % 47 ve % 66 ora

nında artmaya sebep olurken, FL düzeylerini % 17 oranında 

azaltmıştır.· 

D vitaminli aterojenik diet uygulanmış sıçanlarla 

yapılan çalışmalarda, dietin serum kolesterolünü 1. 5 ila 

3 misli arttırdığı hakkında genel bir görüş birliği 

vardır (3,42,51,61,95). 

Literatürde % 46-80 ~g arasında olduğu bildirilen 

sıçanlara ait normal plazma kolesterol değerini (3,38, 

4 2 , 5 O , 5 8 , 6 1 , 9 5 ) b i z kont r o 1 grubunda o/o 6 8 • 2 mg o 1 arak 

bulduk. 

3.5 ay süre ile aterojenik diet uygulanmasının so

nunda, deney grubunda plazma kolesterolü, kontrollere 

göre 1 . 5 kat artarak % 100 mg olarak saptanmıştır. Buna 

göre · deney grubundaki artış oranı literatür bulguları 

ile. uyum göstermektedir. Kontrol grubu sıçanlarda sapta

dığım1z plazma TG ve FL d~ğerleri de literatUr bulguları

na uygundur. 
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Ancak yapılan çalışmalarda, D vitaminli aterojenik 

diet uygulanmış sıçanlarda bu lipid bileşenleri ile 

ilg.ili bulgular çelişkilidir (39,51,61). Bu çalışmalardan 

birinde, dietin TG 1 leri anlamlı derecede azalttığı (51) 

diğerinde ise TG dilzeyini değiştirmediği halde FL'leri 

anlamlı düzeyde arttırdığı bildirilmiştir (61). 

Araştırmamızda, dietin plazma TG ve FL düzeyine 

etkisini, literatür bulgularına (51, 61) göre farklı 

bulmamızı, bu çalışmalarda kullanılan aterojenik dietin 

bileşim ve konsantrasyon yönünden, bizim uyguladığımız 

dietten farklı olması ile açıklayabiliriz. Bizim saptadı

ğım ı z h i p e r t r i g l i s e r i dem ı n i n b i r ne d e n.i d e , d i e t t ek ı D 

vitamininin hepato ya da nefrotoksisitesine bağlı olabi 

lir. Plazma FL düzeylerindeki azalmayı da, doymamış yağ 

asitlerinin FL sentezi yerine, öncelikle artmış olan 

total kolesteroldeki. kolesterol esterlerinin oluşumunda 

kullanılmasına bağlayabiliriz. 

Kolesterolle beslenmenin plazma lipoproteinlerinde 

değişiklik yaptığı ve bu değişikliğin sıçanlarda çok 

daha belirgin olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan YDL'lerde 

azalma ve ADL' !erde artma ile ilgili . bulgularımız, daha 

önceki araştırma ·bulguları ile uyum göstermektedir ( 16·, 

47). Yüksek dansiteli lipoproteinin (YOL) antiaterojenik 

etki mekanizmasının, ADL ,· lerin arter duval:"ı endotelinden 

girişini engellemek suretiyle olduğu ileri silr'ülmekte

dir (46). 

Buna göre, aterojenik diet etkisiyle YDL'lerin 

azalması ve ADL düzeylerinin a~tması, antiaterojenik 

et~inin de azalmasına neden olacağından, damar endotelle

rinden ADL difUzyonunu . artıracaktır. Lipoprotein fraksi

yonlarındaki bu dengesizlik, damar endotelinde ateroskle

rotik dejenerasyon için zemin oluşturacaktır. Bu bulgu-
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lar bize, kontrol~ilz alınan besin lipidlerinin ateroskle

roz oluşumunda hazırlayıcı faktörler olabileceğini dilşiln-

dilrmektedi r. · 

D vitaminli aterojenik dietin organizmanın birçok 

organlarında etkilerine ait, histe - patolojik bir araştır

ma dışında biokimyasal araştırmalar bulunmamaktadır (65). 

Bizim çalışmamızda ise beyin lipid değişimleri 

ile beyin ATPaz aktiviteleri araştırılmıştır . Ancak bulguları 

mızı tartışabileceğimiz literatür bilgileri hemen hemen 

yoktur. 

Aterojenik diet uygulaması, beyin lipid değerle

rinde serumdaki kadar çarpıcı olmasa da aynı paralellikte 

değişikliklere neden olmuştur. Yani beyin kolesterol ve 

TG düzeylerinde sırasıyla % 13 ve % 38 oranında artma, 

FL'lerde % 11 oranında azalma saptanmıştır. Ayrıca serum

dan farklı olarak incelenen beyin serebr-ozid ve sUlfatid 

düzeylerinde de diete bağlı azalma görülmüştür. Bu azal 

ma, yalnız sillfatid için anlamlı bulunmuştur. Literatürde 

kolesterolden zengin diete bağlı organ lipid değişiklik 

leri sıklıkla karaciğer· dokusunda incelenmiş ve dietin 

karaciğerde kolesterolü ve TG'leri arttırdığı (5,6,53,SS, 

93), buna karşın fosfolipid düzeylerini azalttığı bildi 

rilmiştir (28 , 58) . Bir başka çalışmada da, dietin karaci

ğer ·ve böbrekUstil bezinde kolesterol ve TG'leri arttırdı

ğı ve FL d~ze~inde ise anlamlı bir değişmeye neden olma 

dığ·ı göst-erilmiştir (60). Liter.atilrde tüm sıçan beynine 

ait ko 1 es terol dilzey i 1 6 mg I g doku v·e total fosfol i pid 

düzeyi 50 - 57 mg/g doku olarak bildirilmiştir (21, 102) . 

Biz de kontrol grubu sıçan beyinlerine ait kolesterol ve 

fosfolipid değerlerini literatürdeki değe~lere uygun bui 

duk (Tablo 2, Şekil 5 a ve 5 b). 
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Kolesterolle ÇDYA (Çok doymamış yağ asitleri) ara

sında ters ilişki olduğu bilinmektedir ( 38, 39, 40). Buna 

göre diete uygun miktarda ÇDYA eklenmesinin, insanlarda 

plazma kolesterolünü dilşürdUğU (36, 108) bir başka çalış 

mada ise kolesterolle beslenmenin maymunlarda plazma 

ÇDYA düzeyini azalttığı bildirilmiştir (72). Bu nedenle 

kolesterolün esansiyel yağ asidlerine gereksinimi artıra

bileceği dilşilnülmektedir. 

Beyindeki fosfolipidlerin bileşiminde yüksek 

oranda ÇDYA olduğu bilindiğinden {22), kolesterol ile 

beslenmeye bağlı olabilecek ÇDYA azalmasının, fosfolipid 

sentezini olumsuz yönde etkileyebileceği dtişilnülebilir. 

Çalışmamızda aterojen diet verilmiş sıçanlarda beyin 

fosfolipidlerdeki azalmayı bu şekilde açıklayabiliriz. 

Buna göre aterojenik dietin beyin dokusunda kolesterol, 

FL ve TG düzeylerinde neden olduğu değişiklikler, litera

türde bu lipidlere ait karaciğer dokusunda saptanıla_nlar 

(5,28,53,58,61,93) ile uygunluk göstermektedir. 

Aterojen dietin beyin serebrozid ve sülfatid dü

zeylerine etkisini kıyaslayabileceğimiz literatür bilgi 

sine rastlayamadık. Ancak tüm beyin için li teratilrde 18 

µmol/g doku olarak bildirilen serebrozid değerlerini 

ve 3-. 9- 5 • 3 7 µ m o 1 / g doku o 1 arak b i 1diri1 en s ü 1 fa ti d dil -

zeylerini (63, 102) biz de kontrolde sırası ile 16 µmol/ 

g do~u serebrozid ve 4.5 µmol/g slilfatid olarak sapta 

dık . Bu da bulgularımızın literatür bilgilerine uygun 

olduğunu göstermektedir . 

Sinir tlokusunda serebrozid ve sülfatidlerin yalı

tım dışında fonksiyonları tam olarak bilinmemektedir. 

Aterojsn di~t etkisiyle beyin serebrozid düzeylerinde 

anlamlı bir değişim saptamamış olmamız, bu lipidin beyin 

de metabolik fonksiyonu olmadığını düşilndürmektedir. Aynı 



zamanda bu bulgular gliko- ve sUlfolipidlerin yalıtım 

fonlçsiyonlarını, dietin olumsuz yönde etkilemediğini de 

göstermektedir. 

Aterojen diete bağlı lipid peroksidasyonu artışları, 

sıçanlarda çoğunlukla karaciğer ve aorta gibi dokularda 

gözlenmiştir ( 21, 98, 99). Li teratUrde, kolesterolden zen

gin dietin karaciğerde, kolesterolü ve kolesterol katabo

lizmasını arttırdığı ve bunun sonucu olarak da kolesterol 

yıkılım UrUnlerinin lipid peroksidasyonuna neden olduğu 

bildirilmiştir (98) • . Biz de beyinde kolesterol artışına 

paralel olarak lipid peroksidasyonun artabileceğini 

düşündük ve beyin spontan lipid peroksidasyonunu araştır

dık. Gerçekten çalışmamızda aterojen dietin beyin dokusu 

spontan lipid peroksidasyonunu 3 58 oranında artırdığı 

saptandı. Buna göre beyinde lipid peroksidasyonu artışı

nın kolesterol katabolizmasında açığa çıkabilecek perok

sitlere bağlı olduğu dilşUnUlebilir. - Gerçekten de lipozom 

larla yapılan bir çalışmada, kolesterol peroksitlerinin 

membran li pi dl erini perok si dasyona uğra tabi lec eği varsa

yımı ileri sUrUlmUştUr (62). Kolesterol peroksitleri, 

fosfolipidlerdeki doymamış yağ asitlerini ~ipid peroksi 

d~syona uğratarak, (osfolipid dUzeyleririin azalma~1na ne

den olabilir. Bizim de fosfolipid ve lipid peroksidasyon 

arasında ters korelasyon (r : - 0.56) bulmamız, bu varsa-s 
yımı destekler niteliktedir (Şekil 8). 

Sinir impulsunun sağlıklı ve hızlı bir şekilde 

iletilebilmesinin bUyilk ölçüde membran ve miyelin lipid
+ + ler:l,.ne· ve intrensek membran proteinleri olan Na -K ATPaz 

2+ . 
ve Ca ATPaz ' a bağlı olduğunu daha önce belirtmiştik. Ate-

rojen dietle beslenmenin, beyin lipidleri ile fosfolipide 

bağımı ı membran tra_nspo rt ATPaz' lar ı arasındaki . i 1 i şkiy i 

nasıl etkilediği konusunda literatür bilgilerinin yoksun

luğu, bizi at.erojen diete bağlı beyin lipidlerindeki de-
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ğişimlerden, bu transport enzimlerinin ne şekilde etkile

nebileceğini araştırmaya yöneltti. 

beyin 

Çalışmamızda 

Na+-K+ATPaz 

aterojen diet 
+2 ve Ca ATPaz 

uygulaması sonucunda, 

aktivitelerinde % 46 

oranında azalma saptadık . Bu azalmaya yol açan faktörler

den biri , aterojen diete bağlı kolesterol artışı ve 

fosfolipid azalması nedeniyle kolesterol/fosfolipid ora-

.nındaki değişme olabilir. Aktivites i için fosfolipide 

gereksinimi olan (45,85) Na+-K+ATPaz, membran akışkanlı

ğındaki değişimlere hassastır ve serbest yağ asitleriyle 

inhibe olduğu bildirilmişti.r (8, 26, 68) . Kolest.erol/fosfo

lipid oranındaki artışın, membran akışkanlığını azalttığı ' 

bilinir (76,77). Nitekim kolesterol/fos~olipid oranında 

bir sapmanın, fosfolipide bağımlı Na+-K+ATPaz'da b9lirgin 

bir değişmeye sebep olduğunu gösteren çalışmalar vardır 

(26, 68). 

Kolesterol ise, membranlarda Na+K+ATPaz aktivite-

sinin düzenleyicisi olarak kabul edilmektedir ( 7 6) • 

Kolesterolün tümü uzaklaştırıldığında, enzim aktivitesin

de az bir kayıp saptanmıştır (87) . Fakat kolesterol 

ilavesi, enzim aktivitesinde aşırı bir azalmaya neden 

olur. Bu da bize, kole~teroliln ~a+-K+ATPaz aktivitesi 

için esansiyel olmadığını düşündürmektedir. Fakat mem

branlarda bulunduğunda fosfolipidlerin acil zincirlerinin 

paketlenmesini bozarak lipid çift tabakasının akışkanlı

ğını · değiştirir. bu da enzim aktivitesinde azalmaya yol 

açar ( 45 , 87) . Bu konudaki bir başka çalışmada da, mem

branların kolesterol içeriği ile sarkolemmal Ca+ 2 -Mg+ 2 

A TP az arasında ters bir i i i şk i olduğu ve koles·tero 1 

artışı ile birlikte enzim aktivitesinin azaldığı bildi 

rilmiştir (56,66). 
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Bu 

Na+ - K+ATPaz 

bilgilerin ışığında bizim çalışmamızda da 
+2 ·ve Ca ~TPaz aktLvitelerindeki azalmaya, 

kolesterol artışı ile birlikte fosfolipid düzeylerindeki 

azalmanın _sebep ola bi 1 ec eği dilşünillmilş tür. Çalışmamızda 

beyin membran fosfolipidlerindeki azalma ile Na+- K+ATPaz 

aktivitesi inhibisyonu arasında pozitif korelasyon (r = s 
O • 5 5 p < O • O 5 ) bu 1 muş o 1 m a mı z bu dil ş ün.cemi z i destek 1 e -

yici yöndedir. Aterojen diet etkisiyle beyin dokusunda 

artmış olan lipid peroksidasyonu, SH - gruplarının oksi

dasyonuna da yo 1 aç ar . Bu gruplar Na+ -K+ A TP az ' ın ka tali 

tik - etki si için gerekli olduğundan, enzim inhibisyonunda, 

SH gruplarının peroksidatif harabiyetinin de rolü olabi 

l! r. Membran lardaki ÇDYA düzey l'e r i mem.bran akışkan lığını 

ve buna bağlı olarak da membrana bağlı çeşitli enzimlerin 

aktivitelerini etkiler. Aterojen dietle beslenme sonucu, 

beyin dokusunda ÇDYA' !erinin peroksidatif hasarı, membra

na bağlı Na+-K+ATPaz .ve ca 2+ATPaz'ı olumsuz yönde etkile 

yerek inhibisyonlarına sebep olabilir. 

Hebbel ve 

Kovachich ve ark . 

ark. (35) eritrosit 

da (48) sıçan beyin 

+2 Ca ATPaz'ının, 

korteksinde Na +-

K+ ATPaz' ın oksijene bağlı 1 ipi d peroksidasyonu ile inhi be 

olduğunu bildirmeleri , bizim bulgularımızı destekler 

niteliktedir . Enzim aktivitesinde azalmaya yol açan 

diğer bir faktör ise aterojen dietle beslenme sonucu 

artan kolesterol ve trigliseridlerin hidroliz ürünleri 

olan, esansiyel yağ asitlerinin deterjan görevi yaparak 

hücre membranını bozması olabilir. 

Na •-K+ATPaz'ın inhibe olmasında, aterojen diette 

bulunan D vitamininin etkisi ile doku kalsiyumunda artma

nın da rolü olabilir . D vitamini etkisi ile serumda 

kalsiyum düzeylerinin artması (Şekil 4) muhtemelen doku

larda da kalsiyum düzeylerini arttıracaktır. Gerçekten 

de aortada patolojik olarak diete bağ~ı kireçlenme odakla -
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+ + 
rı saptanmıştır (Resim 1 ve 2). Na -K ATPaz intrasellüle-r 

Ca+ 2 konsantrasyonunda (10- 7 M veya daha az) optimal 

akti vi te gösteren bir enzimdir ( 75). Ancak daha yüksek 

konsantrasyonlarda ca+ 2 iyonunun, fosforillenmiş enzim 

bil iği b ul d Na+ ile eş ne ag anma a yarışması nedeniyle enzim 

inhi bisyonu olduğu bildirilmiştir (97). 

Aterojen diet e.tkisiyle gliko ve sülfolipidlerde 

de ( Seramid-galaktoz 3 sülfat) · azalma saptanmış, bu azal-

ma yalnız sülfatidler için 

dokularda sülfatid içeriği 

arasında lineer bir ilişki 

sülfatidlerin bu dokularda 

düşünülmüştür (34,43). 

anlamlı bulunmuŞtur. Çeşitli 

ile Na+-K·+ATPa:z aktivitesi 

saptanmış olması nedeniyle, 

özgün bir rolü olabileceği 

artışına 

olarak sülfatid konsantrasyonunda artış olması, 

nik membran lipidlerini~ Na+ transportunda 

paralel 

bu anyo 

bi r rolü 

olabileceğini düşündürür (33) . Bizim çalışmamızda da· 

enzim aktivitesinde düşmeyle birlikte membran sülfolipid

lerinde azalma saptanması, bu lipidlerle enzim aktivitesi 

arasında lineer bir ilişki olduğunu bildiren literatür 

bulgularına uym.aktad ı r. Nitekim sül fol ipi d lerdek i azalma 

ile + + Na -K -ATPaz aktivitelerindeki azalma arasında 

p < 0.01 düzeyinde pozitif bir k~relasyon saptadık (r o.66). 
s 

Bulgularımıza göre, aterojen diete bağlı koleste

rol, TG ve FL gibi bazı ana lipid bileşikleri ve sülfatid 

gibi sekonder lipid bileşiklerindeki d~ğişikliğin, lipid

ATPaz etkileŞimini değiştirerek enzim aktivitesini boza

bileceği düşüncesi mantığa uygun görünüyor. Bunun sonu

cunda, ATPaz'ların büyük ölçüde s6rumlu Olduğu sinir 

dokusu membran po.tanf1fe1inin korunnıas:ı. · ve rı~rotransmi t .. 

ter salınma .sı gibi olayların da olumsuz yönde etkilene

rek, zamanla birçok metabolik ve fonksiy6nel bozukluklara 

yol açabileaeği ve dengesiz alınan be~in lipidlerinin, 

hassas kişilerde ateroskleroz için hazırlayıcı faktörler 

olabileceği kanısına varılmıştır. 
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0 Z E T 

Kolesterolle beslenmeye karşı oldukça dirençli 

olarak bilinen sıçanlarda yapılan araştırmalar, çoğunluk 

la diete bağlı serum lipid değişiklikleri aorta ve koro

ner arterlerle , karaciğer dokusundaki biokimyasal ve mor

fol6jik bozukluklar etrafında yoğunlaştırılmıştır. Buna 

karşılık J.ipidlerln tUrce ve miktarca en çok bulunduğu 

ve sinir iletiminde önemli fonksiyonu olan beyin dokusun

da, diete bağlı biyokimyasal değişiklikler yeterince a'raş

tırılmamıştır. Aterojen dietle beslenmenin, beyin lipid -
. + + +2 

lerı ve fosfolipide bağımlı Na -K ATPaz ve Ca -ATPaz 

aktiviteleri üzerine etkisiyle ilgili literatür bilgileri 

yoksunluğu bizi, diete bağlı olabilecek beyin lipid 

değişimlerinden bu transport enzimlerinin ne yönde etki

lenebilec~klerini araştırmaya yöneltti. Bu amaçla, 30 

adet genç eriş;kin Wistar tilril inbred albino erkek sıçan 

kullanıldı ve 16 1 sı deney, 14 1 u kontrol grubu olarak ay

rıldı. Deney grubu, D vit., kolesterol, kolik asid kat

kılı aterojenik dietle 3 . 5 ay süre ile beslendi . 

. . 
Aterojenik dietin etkileri serum ve beyinde bio-

kimyasal, aortada histopatolojik yönlerden incelendi . Se

rumun biokimyasal incelenmesi; bazı ana lipid bileş'ikle

r ı· , 1 i p o p r o t e in ve C a + 
2 dil z ey 1 eri n i n ö 1 ç ü 1 m e s i,y 1 e yap ı 1 -

dı. Beyinde ise; ana lip~d bileşikleri ile birlikte, 

s ere b r o z i d ve s U l fa t i d d Uz ey 1 e r i , s p on t an 1 :1,. p i d p e r ok si -

dasyonu ve ATPaz aktiviteleri öl9UldU. 

Aterojenik diet etkisiyle sıçanlarda beli.rgin bit" 

ağırlık azalması gözlendi. 
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Serum ve beyin lipid bileşiklerind~, serumda daha 

çarpıcı fakat aynı paralellikte 

Buna göre, serum total kolesterol, 

değişiklikler görilldü . 
+2 . 

TG ve Ca düzeylerin-

de artma, total FL'de azalma saptandı. Aterojenik diet, 

serum ADL'de ileri derecede artmaya, YDL'de azalmaya 

neden oldu . Beyin dokusu total kolesterol, TG'lerinde 

diete bağlı artma, total FL'lerinde azalma bulundu. Ayrı

c a b eyi n s e r e b r o z i d düz ey i n i n d i e t 1 e e t ki 1 e n m e· d i ğ i ,. buna 

karşılık 

spontan 

sülfatid düzeyinin azaldığı 

lipid peroksidasyonunda da 

bağlı artma oldu. 

saptandı. 

aterojenik 

Beyin 

diete 

Diet uygulaması beyinde membrana bağlı Na+- K+ATPaz 
+2 . 

ve Ca ATPaz aktivitelerinde kontrollere göre hemen 

hemen yarı yarıya azalmaya yol açtı. Çalışmamızın bulgu

larına göre aterojenik diet etkisiyle beyin transport 

ATPaz'larındaki inhibisyonun aşağıdaki faktörlere bağlı 

olabileceği dilşilnilldü: 

a) .Beyin kolesterolündeki artış ve fosfolipidinde 

ki azalışa bağlı kolesterol/fosfolipid oranı artışının , · 

membran akışkanlığını azaltması, 

b) Beyinde artmış olan lipid peroksidasyonunun, 

enzimlerin katalitik olar-ak etkin SH gruplarının oksidas

yonuna yol a~ması, 

c) Beyinde artmış kolesterol ve TG' !erin hidroliz 

ürünleri o lan EYA' nin deterjan g.ö revi yaparak ·hücre 

membranlarının yapısını bozması. 

d) D vitamini katılmış aterojeh diete bağlı yUk
+2 sek doku Ca unun fosforillenmiş ATPaz enzimine bağlan-

mad~ Na+ la yarışması. 
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Sonuç olarak, aterojen diete bağlı ba.zı ana lipid 

bileşiklerinde ve sillfatid gibi sekonder lipid bileşiğin

deki değişikliklerin, lipid - ATPaz etkileşimini değişti 

rerek enzim aktivitesini bozabileceği dUşünUldil. 

Böylece, büyük ölçüde ATP.az ' !arın sorumlu olduğu 

şinir dokusu membran potansiyelinin korunması ve nöro 

tra nsmi tter salınım ı g i b i olayların da olumsuz yönde et 

kilenerek, zamanla birçok metabolik ve fonksiyonel bozuk 

lukların oluşabileceği ve dengesiz alınan ·besin lipidle

rinin, hassas k;i.şilerde ateroskleroza zemin oluşturabi 

leceği kanısına varıldı. 
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SUMMARY 

A the rogenic diet-i nduc ed 1 ipid changes in ra ts, 

which are known rather resistant to cholesterol- feeding, 

have generally been examined in serum, liver, aorta and 

coronary arteries. Although lipids are most abundant and 

have many important functions in brain tissue, the effects 

of atherogenic diet in brain have not been satisfactorily 

investigated. Since the lack of correlation between the 

effects of atherogenic diet on brain lipids and the 
+ + 2+ pho spho li pi d-dep enden t Na K -A TPase and Ca ATPase, the 

present study has been undertaken in order to determine 

to which extent diet-induced possible lipid alterations 

might effect the transport enzymes in brain tissue. 

For this ptirpose, thirty male Wistar inb~ed rats aged 4-5 
' 

months, wer~ used. The .experimental group of 16 rats fed pellets 

supplemented wi th cholesterol, Cholic acid and vitamin D for three 

and a half months. The remaining rats served as control'ş. 

At the end of experimental period, serum and 

brain were assayed for biochemical analysis, aorta was 

examined for histopatological investigation. 

Serum was assayed for some .major lipid and lipo
+2 protein components and for Ca analysis. 

Cerebroaide sulphatide, spontaneous lipid 

peroxidation and ATPase aqtivities were determined in 

brain tissue. 

In the experimental group, there was a significant 

loss of weight arter three and a hal.f months. There was 

... :. 



a parallel change in major 

but the changes in serum 

striking. Total cholesterol 

63 

lipid components of brain, 

lipid components were more 

and TG contents were found 

to be increased both in serum and brain while the total 

PL level was found to be decreased in serum and brain. 

The serum LDL levels markedly 

ıevels decreased. Serum Ca+ 2 
ine reased, while the HOL 

levels also increased •. 

Additionally the cerebroside level of the brain was not 

influenced by the atherogenic diet, but a reduction in 

sulphatide level was observed. 

It was also observed that atherogenic diet, 

induced the increase in spontaneous lipid peroxidation 

in brain tissue . 

+ + The activities in membrane-bound Na -K ATPase and 
2+ Ca ATPase were depressed by about 50 % in the brains of 

rats fed atherogenic diet compared to controls. According 

to the resul ts of our study, we ha ve suggested tha t the 

inhibition of membrane-bound enzymes . may be resulted 

from the following mechanisms: 

a) Membrane-bound enzymes are sensitive to 

alterations in membrane fluidity, therefore, the increased 

cholesterol/PL ratio in the brain with the subsequent 

decrease in membrane fluidity, may depress ATPase 

activities. 

b) Di et-in duc ed li pi d perox.i da t 1 on may le ad to 

oxidation of -SH groups whi~h are essential for the 

catalytic action of the phospholipid dependent ATPase, 

with the resultant impairment of enzymes . 

c) The EFA, released from the hydrolysis of 

cholesterol and TG' s in bı:"ain, may serve as a detergent 

to disrupt cell membranes with the resultant decrease in 

enzyme activities . 
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d) Atherogenic diet- induced · high intraceııuıar 
+2 

Ca , may 
+ + . 

inhibit the Na -K ATPase activity by possibly 

competing with Na+ for binding to the phosphorylated 

enzyme compourıd. 

In conclusion, we have suggested that changes in 

major lipid components and minor components as sulphatide 

could distrupt enzyme activity by altering lipid ~ ATPase 

interactions. Thus, it was considered that the 

dysfunction in membrane potential and neurotransmitter 

release which are fundamental processes of membrane-bound 

ATPase system could produce many metabolic and functional 

abnormalities and the uncontrolled dietary lipid 

ingestion could be a predisposing factor for athero -

sclerösis. 
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