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1- GİRiŞ VE AMAÇ 

Diabetes mellitus glukoz homeostazisinin bozulması ile karakterize olmuş 
bir sendromdur. İnsüline bağımlı olmayan Diabetes mellitus (NIDDM)'a tip 2 
diabet de denir. Bu tip diabette insülin salgısı normaldir hatta insülin salgısı artabi-

lir. İntravenöz veya oral olarak alınan glukoz sonucunda artan plazma glukoz dü

zeylerine insülin cevabında azalma eşlik ader. Dokuların insüline olan duyarlılığı 
azalır. Böylece kan glukoz seviyesi hiperglisemik düzeye gelir. Glikozillenmiş he
moglobin (Hb Aıc) değerleri kandaki ortalama glukoz seviyesini gösterir. Aynı 
zamanda glikozillenmiş hemoglobin diabet hastalığında görülen komplikasyon 
Iardan bir tanesi olan nonenzimatik gli.kozilasyonun göstergesidir. Diabet hasta -
lığında görülen diğer bir komplikasyon serbest radikal oluşumunun artmasıdır. 
Bu da oksidatif stres ve lipid peroksidasyonun artmasına neden olmaktadır. 
Antioksidan olarak bilinen E vitamini, C vitamini ve glutatyon diabette artan 
oksidatif strese ve lipid peroksidasyona karşı hücreleri korumakla görevli
dirler(l2,3l,48) 

Daha önceki çalışmalarda diabette glikozillenmiş hemoglobin düzeyleri art
tıkça lipid peroksidasyonun arttığı ( 24 ) , yüksek dozda E vitamininin diabette art
mış olan glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini azalttığı ( 42) ,askorbatın diabette 
artmış kan glukoz düzeylerinde azalma sağladığı ve diabette gözlenen oksidatif stre
si azaltabileceği ( 68 )saptanmıştır. 

Çalışmamızda daha önceki çalışmalardan yola çıkarak tip 2 diabetli hastalarda 
antioksidan olarak hastaya verilen E vitamininin ve C vitamininin glikozillenmiş he
moglobine ve glutatyona olan etkisinin değerlendirilmesi ayrıca glutatyon ölçümle
rinde kapiller elektroforez tekniğinin kullanılmasını sağlamak üzere bir yöntemin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
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2- GENEL BİLGİLER 

1-TİP 2 DİABET VE NONENZİMATİK GLİKOZİLLENME 

Tip 2 diabet veya insüline bağımlı olmayan diabet(NIDDM)oldukça yaygın 
hastalıktır. American National Diabetes Data grubunun ortaya koyduğu bilgilere 
göre toplumun %5-lO'unu kapsayan yaygın bir hastalıktır. Bu hastaların %80 'den 
fazlası 40 yaşından sonra bu hastalığa yakalanmıştır ve hastalık asemptomatiktir. Şiş
manlık hastaların% 80'e yakınında berilgin bir faktördür( 46 ).Tip 2 diabetik hasta
ların periferik dokuları insüline duyarsızdır .İnsülin reseptörlerinin sayılarında ve/ 
veya afinitelerinde azalma vardır. Bu nedenle hastalarda insüline direnç gelişir. 

İntraselüler glukoz transportunda bozukluklar vardır.Glikoliz anahtar enzimlerinin 
sentezinde bozukluk vardır. Bunun sonucunda kan glukoz düzeyleri artar ( 3,14,17, 
18,42,46,54,65 ). Tip 2 diabette insülin salgısı normaldir ya da orta derecede 
artmıştır. Tip 2 diabetli hastalar diyetle ve ilaçla tedavi edilir.Normal glukoz plazma
da 140 mg/dl dir.Tip 2 diabette kas, karaciğer, yağ dokusu gibi organlarda insüline 
karşı bir direnç vardır.İnsülin cevabı eksik olduğundan hemen diabetin belirtileri 
ortaya çıkar ( 46,56,65). Diabette proteinlerin nonenzimatik glikozilasyonu ve ser
radikal üretimi artmaktadır( 42,66). Diabetik hastalarda doku hasarının proteinlerin 
( hem enzimlerin hem de yapısal proteinlerin) nonenzimatik glikozillenmesinden 
dolayı olduğu ileri sürülmektedir .Diabetik hastalardan izole edilen proteinler glukoz 
ile çapraz bağlıdır ve bu proteinler anormal fiziksel özellik gösterirler ( 14,18,54 ). 

Glukozun proteine bağlanması glukozun aldehid grubu ile Iizinin amino 
(NH2) grubu arasında Schiffbazı oluşumu ile şekil 1 de gösterildiği gibi açıklanabi
lir( 7 ,8,66 ). 
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Şekil 1 :Proteinlerin nonenzinıatik glikozillenme reaksiyonu 

Kararsız olan Schiff bazı şekil 1 deki birinci reaksiyona göre daha az tersinir olan 
ve Amadori çevrilmesi olarak adrand.ınlan bir reaksiyonla ketoamin yapılı Amodori 
ürününe dönüşür ( 6,7,8,65,66 ).Glikozillenmiş hemoglobin hemoglobinin J3 N- ter
minal pozisyonlarda glukoz ile oluşan bir Anıodori ürünüdür. Glikozillenmiş hemog
lobinin glukoz kısmı halkasal yapıdadır (7 ,9,66). 
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Şekil 2 : Amadori ürününün halkasal konfomıasyonunun oluşumu 
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Glukozun nonenziınatik olarak proteine bağlanması nonenzimatik glikozil
lenme olarak adrandınlır. Bu reaksiyon invivo ve invitro koşullarda gerçekleşebil
mektedir( 7,66 ). 

Biyolojik olarak ömrü kısa olan proteinlerden bu reaksiyon ile ketoamin ya
pılar oluşur.Bunlar erken glikozillenme ürünleridir. Uzun ömürlü proteinlerin keto
amin türevleri ise bir seri reaksiyonla ileri glikozillenme ürünleri olarak adrandın
lan maddelere dönüşürler. İleri glikozillenme ürünleri kahverenkli ve fluoresans 
özellik gösteriller. Bunların oluşumu tersinir olmadığından proteinlerin ömürleri 
süresince birikime uğrarlar( 6, 7). 

Amadori ürünü ~ ~ ~~ İleri glikozillenme ürünleri 

İleri glikozillenme ürünlerinin bir bölümü diğer proteinlerin molekülleri ara
sında çapraz bağ oluşumuna neden olur.Çapraz bağlanmanın iki adet glukoz mo
lekülü ile iki adet lizinin e-amino grubu arasında hetorosiklik kondensasyon ile 
olduğu in vivo ve in vitro olarak gösterilmiştir. Bu şekilde oluşan bir çapraz bağ 
bileşiminin (2-Furoil) 4 (5)-(2-Furanil)-1 H İmidazol (FFI) olduğu saptanmıştır 
(6,8,14 ). 

Protein 

1 
O N 

~+ 

O~ ~N 
~ Pralein 

Glukoz türevi çapraz bağ 

Şekil 3 ( 2-Furoil) 4 (5 )-( 2-Furanil )-1 H İmidazol ( FFI) 

Proteinler ile karbohidrat molekülleri arasında nonenzimatik olarak gerçekle
şen ve renkli fluoresans özellikli maddelerin oluşumu ile sonuçlanan glikozillenme 
reaksiyonları Maillard reaksiyonları olarak bilinir ( 8 ). Proteinlerin nonenzimatik 
glikozilasyonu ve bunu takiben proteinlerin çapraz bağ oluşumu glukozun fizyolojik 
konsantrasyonlardan yüksek olduğunda oluştuğu yapılan son çalışmalarda gösterildi 
( 14,69 ). 

Erişkin insan eritrositlerinin başlıca hemoglobini olan Hb A 'nın glikozillenmiş 
komponentleri sırasıyla HbAıa ,HbAıh ve HbAıc olarak isimlendirilir (28,60). Gliko
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zillenmiş hemoglobin 4-8 haftalık kan glukoz düzeyinin dolaylı olarak ölçülmesini 
sağlar.Glikozillenmiş hemoglobin değeri kısa süre önce yenen yemeklerden etkilen
mez. Yarılanma ömrü 60 gündür ve diabetik hastaların uzun süreli takibinde 
önemlidir ( 18,19,28,46,54,53,58). Diabetik hastaların eritrositleri azalmış yaşam 
süresine , aşın agregasyona , membran fosfolipid simetrisinin değişmesine ve en -
dotel hücrelerine kuvvetli yapışma özelliklerine sahiptir ( 24 ). Diabet hastalığında 
komplikasyonların gelişmesinde oksidatif stresin katkısı fazladır(33, 65 66,68).0k
sidatif stres antioksidan sistemdeki zayıflama veya serbest radikal oluşumundaki 
artma ile meydana gelebilir (3,17,42,33,37,56,65, 66,68). Diabette serbest radikal 
üretimindeki artış birçok yoldan ortaya çıkar.Bunlar sırasıyla 
-Glukozun otooksidasyonu ve proteinlerin glikozillenmesi( 65,68 ). 
-Kısmen kararsız metallerin varlığı. 
- Monositlerde süperoksid üretiminin artışı. 
-Antioksidan savunma sistemlerinde yaygın bozukluk. 
-Serbest radikallerin uyardığı doku hasarına karşı dirençte azalma meydana gelme-
sidir( 68 ). 

Diabette hiperglisemi protein glikozillenmesi ile oksidatif hasara neden olan 
reaktif oksidantların oluşumu ile ilgilidir ( 15 ).Beslenme dengesizliği,çevrede bulu
nan fiziksel ve kimyasal maddelere maruz kalınması, yorucu fiziksel aktiviteler, yara 
ve kalıtsal düzensizlik gibi durumların sonucu olarak oksidatif stres oluşur (12 ).Ok
sijen birçok hayati metobolik reaksiyonlar için gereklidir. Süperoksid radikali,hidro
jen peroksid,hidroksil radikali , tekil oksijenin hücre içinde veya hücre hücre dışında 
metabolik olarak üretilmesi oksidatif stres olarak adrandınlır. Metabolik aktivite 
hücrenin yapısal organizasyonunda oksidatif stresin yan etkilerini önleyebilir veya 
kontrol edebilir. Bir organ veya organlar sisteminin oksidatif strese karşı olan duyar
lılığı antioksidant özellik gösteren faktörler ve oksidatif stres özelliği gösteren fak
törler arasındaki dengeye bağlıdır. Oksidatif stres hücre hasarlarına yol açar. Memb
ran yağlarında serbest radikallerin neden olduğu peroksidatif hasarların hücre 
hasarları ile ilgili olduğu düşünülür ( 12,21,39,40,51 ). Serbest oksijen radikali 
(SOR) hidroksil radikali,hidroperoksid radikali ve hidrojen peroksidtir ( 4,21, 39,40, 
51 ). Hücrelerde serbest oksijen radikali oluşumuna karşı süperoksid dizmutaz ile 
enzimatik olarak engel olunur ( 1,39, 40, 57).Aynca bu radikallere karşı enzimatik 
olmayan yolla vitamin E ve diğer antioksidanlar ile hücrelerde mücadele edilir. Bun
lar radikalleri yok ederler. Serbest oksijen radikalleri artışı oluşum hızındaki artış 
veya savunma mekanizmasındaki azalmaya bağlıdır. Serbest oksijen radikalleri 
diğer reaktif bileşiklerden direkt veya indirekt olarak oluşur. Membranlar çok doy
mamış yağ asitlerinden zengindir.Serbest radikaller membranları oksidasyona has-
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sas kılar ve lipid peroksidasyona neden olurlar ( 4,39,40,51,12,15,23,32,41). Lipid 
peroksidasyon membran geçirgenliği ve fonksiyonu üzerine zararlı etkiye sahiptir. 
Eğer lipid peroksidasyon olayı son bulmazsa lipid peroksidasyon olayı hücre 
zannın hasar görmesi ve yıkıcı lizozomal enzimlerin serbest kalması ile devam 
eder. Hidroperoksidler , aldehidler ve epoksidler gibi lipid peroksidasyon ürünleri 
önemli proteinler,enzimler ve nükleik asitlerle tepkimeye girebilir. Bunun sonucu 
hücrede geri dönüşümü olmayan hasarlar meydana gelir.Böylece hücre hastalık ve 
hasarlara karşı açık hale gelir ( 12,62 ). Plasma lipid peroksid düzeylerinin diabet
lilerde arttığı , doku ve organlar üzerine bazı toksik etkileri olduğu rapor edilmek
tedir ( 3,17,18,62,65) . Diabetlilerde lipid peroksidasyonuna karşı eritrositlerin 
duyarlılığının arttığı. ve artan plasma lipid peroksid düzeylerinin eritrosit memb
ran lipidlerinde peroksidatifyıkıma neden olduğu belirtilmektedir( 18,35,62,65). 

Çeşitli araştırıcılar diabetik bireylerde eritrosit glutatyon düzeylerinin azal
dığını( 35 ),diabette glutatyon peroksidaz aktivitesinde azalma olduğu ve eritrosit 
lipid peroksidasyonun arttığını( 62 ),eritrosit membranında lipid peroksidasyon so
nucu oluşan hasar derecesinin glikozillenmiş hemoglobin düzeyleri ile anlamlı de
recede uyum gösterdiğini belirtmişlerdir ( 24 ). Diabetiklerde hepatik glutatyon 
düzeylerinin normal veya hafif azalma olduğu ifade edilmiştir ( 37 ,62 ). 

Birçok çalışmalarda in vitro şartlarda hidrojen peroksid ile muamele edilen 
diabetik hastaların eritrositlerinin lipid peroksidasyona daha duyarlı olduğu göste
rilmiştir( 22,24,25 ). Aynca in vitro glukozun yüksek konsantrasyonlarında ( 45m.M) 
MDA'nın proteinlerin yapısını değiştirdiğini, antijen - antikor birleşmesi ile bunla
rın dokuda biriktiği ve kısa süreli doku hasarına neden olduğu bulunmuştur ( 33 ). 
Hücrede oksijen ve onun aktif yan ürün1erine karşı antioksidan savunma sistem
leri mevcuttur( 12,31,48 ).Hücre oksidatif steresin yok edici etkilerine karşı hücre 
elemanlarını şu şekilde korur. 
1) Askorbik asit,indirgenmiş glutatyon ve diğer indirgeyici ajanlarla oksidantlar ve 
okside edici ajanların direkt ilişkisi sonucu. 
2) E vitamini,askorbik asit, fY-karoten, süperoksid dizmutaz ile serbest radikalin ve 
tekil oksijenin ortadan kardınlması sonucu. 
3) Glutatyon peroksidaz ve katalaz aktivitesinin yardımı ile hidroperoksidlerin azal
tılması( 1,12,22) 
4) Çeşitli keratörler yardımı ile geçiş metallerinin birleştirilmesi yada ayrılması. 
5) Aktif oksijen türlerinin hücre elemanları ile reaksiyonunun önlenmesiyle. 
6) Metabolik aktiviteleri yardımı ile hasarların azaltırması. 

Yağda çözünen vitaminler A,D,E,K olmak üzere 4 vitamindir.Bu dört vitamin 
isoprenoid bileşikleridir ( 4,39,40,63 ). 
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E VİTAMİNİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
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Şekil 4 : cx- tokoferol (E Vitamini) 

E Vitamini antioksidan olarak rol oynar.Özellikle membran lipidlerinde çok 
doymamış yağ asitleri üzerime peroksidlerin etkilerini önler(l ,4,12,21 ,23 ,31,35, 
38, 39,40). E vitamininin kimyasal adı cx--tokoferoldür. 1936' da yapısı aydınlatıl

mıştır. Kristalize yapıya sahiptir. E vitamininin sekiz şekli vardır .En aktif şekli cx
tokoferoldür (4,12,21,31,39,40,46 ). 
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Tokoferol 

Alfa 
Beta 
Gamına 

Delta 

Tokotrienoller 
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-H 
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-CHJ -CHJ 
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Şekil 5 : Diyetsel önemi olan ve doğal meydana gelen tokoferoller. 

Herbirinde 6 hidroksikroman çekirdeği bulunur.Tokoferoller 16 karbonlu 
doymuş karbon zincirinden üretilmişlerdir. Tokotrienoller 16 karbonlu doymamış 
zincire sahiptir. Tokoferoller 2.,4.,8.karbonda olmak üzere 3 chiral merkeze sahip
tir.Tokol Rı, Rı, R3 de hidrojen atomlarına sahip tokoferoldür. Tokoferol metillen
miş tokoller gibi görünmektedir ( 4 ).E vitamini viskostur ve ısıya dayanıklıdır. 
Ultraviyole ışınlar veya oksijen ile kolayca oksitlenir( 4,39,40). 

E vitamini ince bağırsaktan diyetteki lipidler ve diğer yağda çözünen vita
minlerin yanı sıra serbest tokoferol olarak da sindirilir. E vitamini şilomikronlarda, 
lenfatik sistemde transport edilip karaciğerde saklanır ( 31 ). E vitamini vucutta 
sentez edilemez. İnsanda plazma membranlannda , mikrozom ve mitokondrinin 
fosfolipidlerinde ve plazmada E vitamini düzeyleri şunlara bağlidır ( 52 ). 
1) E vitamininin biyolojik aktif tüketim miktarına 
2)Diyetteki antioksidan ve prooksidanlann düzeylerine 
3 )Diyetsel selenyum yetmezliğine 
4)E vitamini gerektiren diğer faktörler ve sülfür aminoasidinin diyetsel alınımı

na bağlıdır. 

C VİTAMİNiNiN GENEL ÖZELLİKLERi 

C vitamini suda çöZÜtlen bir antioksidandır. Vücutta bir çok olayda ge
nel bir indirgeyici ajan kaynağıdır.Hidroksilasyon reaksiyonlarında gereklidir (4,39). 
C vitamini eksikliğindeki hastalıklar ilgili dokuların degenerasyonu ile karakterize 
dir ( 4,21,34,39,40,48).C vitamini sentezi için L-Gulonolaktonu 2 ketogulonoJak:tona 
çevirmeye ihtiyaç vardır.Gerekli enzim insanda eksik olduğundan C vitamini insan
da sentez edilemez ( 4, 40 ). 
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Şekil 6 : 

Askorbik asid ve L dehidroaskorbik asid insanda denge durumundadır( 4 ,34 ). 
Askorbik asid 6 karbonlu enediol laktan ( ketolaktan) dır.Aynı zamanda glukozun 
konfigurasyon benzeri olan bir yapıya sahiptir ( 4 ). 
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Şekil 7: 
Biyolojik fonksiyonlar askorbatın büyük miktarlarını gerektirir.Diyetsel C vi

tamini alınımı ile plazma C vitamini miktarı pozitif korelasyon gösterir. Plazma C 
vitamini düzeyleri mevcut doku C vitamini miktannın berilticisidir.Eritrositlerdeki C 
vitamini plazmadaki C vitamini düzeylerine benzerdir ve C vitamini alınımı ile kore
lasyon içindedir. Lokositlerdeki C vitamini plazma C vitamini düzeylerinden çok 
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doku C vitamini düzeylerinin daha iyi bir berilticisidir( 34 ). C vitamini ısıya daya
nıksızdır. C vitamininin emilimi incebağırsaktan olmaktadır. Bu emilim taşıyıcı 

araçlar aracılığı ile olan yöntemdir.( Carrier mediated process ).Bu yöntem luminal 
yüzeyde sodyumu gerektirir( 4,39,40). 

C vitamini indirgeme gerektiği zaman indirgeyici olarak reaksiyona girer ve de
hidroaskorbik aside okside olur (4,39,40 ).C vitamini serbest L-askorbik asit (AA), 
serbest radikal olan dehidro L-askorbikasid (DHX) ve monodehidro L- askorbik asi
din (A) hepsini kapsayan bir redoks sistemidir.Plazma ve dokulardaki C vitamininin 
% 90-95' i askorbik asit (AA),% 5-IO'u okside formu olan debidroaskorbik asid 
( DHA) şeklindedir. C vitamininin idrar ile atılımı C vitamini tüketildiği zaman 
saptanamayacak kadar azdır. Elbetteki askorbat metabolitleri sürekli idrar ile atıl
maktadır. C vitamininin idrar düzeyleri C vitamininin diyetle alırumının yansıtıcısı
dır( 34). 

GLUTATYONUN GENEL ÖZELLiKLERİ 

SH 

1 

" ı~ ı C CH N 

/ ""' / ~ / """ CH2 N C CH2 

c1

H2 ~ g loo-
HJ-NH3 

1 oC 0 

İnsan ve birçok türün hemen hemen tüm hücrelerinde bulunan glutatyon, me
tabolizmada önemli rol oynayan bir tripeptitdir.Hücre içinde yer alan önemli fonksi
yon1arı şunlardır( 4,21 ,39,40 ). 
1) Hücre zarlarından aminoasitlerin hücre içine taşınması. 
2) Koenzim olarak enzim yapısına katılmak. 
3) Proteinlerdeki sülfhidril grublarını korumak. 
4) Peroksid, ~erbest radikaller ve reaktif toksik ara maddelerin zehirsizleştirilmesi. 
5) Sistein deposu olarak hizmet eder. 
6) Glutatyon redoks olayının regulasyonunda çok önemli rol oynar ve oksidatif 
streste hücreleri hasara karşı korur. Oksitleyici maddelerin kendileri indirgenirken 
glutatyon yükseltgenir. Yükseltgenmiş glutatyon safra tarafından Vficuttan atılırlar. 
Bu yükseltgenmiş glutatyonu minimuma indirgemek için yapılan uygulamadır( 4,40, 
37' 48,39 ). 
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Glutatyoıı metabolik stresin iki çeşidine karşı koruma sağlar ( 63). 
1) Birçok maddeler noneıızimatik olarak indirgenebilir. ör: Peroksidler ve serbest ra
dikaller gibi . Serbest radikaller oksidasyon şartlan altında hücrede birikebilir. 
2) Glutatyon S transferazın geniş çapta dağılmış fonksiyonları vardır. Bu enzim bir
çok maddelerin detoksifikasyonunda rol oynar.Ör: Ksenobiotikler (56,59,63 ). Kse
nobiotikler endojen olmayan yabancı organik moleküllerdir ( 56,63 ). 

y-Glu xo Y-Glu Glu+Gly 

~ 1 L 1 / RX+Cys-SH R-S-Cys ) R-S-CH2 
1 1 1 
Giy Gly H-C-NH2 

1 

coo 

Glutatyon R-Sistein konjugat 

RX : Ksenobiotik gibi yabancı organik molekül 
Şekil 9: 

CoA-SH 

R-S-CHz 
1 

H-C-NH-Ac 
1 

coo 

Merkapturik asid 

Merkaptürik asid daha fazla ÇöZÜllür özelliğe sahiptir. Glutatyoııuıı daha az 
toksik türevidir ve idrar ile atılır. Glutatyona ait tiol grublan oksidatif strese karşı 
başlıca koruma mekanizmasında yer alırlar. ör : Glutatyon indirgenmiş durumda 
proteindeki sistein tiol grublarının korunmasında rol oynar.( 37,63). 

s SH y Glu-Cys-Gky 
/ / 1 

Protein + 2y Glu-Cys-Gly Protein + s 
~s 1 \ 1 

SH SH s 
1 

(GSH) y Glu- Cys -Giy 

Şekik 10: ( GSSG) 

Pankreas f3 hücrelerindeki mevcut GSH miktarı toksik maddelerden ve de
generasyondan korumada etkilidir ( 20 ). 
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İDEAL ANTİOKSİDANLARIN ÖZELLİKLERİ 

1) Vucutta yeterli miktarda olmalı. Birçok radikalin yarılanma ömrü kısadır ve sa
dece kısa mesafede vücutta yayılabilir. Herhangi bir antioksidanın reaksiyona gir
me olasılığı bu antioksidanın vücuttaki konsantrasyonuna bağlıdır. 
2)Antioksidan birçok yükseltgeyici moleküllerle reaksiyona girebilmelidir. İdeal 
antioksidan çeşitli serbest radikallerce oksitlenmelidir. Süperoksid dismutaz bu açı
dan yetersizdir. 
3) Dokular arasında birikmeye elverişli olmalıdır.Antioksidanlar dokular arasında 
olmalıdır ve buralarda birikmelidir.Dokular arası bölgelerin korunmaya ihtiyacı 
vardır( 48). 
4) Miktarı uygun olmalıdır.Antioksidanların tüm hayvan türlerinde sentezlenerek 
veya diyetle alınarak uygun miktarlarına ulaşılmalıdır. 
5) Regenerasyon için uygun olmalıdır. Antioksidan radikalleri indirgeyerek kendisi 
yükseltgenir ve antioksidan fonksiyonu yapamaz. O yüzden antioksidan oksitlendiği 
zaman tekrar eski haline gelmelidir. Bunun içinde biyolojik açıdan uygun bir indir
geyici mekanizmanın olması gerekir. Bu özel bir enzim veya direkt kimyasal yolla 
olabilir. 
6) Böbrekler tarafından tutulmalıdır. Komponentler böbrek glomerüllerinden filtre 
edilince reabsorbsiyon için uygun olmalıdır.Aktif reabsorbsiyon olmadığı zaman 
fazla üriner kayıplar olur.Glutatyon böbrekler tarafından reabsorbe olur.Bunun so
nucunda glutatyonun üriner kaybı önlenmiş olur .. 
7) Toleransı ve toksitesi olınamalıdır.Antioksidan reaksiyondan önce ve sonra ide -
al antioksidan toksik olmamalıdır ( 48 ). 

E VİTAMİNİ, C VİTAMİNİ VE GLUTA TYONUN ANTİOKSİDAN 
ÖZELLİKLERİ VE BİRBİRİ İLE OLAN iLİŞKİLERi 

E vitamini antioksidan olarak membranlarda lokalize olmuştur.E vitamini hüc
hücrenin ve hücre alt birimlerinin membranlarını endojen ve eksojen serbest radi -
kallerden korur ( 41,38,39,40,55,61,63). E vitamini plazma membranlarmı serbest 
radikallere karşı korumada birinci sırada yer alır ( 4,12,31,32,38,40,63 ).Glutatyon 
peroksidaz serbest radikal oluşumunu önler ve savunma sisteminin ikinci kademe
sinde yer alır. Selenyum glutatyon peroksidaz enzim.inin sistein aminoasidine bağla
nır. Sonuçta selonosistein biçiminde glutatyon peroksidaza kovalent bağlanmış 
olur(30) 
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HSe-CHı-CH-COO 

1 

NH3 Selenosistein 

E vitamini eksikliği olduğu zaman in vitro hidrojen peroksid ve diğer okside 
reaktiflerin varlığında eritrositler nornıale göre daha fazla yıkılırlar ( 13,63 ).Bunun 
sonucunda oksidatifhemolize karşı eritrositlerin duyarlılığı artar ( 13,35,63 ). 

Lipid peroksidasyonu hidroksil radikallerin zar fosfolipidlerindeki çok doyma
mış yağ asitlerinin a metilen grublarından bir hidrojen atomu uzaklaşması ile baş
lamaktadır (31 ). 

Birinci reaksiyon: 

'OH+ LH > HıO + I.: 'OH-+ Hidroksil radikalleri 
LH --+ Çok doymamış yağ asidi 
L" --+ Lipid radikali 

Bu reaksiyon sonucu oluşan lipid radikali molekül içi çift bağların değişikliğe 
uğraması ile dien konjugatına dönüşmektedir. Daha sonra dien konjugatının mole
küler oksijen ile etkileşmesi ile lipid peroksid radikali meydana gelmekte , bu lipid 
peroksid radikalinin de diğer çok doymamış yağ asitlerinden hidrojen atomu alma
sıyla lipid hidroperoksidleri oluşmaktadır ( 31 ). 

İkinci reaksiyon: 

L' + 02 > LOd ( 2 ) LOO"--+ Lipid peroksid radikali 
Üçüncü reaksiyon: 

LOd + LH--> LOOH + L ( 3 ) LOOH --+ Lipid hidroperoksid 

Lipid hidroperoksidlerinin de etan, pentan gibi gazlara, aldehidlere ve diğer 
karbonil bileşiklerine parçalanması ile lipid peroksidasyon son bulmaktadır (12,31). 
E vitamini yukarıda anlatılan 3. reaksiyonu inhibe eder ve lipid peroksidasyonu 
durdurur. Bu 3. reaksiyona etki etmesinin 3 nedeni vardır ( 31 ). 
1) 3 nolu reaksiyon lipid peroksidasyonunda yavaş olan basamaktır. 
2) peroksid radikalleri diğer m.akromoleküllerin çoğundan ör: Çok doymamış yağ 
asidinden daha hızlı bir şekilde E vitamini ile reaksiyona girer. 
3) E vitamini ve diğer fenoller 1 ve 2 nolu reaksiyonun zayıf inhibitörüdürler. Çün
kü bunlar 'OH gibi başlatıcı radikaller ile oksidlenebilen substratlara tam etkin de -
ğildirler. E vitamini alloksil radikal ( LO') ve lipid peroksil radikalinin ( LOO) or
tamdan uzaklaştınlmasını üstlenir ( 31, 40 ). 
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ROO + Toc OH-- ROOH + Toc O~ 
ROO + Toc o· ROOH + Serbest radikal olmayan ürün 

Toc Cf ~ Tokoferoksil radikali 
ROC1 ~ Peroksil radikali 

Böylece bir E vitamini ile iki peroksil radikali tüketilmiş olur. Oluşan ve ser -
best radikal olmayan ürünün ikinci hidroksil grubu glukuronik asid ile konjuge edi
lir ve safra ile atılır ( 31,40 ).Hücrede biyolojik fonksiyonların devamı için okside 
olan E vitamininin hepsinin yeniden eski haline gelmesi lazımdır ( 4,12,21,31,39, 
40,63 ).Askorbat ve glutatyon olduğu sistemde önemli derecede E vitamini regene
re olur.Okside E vitamininin indirgenmiş E vitaminine dönmesi sağlanır(l 1,31,34, 
48). 

LOOH Askorbat 

Semidehidroaskorbil radikal 

Şekil 11 : oo-tokoferoksil radikalinden oc-tokoferolünün askorbat aracılığı ile 
regenerasyonu. Bir elektron oc-tokoferol redoks siklüsü ( 31 ). 

Protein denatürasyon sisteminde E vitamininin regenerasyon çalışmaları ve 
kinetik analizleri ile askorbatın E vitaminini enzinısiz mekanizma ile regenere etti
ği ortaya çıkanlmıştır. Glutatyon ise E vitaminini enzimatik mekanizma ile regenere 
etmek:tedir.İnvivo çalışmalarda C vitamininin membrana bağlı okside olmuş E vita
minini regenere ettiği rapor edilmiştir ( 31 ). 
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/ GSH 

ısıya hassas faktör 

112 GSSG 

Şekil 12 : Bir ısıya hassas faktör (serbest radikal redüktaz ) yardımı ile to-
koferoksil radikalinden oo- tokoferolün GSH bağımlı olarak yeniden kazanılınası(3 l ). 

E vitamini ile ilgili yapılan çalışmalarda E vitamini yokluğunda strepto
zotosin ile diabetik yapılan sıçanlarda lipid peroksidasyonun arttığı ( 15,67 ), E vi
tamininin yüksek dozlarının ( 600 mg/kg) glikozillennıiş hemoglobin düzeylerin
deki artışı baskıladığı ( 42) ve E vitamininin lipid peroksidasyonu azalttığı bulun
muştur ( 36,43,55,61). Diabetik insanlarda plazma E vitamini düzeylerinin normal 
insanlara kıyasla daha yüksek olduğu beriltilmiştir( 64 ). 

Eritrositlerde E vitamininin koruyucu etkileri belirtilmiştir. E vitaminini taşı
yan eritrositlerin yaşama süresi E vitaminini taşımayan eritrositlere göre daha fazla 
olduğu , eritrositlerdeki E vitamini azalınca eritrositlerin viskositesinin arttığı ve 
membran akıcılığında değişiklik olmadığı rapor edilmiştir( 27 ). 

Diabetiklerde eritrosit E vitamini miktarının artışı plazmadaki E vitamini ar
tışına bağlıdır. Diabetiklerde E vitamini İhtiyacının artışı eritrositlerdeki E vitamini 
miktar artışı ile kendini gösterir.Diyabetiklerde E vitamininin artış mekanizması bi
linmemektedir.( 27,62 ).Diabette askorbatın azalması ve dehidroaskorbatın artması 
askorbatmetabolizmasının bozukluğunun belirtecidir. (12,11,34,68). Plazmada bir 
serbest radikal üretim kaynakları meydana geldiği zaman mevcut askorbatın hepsi 
oksitlenene kadar lipid peroksidasyon meydana gelmez( 68 ). Askorbatın etkileri 
araştınlmış ve yüksek dozda askorbatın oksidatif steresi azaltmada yararlı olabile
ceği bildirilmişti( 68 ). Bununla beraber askorbatın serbest radikal üzerine antioksi
dan etkisinin yanında askorbatın prooksidan etkiside vardır( 16,34,68 ). Diabette 
DHAA I AA oranı oksidatif stresin belirleyicisi olarak kabul edilebilir ( 68 ). 
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Demirin katalizlediği peroksidatif reaksiyonlar diabet hastalığında artmaktadır. Oral 
askorbat alınımı Fe absorbsiyonunun artışına sebeb olabilir. Fe'in fazla yüklenmesi 
durumunda askorbat zararlı olabilir Askorbik asid protein kompleksinden Fe ve Cu 
gibi geçiş metallerinin salıverme kapasitesini veya geçiş metallerini indirgeyerek 
tutma mekanizmasını içerir. Geçiş metalleri serbest radikalin sebeb olduğu peroksi
datif doku hasarının başlaması ve yayılmasında başlıca rolü oynar. Askorbik asid 
varlığında aşın demir yükleniminin domuzlarda mikrozomal lipid peroksidasyona 
sebeb olduğu gösterildi ( 22, 4 7).Adrenal, böbrek ve karaciğer gibi memeli doku -
lannda peroksidler aşağıda gösterilen enzimatik yolu izleyerek detoksifiye 
edilirler( 1 1 ). 

Peroksitler (" RO' ) 
ROO' 

ROH 

Askorbat 

SDHA 

NAD 

SDHA redüktaz 

NADH 
Şekil 13 : Peroksitlerden türemiş oksiradikal Uzerine askorbatın yok edici 

etkisi semidehidroaskorbat redüktaz enzimi ile SDHA' askorbata çevrilir.(11) 

Bu yolla askorbat radikali ( SDHA) askorbata indirgenir. SDHA'insülin üre
ten pankreasın J3 hücrelerini tahrib eder , eritrositleri parçalar . SDHA normal 
bireylerin kanında bulunmasada diabetlilerin kanında yüksek düzeydedir.Diabetik 
bireylerde hiperglisemi görülmeden önce bile SDH.A: yüksek dfizeydedir. Çünkü 
oksidatif metabolitler hastalıklara yol açarken askorbatın bu metabolitle ilişkisi 
sonucu askorbat semidehidroaskorbata yükseltgenir( 11,34,48 ). 

E vitamini ve C vitamini arasındaki ilişki çok karmaşıktır. C vitamininin E vi -
tamini üzerine olan etkisi C vitamininin antioksidan özelliği yada E vitamininin 
regenerasyonundaki rolü olarak yorumlanabilir. Askorbik asid ve bazı indirgen 
sistemler tokoferoksi radikallerini tokoferole indirgeyebilir. alfatokoferoksikuinon E 
vitamininin dokulardaki en önemli yükseltgenme ürünüdür . E vitamininin anti
oksidan özelliklerinin korunmasında ve E vitamininin regenerasyonunda C vita
mini gereklidir. Bu C vitamininin E vitamini üzerine olan sinerjik etkisini tanımlar 
(12). İn vitro çalışmada C vitamininin E vitamini üzerine etkisi bulunmuştur .İn vi -
vo bu etkinin olup olmadığı bilinmemektedir( 12,31 ).C vitamini ve diğer indirgeyi -
ellerin C vitamini tüketilene kadar a-tokoferol radikali oluşumunu engellediği ra
por edilmiştir(12).Diyetle C vitamini ahmmında plazma C vitamini dfizeyi yükselir. 
Bu da E vitamininin dokulardaki dÜZeyini yükseltir(l 2, 11). Glutatyon peroksidlerin 

-16-



indirgenmesini ve toksik etkilerine karşı koruma sağlar( 44,45 ). Bu reaksiyonu glu
tatyon peroksidaz enzimi katalizlemektedir( 41,5,39,44,45). Glutatyon peroksidaz 
sitozolik bir enzimdir ve aşağıdaki tepkimeyi katalizler.( 4,39 ). 

Glutatyon 

Peroksidaz 

ROOH + 2 a Glu-Cys-Gly 

1 

---- a Gly-Cys-Gly + HıO + ROH 

1 

SH s 
1 
s 
1 

a Glu-Cys-Gly 

(GSH) ( GSSG) 
Şekil 14: 

Erişkinlerde 60 yaşından sonra kandaki Se miktarı azalır buna bağlı olarak 
glutatyon peroksidaz aktivitesi azalır. Böylece hücrede toksik olan peroksidler bi
rikir( 22,56 ). Glutatyon peroksidaz ve E vitamini ortaklığı antioksidan etkiyi kuv
vetlendirir( 31 ). 

2 GSH + HıOı ----GSSG + 2 HıO 

Şekil 15: 

Eritrositleri heınolize karşı korumada bu tepkime çok önemlidir. Bu tepkimeyi 
glutatyon peroksidaz enzimi katalizler. Hı02 aktivitesi ile organik peroksidlerin 
etkinliği artar. Eritrositlerde Hı02 birikmesi eritrositlerin yaşam süresini azaltır. 
Glutatyon hemoglobindeki demirin + 2 durumunda kalmasını sağlar. Hemog
lobinin methemoglobine yükseltgenme oranının artması ile hemoglobinin yükü 
arttığı için eritrosit yapısında değişiklik olur. Membran zayıflar, hemolize karşı 
hassas hale gelir ve eritrosit hemoliz olur. İdrarda hemoglobin miktarı arttı
ğı için idrar siyah renkli olur( 4,21,39,40,63 ). Kronik diabet durumu glutatyon 
peroksidaz aktivitesindeki değişiklik ile ilgilidir( 19 ). Glutatyon peroksidaz E 
vitamini ile beraber vücudun peroksitlere karşı koruma sistemini oluşturur( 19 ,56). 
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Sitoplasma 
Membran 

112GSSG 

GSH~? 

PHGPx 

PHGPx ~ 
~ 

lnaktivasyon~ . / 
Lipid peroksidasyon -""""---- LO' ~ LOOH LOH 

"'11111 LOO' v -TH 
t~'-T 

LOH 
t...OC>f~ 

Şekil 16 : Biyolojik membranlarda a-tokoferol ( a-TH ) ve fosfolipid hidrope
roksid glutatyon peroksidaz (PHGPx ) arasında tanımlayıcı oksidan ilişki (31 ). 

Glutatyon redüktaz bir flavoproteindir ve FAD içerir.Eritrositlerden H202'nin 
uzaklaştınlması sırasında okside olmuş glutatyonun tekrar indirgenmesini kataliz
ler.Bu indirgenme için gerekli NADPH pentoz fosfat yolundan sağlanır( 40 ). 

Dokularda glutatyon dfizeylerindeki bir azalma diabetik oksidatif stresin 
artmasının bir belirtisi olarak göz önüne alınır( 11,20,34). Diabetiklerde hepatik 
glutatyon konsantrasyonu normaldir. Oksidatif streste glutatyon normaldir. Oksidatif 
streste glutatyon yükseltgenir. Glutatyon metabolizmasında meydana gelen bu deği
şiklik sonucu glutatyonun safra ile atılımı bariz biçimde azalır.y-glutamil siklüsünün 
aktivitesinin artması sonucu diabette safra yolu ile glutatyon atılımının azaltılması 
mümkündür. Safra ile glutatyon atılımının azaltılması ve GGT ( Gama Glutamil 
Transferaz ) aktivitesinin artmasının kombine etkisi ile diabette glutatyonun normal 
olabileceği bildirilmiştir( 3 7, 41, 44 ). Diabetik sıçanlarda kan glutatyon düzeylerinde 
azalma gözlenmiştir( 20 ).Ayrıca diabetik hastaların eritrositlerinde glutatyon dtiZey
lerinin normale göre daha düşük olduğu, hepatik glutatyon düzeylerinin normal ol -
duğu veya hafif azalma olabileceği bildirilmiştir ( 37 ). 

Diabetiklerde MDA dtiZeylerinin oksidatif streste berilgin şekilde arttığı ( 37 ), 
diabetiklerde kanda düşmüş olan glutatyon düzeylerinin tedavi sonucunda normal 
düzeye geldiği ( 2) ve glutatyonun 2 mM dan fazla olduğunda sadece OH 'i edici 
değil aynı zamanda 02 üretimini engellediği ifade edilmiştir( 50). 
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.. 
GSH GSSG GSH GSSG 

Av ) AH v > 

.Y\ ~~ 
AH2 

02 02 02 02 

H202 

OH 

+ı 
Fe-EDTA ~--

+3 
Fe-EDTA 

(Yüksek Konsantrasyonda) ------GSH GS" 

v '> H20 

Sekil 17 : F~~EDTA varlığında GSH' ın yüksek konsantrasyonlarında 0

0H 'i 
üzerine olan etki mekanizması. Alf ~ Alloksan radikali ( 50 ) 

Glutatyonun koruyucu fonksiyonlarından sahip oldukları -SH grubları sorum
ludur(29).Diabetik hastaların eritrositlerinde glutatyon peroksidaz aktivitesinin yük
sek olduğu ve idrarda selenyum artışının olduğu beriltilmiştir( 56). GSH'm antiok
sidan etki gösterebilmesi için 0,01 µg/mg E vitaminine gerek olduğu rapor edil
miştir( 31 ). 

Askorbat , glutatyon E vitamininin indirgenmesinde anahtar moleküldür. 
Tokoferol tamir mekanizması insanda hücre homojenatlarında vardır. Membran 
redoks potansiyeli üzerine etkili olan sitozolik indirgeyiciler askorbat ve selenyum 
(ekzojen ),glutatyondur (endojen) ( 12,40,37). 
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• 
X ~XH 

~"-
a-T~ferol ~J a-Tokoferil 

kromonoksi radikal 

Tokoferol Regenerasyon 
Sistemleri 

cx-Tokoferil kuinon 
Dimerler 
Trimerler 

GSH SENTETAZ - Sistein 
GSH +... ------- - Glutaınik Asit 

- Glisin 

Dehidro-/semi
dehidro askor
bik asit 

Askorbik 
asit 2J 

GSSG 

~~ NADP 

GSSG 
Redüktaz \ 

GSSG 
NAD 

NADPH 

Şekil 18 : Alfa tokoferolün regenerasyon sistemi.GSH-+indirgenmiş glutatyon, 
GSSG-+ yükseltgenmiş glutatyon , NADH ve NAD --+ indirgenmiş veya okside 
olmuş Nikotinaınid adenin dinükleotid, X

0

-+ diabette oluşan radikal( 12 ). 

KAPILLER ELEKTROFOREZ 

Kromatografik yöntemlerle yapılan ayırma ve analizler oldukça doğru ve büyük 
olasılıkla kesin ölçümler sağlamaktadır.Ancak kapiller elektroforezin gündeme gel
mesi ile özellikle kapiller elektroforezde otomasyonun uygulamaya konulması ile 
diğer yöntemlerde ortaya çıkan sorunların kapiller elektroforez uygulamaları sıra -
sında tamamen ortadan kalktığını görmek artık hiç şaşırtıcı gelmemektedir.örneğin; 
otomatik kapiller elektroforezde örneği yerleştirdikten sonra ,operatörün analize hiç 
bir katkısı kalmamaktadır.Dolayısı ile operatör hataları tamamen ortadan kalkmakta
dır.Bir kapiler dolusu tampon mikrolitrelerle ölçüldüğü için ve analiz için kullanılan 
örnek hacmi birkaç nanolitre düzeyinde olduğu için örnek başına çözficü maliyeti 
sıfıra yaklaşmaktadır. Ayırıcılık için kromatografik yöntemlerde en çok 100.000-
150.000 teorik plaka sayısına erişilebilirken kapiller elektroforezde bu 1 .000.000 
'un üzerine çıkmaktadır.Bu çalışmada yer alan kompozit reçine bir organik polimer 
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iken , homosistein bir aminoasit , glutatyon bir tripeptid ve gangliozitler ise sialo
gliko-lipid yapısındadır. Bütün bu benzeri moleküllerin ayrılma ve analizleri tek bir 
kapiller tipinde fakat değişik tamponlar kullanılarak yapılabilmişlerdir (l O). 

KAPİLLER ELEKTROFOREZ TARZLAR! 

Kapiller tüpte elektroforez geliştikten sonra , iyonik türlerin ve makromole
küllerin hızlı ve etkin ayrılmaları ve analizleri için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 
Bunların içinde en sıklıkla kullanılanları; kapiller zon elektroforezi ,izotakoforez , 
kapiller elektrokinetik kromatografi, kapiller jel elektroforezi ve izoelektrik odak
lamadır. 

İlke olarak kapiller elektroforezin çok basit bir instrümentasyona gereksinimi 
vardır.En basit olarak ±30.000 voltluk bir güç kaynağı , bir kapiller tüp , iki elektro 
tamponu haznesi ve elektrotlar,bir ışık kaynağı ve dedektörden ibarettir.Bunlar şekil 
19 ' daki düzende yer alırlar . 

H.V. 
GÜÇ 

KAYNAGl 

YALITKAN KUTU 

Şekil 19 :Kapiller elektroforez için sistem şeması 

Kapiller Dedektör 

Kapiller elektroforezde ayıncılıktaki en önemli rolü elektroosmosis olayı 
oynar.Bu olay sekil 20' de gösterildiği gibi çözücünün uygulanan gerilim nedeniy
le katoda doğru akışıdır. 
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'""' KAPİLLER ~ 
Şekil 20: Cam-Çözelti arasındaki iyonların Şematik Gösterimi 

Elektroosmatik akış kapiller tüpiin iç duvarında oluşan negatif yükler nede
niyle oluşur.Duvardaki negatif yük şekil 20 ' de gösterilen çift tabaka diffüzlenmiş 
bögede yer alan hareketle katyonlardan oluşan bir diffüz (girgin) tabaka oluşumuna 
neden olur. Tabakalar arasındaki gerilim farkına Heimholtz Gerilimi adı verilir. Taba
kaların kalınlığı bir kaç yüz nanometre kadar olabilir.Bu kapillerin çapı (50-100 milc
rometre) ile karşılaştırıldığında çok ince bir tabakadır ve bu yüzden elektroosmatik 
akışın kapiller duvarında olduğu kabul edilir. Uygulanan yükün etkisi ile iyon hare
keti katoda doğru olur, ve buda çözücü moleküllerin katoda doğru hareketini sağlar. 
Bir karşılaştırma yapmak amacıyla basınç farkı oluşan parabolilc akış ( HPLC' deki 
gibi ) profili ile çift tabaka kalınlığı yedi kat büyüklüğündeki bir kapillerde oluşan ve 
düz-yassı olması beklenen elektroosmatik akış şekil 21' de gösterilmiştir ( 1 O ). 

) 

Pompalı Akış Elektroosmotik Akış 

Şekil 21: HPLC deki akış (solda) ve kapiller elektroforezdeki akış (sağda) 
profilleri 
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Elektroosmotik akış (katoda doğru ),katyonun hareketi(katoda doğru) ve 
anyonun hareketi (an oda doğru) birer vektörle gösterilecek olursa şekil 22 'deki net 
etkiler ortaya çıkar (10). 

µ eO 

µ + > 

Net etki 

Katyon + ) 
Netyüksüz o---) 

Anyon ) 

Şekil 22:Kayonlar(+),iyon olmayan türler(O) ve anyonlar(-) için elektrofo
retik ve kuvvetli elektroosmotik etkilerin toplamının sonucu olan migrasyon (göç) 
derecesi 
DİGER AYIRMA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA 

Kapiller elektroforez sıvı fazda bir ayırma yöntemi olduğu için.aynı fazda 
ayırma yapan yöntemler ile örneğin yüksek basınçlı (performanslı) sıvı kromatog -
rafisi (HPLC) ile kıyaslanmasında gücünü görmek bakımından daha faydalıdır .Ka-
p iller elektroforezdeki yüksek ayıncılığın nedeni daha önce şekil de gösterilen düz
yassı akış profilidir. Buna karşılık bu akış pompalanan akışkanlarda parabolik bir 
akış göstelir. Yüklü molektil veya türler uygulanan belli birelektriksel gerilim tara -
fından göç ettirildiklerinden bunlarda düz-yassı bir akış profili gösteriller bu da 
türlerin birbirinden çok daha etkin olarak ayrılmasını sağlar. Sonuç olarak HPLC 'de 
kolon etkinliğinin bir ölçüsü olan kuramsal" plaka sayısı onbinlerle ifade edilirken 
kapiller elektroforezde bu yüzbinler veya milyonla ifade edilebilmektedir.Bu şekilde 
bir karışımın içinde yer alan .karışımdaki çok daha fazla maddeyi kapiller elektrofo
rez ile ayırmak mümkün olmaktadır.Diğer taraftan HPLC' de seçiciliği sağlamak için 
çok sayıda durgun faz ve hareketli faz sistemleri geliştrilmiştir.Kapiller elektroforez
de seçicilik üzerine çalışmalar sınırlı olmakla birlikte aynı kapiller ve değişik tam -
ponlarla ön ayırımı yapılmış pek çok bileşeni ayırmak mümkün olmaktadır. 
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İnstrümentasyon bakımından kapiller elektroforezle HPLC.bazen aynı. bazen 
de farklı ilkelere dayanır.örneğin HPLC'ye göre kapiller elektroforez injektör, pom
pa (veya birden çok pompa veya gradient için çözücü karıştırıcısı) ve özel bir dedek
tör hücresi olmadığından veya gereksinmediğinden kapiller elektroforez HPLC'ye 
göre daha basittir. Kapiller elektroforezde injeksiyon ,kullanılan kapiller kolonun bir 
ucu kullanılarak yapılırken;dedeksiyon . yine kullanılan kapiller kolonun bir tarafında 
açılan saydam pencere yardımı ile yapılır.HPLC' de ise injeksiyon veya örnek girişi 
belirli hacimde örnek ilmeği (loop)yardımı ile ve bir mikro şırınga vasıtası ile yapılır. 
İnjekte edilen örnek ayırma kolonuna bir hareketli faz yardımı ile taşınır. HPLC'ye 
injekte edilen hacinı kesin olarak ölçülebilir.Kapiller elektroforezde HPLC'de oldu
ğu gibi bir injeksiyon valfi yoktur. örnek çözeltisi kapillere ya elektrokinetik olarak 
veya hidrodinamik olarak gönderilirler. Gönderilen miktar elektrokinetik modda 
uygulanan gerilim ve zaman ile değişirken hidrodinamik modda uygulanan basınç 
farkı ve zamanla değişir. Her iki durumda injeksiyon hacmini bilmek için kapiller 
çapı ve uzunluğunun bilinmesi gerekir.Genellikle giren örnek hacmi nanolitreler ile 
ölçülmektedir.HPLC'nin sahip olduğu en büyük avantaj mikro ayırma yapabildiği 
gibi makro ayırmaları yapabilmesidir.Bu nedenle kolon çapları çok geniş bir aralığı 
kapsar ve sonuçta çok kolaylıkla fraksiyonlar toplanabilir. Kapiller elektroforezde 
kullanılan kapiller çapı 2-200µm ve boyu 10-100 cm aralığındadır. Bu nedenle ve 
ısı artışları dolayısı ile kapillerden fraksiyon toplamak zordur. Ancak çoklu(multi) 
kapillerler kullanılarak fraksiyon toplama yoluna gidilebilmektedir. Hem kapiller 
elektroforezde hem de HPLC' de dedeksiyon çeşitleri ve durumları aynıdır. HPLC 
için geliştirilen dedektörlerin tamamı ömeğinUV,Fluoresans, Elektrokimyasal, İlet
keıılik,Raman ve Radyoizotop dedektörleri başarıyla kapiller elektroforeze uygulan
maktadır. Ancak UV ölçümleri şimdilik HPLC' de kapillere göre daha duyarlı du
rumdadır. Ancak kapilleri odak noktasından geçiren küresel mercekler bu dezavan -
tajın önüne geçmektedir.Kapiller elektroforezi rakipsiz yapan bir diğer ve en önemli 
özellik organik çözücü ve diğer sarf malzemesi sarfiyatının analiz başına sıfıra yakın 
olmasıdır ( 1 O ). 
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3-MATERYAL VE METOD 

1) MATERYAL 

1-0LGU SEÇİ1v1İ: 

Bu çalışmada hastalar İ. Ü.Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Diabet Araştır
ma ve Uygulama Ünitesinde izlenen tip 2 diabetli bireylerden seçilmiştir. Vitamin ve 
plasebo verilen hastaların seçiminde kullanılan kriterler: 
-Tip 2 diabetli 
-Aşın obez olmayan 

a)BMI [ kg/ m ] : 20 < BMI < 30 
b )Kontrolsüz hiper tansiyonu olmayan 

tansiyon :s; 160/ 90 mm/Hg 
c )Lipid anomalisi bariz olmayan 

trigliserid :s; 300 mg/dl 
LDL-Kolesterol $ 160 mg/ dl 

-Diyabet süresi 10 yılın altında olacak 
-Hasta diyet veya OAD (oral antidiabetik) kullanacak 
-Hasta yaşı 40-60 arası olacak. 

Diabetik hastalar 2 ay boyunca günde 300 mg. E vitamini ( 300x 100 mg 
Evicap , Roche ) kullandı. Bu uygulamanın bitiminden sonra hastaların normal 
fizyolojik yapıya dönmelerini sağlamak için 1 ay beklendi ve aynı hasta grubuna 
C vitamini uygulamasına geçildi. Bu amaçla hastalar 2 ay boyunca günde 1 g. C 
vitamini ( 2x 500 mg C vitab, Eczacıbaşı ) kullandı. E vitamini ve C vitamini için 
oluşturulan kontrol grubu farklı kişilerden oluştruldu.Kontrol Grubtaki hastalar için 
gerekli olan plasebo Fako İlaç Firması tarafından hazırlandı. l . kontrol grubundaki 
hastalar 2 ay boyunca E vitamini yerine plasebo (günde 3xl ) kullandı. 2. kontrol 
grubundaki hastalar 2 ay boyunca C vitamini yerine plasebo (günde 2xl) kullandı. 
Grublardaki hastalardan ilk kan alındığı gün O. gün olarak berillenerek 4. hafta ve 8. 
hafta sonunda tekrar kan alındı. 

2-KULLANILAN CİHAZLAR VE KİMYASAL MADDELER 

KİMYASAL MADDEKER 

-Sodyum klorür(Merck) 
-Perklorik asid (Merek) 
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-eli-Sodyum tetra borat (Merek) 
-Sodyum dodesil sülfat (Merek) 
-GSH (indirgenmiş şekli ) (Sigma ) 

KULLANILAN TAMPONLAR 
-Gliko Hb Quik Kolümn: % O.Ol sodyum azid ve% 0.032 potasyum siyanürlü sod
yum fosfat tampon içinde katyon değiştrici reçine 
-Gliko Hb hemolizat ayıracı:% O.Ol potasyum siyanür,% O.Ol sodyum azid ve yü
zey aktif madde 
-Gliko Hb geliştirici:Koruyucu olarak% O.Ol sodyum azid eklenmiş% 0.032 potas
yum siyanürlü sodyum fosfat çözeltisi 
-% 0.9 Sodyum klorür (Serum fizyolojik) 
-0.1 M Sodyum klorür 
-Çalışma tamponu (30 mM /lL eli-sodyum tetra borat + 30 ınM/L sodyum dodesil 
sülfat ) pH 9. 3+o/o 15 Asetonitril 
-lM Perklorik asid 

CİHAZLAR 
-Helena Glyco Quik Column kiti (Medtek ) 
-Derin Dondurucu (GFL,-70 © 
-Kaba Terazi(Schimadzu-Libror EB-3200 H) 
-Terazi(Schimadzu-Libror EB-3200 H) 
-Ultrasonik banyo (Branson 2200) 
-Santrifuj(MSE-High Speed 25) 
-Santrifuj(Heraeus Sepatech-Megafuge 1. OR) 
-Phenex Nylon Filters 25 mm 0.45 µm(phenomenex) 
Spektrofotometre (Jasco 7800) 
Otomatik pipet (10-250µ1 Eppendorf) 
-KapillerElektroforez (TSP-Speetraphoresis 2000) 

2-METOD 

GLİKOZİLLENMİŞ HEMOGLOBİN TAYİNİ 

Helena Glyeo Hb Quik Column kiti kullanıldı. Yaygın şekilde glikozillenmiş 
hemoglobin olarak isimlendrilen hemoglobin Aı (HbAı)' in miktar tayini için 
mikrokromatografik metodoloji bu kitin çalışma ilkesini oluşturur.Glikozillenmiş 
hemoglobin miktar tayini için yaygın olarak kullanılan metod katyon değiştirici 
kromotografidir(60). Mikrokolon metodunda kan örneğinin ufak miktarları kul-
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lanılmakta , özel labratuvar gereçleri gerektirmemekte ve bir saat içinde çalışma ta -
mamlanmaktadır. 

Prensibi:Helena Glyco Quik Column yöntemi bir katyon değiştrici metoddur. 
Kolondaki negatif yüklü reçine pozitif yüklü hemoglobin molekülüne afinite göste
rir. Seçici ionik güçte ve pH 'da glikozillenmiş hemoglobin Hb A 'dan daha az pozi
tif yüke sahiptir. Bundan dolayı negatif yüklü reçineye Hb A' dan daha zayıf olarak 
bağlanır. Glyco Hb geliştiricinin kolona yukarıdan eklenmesi ile glikozillenmiş 
hemoglobinin Hb Aı in ayrılması sağlanır.Bu sırada hemoglobinin diğer komponent
leri reçinede tutulur. spektrofotometre kullanılarak 415 nm de absorbans ölçümüyle 
total fraksiyon(TF) çözeltisine kıyasla HbAı 'in değeri saptanır ve Hb Aı' in yüzde 
olarak hesabı yapılır( 60 ). 

. . .. . 
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. . . - ,. 

. 
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VİDALI ÜST KAPAK 

< 

SUPERNATANT 

REÇİNE 

FİLTRE 

TABANKAPAGI 

Şekil 23 : HELENA GL YCO Hb QUİK COLUMN KİTİ 
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AYIRAÇLAR: 

1) Gliko Hb Quik Kolonu: Her bir kolon% 0.032 poyasyum siyanür ve% O.Olsod
yum azid ve sodyum fosfat tamponu içinde katyon değiştirici reçine içerir. 
2) Gliko Hb Elüsyon Çözeltisi:% 0.032 sodyum siyanürlü bir sodyum fosfat tampo
nudur.Koruyucu olarak% O.Ol sodyum azid içerir. 
3) Gliko Hb Hemolizat Ayıracı :Hemolizat ayıracı% O.Ol potasyum siyanür,% O.Ol 
sodyum azid ve yüzey aktif madde içeren sulu çözeltidir. 

METOT: 

l) Kan örneklerinin Hazırlanması: 

-Tübün içine 50 µl iyice karıştırılmış EDTA' lı alınmış taze kandan konulur. 
-Üzerine 200 µl Gliko Hb hemolizat ayıracı eklenir. 
-Kan örneğinin hemolizini tamamlamak için tüp 1 O dk. çalkalanır. 

2) Glikozile Hb Kitinin Çalışmaya Hazırlanması: 

-Üst kapak açılır ve Pastör pipeti kullanarak kolon içeriği süspansiyon haline getiri
lir. 
-Alt kapak açılır ve kuru bir tüpe süpematantın boşalması sağlanır. 

3)Glikozillenmiş Hemoglobin Fraksiyonunun(Hb Al) Ayrılması: 

-Kolon başka kuru bir tüpün içine yerleştirilir.Kolonun içine hazırlanan bemolizattan 
50 µl konur. 
-4. mi Gliko Hb geliştiriciden yavaş yavaş kolona eklenir.Sıvı seviyesi reçinenin üs
tüne kadar indiğinde tüpte toplanan glikozillenmiş hemoglobin (Hb AI) fraksiyonu
dur. 
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4)Total Hemoglobin Çözeltisinin Hazırlanması: 

-Test tüpünün içine 1 O ml distile su pipetlenir. 
-25 µl hazırlanan hemolizattan tüp içine eklenir ve iyice kanştınlır. 

5) Spektrofotometrenin Kullanılımı: 
-415 nm de distile su ile spektrofotometre sıfırlanır. 
-Glikozillenmiş hemoglobin fraksiyonu ve total hemoglobin solüsyonunun 
absorbansı okunur. 
-Normal oranı% 5.5-7.7 <lir. 

6) Hesaplanması: 

AııbAl 

---*100 =%HbAı 

Aııb*5 

% Hb Aı:Glikozillenmiş hemoglobinin yüzdesi 
AHb :Total hemoglobin çözeltisinin absorbansı 
AHbAı :Glikozillenmiş hemoglobin fraksiyonu

nun absorbansı 
5: Seyreltme faktörü 

KAPİLERELEKTROFOREZDEGLUTATYONTAYİNİ 

-Kapiler elektroforezde glutatyon tayini için 9 cc EDTA'lı kan örneği 3000 rpm .de 
5 dakika santrifüjlenir. 
-Üstteki plazma kısmı Pastör pipeti ile alınır. Tüpteki eritrosit miktarı kadar serum 
fizyolojik ilave edilir ve 3000 rpm .de 5 dak. santrifüjlenerek üsteki sıvı kısım 
Pastör pipeti ile alinır .Bu işlem iki defa tekrarlanır. 
-Tüpte kalan eritrositlerden oluşan kısım Pastör pipeti ile alınır. Hastanın adı ve 
soyadının yazıldığı ependorflara transfer edilir. 
-Bu ependorflar çalışılacağı zamana kadar -70 °C de saklanır. 
-Örnekler çalışılacağı zaman ependorflar -70 °C' den alınarak buzdolabına konulur. 
-Çalışılacak örneklerin çöZÜlll11esi sağlanarak lizat oluşturulur. 
-2 ml lizat kuru cam tüpün içine konulur.Üzerine 1 mol/l perklorik asitten 1 ml 
eklenerek proteinler çökeltilir. 
-Baget ile kanştınlır ve 3000 rpm de 5 dk. santrifüj edilir.Böylece proteinler 
uzaklaştırılır. 
-Süpematant Pastör pipeti ile başka bir kuru tüpe alınır.1 M NaOH , çalışma 
tamponu ve perklorik asit yardımı ile süpematantın pH'ının 8.5 ± 0.2 olması 
sağlanır. 
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-Hazırlanan süpematantlar filtreden geçirilerek kapiler elektroforezin kuyucuklarına 
doldurulur. örnekler kapiler elektroforezden geçirilir( 26 ). 

Glutatyon Standardı Hazırlama: 
-Glutatyon (GSH) standardından 10 mg tartılır ve 10 m1 distile suda 
çözülür.Böylece stok standart çözeltisi hazırlanmış olur. 
-Stok standarttan 2 ml alınır.Üzerine 1 mol/l perklorik asitten 1 m1 eklenir ve 
pH 8.5±0.2' a lM NaOH ve çalışma tamponu yardımıyla ayarlanır. 
-Filtreden geçirilerek kapiler elektroforez kuyucuklanna doldurulur. Oluşan çözelti 
50 mg /100 ml GSH içerir ( 26 ). 

KAPİLER ELEKTROFOREZDE GSH ÇALIŞMA KOŞULLARI 
-Enjeksiyon süresi: 4 sn 
-Enjeksiyon türü: Hidrodinamik 
-Kapiler uzunluk : 44 cm 
-Kapiler çapı: 75 µm 
-Çalışma voltajı : 12000 volt 
-Çalışma sıcaklığı : 30 °C 
-Dedektör : 200 nm 
-Run time (çalışma süresi) : 13 dk. 
-ön yıkama : 2 dk. 0.1 N NaOH 30 °C 
-Son yıkama : 1 dk. 0.1 N NaOH 30 °C 
-Tampon türü : Mi.seller tampon 
-Tampon : 30 ınM disodyum tetraborat + 30 mM sodyum dodesil sülfat çözeltisi 
hazırlanır. Tamponun pH'ı 9.3 'e fosforik asit yardımı ile ayarlanır ve üzerine 150 ml 
asetonitril ilave edilerek ! litreye tamamlanır. 

3- İSTATİSTİKSEL DEGERLENDİRME 
Çalışmamızda E vitamini kullanan hasta grubu , E vitamini yerine plasebo 

kullanan kontrol grubunun , C vitamini kullanan hasta grubu , C vitamini yerine 
plasebo kullanan kontrol grıbunun 0.-4. hafta ve 0.-8. hafta glikozillenmiş hemog
lobin düzeyleri ile glutatyon düzeylerinin değerlendirilmesinde eşleştirilmiş diziler
de student t testi kullanıldı. Bu değerlendirmeler bilgisayarda ( Excel ver. 5 de ) 
yapıldı. 
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Şekil 24: Kapiller Elektroforezde Glutatyon Standardının Elektroforegram 
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4- BULGULAR 
fablo 1: Diabetik hastalarda E vitamini uygulamasının glikozillenmiş Hb 
Ib Aıc) düzeyleri (%)üzerine etkisi (Ortalama± SD) 

vıtamınl Vertlen 1 ilaç ismi ( % HbA1c) 

HU Adı 1 O.Gün 4.Hafta 8.Hafta 
Evicap 100 mg 
( 136 l.U. ) (3X1) 

o.ö. 12.5 10.2 8.0 
G.A. 

" 
13.5 11.5 9.1 

G.S. 
" 12.9 11.5 8.5 

C.R. 
" 10.9 9.5 a.o 

A.Ş. 
" 

13.9 9.4 7.6 
K.B. 

" 
11.9 9.5 7.1 

N.Ö. 
" 12.0 10.2 8.5 

S.E. 
" 12.3 11.9 8.7 

K.Ö. 
" 11.7 10.9 7.9 

N.A. 
" 

13.1 10.9 8.5 
S.H. 

" 
13.4 11.0 9.5 

G.G. 
" 13.2 10.7 8-0 

A.E. 
" 

11.7 - 10.0 8.7 
S.B. 

" 12.5 10.3 8.1 
M.Ö. .. . 

13.0 
-

12.0 9.0 · 

Ortalama ± SO ( % ) 12.57 ± 0.82 10.Sli 0.85 8.35± 0.62 

:ıblo 2:Plasebo verilen diabetik hastalarda HbAıc düzeyleri ( % ) 
( Ortalama ± SD ) 

•ıasebo Verilen ı . 1 (% Hb A1c) 
asta Adı ilaç ismi O. Gün 4.Hafta 8.Hafta 

1 

Plasebo (3x1) 
Ş.K 

" 9.9 9.5 9.8 
Ç.D. 

" 10.5 10.8 11.0 
Z.N. 

1 " 
10.5 9.7 11 .2 

M.T. 1 " 9.1 10.5 10.7 
S .A. 

" 
9.4 9.0 8.9 

H.G. 
" 

13.5 13.0 12.6 
Z.K. 

" 
11.0 10.0 13.0 

F.A. " 9.5 10.0 9.2 
s.o. il 12.5 12.7 12.0 
C.Ö. .. 10.9 9.5 10.0 

Ortalama ± SO ( % ) 1 10.68±1.4 10.47±1.36 10.84 ± 1.4 
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'ablo 3 :Diabetik hastalarda C vitamini uygulamasının Hb Aıc düzeyleri (%) 
.zerine etkisi ( Ortalama ± SD ) 

c Vitamini Verilen İlaç ismi 1 (%HbAlc) 
Hasta Adı O. Gün 4.Hafta 8.Hafta 

C Vitab 500 mg 
( 2x1) 

C.R. 10.9 10.0 9.4 
A.Ş. " 

12.1 10.5 8.9 
K.B. il 11.0 9.0 8.4 
N.Ö. " 

10.7 9.8 9.0 
N.A. " 

12.4 11.1 9.3 
G.G. " 

11.9 10.2 9.5 
A.E. il 11.2 10.5 9.5 
S.B. " 11.5 10.2 9.4 
T.I. il 10.9 10.2 9.8 
S.P. .. 13.2 12.5 10.0 

Ortalama ± SO ( % ) 11.58 ± 0.81 10.4 ± 0.91 9.32 ± 0.46 

-
Tablo 4: Plasebo verilen diabetik hastalarda Hb Aıc düzeyleri ( % ) 
( Ortalama ± SD ) · - · · · 

Plasebo Verilen 
Hasta Adı 

N.E. 
N.C. 
M.H. 
R.G. 
O.B. 
U.K. 
C.G. 
G.Ü. 
N.B. 

1 
i 
1 
1 

l 
1 
1 

j 
1 

ı 
i 
! 

Ortalama ± SO ( o/o ) 

İlaç İsmi 
Plasebo {2x1 ) 

,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
il 

O.Gün 

9.5 
10.0 
9.9 
8.7 
9.4 

12.4 
9.4 
12.2 
10.9 

10.27 ± 1.3 

(o/o Hb A1c) 
4.Hafta 

9.4 
9.6 
9.4 
9.1 
9.1 

12.8 
10.2 
11.7 
11.4 

10.3 ± 1.34 

8.Hafta 

9.7 
10.2 
8.9 
9.4 
8.7 
12.3 
9.7 

11.5 
11.2 

10.18±1.23 

1 

1 



.blo 5 : Diabetik hastalarda E vitamini uygulamasının glutatyon 
izeyleri ( mg/100 mi )üzerine etkisi ( Ortalama ± SD ) 

Vitamini Verilen j ilaç ismi ( mg/100 mi) 
asta Adı O. Gün 4. Hafta 

Ev icap 100 mg 
( 136 ı.u.) (3x1) 

O.Ö. 13.o 14.0 
G.A. 

" 
10.0 

G.S. 
" 

5.8 
C.R. 

" 
31.5 

A.Ş. 
" 7.4 

K.B. 
" 

1.0 25.0 
S.E. .. 27.o 39.3 
K.Ö. .. 27.4 
N.A. 

" 24.3 
S.H. ,, 8.0 5.9 
G.G. ,, 5.8 7.6 
A.E. 

" 
13.4 6.0 

S.B. 
" 8.2 25.3 

M.Ö. ,, 15.8 

8.Hafta 

24.5 
21 .7 

9.0 
90.0 
40.o 
57.o 

39.8 
12.3 
40.0 

11.4 
8.6 
15.3 
29.8 
45.3 

::>rtalama ± SD ( mg / 100 mi) 14.24 ± 9.73 18.06 :t: 11 .99 31.76 ± 22.68 
1 1 

ıblo 6 :Plasebo verilen diabetik hastalarda glutatyon düzeyleri (mg/ l 00 mi) 
lrtalama ± SD ) 

>ıasebo Verilen ilaç ismi ( mg/100 mi) 
1 Hasta Adı Plasebo (3x1) O.Gün 4.Hafta 8.Hafta 

" 1 
Ş.K. 

" 
8.7 4.8 11.5 

Z.N. 
" 

20.7 14.3 
ç.o. 

" 5.0 7.5 
S.A. 

" 5.0 11.2 
H.G. 

" 12.3 18.0 
Z.K. 

" 7.8 30.0 
F.A. 

" 
6.0 2.0 6.9 

s.o. 
" 27.6 20.3 17.0 

c.ö. 3.0 10.0 12.2 
Ortalama ± SD ( mg/1 oo mi ) 10.68 ± 8.27 9.3 ± 6.39 15.7 ± 7.31 
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:ıblo 7 :Diabetik hastalarda C vitamini uygulamasının glutatyon 
dilzeyleri ( mg/ l 00 ml ) üzerine etkisi ( Ortalama ± SD ) 

:: Vitamini Verilen 
! 

İlaç İsmi ( mg/100ml) 
Hasta Adı O.Gün 4.Hafta 

C Vitab 500 mg 
( 2x1) 

C.R. 8.0 
A.Ş. il 16.0 15.o 
K.B. " 

7.8 20.0 
N.Ö. 

" 
29.6 25.9 

N.A. 
" 

34.0 14.0 
G.G. il 12.0 
A.E. il 36.0 30.0 
S.B. 

" 
12.7 

T.I. 
" 

37.0 
S.P. 

" 
14.3 

ırtaıama ± SD ( mg/100 mi ) 24.68 ± 12.24 18.89 ± 9.23 

8.Hafta 

19.8 
20.0 
20.0 
36.o 
17.0 
2.9 
50.0 
1.0 

22.5 
20.8 

21 .6±13.37 

~ablo 8:Plasebo verilen diabetik hastaların glutatyon düzeyleri ( mg/100ml) 
[ Ortalama ± SD ) 

Plasebo Verilen (mg/100 mi) ! 
İlaç İsmi 

1 

Hasta Adı O.Gün 4.Gün 8.Gün 1 

Plasebo( 2x1 ) 1 
: 

M.H. 24.6 21 .8 29.9 ' 
" 1 

O.B. " 
8.5 5.0 

1 H.K. .. 9.0 22.0 18.o 1 
N.E. il 12.1 14.0 ! 

1 

N.C. 
" 

59.9 25.7 
1 R.G. .. s.o 6.6 11.9 ' 

C.G. " 
46.9 50.0 45.2 

1 
G.Ü. .. 19.0 15.0 9.6 

i N.B. " 
14.5 23.0 17.5 

1 
Ortalama± SD ( mg/100 mi) 22.5 + 18.61 22.26 + 12.81 19.59 + 13.79! 
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Tablo 9 : E vitamini , C vitamini ve plasebo uygulanan diabetik hastalarda Hb A 1 c ( % ) 
ve glutatyon düzeyleri ( mg/l 00 mi ) ( Ortalama± SD ) ' 

1 GLİKOZiLLENMİŞ Hb DÜZEYLERİ ( o/o ) GLUTATYON DÜZEYLERi ( mg/100 mi) 

O.Gün 4.Hafta 8.Hafta O.Gün 4.Hatta 8.Hafta 

E Vitamini Verilen 12.57 ± 0.82 10.63 ± 0.85 8.35 ± 0.62 14.24 ± 9.73 18.06±11.99 31.76 ± 22.68 
Hasta Grubu 

Plasebo Verilen 10.68 ±1 .4 10.44 ± 1.36 10.84 ± 1.4 10.68 :t 8.27 9.3 ± 6.39 15.7 ± 7.31 
Hasta Grubu 

C VitaminiVerilen 11.58 ± 0.81 10.4 ± 0.91 9.32 ± 0.46 24.68 ± 12.24 18.89 ± 9.23 21 .6±13.37 
Hasta Grubu 

Plasebo Verilen 10.27 ± 1.3 10.3 ± 1.34 10.18±1.23 22.5 ± 18.61 22.26 :t 12.81 19.59 ± 13.79 
Hasta Grubu 

··---···"'-· ····--------·- ··-...... ··-*··--- - · 
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'ablo 1 O : E vitamini ,C vitamini ve plasebo uygulanan diabetik hastalardan 
de edilen sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi 

----·-- ·----

GLIKOZiLLENMIŞ Hb DÜZEYLERi ( % ) GLUTATYON DÜZEYLER.~ f!l.~~'!_00 mi) 

0.-4.Hafta 0.-8.Hafta 0.-4. Hafta 0.-8. Hafta 

-- --

Vitamini Verilen 
sta Grubu p<0.001 p<0.001 p<0.01 p<0.001 

- ----····· -___ ..... ···--··-· --···---- - -·-·---~-·-- -- ------·-- - ----.. - ·-· .. --·---·-- - ...... , _ _.._. ,_, . ·- --·-··- ·- -,,_ .......... ·-·····--.. .. 

lasebo Verilen 
asta Grubu p>0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 

' 

Vitamini Verilen 
asta Grubu p<0.001 p<0.001 ' p>0.05 p~0.05 

-
lasebo Verilen 
asta Grubu p>0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 

-
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5-YORUM 

Bulgular bölümünde gösteri.len tablolardan elde edilen sonuçlara göre E vita -
mini ve C vitamini kullanan hastaların 4. hafta sonundaki glikozillenmiş Hb düzey
lerinde ve 8. hafta sonundaki glikozillenmiş Hb düzeylerinde vitamin kullanma
dan önceki glikozillenmiş Hb düzeylerine göre çok ileri düzeyde anlamlı bir azalma 
bulunmuştur. 

E vitamini kullanan hastaların vitamin kullanmaya başlamadan önceki 
glutatyon düzeylerine kıyasla 4. hafta sonundaki glutatyon düzeylerinde ileri 
dfizeyde anlamlı bir artma ve 8. hafta glutatyon düzeylerinde çok ileri düzeyde an
lamlı bir artına bulunmuştur. 

C vitamini kullanan hastaların vitamin kullanmaya başlamadan önceki glutat
yon düzeylerine kıyasla 4. hafta sonundaki glutatyon düzeylerinde anlamlı bir artış 
bulunmamış fakat 8. hafta sonundaki glutatyon düzeylerinde anlamlı bir artış 
bulunmuştur. 

Plasebo kullanan hastaların plasebo kullanmadan önceki glikozillenmiş Hb 
düzeyleri ve glutatyon düzeylerine kıyasla 4.hafta ve 8.hafta sonundaki glikozil
lenmiş Hb düzeylerinde ve glutatyon düzeylerinde anlamlı bir fark bılunmamıştır. 
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6- TARTIŞMA VE SONUÇ 

Diabetes mellitus toplumda yaygın bir hastalık olması,nonenzimatik glikozil
lenme, oksidatif stres ve lipid peroksidasyon gibi çeşitli komplikasyonlarında has -
talıkla birlikte görülmesi nedeniyle diabetle ilgili birçok çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada tip 2 diabetli hastalarda antioksidan olarak hastaya verilen E ve 
C vitaminlerinin diabetin komplikasyonlarından olan nonenzimatik glikozillenmeye 
ve glutatyona olan etkisi incelenmiştir.Bu çalışmada kontrol grubunu plasebo kul
lanan tip 2 diabetik hastalar oluşturmaktadır. 

E vitamini ve C vitamini kullanan hastalarda 1 .ay ve 2. ay sonundaki glikozil
lenmiş hemoglobin düzeylerinde vitamin kullanmaya başlamadan önceki glikozil -
lenmiş Hb düzeylerine göre çok ileri düzeyde anlamlı bir azalma saptanmıştır. 
( p<0.001 ). Bu da E vitamini ve C vitamininin diabetik hastalar üzerine yararlı 
etkileri olduğunu göstermektedir. Deneyde elde ettiğimiz sonuçlar kaynak bul -
gulan ile uyum göstermektedir ( 26,71 ). Yüksek dozda E vitamininin diabette 
artmış olan glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini azalttığı ( 42 ), askorbatın 
diabette artmış kan glukoz düzeylerinde azalma sağladığı ve diabette gözlenen 
oksidatif stresi azaltabileceği ( 68) saptanmıştır. 

Hastalara 2 ay süreyle plasebo verildikten sonraki 1. ve 2. ay glikozillenmiş 
hemoglobin değerleri plasebo kullanıma başlamadan önceki değerleriyle karşılaştırıl
dığında anlamlı fark bulunmamıştır( p>0.05) 

Çalışmamızda diabetik hastaların eritrositlerinde glutatyonun normale göre 
daha düşük olduğu saptanmıştır.Daha önceki çalışmalarda da alloksanla diabetik 
yapılan sıçanların eritrositlerinde glutatyonun düşük olduğu beriltilmiştir( 20 ). 

E vitamini kullanan hastalarda vitamin kullanmadan önceki glutatyon dü
zeylerine kıyasla 1. ay sonunda glutatyon düzeylerinde ileri düzeyde anlamlı bir 
artma ( p<O. O 1 ) , 2. ay sonunda glutatyon düzeylerinde çok ileri düzeyde anlamlı 
bir artma ( p<0.001) bulunmuştur.C vitamini kullanan diabetik hastalarda vitamin 
kullanmadan önceki glutatyon düzeylerine kıyasla 1. ay sonunda glutatyon düzey
lerinde anlamlı bir artış bulunmamış( p>0.05 ), ikinci ay sonunda glutatyon düzey
lerinde anlamlı bir artış bulunmuştur( p <0.05) .Plasebo verilen diabetik hastaların 1. 
ay ve 2. ay glutatyon düzeyleri ile plasebo verilmeden önceki glutatyon düzeyleri 
karşılaştırıldığında anlamlı bir fark görülmemiştir(p>0.05 ). 
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Daha önceki çalışmalarda glikozillenmiş Hb düzeyleri yüksek olan hasta -
larda lipid peroksidasyon ürünü olan malondialdehidin (J\IDA 'nın) arttığı (24),E 
vitamini yetersiz olan diabetik sıçanlarda kan glukoz düzeyi arttıkça oksidatif 
stresin arttığı ve I\IDA'nın yüksek olduğu (17) beriltilmiştir. 

Bu çalışmada glutatyon düzeylerine kapiller elektroforez kullanılarak bakıl
mıştır. Uygun olan çalışma programı ön denemeler sonucunda bulunmuştur.Kapiller 
elektroforez ile glutatyon düzeylerine bakıldığını bildiren bir literatür saptanamamış
tır. Çalışma sonucunda görülmüştür ki kanların taze olarak çalışılıp kapiller elektro -
foreze verilmesi gerekmektedir.Kanların deproteinize edildikten sonra 48 saat içinde 
aynı işlemi gören standartla birlikte yarılandığı ve 5 gün +4 derecede beklediği za -
man glutatyonun tamamen kaybolduğu saptanmıştır.Aynı şekilde kapiller elektrofo
rez için gerekli olan çalışma tamponunun da taze hazırlanıp günlük kullanıldığında 
daha iyi sonuç alındığı saptanmıştır. Çalışmamızda glutatyon düzeyleri nonnal değer
lere göre daha düşük bulunmuştur.Bunun çeşitli nedenleri vardır. 
1) Bu nedenlerden biri hidrolizdir. Yöntemin uygulanması sırasında hidroliz olabile
ceği ve bundan dolayıda GSH konsantrasyon değerinin düştüğüdür.Fakat aynı hid
roliz standart içinde olduğundan bu ihmal edilebilir. 
2)Kapiller elektroforezde glutatyon miktar tayini yapılırken dedektör tarafından de
dekte edilen indirgenmiş sülfhidril grubları tek glutatyona aittir. Fakat ELMAN gibi 
diğer yöntemlerde spektrofotometride okunan indirgenmiş her türlü sülfhidril grubla
n glutatyona aitmiş gibi değerlendrilmektedir . Bu nedenle kapiller elektroforezde 
saptanan glutatyon düzeyleri diğer yöntemlerde elde edilen değerlerden daha düşük 
olmaktadır. 
3) Diğer bir neden de yöntemin oturmamış olmasıdır. Spektrofotometrik olarak 
kapiller elektroforezde glutatyon ölçümleri ilk kez bizim tarafımızdan yapılmıştır. 

Yöntemin denenmeye ihtiyacı vardır.Zamanla yöntemle ilgili sorunlar düzeltilecek
tir. 

Daha önceki yapılan çalişmalardan biri diabetik insanlar üzerinde yapılmış 
ve glutatyonun nonnale göre daha düşük olduğu fakat diabetliklerin tedavi 
edilince glutatyonun normal düzeye geldiği saptanmıştır(2),diğer bir çalışmada da 
glutatyonun 2mM 'dan fazla olduğu zaman antioksidan etki gösterip OH yok ettiği 
(50) belirtilmiştir. 

Sonuç olarak çalışmamızda diabetli hastalarda E ve C vitamini uygulamaları
nın hemoglobinin nonenzimatik glikozillenınesini azalttığı ve antioksidan sistemi 
güçlendirdiği saptanmiştır. 
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7-ÖZET 

E vitamini , C vitamini ve glutatyon vücutta antioksidan olarak görev yap
maktadır.Bu çalışmada E vitamini ve C vitamininin diabetin komplikasyonlarından 
:>lan nonenzimatik glikozillenme ve glutatyon üzerine olan etkileri incelenmiştir. 
Hasta grubu E vitamini ve C vitamini verilen tip 2 diabetik hastalar,kontrol grubu 
plasebo verilen tip 2 diabetik hastalardan oluşturuldu. Hastalara vitamin ve plasebo 
verilmeden önce hastalardan kan alınarak O. hafta olarak kabul edildi.4.hafta ve 8. 
lıaftalarda tekrar hastalardan kan alınarak glikozillenmiş Hb ve glutatyon değerleri 
saptandı. Glikozillenmiş Hb değerleri Helena Glyco Hb Quik Column kiti kullana
rak ,glutatyon değerleri kapiller elektroforez kullanılarak saptandı.Literatürde kapil
ler elektroforezde glutatyon tayini ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
İlk kez bizim çalışmamızda glutatyon tayini kapiller elektroforezde yapılmıştır. 

E vitamini kullanan hastaların vitamin kullanmadan önceki glikozillenmiş 
Hb düzeylerine kıyasla 1. ay sonundaki glikozillenmiş Hb düzeylerinde ve 2. ay 
sonundaki glikozillenmiş Hb düzeylerinde çok ileri düzeyde anlamlı bir azalma , 
E vitamini kullanmadan önceki glutatyon değerlerine kıyasla 1. ay sonundaki 
glutatyon düzeylerinde ileri düzeyde anlamlı bir artma ve 2.ay sonundaki glutat
yon düzeylerinde çok ileri düzeyde anlamlı bir artma bulunmuştur. C vitamini 
kullanan hastaların vitamin kullanmadan önceki glikozillenmiş Hb dfizeylerine 
kıyasla l.ay sonundaki glikozillenmiş Hb düzeylerinde ve 2.ay sonundaki gliko
zillenrniş Hb düzeylerinde çok ileri düzeyde anlamlı bir azalma , C vitamini 
kullanmadan önceki glutatyon düzeyleri ile kıyaslandığında 1. ay sonundaki 
glutatyon düzeylerinde anlamlı bir artış bulunmamış ve 2. ay sonundaki glu
tatyon dfizeylerinde anlamlı bir artma bulunmuştur. Plasebo kullanan hastaların 
plasebo kullanmadan önceki glikozillenmiş Hb düzeyleri ve glutatyon düzeylerine 
kıyasla l .ay ve 2.ay sonundaki glikozillenıniş Hb düzeylerinde ve glutatyon düzey
lerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Sonuç olarak çalışmamızda diabetli hastalarda E ve C vitamini uygulamaları
nın hemoglobinin nonenzimatik glikozillenmesini azalttığı ve antioksidan sistemi 
güçlendirdiği saptanmıştır. 
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SUMMARY 

Vitamin E,vitamin C and glutathione are antioxidants.In this study,the effects 
)fvitamin E and vitamin C administration on nonenzymatic glycolysation ofhe
noglobin and glutathione content of erythrocyte were investigated. The patients 
.vere divided into two groups. The patients in the first group were administered vita
nin E for 60 days at a dose of 300mg/days. Prior to administration of vitamin E / 
)lasebo ,blood samples were taken (O day).After A period of 1 month and 2 month's 
Jlood samples were taken again. After 2 month' s vitamin E administration a time 
)eriod of 1 montlı was waited and then vitamin C was adnıinistered. The patients in 
:he first group were administered vitamin C for 60 days at a dose of 1 g / day. The 
?atients in the second group were administered placebo for 60 days.Prior to admi -
ıistration of vitamin C I placebo blood samples were taken (O day).After a period of 
l month and 2 month' s blood samples were taken again. in the blood samples 
glycosylated hemoglobin and glutathione were assayed. Helena Glyco Hb Quik 
Column kit was used for glycosylated hemoglobin assay and capillary electropho
resis was perfomed for glutathione assay. Capillary electrophoresis has not been 
previously perfonned for glutatlıione analysis. The presented study is the first study 
utilizing capillary electrophoresis for glutathione analysis. Both after one monyh' s 
and two month' s vitamin E usage GHb values were found to be very significantly 
decreased and glutathione values very significantly increased.Both after one month' s 
and two month' s vitamin C usage GHb values were found to be very significantly 
decreased. Whereas glutathione values were found to be significantly increased in 
the patienth only after two month' s vitamin C usage. 

To conclude, administration of vitamin E and vitamin C to patients with 
Diabetes mellitus type 2, caused a decreased in nonenzymatic glycosylation of 
hemoglobin and also potentiated the antioxidant system a reflected by increased 
glutathione values. 
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