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ÖZET 

Çevik M. Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratlarda Beta-Glukanın Oksidatif 
Radikal Üretimi Üzerine Olası Etkileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji AbD Doktora Tezi, İstanbul, 2009. 

Beta-glukan (1,3/1,6-glukan, Saccharomyces cerevisiae), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından genel olarak emniyetli (GRAS) kategorisinde değerlendirilen ve antioksidan 
özelliğine bağlı olarak açığa çıkan immunmodülatör etkisi sonucu son yıllarda kanser 
ve kalp-damar hastalıklarının sağaltımında kullanılan polisakkarit yapılı bir maddedir. 
Bu çalışma, antioksidan özelliği bilinen β-glukanın, diyabet ve komplikasyonlarının 
oluşum ve gelişiminde önemli rol oynayan serbest radikallere karşı etkinliğinin 
değerlendirilmesi ve dolayısıyla diyabet sağaltımında öneminin açığa çıkması amacıyla 
planlandı. Deneylerin ilk bölümünde β-glukanın hipoglisemik etkisinin incelenmesi 
amacıyla bileşiğin çeşitli dozları (50, 100 ve 200 mg/kg) normoglisemik ve oral glikoz 
yüklemesi (OGTT) yapılan Wistar-Albino ratlara, oral yolla verildi. Normoglisemik 
ratlarda β-glukanın, kan glikoz ve insülin değerleri üzerine önemli bir etkisinin 
oluşmadığı, OGTT grubunda ise 1. ve 2. saatlerde hipoglisemik, 2. ve 6. saatlerde ise 
insülinotropik etkisinin olduğu sonucuna varıldı. Deneylerin ikinci bölümünde 
streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan ratlarda beta-glukanın değişen dozlarda 
kan glikoz ve insülin değerleri üzerine akut etkisi incelendi. STZ-diyabetik ratlarda kan 
glikozunda β-glukanın 100 ve 200 mg/kg dozları ile tüm saatlerde düşüşe neden 
olduğu, serum insülin seviyelerinin ise bileşiğin her üç dozunda önemli artışa yol açtığı 
saptandı. Deneylerin son aşamasında ise β-glukanın subakut etkisinin incelenmesi 
amacıyla STZ-diyabetik ratlara bileşiğin değişen dozları, 7 gün süreyle uygulandı ve 
ratlarda kan glikoz ve insülin düzeyleri belirlendi. Hipoglisemik ve insülinotropik 
etkinin sekizinci günde β-glukanın 200 mg/kg dozu ile maksimal seviyeye ulaştığı 
gözlendi. Ayrıca akut ve subakut deney gruplarında diyabetik ratlarda lipid 
peroksidasyonunu baskıladığı, üre düzeylerini düşürdüğü ve antioksidan enzimleri 
arttırdığı belirlendi. Bu doğrultuda β-glukanın, potansiyel antioksidan özelliklerine 
bağlı olarak antidiyabetojenik etkisinin olabileceği sonucuna varıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, serbest radikaller, beta-glukan, antioksidan, STZ. 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T–59/15122006 
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ABSTRACT 

Çevik M. Possible Effects Of Beta-Glukan On The Oxidative Radicals Production 
Of Experimental Diabetic Rats. İstanbul University, Institute of Health Science, 
Pharmacology and Toxicology Dept. Ph. D. Thesis. İstanbul. 2009. 

Beta-glukan (1,3/1,6-glucan, Saccharomyces cerevisiae) is a substance of 
polysaccharide composition that is used for treating cancer and cardiovascular diseases 
in recent years as a result of its immune-modulator effect that is released depending 
upon its antioxidant characteristic, and it is rated generally within safe (GRAS) 
category by World Health Organisation (WHO). This study has been planned in order 
to evaluate affects of antioxidant β-glukan against free radicals that have important role 
in development of diabetes and its complications, and it is planned to show its 
importance for treatment of diabetes. During the first phase of trials, various doses of 
the β-glukan composite (50, 100 and 200 mg/kg) are given orally to Wistar-Albino rats 
which are loaded with normo-glycemic and oral glucose (OGTT) in order to study 
hypo-glicemic effect of β-glukan. It is found that β-glukan has not significant effect on 
blood glucose and insulin values for normo-glycemic rats, and for OGTT group it has 
hypoglicemic effect in the 1st and 2nd hours and insulinotropic effect in the 2nd and 6th 
hours. During the second phase of trials, acute effect of beta-glukan at various doses on 
blood glucose and insulin values of diabetic rats (rats are given steptozotocin (STZ) in 
order to make them diabetic). It is found that 100 and 200 mg/kg doses of β-glukan 
causes blood glucose of STZ diabetic rats at all hours, and it increases serum insulin 
levels significantly for all three doses. The aim of the last phase of the trials was to 
study the subacute effect of β-glukan, so various levels of the composite were given to 
STZ diabetic rats for 7 days and their blood glucose and insulin levels are measured. It 
is found that hypo-glycemic and insulinotropic effect reached its maximum level at 
eighth day with β-glukan dose of 200 mg/kg. Also it is found that it represses lipid 
peroxydation at rats of acute and subacute trial groups decrease their urea levels and 
increase antioxidant enzymes. So it is decided that β-glukan possibly have 
antidiabetogenic effect based on its potential antioxidant features. 

 

Key Words: Diabetes mellitus, free radicals, beta-glucan, antioxidant, STZ.  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Diabetes Mellitus (DM), saf ya da bağıl insülin eksikliği olarak tanımlanan, 

açlık kan glikoz düzeyinin yüksekliğiyle karakterize metabolik bir hastalıktır (167, 

kaynak: 60 p. 1). Günümüzde insanlarda ve hayvanlarda hızla yayılan hastalığın 

etiyolojisinde genetik faktörler, yanlış beslenme ve çevresel etkenler rol oynamaktadır 

(60). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), diyabeti iki ana tipe ayırarak klinik olarak 

tanımlanmasını sağlamıştır. Çoğunlukla gençlerde görülen Tip I diyabetin, langerhans 

adacıklarındaki β hücrelerinin yıkıma uğramasına bağlı olarak insülin salınımının 

düşmesine ya da tamamen durmasına neden olduğu bildirilmiştir. Erişkinlerde açığa 

çıkan Tip II diyabette ise kan glikoz konsantrasyonun yükseldiği ve buna bağlı olarak 

insülin üretiminin arttığı, fazla insülinin de reseptörlerin yıkımına ve sayısının 

azalmasına yol açtığı saptanmıştır (51). Her iki tipte de kronikleşen diyabete bağlı 

olarak retinopati, nefropati, nöropati gibi yan etkilerin ortaya çıkmasının, hastalığın 

morbidite ve mortalite oranlarının artışına neden olduğu bildirilmektedir (6, 70). 

Deneysel diyabet oluşturulan hayvanlar ve diyabet üzerine yapılan çalışmalarda serbest 

oksijen radikallerinin ve lipid peroksidasyonunun arttığı, bunlara bağlı olarak oksidatif 

stresin, diyabetin etiyolojisi ve patogenezinde önemli rol oynadığı ortaya konulmuştur 

(6, 36, 123, 124, 163). 

Vücutta hücre savunması için gerekli olan serbest radikallerin oluşumu ile 

ortadan kaldırılma hızı bir denge içerisindedir. Bu dengenin bozulması oksidatif stres 

olarak adlandırılmaktadır ve dengesizlik sonucu ortamda artan serbest radikaller, doku 

hasarına yol açmaktadır (8, 23, 75, 111, 163). Antioksidan savunma sistemleri adı 

verilen, endojen ve eksojen kaynaklı moleküllerin, hücre içi ve hücre dışı savunma ile 

serbest radikalleri ve bunların neden olduğu hasarları etkisiz hale getirdiği yapılan 

çalışmalarda bildirilmiştir (8, 72). En önemli antioksidan savunma, hücre içi enzimlerle 

olmaktadır. 

Günümüzde DM’yi iyileştirme yöntemleri hipergliseminin önlenmesi ve 

komplikasyonların oluşumunun engellenmesi prensibine dayanmaktadır (136). Bu 

nedenle oral antidiyabetik ilaçlar, insülin, özel diyet ve egzersiz uygulamaları tedavide 

kullanılmaktadır (103). Ancak bu amaçla kullanılan ilaçların ciddi yan etkilere yol 

açması ve komplikasyonların oluşumunda yetersiz kalması, alternatif sağaltım 

yaklaşımlarının araştırılmasına yön vermiştir (52, 78, 125). Bu doğrultuda hem Tip I 
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hem Tip II DM’de askorbik asit, vitamin E, β-karoten, flavinoidler, polifenoller gibi 

antioksidan kapasiteye sahip maddelerin etkileri incelenmiş ve hücre içi antioksidan 

enzimleri arttırdıkları, lipid peroksidasyonunun göstergesi olan malondialdehiti (MDA) 

düşürdükleri ve doku hasarlarını engelledikleri tespit edilmiştir (5, 70, 126, 128, 133, 

169). Günümüzün en önemli immun sistem destekleyicilerinden kabul edilen               

β-glukanın çeşitli enfeksiyonlar ve kanser gibi durumlarda serbest radikalleri nötralize 

ederek bağışıklık mekanizmasını harekete geçirdiği ve bu etkinliğini antioksidan 

özelliğinden aldığı ileri sürülmektedir (19, 59, 145, 146, 156).  

β-glukan, ekmek mayası hücre duvarından ekstrakte edilen bir polisakkarittir 

(59). Toksik ya da yan etkilerinin olmaması nedeniyle FDA tarafından GRAS (genel 

olarak emniyetli) kategorisinde beslenme desteği olarak kabul edilmektedir (114). 

Maddenin yüksek risk taşıyan cerrahi hastalarda immunmodülatör etkinliği araştırılmış, 

doku hasarını azalttığı ve post-operatif enfeksiyon oranlarını düşürdüğü saptanmıştır 

(21). Yanı sıra deneysel yanıklara bağlı ve deneysel ülserin neden olduğu oksidatif 

doku yıkımlanmaları üzerine etkisi incelenmiş, makrofaj ve immun sistem aktivasyonu 

olarak etkinlik gösterdiği sonucuna varılmıştır (145, 146, 156). Sözkonusu tedavi edici 

etkileri immunmodülatör etkinliğine bağlanmıştır. Antioksidan etki gücü ise                

α-tokoferol ve mannitol ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve oldukça düşük 

konsantrasyonlarda daha etkili olduğu ve biyolojik membranları koruduğu saptanmıştır 

(19). Yine böbrek iskemi/reperfüzyon hasarına karşı koruyucu olarak oral beta-glukan 

kullanımı araştırılmış ve antioksidan enzimlerden bazılarında artışa sebep olduğu, doza 

ve uzun süreli kullanıma bağlı olarak yapılacak çalışmalarla daha iyi sonuçlar elde 

edilebileceği ileri sürülmüştür (24). Bu bilgiler ışığında, oksidatif stresin diyabetin 

etiyolojisi ve diyabete bağlı hastalıkların gelişiminde önemli rol oynaması gerekçesiyle, 

diyabet sağaltımında antioksidan etkinliğe sahip bileşiklerin etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Güçlü bir antioksidan kapasiteye (19, 145, 146, 156) sahip olduğu 

bildirilen β-glukanın, diyabetik hastalardaki kan glukoz düzeyine etkileri araştırılmış 

ancak olası farmakolojik etkilerine yönelik açıklayıcı nitelikte detaylı çalışmalara 

ulaşılamamıştır. Bu doğrultuda alternatif bir sağaltım yaklaşımı olarak β-glukanın olası 

etkilerinin diyabetik ratlarda incelenmesi amaçlanmış ve olası etki mekanizmasının 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.DİABETES MELLİTUS 

2.1.1. Diabetes Mellitus’un Tanımı 
Diabetes Mellitus, açlık kan şekerinin yükselmesiyle karakterize karbonhidrat, 

protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan bir grup metabolizma 

hastalığıdır (10-12, 50, 85, 138, 151). 

Dünya nüfusunun yaklaşık % 5’inde (20), sığır, at, koyun ve domuzlarda nadir, 

kedi (% 0,5) ve köpeklerde (% 0,2) ise sık karşılaşılan bir hastalık (38, 148) olan DM, 

polidipsi, poliüri, polifaji, ağırlık kaybı gibi klasik belirtilerle ve nöropati, nefropati, 

retinopati gibi komplikasyonlarla tanınabilir. Ancak kesin tanı kan ve idrar testleriyle 

konur. Tanı kriterleri Tablo 2.1’de verilmiştir (10, 50, 85). 

Tablo 2-1: Diabetes Mellitus’un Tanı Kriterleri 

1.Diyabet semptomları ( polidipsi, poliüri, ağırlık kaybı) 

2.Herhangi bir anda bakılan kan glukoz düzeyinin 200 mg/dl üzerinde olması 

3.En az 8 saatlik açlık sonrası, açlık plazma glukozunun 126 mg/dl üzerinde 

olması 

4.OGTT’de 30-60-90.dakika değerlerinden birisinin 200 mg/dl üzerinde ve 2. 

saat kan glukoz düzeyinin 140-200 mg/dl arasında olması. 

 

2.1.2. Diabetes Mellitus’un Sınıflandırılması  
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), DM’yi insüline bağımlı ve bağımlı olmayan 

şeklinde sınıflandırmıştır. Bu derecelendirmenin heterojen olması uygulanabilirliği 

sınırlandırdığından, günümüzde Amerikan Diyabet Birliği (ADA) tarafından 1998 

yılında önerilen etiyolojik sınıflandırmaya (Tablo 2.2) geçilmiştir (10, 50, 132, 158). 
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Tablo 2-2: DM’nin ADA’ya Göre Sınıflandırılması 

  I.Tip 1 Diyabet (IDDM)   

   1. İmmun nedenli (Tip Ia) 

   2. Nedeni bilinmeyen (Tip Ib) 

 II. Tip II Diyabet (NIDDM) 

   1. Periferik insülin direncine bağlı 

   2. İnsülin sekresyon yetmezliğine bağlı 

III. Diğer Tipler 

   1. Pankreatik beta hücre fonksiyonunda genetik bozukluklar 

   2. İnsülin fonksiyonunda genetik bozukluklar 

   a. Tip-A insülin rezistansı 

   b. Leprechaunism 

   c. Rabson-mendenhall sendromu 

   d. Lipoatrofik diyabet 

   3. Pankreas hastalıkları 

   a. Pankreatitis 

   b.Travma/ pankreatektomi 

   c. Kistik fibrozis 

   d. Hemokromatozis 

   e. Neoplaziler 

   4. Endokrin hastalıklar 

   a. Akromegali 

   b. Cushing sendromu 

   c.Glukagonoma 

   d. Feokromositoma 

   e. Hipertiroidizm 
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   5. İlaç ve kimyasal maddeler 

   a. Nikotinik asit 

   b. Pentamin 

   c. Glukokortikoidler 

   d. Siklosporin 

   e. Beta-adrenerjik agonistler 

   f. Fare zehirleri  

6. Enfeksiyonlar 

   a. Konjenital rubella 

   b. Sitomegalovirus 

7.İmmun diabetin bilinmeyen formları 

   a. Stiff-man sendromu 

   b. Anti-insülin reseptör antikorları 

8. Bazı genetik sendromlar 

   a. Down sendromu 

   b. Turner sendromu 

   c.Klinefelter sendromu 

   d. Miyotik distrofi 

   e. Bardet-bield sendromu  

            IV. Gebelik Diyabeti (GDM) 

             V. Pre-Diyabet : Açlık glikoz seviyesi veya glikoz toleransı test sonuçları 

normalin üzerinde, ancak diyabet için tanısal değil. 

 

2.1.2.1. Tip I Diabetes Mellitus 
İnsüline bağımlı, juvenil ya da genç tipi diyabet adları ile anılan bu form, 

genellikle gençlerde ve çocuklarda, hayvanlarda ise daha çok köpeklerde görülür. Tip I, 

diyabet hastalarının % 10-15’ini oluşturur, bu oran kedilerde % 15-20, köpeklerde ise 
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%50’dir (129, 148). Diyabetin bu formu, pankreasın Langerhans adacıklarında beta 

hücrelerinin harap olması sonucu şekillenir (85). Hangi sebeplere bağlı olarak oluştuğu 

tam olarak bilinememektedir. Ancak genetik olarak yatkın bireylerde beta hücrelerine 

yönelik otoimmun hasar ve buna bağlı olarak gelişen inflamatuar olaylar sonucu 

şekillendiği düşünülmektedir (112, 120). Polidipsi, poliüri, kilo kaybı gibi belirtileri 

şiddetlidir. Ketoasidoz koması, hipoglisemi gibi akut komplikasyonların sık görüldüğü 

diyabet tipidir. Hastalığın ortaya çıkışını hızlandıran faktörler olarak bazı virus 

enfeksiyonları, beslenme özellikleri, toksinler ve stresten bahsedilmektedir (50, 120). 

Tip I diyabetin dört klinik evresi vardır (50, 96); 

1.Preklinik evre (beta hücre immunitesi evresi): Gelişmekte olan Tip 1 diyabeti 

belirleyici olabilen, adacık hücresinin bazı antijenlerine karşı antikorların varlığı ile 

karakterizedir. 

2.Klinik başlangıç evresi: Poliüri, polidipsi, ketoz gelişimi, kilo alma veya kaybı 

gibi bulguların görüldüğü evredir. 

3.Remisyon evresi: Diyabet tanısı konduktan sonra, endojen pankreatik insülin 

salgısının devam ederek etkili olabildiği evredir. 

4.Komplikasyonlu diyabet evresi: Beta hücre fonksiyonunun ölçülemez düzeye 

gelmesi dönemidir. 

 

2.1.2.2. Tip II Diabetes Mellitus 
İnsüline bağımlı olmayan ya da erişkin diyabet adlarıyla anılan bu tip, yaşamın 

daha geç evrelerinde görülmektedir. Tip II, diyabet hastalarının insanlarda ve kedilerde 

% 85-90’ını oluşturur (104, 129, 144, 148). Diyabet belirtilerinin hafif olduğu, kronik 

komplikasyonların sık görüldüğü diyabet tipidir (104, 138). 

Diyabetin bu formunda, beta hücrelerinin sayısı ve insülin sentezi, depolanması, 

salgılanması genellikle normaldir ancak insüline direnç gelişmiştir (178). Normal 

konsantrasyondaki insülinin, normalden daha az biyolojik yanıt ortaya koyması olarak 

ifade edilen insülin direncinin mekanizması bilinmemektedir (42, 65, 80, 142). Ancak 

oluşmasında genetik zemin ve buna etki eden çevresel faktörler önemli rol 

oynamaktadır (87). İnsülin direncinin nedenleri üç grupta toplanmıştır (10, 87, 142, 

177); 
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I. Anormal β hücresi salgı ürünleri  

a. Anormal insülin molekülleri: Gen yapısındaki mutasyonlar sonucu anormal 

defektif insülin molekülleri oluşur. İnsülin molekülünün β- zincirinde tek aminoasitteki 

değişiklik sonucu fenilalanin yerine lösin aminoasidinin gelmesi biyolojik aktivitede 

azalmaya neden olur. 

b. Proinsülinin insüline dönüşümünün tam olmaması: Proinsülinin proteolitik 

kıvrılma bölgelerindeki yapısal anormallik sonucunda, proinsülinin insüline yetersiz 

dönüşü söz konusudur. 

II. Dolaşımda insülin antagonistlerinin varlığı 

a. Kortizon, büyüme hormonu, glukagon ve katekolamin seviyelerinin artması 

b. Antiinsülin antikorları 

c. Antiinsülin reseptör antikorları 

III. Hedef organ defekti 

a. İnsülin reseptör eksikliği 

b. Postreseptör defekti; insülin reseptör tirozin kinaz aktivitesinin azalması, 

reseptör sinyal ileti sisteminde anormallikler, glikoz transportunda azalma, 

glikoz fosforilasyonunda azalma, glikojen sentetaz aktivitesinde bozulma, 

(direnç oluşumunda en önemli katkıyı bu düzeydeki defektlerin sağladığı 

ileri sürülmektedir). 

 

 

2.1.3. Diabetes Mellitus’un Komplikasyonları 
Diyabetin komplikasyonları akut ve kronik olarak iki gruba ayrılmıştır.  

2.1.3.1. Akut Komplikasyonlar 
Hipoglisemi: Kan glikoz düzeyi 50 mg/dl’nin altına düştüğünde görülür. Beyin 

dokusunun glikozdan yoksun kalması, oksijen kullanımını azaltır ve anoksiye sebep 

olur. Karşı düzenleyici mekanizmalardan salgılanan adrenalin etkisiyle, terleme, 

taşikardi, sinirlilik, titreme, açlık belirtileri görülür. Kan şekeri düzeyi düşmeye devam 



 8

ederse beyin korteks hücrelerinin zarar görmesi sonucu bulanık ve çift görme, harekette 

bozukluk, solunum bozukluğu, bilinç kaybı görülebilir (13, 85, 117). 

Ketoasidoz Koması: Hiperglisemi koması adı da verilen ve ciddi insülin 

yetersizliği sonucu şekillenen bir durumdur. İnsülin yetersizliğine bağlı olarak kan 

glikozunun artışı sonucunda osmotik diürez gelişir. Lipolizin hızlanması sonucu kanda 

ketoasitler artar ve asidoz oluşur. Taşikardi, hipotansiyon, derin ve sık solunum, ağızda 

aseton kokusu tespit edilir (30, 85). 

Hiperglisemik Nonketotik Koma: Genellikle yaşlı ve insüline bağımlı olmayan 

diyabetik hastalarda, lipolize engel olacak miktarda bulunan endojen insülin etkisiyle 

ketozisin şekillenmediği ancak hiperglisemi, hiperosmalite ve dehidratasyonla seyreden 

klinik tablodur (85). 

2.1.3.2. Kronik Komplikasyonlar 
Kronik komplikasyonlar, diyabete bağlı olarak değişik organ ve sistemlerde 

görülen biyokimyasal, morfolojik ve fonksiyonel değişikliklerdir. Bu 

komplikasyonların oluşumundaki temel faktör kronik hiperglisemidir (22, 85). 

Diyabetik ayak, kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar, kapiller 

bazal memran kalınlaşması, trombosit fonksiyonlarında bozulma, retinopati, böbrek 

hastalıkları, nöropatiler sık karşılaşılan kronik komplikasyonlardır. 

Bu komplikasyonlar, diyabette mortalite ve morbidite oranlarını arttırdığından 

önemlidirler. 

Diyabetik komplikasyonların oluşumunda başlıca 3 mekanizmanın etkin olduğu 

kabul edilmektedir (64): 

1. Proteinlerin non-enzimatik glikasyonu: 

Normal şartlar altında vücutta proteinlerin enzimatik yolla glikasyonu yapılır. 

Proteinler yüksek glikoz düzeylerine uzun süre maruz kalırlarsa, glikoz bir enzim 

aracılığına ihtiyaç göstermeksizin proteine bağlanır ve kontrolsüz glikasyon 

reaksiyonları şekillenir. Proteinlerin yapı, işlev ve metabolizmasını etkileyen 

glikasyonu, serbest radikallerin oluşumuna neden olur (64, 113, 119). 
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2. Poliol Yol: 

Yüksek glikoz konsantrasyonu, poliol yolu ile sorbitol üretimine neden olur. 

Glikoz; retina, lens, böbrek papillası, Schwann hücreleri ve aortada bulunan aldoz 

redüktaz enzimi ile sorbitole çevrilir. Aldoz redüktaz enziminin aktivitesi için 

nikotinamid- adenin dinükleotid- fosfat (NADPH) kullanıldığından hücre içi NADPH 

tüketilir. Okside glutatyonun redükte forma çevrilebilmesi ve nitrik oksit (NO) sentezi 

için NADPH gereklidir. Ancak sorbitol yolunun aktif olması NADPH’nin tüketilmesine 

neden olduğundan hücrenin antioksidan kapasitesini sınırlandırmaktadır (105). 

Sorbitolün kendisi bir doku toksini gibi hareket eder. Bu nedenle sinir iletim hızında 

düşme, retinopati, nöropati, katarakt, nefropati ve kalp hastalığı patogenezinde rolü 

olduğu düşünülmektedir (112). 

3. Değişmiş Mikrovasküler Hemodinami: 

Diabetes Mellitus’da, damarlarda artmış hidrostatik basınç fiziksel zarara yol 

açmakta, bazal membranın yapısı değişmekte ve fonksiyon bozulmaktadır (64, 85, 

135). Diyabetik hastalarda, kan akımında artış olduğu gözlenmiştir. Bu hastaların kan 

basıncı genellikle normal olduğundan, kan akımının artışı, arterioler direncin 

azalmasına bağlanmaktadır. Kapillar yatakta artan hidrostatik basınç, sızıntıya neden 

olur. Kapillar sızıntı da nefropati ve retinopati gelişimine yol açar (64, 85, 112). 

Diyabetik nefropati ilerleyici bir durumdur. Normal koşullarda vücuttan idrarla 

uzaklaştırılan üre, artan böbrek hasarı sonucu idrarla atılamaz, kanda miktarı artar ve 

üremi şekillenir (63). 

2.1.4. Deneysel Diyabet Modelleri 
Deneysel diyabette, klinik diyabete ait birçok özellik görülmektedir. Bu 

özelliklerden en önemlisi hiperglisemidir. 

Deneysel diyabet yöntemleri; 

1. Cerrahi Diyabet: Pankreasın total ya da kısmi çıkarılması ile oluşturulur. 

2. Kimyasal Diyabet: Alloksan veya streptozotosin ile beta hücre toksisitesi 

oluşturulur. 

3. Spontan Diyabet: Genetik olarak diyabete yatkın hayvan türleri kullanılır 

(BB Wistar, Çin hamsteri). 
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4. Viral Diyabet: Beta hücre toksisitesine neden olan rubella ve koksaki gibi 

enteroviruslar ile retroviruslar (61, 134) kullanılır. 

5. Transgenik Diyabet: Deney hayvanının genomuna yabancı bir gen eklenir. 

Eklenen bu transgen, pankreas beta hücrelerini hedef alarak yüksek 

affiniteyle insülini bağlar. 

 

Günümüzde araştırmacılar kolay uygulanabilmesi ve pahalı olmayan 

metodlar olması nedeniyle kimyasal ajanlarla deneysel diyabet modellerini 

tercih etmektedirler (3). Bu amaçla pankreasın β hücrelerine olan spesifik 

toksisiteleri nedeniyle STZ ve Alloksan kullanılmaktadır (3, 92, 118). Her iki 

ajan da kan şekeri düzeyinde üç fazlı etki oluşturmaktadır. Birinci fazda 

enjeksiyonu takiben 2 saat içinde kan şekeri, karaciğer glikojeninin ani yıkımı 

nedeniyle yükselmektedir. İkinci fazda, hasara uğrayan β hücrelerinden hızla 

salıverilen insülinin plazma düzeyi artmakta ve  hipoglisemi şekillenmektedir. 

Üçüncü fazda ise kalıcı hiperglisemi oluşmakta, insülin düzeyleri, kullanılan 

ajanın dozuna bağlı olarak düşmekte ve kan şekeri yükselmektedir (45). Bir ürik 

asit türevi olan Alloksanın, insüline bağımlı diyabete neden olduğu bildirilmiştir 

(118). STZ ise hem insüline bağımlı hem de bağımsız diyabete neden 

olmaktadır (3, 118, 127). Çalışmada beta hücrelerine selektif hasarlayıcı etkisi 

olması ve böbrek, karaciğer gibi diğer organlara toksik etkisinin olmaması 

nedeniyle alloksana göre daha çok kullanılan STZ tercih edilmiştir (92, 161). 

 

2.1.4.1. Streptozotosin (STZ)  

  

Şekil 2-1: Streptozotosinin kimyasal yapısı (115) 

Streptozotosin, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-D-glicopyranose), kanser 

sağaltımında kullanılmak üzere 1950’lerde toprakta bulunan Streptomyces 
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achromogenes’den izole edilmiş bir antibiyotiktir. Özellikle pankreas kanserinin 

tedavisi amacıyla kullanılan STZ’nin kanser hücrelerinin genetik materyalinin (DNA) 

sentezini engelleyerek çoğalmalarını önlediği bildirilmektedir (115, 122). Amerikan 

Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından 1960 ve 1970’li yıllarda kanser kemoterapisinde 

kullanılabilirliğinin araştırıldığı çalışmalarda STZ’nin, pankreas beta hücrelerine toksik 

etkili olduğu bulunmuştur. Bunun üzerine hayvanlarda tip I deneysel diyabet modelinin 

oluşturulması ve beta hücrelerinin kanser tedavisi için kullanılması önerilmiştir (122). 

Günümüzde cerrahi yolla tedavi edilemeyen pankreas kanseri hastalarda tümörün 

boyutunu ve belirtilerini azaltmak amacıyla kullanılan STZ (92, 122), antibiyotik, 

antikarsinojenik, antitümöral ve diabetojenik özellikleriyle bilinmektedir (7, 42, 65, 88, 

127, 170). 

STZ’nin diabetojenik özelliği, yapısında içerdiği glikoz molekülü sayesinde 

beta hücreleri tarafından tanınarak hücre içine alınması ve direk olarak beta hücresinin 

DNA’sına zarar vermesiyle ilgilidir. DNA hasarı, poli-ADP-ribolizasyon 

aktivasyonunu uyarır. Poli-ADP-ribolizasyonu hücre içindeki NAD ve ATP’nin 

tükenmesine neden olur. Bunlara bağlı olarak beta hücreleri apoptoz veya nekroz yolu 

ile ölür (65, 85, 122, 143). Bunun sonucunda uygulama dozuna ve deneklerin yaşlarına 

bağlı olarak Tip I ya da II diyabet modelleri oluşturulur. 

2.1.4.2. Streptozotosin İle Oluşturulan Deneysel Diyabet Modelleri  
Pankreas β hücrelerini hasarlayarak diyabetojenik etki gösteren STZ ile hem 

insüline bağımlı hem de bağımsız diyabet modelleri oluşturulmaktadır (118).  

STZ, erişkin sıçanlarda tek doz intravenöz (40-60 mg/kg) veya intraperitonal 

olarak (50-80 mg/kg) uygulandığında insüline bağımlı diyabete neden olmaktadır. Bu 

modelde, karaciğerde glikojenin ani yıkımına bağlı olarak ilk iki saat içinde kan glikoz 

seviyesi yükselir, plazma insülin düzeyleri düşer. Yaklaşık altı saat sonra ise beta 

hücrelerinin ölümü sonucu artan insülin salınımıyla birlikte hipoglisemi şekillenir (17, 

84, 143). İlacın dozuna ve deney hayvanının türüne bağlı olarak 24-48 saat içinde kalıcı 

bir hiperglisemi oluşur (21, 42, 84, 130).  

Düşük dozdaki STZ’nin, Charles River CD-1 farelere 5 gün süreyle (40 mg/kg) 

intraperitonal uygulanmasıyla Tip I diyabete benzer model geliştirilmiştir (102). Yine 

başka bir fare soyunda aynı uygulamayla (40 mg/kg, ip) 8 ile 20. günler arasında beta 
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hücre nekrozu ve insülitis geliştiği ve bu modelin otoimmun diyabetle uyumlu olduğu 

bildirilmiştir (35, 42).  

STZ ile Tip II’ye uygun modeller de geliştirilmiştir. Bu amaçla yenidoğan 

sıçanlara doğumu izleyen farklı günlerde (0., 2. veya 5.) ve farklı dozlarda (60, 80, 90 

veya 100 mg/kg) tek uygulama intraperitonal enjeksiyon yapılmıştır (42, 66, 179). 

Sıçanların 16. ve 20. haftalarında pankreas dokuları incelendiğinde beta hücrelerinin 

insülin içerdiği fakat glikoza olan cevap yeteneklerini kaybettikleri görülmüştür (58, 

155, 168). 

Kullanılan diğer bir Tip II modelinde ise erişkin sıçanlara Nikotinamid (230 

mg/kg) uygulamasının ardından STZ (80 mg/kg) enjekte edilmektedir. Amaç 

streptozotosinin neden olduğu hücre içinde tükenen NAD’ı yerine koyarak beta 

hücrelerini korumaktır. Sonuç olarak bu model, insülin bağımsız diyabetin 

karakteristiklerini gerek histolojik gerekse metabolik olarak taklit etmektedir (42, 106). 

İlgili çalışmada deneysel araştırmaların çoğunda diyabet oluşturmak için, beta 

hücrelerine olan spesifik toksisitesi nedeniyle diyabetojenik ajan kabul edilen STZ’nin 

tek doz intraperitonal olarak uygulama yöntemi kullanıldı. Doz aralığının 50-80 mg/kg 

olduğu bildirilen (17, 84, 143) STZ ile yapılan ön çalışmalarda uygun dozun 65 mg/kg 

olduğu tespit edildi. Enjeksiyondan 72 saat sonra yapılan ölçümlerle hiperglisemi 

saptandı. 

2.1.5. Diyabetin Etiyolojisi 
Diyabette genetik faktörler önemli gibi görünse de hastalığı tetikleyen etmenler 

çevreseldir (112). 

İnsüline bağımlı diyabetin nedeni kesin olarak bilinememesine rağmen beta 

hücrelerinin kalıtsal olarak bozulmaya yatkın olması ve pankreasın yeni hücre 

üretmedeki eksikliğinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu bozulmanın sebebi ise 

serbest radikaller, viral enfeksiyonlar ve otoimmun reaksiyonlar olarak 

düşünülmektedir (47, 112). Besinlerde ve çevremizde bulunan birçok kimyasal, beta 

hücrelerinde yıkıma neden olmaktadır. Streptozotosin gibi kimyasal ajanlar ve salam, 

sucuk, tuzlanmış etler gibi besinler N-nitroso bileşikleri içerdiklerinden serbest 

radikaller gibi hareket ederek β hücrelerine zarar verirler. Yine gerek bazı 

enfeksiyonların nedeni gerekse deneysel çalışmalarda kullanılan bazı viruslar 

(kızamıkçık, koksaki, hepatit gibi) pankreatik beta hücrelerine bulaşarak antikor 
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saldırısına neden olmaktadırlar. Ayrıca antikor gelişimi, belli genetik yapıdaki (HLAB8 

genotipteki) bireylerde de kendisini göstermektedir (47, 99, 112). Hayvanlar üzerinde 

yapılan araştırmalar ve laboratuvar sonuçları bebekken inek sütünde bulunan bir 

proteini (bovin albumin peptid) almanın otoimmun işleyişi ve Tip I diyabeti 

tetiklediğini ortaya koymuştur (112). 

İnsüline bağımlı olmayan diyabeti oluşturan faktörlerin başında insülin direnci 

gelmektedir. Yeterince insülin vardır fakat hücrelerin tepkisizliği sonucu işlevini yerine 

getirememektedir. Kalıtım, obezite, yüksek yağ ve düşük karbonhidrattan oluşan 

diyetler, insülin düzenleyici faaliyetler içinde kofaktör görevi yapan kromdan noksan 

beslenme (112), hareketsiz yaşam şekli, gebelikte diyabet saptanması, yüksek tansiyon, 

kolesterol, uzun süreli ilaç kullanımı (kortikosteroid, diüretik vs) (48, 112, 131) gibi 

faktörler Tip II’ye neden olmaktadır (112).  

Diyabetin her iki formunda da nedenlere bağlı olarak oluşan hiperglisemik 

durum serbest radikal oluşumunu arttırmaktadır (8, 39). Deneysel olarak diyabet 

oluşturulan deneklerde ve diyabetik hastalarda önemli derecede artan serbest 

radikallerin, lipidler, proteinler ve nükleik asitlerle etkileşerek hücre membran 

bütünlüğünün kaybına, proteinlerde yapısal veya fonksiyonel değişikliklere ve genetik 

mutasyonlara yol açtıkları bildirilmektedir. Bu zararlı radikallerin, oksidan/antioksidan 

dengeyi bozduğu ve bunun sonucu oluşan oksidatif stresin diyabetin etiyolojisinde 

önemli rol oynadığı tespit edilmiştir (8, 15, 16, 23, 39, 72, 75, 97, 120). 

 

2.2. SERBEST RADİKALLER 

2.2.1. Serbest Radikallerin Tanımı 
Serbest radikaller, son yörüngelerinde bir ya da daha fazla eşleşmemiş elektron 

bulunduran, kısa ömürlü, kararsız, molekül ağırlığı düşük, çok etkin kimyasal 

ürünlerdir (8, 15, 85, 109, 111). 

Dış yörüngelerindeki elektronu diğer moleküllere vermek suretiyle daha kararlı 

molekül haline geçebilecek şekilde reaktif yapıya sahiptirler (4, 39, 72, 74, 75, 85, 105, 

109).  
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Serbest radikaller 3 farklı yolla ortaya çıkabilirler (4) 

1. Kovalent bağ taşıyan normal bir molekülün homolitik yıkımı sonucu 

oluşurlar ve bölünme sonrasında her bir parça da ortak elektronlardan 

biri kalır. 

     X   :   Y     ―›     X ⎯   +   Y ⎯    

2. Normal bir molekülden tek bir elektronun kaybı ya da bir molekülün 

heterolitik olarak bölünmesi ile oluşurlar.                                                                                        

   X   :   Y     ―›     X ⎯   +   Y ֹ  

3. Normal bir moleküle tek bir elektronun eklenmesi ile oluşurlar. 

   A   +   e ⎯  ―›   A ⎯  

Serbest radikaller; süperoksit radikali (O2ֹ), hidroksil radikali (ֹOH), alkoksil 

radikali (ROֹ), peroksil radikali (ROOֹ) ve nitrik oksit radikali (NOֹ) olarak 

gruplandırılırlar (151). 

Süperoksit radikali (O2⎯); tüm aerobik hücrelerde moleküler oksijenin (O2), bir 

elektron alarak indirgenmesi sonucu oluşur. Kendisi direk olarak zarar vermeyen bu 

radikalin asıl önemi hidrojen peroksit (H2O2) kaynağı ve geçiş metal iyonlarının 

indirgeyicisi olmasıdır. Süperoksit, nötrofillerin bakterisidal aktivitesi, apopitozis, 

inflamasyon ve vasküler fonksiyonların regülasyonu gibi yararlı etkilere sahiptir. 

Ancak aşırı üretimi, hücre zarlarında lipid peroksidasyonunu başlatabilir, 

antioksidanları oksitleyebilir, kofaktörlerin oksidasyon düzeylerini bozar ve metal 

iyonlarının katıldığı hidroksil radikali (ֹOH) tepkimelerini hızlandırır. Ayrıca ortamdan 

bir proton alarak kendisinden daha reaktif ve membranlardan kolayca geçebilen 

perhidroksil radikalini (HO2ֹ) oluşturabilir. Perhidroksil radikali, yağ asitleri ile 

doğrudan etkileşerek, linoleik, linolenik ve araşidonik asitlerin peroksitlerine 

dönüşümünden sorumludur (9, 49, 110, 151). 

Hidroksil radikali (ֹOH); Fenton (Fe veya Cu varlığında) ve Haber-Weiss 

reaksiyonları (süperoksit radikali varlığında) sonucu H2O2’den oluşan en etkili oksijen 

radikalidir. İyonize radyasyonla da oluşabilen bu radikal, su dahil ortamda rastladığı her 

biyomolekülle tepkimeye girer. Tercihli hedefleri ise elektronca zengin bileşiklerdir 

(nükleik asitler, proteinler, lipidler). Pekçok molekülden hidrojen atomu çıkarılmasını 
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sağlayan hidroksil radikalinin en iyi tanımlanmış biyolojik hasarı ise lipid 

peroksidasyonu olarak bilinen serbest radikal zincir reaksiyonudur (9, 49, 110, 151). 

Alkoksil radikali (ROֹ); organik peroksitlerin yıkımı ile üretilen oksijen 

merkezli lipid radikalidir (49). 

Peroksil radikali (ROOֹ); lipid peroksidasyonunu başlatan radikal olup, organik 

hidroperoksitten (ROOH) bir hidrojen kopartılması ile oluşurlar ve çok uzun 

ömürlüdürler (9, 49). 

Nitrik oksit radikali (NOֹ); nitrik oksit sentaz (NOS) olarak bilinen sitozolik bir 

enzimin aktivitesi ile oluşur ve paylaşılmamış elektronun hem nitrojen hem de oksijen 

atomu üzerinde delokalize olması nedeniyle tam radikal özelliği taşımaz. Lipid 

radikalleri ile hızla tepkimeye girerek antioksidan özellik kazanabildiği gibi süperoksit 

düzeylerinin arttığı durumlarda da bu radikalle reaksiyona girerek oldukça güçlü doku 

hasarına yol açan peroksinitriti (ONOOֹ) oluşturur (9, 49, 110, 151). 

2.2.2. Serbest Radikal Kaynakları 
 Serbest radikaller, hücrede endojen ve eksojen kaynaklı etmenlere bağlı olarak 

oluşurlar (16, 137). 

Endojen Kaynaklar:  

1. Mitokondriyal elektron transport zinciri: Normalde hücrelerde en büyük 

serbest oksijen radikal kaynağı mitokondriyal elektron transport zincirinden 

sızıntıdır. ETZ’de enerji üretimi için kullanılan O2’nin % 1-3’ü suya 

dönüşemez ve süperoksit radikali ile hidroksil radikalleri oluşur (9, 49, 54, 

152)  

2. Endoplazmik retikulum: Serbest radikaller, membrana bağlı sitokromların 

(P-450 ve B-5) oksidasyonundan meydana gelirler (9, 54). 

3. Redoks döngüsü: Özellikle demir ve bakır gibi geçiş metalleri, elektron alış-

verişi şeklinde gerçekleşen oksido-redüksiyon reaksiyonlarında görev alırlar 

ve bu özellikleriyle serbest radikal reaksiyonlarını hızlandıran katalizör 

vazifesi görürler. Metal iyonlarının serbest radikal reaksiyonlarındaki asıl 

önemi, lipid peroksidasyonunu başlatmaktan çok, sentezlenmiş olan lipid 

hidroperoksitlerinin (LOOH) parçalanmalarını ve zincir reaksiyonlarını 
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katalize etmeleridir. Böylece radikalleri daha zararlı hale getirirler (9, 49, 

54).  

4. Araşidonik asit metabolizması: Fagositik hücrelerin uyarılması, fosfolipaz 

ve protein kinazın aktivasyonuna ve plazma membranından araşidonik 

asidin serbestleşmesine yol açar. Araşidonik asidin enzimatik 

oksidasyonuyla da çeşitli serbest radikal ara ürünleri meydana gelirler. Bu 

şekilde serbest radikal üretimine ‘enzimatik lipid peroksidasyonu’ denir (9). 

Serbest radikaller ile prostaglandin metabolizması yakından ilişkilidir. 

Araşidonik asit metabolizması sonucu oluşan reaktif  oksijen metabolitleri, 

fosfolipaz aktivasyonu yolu ile prostaglandin E2, F2, 6-keto PGI2 ve TxB 

sentezini sağlarlar. Prostaglandin E2 ve I2 adenilat siklazı aktive ederek 

cAMP (siklik adenozin mono fosfat) sentezini arttırırlar (9, 54). 

5. Fagositik hücreler ve endotelyal hücrelerdeki oksidatif reaksiyonlar: 

Fagositik hücreler bir uyarıcıyla aktive edildiklerinde lizozomal 

komponentleri dışarıya vermeye başlarlar ve reaktif oksijen metabolitlerinin 

oluşumuyla birlikte mitokondri dışında oksijen tüketiminde bir patlama 

(solunumsal patlama) gösterirler. Fagosite edilmiş bakteri, solunumsal 

patlama ürünlerinin etkisiyle öldürülür. Ancak bu oksidan ürünler hücrelerin 

antioksidan savunma güçlerini aştıklarında normal konak hücrelere de zarar 

verirler. Ayrıca nötrofiller ve monositlerin primer lizozomal granüllerinde 

bulunan myeloperoksidaz enzimi, çeşitli uyarıcılar etkisiyle ekstraselüler 

aralıktaki fagositik vakuol içine boşaltılır. Myeloperoksidaz, H2O2 

varlığında, klorür, iyodür ve bromürün oksidasyonunu katalizleyerek 

hipoklorik asit (HOCl), hipoiyodik asit (HOI) ve hipobromik asit (HOBr) 

oluşturur. Bu bileşikler ve tuzları güçlü oksidanlardır ve biyolojik 

moleküllerle reaksiyona girerek mikroorganizmayı etkileyen toksik ajanlar 

meydana getirirler (9, 54, 152).  

6. Ksantin oksidaz, NADPH oksidaz gibi oksidan enzimler: Bazı enzim ve 

proteinler katalitik döngüleri sırasında serbest oksijen radikalleri 

oluşturabilirler. Bunlardan biri NAD bağımlı dehidrojenaz olarak etki eden 

ve normal koşullarda radikal oluşturmayan ksantin oksidazdır. İskemi 

durumlarında enzim, dehidrojenaz formundan oksidaz formuna dönüşür ve 

süperoksit radikalinin oluşumuna neden olur. Yine aldehit oksidaz, 
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flavoprotein dehidrojenaz, amino asit oksidaz, triptofan dioksijenaz gibi 

enzimler de serbest radikal oluşumuna neden olurlar (9, 49, 54, 152). 

7. Otooksidasyon reaksiyonları: Nötral sıvı ortamda oksido-redüksiyon 

reaksiyonlarına girebilen çözünebilir özellikteki küçük moleküller, serbest 

radikal oluşturabilirler. Örneğin tiyoller ve hidrokarbonlar oksijen 

molekülünü indirgeyerek serbest radikal oluşumuna neden olurlar (9, 54, 

152). 

Eksojen Kaynaklar:  

1. Çevresel faktörler: Organizmanın radyasyona maruz kalması sonucu primer 

radikaller açığa çıkmaktadır. Ayrıca fotokimyasal hava kirliliği, sigara 

dumanı, bazı solventler ve anestezikler gibi çeşitli çevresel ajanlar da serbest 

radikal oluşumuna yol açmaktadırlar (49, 54). 

2. İlaçlar: Klinik uygulamalarda kullanılan birçok ilaç özellikle antineoplastik 

ajanlar (adriamisin, daunorubisin) ve aktiviteleri için metallere gereksinim 

duyan antibiyotiklerin, kemoterapötik ve yan etkilerinin çoğu oksijeni, 

süperoksit radikallerine, hidrojen peroksite ve hidroksil radikaline indirgeme 

yeteneklerine bağlanmaktadır (49, 54). 

3. Diyet: Alkol, obezite, doymamış yağ asitleri ve hayvansal proteinlerden 

zengin beslenme, aşırı demir ve bakır alınması gibi beslenmeye bağlı 

faktörler de serbest radikal oluşumuna yol açmaktadırlar (49, 54). 

 

 

Şekil 2-2: Serbest radikallerin oluşumu ve enzimatik detoksifikasyonu (164) 



 18

 

2.2.3. Serbest Radikallerin Etkileri 
 Serbest radikaller, biyolojik faaliyetlerde önemli görevlere sahiptirler. Hücre 

bütünlüğünün korunması, mitokondriyal oksidasyon, hemoglobinin oksijen taşıması, 

DNA replikasyonu görev aldığı faydalı durumlardan bazılarıdır (4, 94). 

 Serbest radikaller, oluşum hızı ile etkisizleştirilme hızı dengede olduğu sürece, 

organizmayı olumsuz etkilemezler. Ancak bu bileşiklerin oluşum hızı sistemin 

savunma gücünü aşarsa zararlı etkileri ortaya çıkar (85, 111). Hücrelerin lipid, protein, 

DNA, karbonhidratlar gibi tüm önemli bileşiklerine etki ederler ve yapılarının 

bozulmasına neden olurlar (8). 

 Serbest radikal, radikal olmayan bir yapıyla (demir, bakır gibi geçiş metalleri ve 

H2O2 gibi) reaksiyona girerse yeni bir serbest radikal oluşur. Bu özellik onların zincir 

reaksiyonu oluşturmalarına olanak sağlar (85). Lipid peroksidasyonu, serbest radikal 

zincir reaksiyonu için iyi bir örnektir (97). 

2.2.3.1. Serbest Radikallerin Membran Lipidleri Üzerine Etkileri 
 Serbest radikallerin olumsuz etkilerine ilk maruz kalan yapılar membran 

lipidleridir. En önemli etkileri uzun zincirli doymamış yağ asitleri üzerinedir. Çoklu 

doymamış yağ asitlerinden zengin hücre membranları, serbest radikalleri kolayca 

tutarlar (18, 71). Hedef doymamış yağ asidi, okside edici radikal ile reaksiyona girer, 

yağ asidi zincirinden hidrojen atomu uzaklaştırılır, bunun sonucunda serbest yağ asidi 

radikal niteliği kazanır. Bu yağ asidi radikaline oksijen eklenince peroksid radikali 

oluşur. Lipid peroksid radikalleri oldukça aktif moleküllerdir ve zincirleme olarak 

devam eden peroksidasyon reaksiyonlarına yol açarlar (18, 144). Zar yapısındaki 

doymamış yağ asitlerini etkileyerek yeni lipid radikallerinin oluşumuna sebep 

olmalarının yanında kendileri de açığa çıkan hidrojen atomlarını alarak 

hidroperoksitlere dönüşürler. Bu zincir reaksiyonlar lipid hidroperoksitlerin aldehit ve 

diğer karbonil bileşiklere dönüşmesi ile son bulurlar. Bu bileşiklerden biri olan 

malondialdehit (MDA) miktarı, lipid peroksit düzeylerinin ve serbest radikal 

aktivitesinin ölçülmesinde kullanılmaktadır (107). Serbest radikallerin membranlara 

etkisi sonucu oluşan lipid peroksidasyonu, günümüzde birçok hastalığın 

patogenezinden sorumlu tutulmaktadır. Diabetes Mellitus, Ateroskleroz, Alzheimer ve 

Parkinson bu hastalıklardan bazılarıdır (149, 172). 
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2.2.3.2. Serbest Radikallerin Proteinler Üzerine Etkileri 
 Proteinlerin, serbest radikallerden etkilenme oranları aminoasit 

kompozisyonlarına bağlı olarak değişmektedir (85). Doymamış bağ ve sülfür içeren 

moleküllerin serbest radikallerle reaktivitesi çok yüksektir. Buna bağlı olarak 

fenilalanin, tirozin, histidin, metionin, arjinin, lizin gibi aminoasitlere sahip proteinler 

serbest radikal hasarına duyarlıdırlar. Serbest radikal hasarı sonucu proteinler üzerinde 

sülfür radikalleri ve karbon merkezli radikaller meydana gelir. Protein oksidasyonunun 

biyokimyasal sonuçları; enzim aktivitesinde azalma, protein fonksiyonlarında ve 

proteaz inhibitör aktivitede kayıp, protein agregasyonu, proteolize artmış ya da azalmış 

yatkınlık, reseptör aracılı endositozun bozulması, gen transkripsiyonundaki değişimler, 

immunojen aktivitede artış şeklinde sıralanabilir (43). Protein oksidasyonuna bağlı 

olarak Alzheimer, Parkinson, Diabetes Mellitus, Koroner Kalp Hastalığı, Sepsis sık 

karşılaşılan hastalıklardandır (37). 

2.2.3.3. Serbest Radikallerin Karbonhidratlar Üzerine Etkileri 
  Serbest radikaller, karbonhidratlar üzerinde de önemli etkilere sahiptirler. 

Monosakkaritlerin otooksidasyonu sonucu hidrojen peroksit, peroksitler ve 

oksoaldehitler oluşmaktadır. Oksoaldehitler, DNA, RNA ve proteinlere bağlanabilme, 

aralarında çapraz bağlar oluşturma özelliklerinden dolayı antimitotik etki göstererek 

yaşlanma olaylarında rol oynarlar (4). Monosakkaritlerin otooksidasyonunun, 

proteinlerle çapraz bağlanmalara neden olarak diyabetik katarakt gelişmesine ve 

mikroanjiyopati oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir (85). 

2.2.3.4. Serbest Radikallerin Nükleik Asitler Üzerine Etkileri 
 Serbest radikaller, nükleik asitlerde mutasyonlara neden olabilmektedirler. 

Oksijen radikalleri, DNA’daki bazlara etki ederek 8-okso-2 deguanozin, 

hidroksimetilurasil, timin-glikol, stozin-glikol gibi birçok baz modifikasyonuna neden 

olurlar (34, 56). DNA onarım enzimleri ve DNA polimerazın oksidatif stres altında 

hasarlanmaları sonucu doğru replikasyon ve transkripsiyon olasılığı azalmaktadır (18). 

 

2.3. DİYABETTE TEDAVİ SEÇENEKLERİ 
DM’nin tedavisinde amaç normale yakın glisemik kontrolün sağlanması ve 

gerek akut gerekse kronik komplikasyonların önlenmesidir (116). Temel tedavi 
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prensibi; eğitim, diyet tedavisi, egzersiz, ilaç tedavisi (oral antiyabetikler-OAD, insülin 

ve insülin analogları) ve pankreas/adacık transplantasyonu şeklinde oluşturulur (159). 

I)Eğitim; diyabetin nedenleri, kan şekeri ölçümü, insülin kullanımı, 

komplikasyonları, beslenme ilkeleri hasta/hasta sahibine çok iyi anlatılmalıdır (46, 157, 

159). 

II)Diyet Tedavisi; diyabetin düzenlenmesinde beslenme ilkeleri, yemek sonrası 

oluşan glisemik dalgalanmaları sınırlamak, optimal vücut ağırlığının korunmasını 

sağlamak ve farklı komplikasyonların (kronik böbrek yetmezliği vb) oluşmasını 

engellemektir (46, 157). İnsanlarda 3 ana, 3 ara olmak üzere 6 öğün (157), hayvanlarda 

ise (46) günlük rasyonun 3 öğün şeklinde verilmesi önerilir. İnsanlarda yüksek 

kompleks karbonhidrat diyeti (HCF) adı verilen tahıl, baklagiller ve çiğ sebzeler 

açısından zengin, basit şeker ve yağ açısından düşük diyetler (112), hayvanlarda ise 

diyabet tipine ve klinik durumuna uygun endüstriyel mamalar önerilmektedir (46). 

Evde hazırlanan mamalarda protein kaynağı olarak beyaz et, balık, yağsız dana eti, 

karbonhidrat olarak pirinç, hamur ve sebzeler tercih edilmelidir (46). 

III)Egzersiz; kan basıncını ayarlaması ve kilo kontrolünü sağlaması sebebiyle 

bireye uygun programlar oluşturulur (46, 112, 157). 

IV)İlaç Tedavisi; diyabetin tipine ve oluşan komplikasyonlara göre farklı 

şekillerde uygulanan ilaç tedavisinde oral antidiyabetikler, insülin ve insülin analogları 

kullanılmaktadır (14, 116, 159). 

Tip I ve gestasyonel diyabetin tedavisinde insülin birinci seçenektir. İnsülinler 

kaynaklarına göre; domuz kökenli, sığır kökenli ve insan insülinleri olarak 3’e 

ayrılmaktadır. Ancak günümüzde antijenik özellikleri nedeniyle hayvansal kaynaklı 

insülinler kullanılmamakta (14, 159), güncel tedavide insan insülinleri ve insülin 

analogları tercih edilmektedir (116). İnsan insülinleri kısa, orta ve uzun etkili olarak 

sınıflandırılmaktadır (116).  

Kısa Etkililer (Regüler): Cilt altı uygulanır, 2-4 saatte pik seviyeye ulaşır ve etki 

süresi 6-8 saattir. Tedavi sırasında erken postprandiyal hiperglisemi ve geç 

postprandiyal hipoglisemi riski yüksektir (116). 

Orta Etkililer (NPH-neutral protamin hagedorn ve Lente): Bazal insülin 

gereksinimini karşılamak için regüler insülinle birlikte günde 1-2 kez kullanılırlar. 
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Etkileri 1-2 saatte başlar, 4-8 saatte pik seviyeye ulaşır ve 12-16 saatte sonlanır. Etki 

sürelerinin 24 saatten az olması gece hipoglisemisi riskini arttırır (116, 159). 

Uzun Etkililer (Ultralente): Etkisi 3-4 saatte başlar, 8-10 saatte pik seviyeye 

ulaşır ve etki süresi 20 saattir. 

İnsülin Analogları (116); 

Hızlı etkili analoglar: Lispro, Aspart ve Glulisin; etkileri 10-15 dakikada başlar, 

1-1,5 saatte pik seviyeye ulaşır ve 3,5-4 saat sürer. 

Uzun etkili analoglar: Glargin ve Detemir; etkileri 2-3 saat sonra başlar, 6-8 

saatte pik seviyeye ulaşır ve 24 saat sürer. 

Köpeklerde NPH insülinin 0,5 U/kg’lık dozuyla, kedilerde ise insülin 

protaminin (IPZ) 0,25-0,50 U/kg dozuyla tedaviye başlanır. Enjeksiyondan önce ve 

enjeksiyon sonrası 24 saat içinde kan şeker düzeyi kontrol edilir. Kan glikozu            

0,8 g/l – 2 g/l aralığında ise denge sağlanmış kabul edilir. Söz konusu insülinin etki 

süresi 18 saatin altında ise günde iki enjeksiyon yapılması uygundur (46). 

Tip II DM’nin tedavisinde diyet veya diyet + oral antidiyabetik (OAD) 

kullanımı uygulamak genellikle yeterli olmaktadır. Ancak hipergliseminin kontrol 

edilemediği durumlarda insülinlerle tedaviye geçilmektedir (116). 

Tip II DM’nin tedavisinde kullanılan oral antidiyabetikler; 

1) Sülfonilüreler; pankreas beta hücrelerinden insülin sekresyonunu stimüle 

ederek etkinlik gösterirler (14, 92, 159). Uzun süreli kullanımlarında insülin 

salıverici etkilerinde azalma meydana gelir, ancak buna rağmen kan şekerini 

düşürücü etkileri devam eder (92). Tedavide 2. kuşak sülfonilüreler 

(glibenklamid, gliklazid) tercih edilmektedir. Yavaş salınım teknolojisine 

veya uzun etki süresine bağlı olarak günde tek doz kullanımları mümkündür 

(159). 

2) Biguanid Grubu; etki şekilleri tam olarak bilinmemekle birlikte anaerobik 

glikozisi arttırma, bağırsaktan glikoz emilimini azaltma ve glikoneogenezisi 

azaltma olarak 3 olası etki şekli ileri sürülmüştür (92). Bu grubun kullanılan 

tek üyesi metformindir. İnsülin veya sülfonilürelerle kombine edilebilir. 

Günlük maksimum dozu 2,5 gramdır (159). 
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3) Alfa-Glikozidaz İnhibitörleri; karbonhidratların monosakkaritlere 

parçalanması aşamasında enzim inhibitörü olarak etki gösterirler (159). 

4) Thiazolidinedionlar (Rosiglitazon); yağ ve kas hücrelerinde insülin direncini 

azaltırlar. Etkilerini PPARγ (peroxisome proliferator active reseptor gama) 

reseptör aganosti ile gösterirler (159). 

5) Non-sülfonilüre Sekretogoglar (Glinidler); beta hücrelerinde, sülfonilüre dışı 

reseptörlere bağlanırlar ve postprandiyal hipergliseminin tedavisinde 

endikedirler (159). 

V)Pankreas/Adacık Transplantasyonu; total veya parsiyel ya da adacık hücresi 

transplantasyonu şeklinde yapılmaktadır. Günümüzde elde edilen sonuçlar tam güven 

verici özellik taşımamaktadır (55). 

DM’nin kontrolü amacıyla kullanılan ilaçlar ciddi yan etkilere sahiptirler. En 

önemli yan etkileri hipoglisemidir. Bunun yanında alerjik reaksiyonlar, bulantı, kusma, 

diyare, karın ağrısı, kilo alma, hiperglisemi ve buna bağlı koma sık görülen yan 

etkileridir (46, 157). Ayrıca uzun süreli kullanılan OAD’lerde zamanla ilaca karşı 

tepkisizlikler de oluşmaktadır (92). Kontrol altına alınamayan hipergliseminin, serbest 

radikal artışına neden olduğu, koruyucu antioksidan kapasiteyi düşürdüğü ve 

sonucunda oksidatif stres gelişimine katkıda bulunduğu yapılan çalışmalarla 

bildirilmiştir (5, 8, 72, 97, 105, 118, 135). Artmış oksidatif stresin diyabetik 

komplikasyonların etiyoloji ve patogenezinde rol oynayarak başta ateroskleroz olmak 

üzere retinopati, nöropati, nefropati gibi bozukluklara yol açtığı çalışmalarla ortaya 

konulmuştur (16, 79, 97, 104, 105, 135). Diyabet tedavisinde görülen bu olumsuzluklar 

alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini gündeme getirmiştir. Alternatif tedavide 

insülinin enjeksiyon yerine sprey çeşitlerinin üretilmesi, yapay pankreas (kan şeker 

düzeyini algılayan ve insülin veren cihazlar) gibi çalışmalara ağırlık verilirken, 

komplikasyonların kontrolü amacıyla da tamamlayıcı tedavi yöntemlerine yönelik 

araştırmalar artmıştır (90). Bu amaçla yapılan hayvan çalışmalarında E vitamini, 

askorbik asit, flavinoidler, polifenoller, mineraller (demir, selenyum), β-karoten gibi 

antioksidan kapasiteye sahip maddelerin doku hasarını engelledikleri ve diyabetik 

komplikasyonlardan korunmada etkili oldukları bildirilmiştir (6, 20, 36, 51, 66, 91, 95, 

103, 126, 128, 136, 151, 152, 166, 167). 
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2.3.1. Antioksidanlar 
Organizmada serbest radikallerin zararlı etkilerini engellemek üzere antioksidan 

savunma sistemleri adı verilen özel mekanizmalar bulunmaktadır. Antioksidan sistem, 

serbest radikallerin oluşum hızı ile etkisizleştirilme hızını dengede tutarak 

organizmanın bu bileşiklerden olumsuz etkilenmesini engellemektedir (4, 9, 54, 75, 85, 

109, 137). Serbest radikaller ile antioksidanlar arasındaki dengenin korunamadığı 

durumlarda hücre hasarına kadar giden birçok patolojik durum (hiperplazi-hipertrofi, 

yaşlanma, nörodejeneratif hastalıklar, immun hastalıklar) ortaya çıkmaktadır (75, 85, 

109, 137). 

  Memeli hücrelerinde oksidan ürünlere karşı korunma (Şekil 2.2), 4 ana yolla 

gerçekleştirilmektedir (9, 75, 85, 137);  

I) Toplayıcı Etki; serbest oksijen radikallerini etkileyerek tutma ya 

da daha zayıf moleküllere çevirme şeklindedir. Antioksidan 

enzimler bu tip etki gösterirler. 

II) Bastırıcı Etki; serbest oksijen radikallerine bir hidrojen 

aktarılarak aktivitelerinin azaltılması ya da inaktif hale 

dönüştürülmesi şeklindedir. Vitaminler ve flavinoidler bu tarz 

etkiye sahiptirler. 

III) Zincir Kırıcı Etki; zincir oluşturan serbest oksijen radikallerini 

bağlayıp, yağ asidi zincirlerinden hidrojen atomu salınımını 

önleyerek fonksiyonlarını engellerler. Mineraller bu tarz etki 

gösterirler. 

IV) Onarıcı Etki; radikallerin oluşturdukları hasarın onarılması 

şeklindedir. 

2.3.2. Antioksidanların Sınıflandırılması 
Antioksidanlar, endojen ve eksojen kaynaklı olarak ikiye ayrılmaktadırlar (74). 

2.3.2.1. Endojen Antioksidanlar 
  Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanlar (Tablo 2.3) olarak ikiye 

ayrılırlar (4, 18). 
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 Tablo 2-3: Endojen Antioksidanlar 

Enzimatik Antioksidanlar Enzimatik Olmayan Antioksidanlar 
 
 

Mitokondrial Sitokrom Oksidaz Sistemi 
Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz 

Glutatyon Peroksidaz 
Glutatyon S Transferaz 
Süperoksid Dismutaz 

Katalaz 

Yağda Çözünen Radikal Tutucular 
α –tokoferol 
β –karoten 
Bilirubin 
Ubikinol 

Suda Çözünen Radikal Tutucuları 
Askorbik Asit 

Ürik Asit 
Glutatyon 

Metal İyonlarını Bağlayan Proteinler 
Ferritin 

Transferrin 
Haptoglobin 

Seruloplazmin 
Albumin 

 

2.3.2.1.1.Enzimatik Antioksidanlar  
En önemli antioksidan savunma hücre içi enzimlerle (Şekil 2.2) olmaktadır. Bu 

enzimlerden SOD’un yapısında bakır, çinko, manganez, GSH-Px de ise selenyum 

iyonu bulunduğundan bunlara metaloenzimler adı da verilmektedir (40, 72). 

2.3.2.1.1.1.Süperoksid Dismutaz (SOD)  

 İki reaktif oksijen türünü, radikal olmayan moleküllere dönüştürmesi nedeniyle 

antioksidan sistemin önemli ögelerinden birisidir. Oksijen kullanımının yüksek olduğu 

dokularda SOD aktivitesi fazladır. Kimyasal olarak bakır ve çinko içeren Cu-Zn SOD 

ve mangan içeren Mn-SOD olmak üzere iki izomeri bulunmaktadır. Cu-Zn SOD 

sitozolde, Mn SOD mitokondride bulunur (9, 77, 85, 108, 139, 144). Aynı tepkimeyi 

katalizlemeleri dışında aralarında ortak yapısal özellik yoktur. SOD enziminin, aerobik 

hücrelerin tamamında bulunduğu ancak anaerobik hücrelerin çoğunda bulunmadığı 

bildirilmiştir (85). SOD, süperoksit serbest radikalinin (O2ֿ), H2O2 ve moleküler 

oksijene dönüşümünü katalizleyerek antioksidan etkinlik gösteren bir enzimdir (9, 85, 

139). 

2 O2⎯ + 2 H → H2O2 + O2 
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2.3.2.1.1.2.Katalaz (CAT) 

 Tüm hücre tiplerinde değişik konsantrasyonlarda bulunan ve yapısında dört hem 

grubu bulunduran bir hemoproteindir. SOD aracılığıyla oluşmuş H2O2’yi oksijen ve 

suya parçalayarak hidroksil serbest radikalinin (OHׁ) oluşumunu engeller ve hücreleri 

oksidatif hasara karşı korur. Ayrıca reaktif nitrik oksit türlerinin oluşumunu da 

önlemektedir (69, 85, 139). Katalaz reaksiyonlarında iki basamak yer alır. İlk 

basamakta katalazın Ferrik (Fe +3) içeren hali, peroksit molekülü ile tepkime verir ve 

peroksit molekülü indirgenir. İkinci basamakta ise başka bir peroksit molekülü 

yükseltgenerek katalaz-Fe +3 doğal halini alır. 

 2H2O2 → 2H2O + O2 

2.3.2.1.1.3.Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) 

 Yerleşim yeri sitozol olan glutatyon peroksidaz, yapısında dört selenyum atomu 

içeren, tetramerik bir enzimdir. Redükte glutatyon (GSH) varlığında  hidrojen peroksit 

ve lipid peroksitlerin indirgenmesinde rol alır. Glutatyon peroksidaz reaksiyon 

esnasında redükte glutatyonu (GSH) elektron akseptörü olarak kullanır ve oluşan 

okside glutatyon (GSSG) NADPH bağımlı glutatyon redüktaz enzimi tarafından 

rejenere edilir. Bu reaksiyonla membran lipidlerinin ve hemoglobinin peroksitlerle 

oksidasyonuna karşı koyulur ve eritrositlerin ömrü uzatılır (85, 144, 154). 

 2 GSH + H2O2 + NADP → GSSG + 2H2O + NADPH 

 2 GSSG + NADPH → 2 GSH + NADP  

GSH-Px ve katalaz enzimi, hidrojen peroksitin ortamdan uzaklaştırılmasında 

birbirini tamamlayıcı özellikte fonksiyona sahiptirler (18, 85, 154). 

 2.3.2.1.1.4.Glutatyon S Transferaz (GST) 

GST’ler, lipid peroksitlerine karşı selenyum bağımsız GSH-Px aktivitesi 

göstererek antioksidan savunma mekanizması oluştururlar. Karaciğerde sitokrom P450 

enzim sistemi tarafından reaktif ara ürünlere dönüştürülen yabancı maddelerin daha az 

reaktif konjugatlara dönüşümünü katalizlerler (9, 85). 

 2.3.2.1.1.5.Mitokondriyal Sitokrom Oksidaz Sistemi 

Mitokondriyal sitokrom oksidaz solunum zincirinin son enzimidir ve süperoksit 

radikalini detoksifiye eder. Fizyolojik şartlarda bu reaksiyon normaldir ve bol miktarda 
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enerji üretimi (ATP) sağlanır. Ancak süperoksit üretimi mitokondriyal sitokrom 

oksidaz enziminin kapasitesini aşarsa devreye diğer antioksidanlar girer (9). 

2.3.2.2. Eksojen Antioksidanlar 
Eksojen antioksidanlar vitaminler, ilaçlar ve gıda antioksidanları olmak üzere 3 

gruba ayrılır. 

1) Vitamin Eksojen Antioksidanlar; α-tokoferol, β-karoten, vitamin C, folik 

asit. 

2) İlaç Olarak Kullanılan Eksojen Antioksidanlar;  

a) Ksantin Oksidaz İnhibitörleri (allopürinol, tungsten, oksipürinol) 

b) NADPH Oksidaz İnhibitörleri (adenozin, lokal anestezikler, kalsiyum 

kanal blokerleri, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar) 

c) Demir Redoks Döngüsü İnhibitörleri (desferroksamin) 

d) Nötrofil Adezyon İnhibitörleri 

e) Sitokinler (TNF ve IL-1) 

f) Barbitüratlar 

g)Demir Şelatörleri 

3)Gıdalardaki Eksojen Antioksidanlar; Sodyum benzoat, Etoksiquin, BHT, 

BHA. 

 

2.4. BETA-GLUKAN 
İmmun sistemin güçlü bir düzenleyicisi olarak aktivite gösteren β-glukan (Şekil 

2.3), mantarlarda, mayada ve kepekte bulunan dallanmış bir glikoz polimeridir. 

ABD’de Tulane Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nicolas Di Luzio tarafından 1960 yılında 

tanımlanan β-glukanın, molekül dizilişindeki farklılıklar etkinliğini belirleyen 

faktörlerden biridir (114). Kaynak ve izole edilme tipine göre beta-glukanların yapısı 

değişmektedir. Biyolojik aktivitelerinde solubilite primer yapı, molekül ağırlığı ve 

dallanma gibi farklı fizikokimyasal parametreler rol oynar (27, 44, 67). Ayrıştırma 

işleminin zorluğu nedeniyle prosesler gereğinden kısa tutulursa etkinliği daha az olan 

1,3 bağ yapısı açığa çıkarken, işlem gereği kadar uzun tutulursa yan dallar olan 1,6 bağ 
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yapısı elde edilmektedir (114). Maya ve mantarların hücre duvarı glukanları, 

glukopiranozil rezidülerinin yan zincirlerine bağlı β-1,6 ihtiva eden D glukoz ana 

zincirine bağlı β-1,3 bağ yapısından oluşur. Değişik tip β-glukanlardan aktivitesi en 

yüksek olanı, ekmek mayası (Saccharomyces cerevisiae) hücre duvarından (Şekil 2.4) 

izole edilenidir (67, 114). Özellikle 1,3 ve 1,6 glikozidik bağlı formları, biyolojik yanıt 

düzenleyicileri ve immunmodülatör olarak aktivite gösterirler (114, 141). Beta-

glukanlarla ilgili ilk çalışmalarda çoğunlukla enjektabl formu kullanılan bileşiğin oral 

yolla uygulandığında alveolar makrofaj fonksiyonunun arttığı gözlenmiştir (67). Bu 

aktivasyon oral yolla alınan β-glukanın mide-bağırsak sisteminden absorbe olarak 

makrofaj, nötrofil ve doğal öldürücü hücrelerde bulunan reseptörlere bağlanmasıyla 

açıklanmıştır. Absorbsiyonun yanısıra bağırsaklarda Peye plağı denilen bölgelerden 

alınıp, sitokinlerin salınımını arttırması yoluyla da immun sistemin aktivasyonunda rol 

almaktadır (32, 114, 160, 180). 

 

 

 

 Şekil 2-3: Beta-glukanın moleküler yapısı   (29) 

 

 

 

               Şekil 2-4: Ekmek mayası hücre duvarının yapısı   (81) 
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 Beta-glukanların asıl etkileri makrofaj aktivasyonuyla olmaktadır. İn vivo ve in 

vitro çalışmalar, beta-glukanların fagositoz, lizozomal enzim aktivitesi ve IL-1, IL-6 ve 

TNF-α’nın sekresyonu gibi makrofaj aktivasyonlarını indüklediğini göstermiştir (67). 

Li ve ark. (100), kanser tedavisinde anti-tümör ilaçların yanında reseptörlerle bağlanıp 

aktive edebilen ve toksik etkisi olmayan ajanlara duyulan gereksinim nedeniyle 

mayadan elde edilen beta-glukanın farelerde, tümör hücreleri ve fagositler üzerine 

etkinliğini inceledikleri çalışmalarında, beta-glukan kullanımıyla, tümör gelişiminin 

baskılandığını saptamışlar, bu durumun bileşiğin nötrofillerdeki CR3 reseptörüne 

bağlanması ve fagositozu aktive etmesiyle ilgili olduğu sonucuna varmışlardır. Son 

yıllarda glukanların faydalı etkileri, immun fonksiyon modülasyonu, antioksidan ve 

diğer non spesifik etkilerine bağlanmaktadır (93). Toklu ve ark. (156), ratlarda 

yanıklara bağlı oksidatif organ hasarına karşı immunmodülatör ve antioksidan 

özellikleri bilinen beta-glukanın etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, lipid 

peroksidasyonunu engellediğini, antioksidan enzimleri stimüle ettiğini ve gerek lokal 

gerekse sistemik kullanımıyla kısa sürede tedavi edici özellik gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Ratlarla yapılan bir başka çalışmada da Bayrak ve ark. (24), böbrek 

iskemi/reperfüzyon hasarına karşı oral yolla beta-glukan kullanmışlar ve bileşiğin 

verildiği grupta, oksidan maddelerin azaldığını, antioksidan enzimlerin arttığını 

açıklamışlardır. Beta-glukanla ilgili bir diğer çalışmada ise Chen ve ark. (31), diyabetin 

tedavisi ve kardiyovasküler komplikasyonlarının önlenmesinde faydalı olduğunu, 

bağırsaklarda vizkoziteyi arttırarak glikoz konsantrasyonunu düşürdüğünü, böylece 

hiperglisemi, hipertansiyon ve hiperlipidemiyi önlediğini bildirmişlerdir. İzole hücreler 

veya hayvanlarla yapılan çalışmalar, beta-glukanların temel immunofarmakolojik 

aktivitelerinin, konakçının viral, bakteriyel, fungal ve parazitik enfeksiyonlarına karşı 

direncinin arttırılması, antitümör etki, karsinojenezden korunma, immun sistemi 

güçlendirme, retiküloendotelyal sistemin fagositik ve proliferatif aktivitesinin 

arttırılması şeklinde olduğunu göstermektedir (89).  

2.4.1. Beta-glukanın Biyolojik Aktiviteleri 

2.4.1.1. İmmun Sistem Regülasyonu 
 Beta-glukanın en önemli aktivitesi, immun sistemi düzenlemesidir. 

İmmunoregülatör aktivitesi, makrofaj fagositozunu sağlayan sitokinlerin 

makrofajlardan salınımını uyarma ya da engelleme yeteneğiyle ilişkilidir (62, kaynak: 
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89 p. 33, 173, 175). Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, β-glukanın monositleri 

çekerek, sitokinlerin salınımı için makrofajlara bağlandığını ve makrofajları aktive 

ettiğini göstermiştir. Beta-glukanın sitokin üretimi üzerine olan etkilerinin, β-glukan 

reseptörlerinin çapraz bağlanmasıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir (62, kaynak: 89 p. 33). 

 Fagositlerde, beta-1,3 glukanı tanıyan ve bağlanabilen yüzey reseptörlerinin 

bulunduğu saptanmıştır. Bu reseptörlerin beta-glukanın spesifik yapılarına bağlanarak 

immunostimülant olarak görev yaptığı ilgili çalışmalarda ortaya konulmuştur (62, 

kaynak: 89 p. 33, 173). 

2.4.1.2. Kanserle İlişkili Aktiviteleri 
 Beta-glukan, immunmodülatör etkinliğine bağlı olarak, kanser hücrelerinin 

büyümesi ve tümör gelişimi üzerine de etkilidir (62, kaynak: 89 p. 35). 

 Farelerle yapılan bir çalışma (176), beta-glukanın lökositler üzerinde bulunan 

CR3 reseptörüne etki ederek, fagositleri uyarması sonucu tümörün % 57-90 oranında 

geri çevrilmesini sağladığını ortaya koymuştur. Kanser sağaltımı üzerine etkisinin 

değerlendirildiği çalışmalarda, fagositozu ve doğal öldürücü hücreleri aktive ettiği, 

TNF-α, interlökin-6 ve interferon salınımıyla anti-tümör etki gösterdiği bildirilmiştir 

(62, kaynak: 89 p. 36). İlgili bir çalışmada Suzuki ve ark. (141), tümör hücrelerinin 

akciğer metastazının, beta-glukanın enjekte edildiği veya oral olarak verildiği farelerde 

engellendiğini saptamışlardır. Ayrıca farelere enjekte edilen beta-glukanın, 

kemoterapiye yanıtı arttığını bildirmişlerdir. 

2.4.1.3. Patojen İlişkili Aktiviteleri 
 Yapılan çalışmalar β-glukanın, çeşitli viral, bakteriyal, paraziter ve fungal 

hastalıklara karşı direnç arttırdığını göstermiştir (89). Farelerle yapılan bazı 

çalışmalarda, enjekte edilen β-glukanın, travma ya da radyasyona bağlı 

immunsupresyonu takiben oluşabilecek olan bakteriyal infeksiyonu önlemeye yardımcı 

olduğu bildirilmiştir (62, kaynak: 89 p. 36). Jung ve ark. (83), domuzlarda grip virusu 

(Siv) üzerine β-glukanın potansiyel antiviral etkinliğini değerlendirdikleri 

çalışmalarında, β-glukanla tedavi edilen grupta akciğer lezyonlarının azaldığını ve grip 

virusunun yayılım oranının düştüğünü, bu sonuçlara dayanarak bileşiğin profilaktik ve 

tedavi amacıyla influenza virusuna bağlı enfeksiyonlarda kullanılabileceğini 

bildirmişlerdir. İlgili bir başka çalışmada (162), β-glukanın Bacillus anthracis bulaşmış 

farelerde etkinliği incelenmiş ve normal koşullarda şarbon toksininin etkisiyle 
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engellenen nötrofiller ve yok edilen makrofajların, β-glukan uygulanan farelerde    

TNF-α’nın uyarımı ile aktive edildiği belirlenmiştir. Buna bağlı olarak bakteri üzerine 

fagositozun gerçekleştiği, ölümcül toksinin yok edildiği ve bileşiğin uygulandığı grupta 

hayatta kalma oranının arttığı saptanmıştır. Werner ve ark. (171), invaziv mantar 

enfeksiyonlarının özellikle de Aspergillus fumigatus’un bağışıklığı bastırması 

doğrultusunda yaptıkları araştırmalarında, β-glukanın Aspergillus fumigatus’la enfekte 

farelerde Dectin-1 reseptörüne bağlanarak akciğer savunma hücrelerini aktive ettiğini, 

Dectin-1 reseptöründen yoksun farelerde ise % 80 oranında ölüm görüldüğünü 

bildirmişlerdir. 

2.4.1.4. Diğer Biyolojik Aktiviteleri 
 Günümüzde beta-glukanın, destekleyici sağaltım niteliğinde etkinliği olduğu 

yapılan çalışmalarda ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalardan birisi, maya türevli       

beta-glukanın besin eki olarak verilmesinin kan kolesterolünü düşürücü etki 

gösterdiğini ortaya koymuştur (31). İnsanlarda diyetin % 10’nu β-glukan içerdiğinde, 

glikoz toleransının arttığı tespit edilmiştir (25, 62, kaynak: 89 p. 37). Ayrıca ilgili 

çalışmalarda, diyabet hastalarında kan glikozunu, karbonhidratların mide ve bağırsakta 

emilim oranını azaltarak düşürdüğü açıklanmıştır (28, 53, 101, 150, 153, 174). 

 Beta-glukanın, yara iyileşmesine yardımcı olan, doku tamiri, yara gerilim 

kuvvetini ve kollajen biyosentezini artırma gibi fonksiyonları da ratlarla yapılan 

çalışmalarla bildirilmiştir (24, 62, kaynak: 89 p. 37, 145, 146, 147). 

 Başka bir çalışmada, deney fareleri öldürücü dozlarda radyasyona maruz 

bırakıldıktan sonra oral yolla beta-glukan verilmiş, farelerin % 70’inin ışının zararlı 

etkilerinden korunduğu görülmüştür (68, 89). Bu bağlamda radyasyon koruyucu etkisi 

de olduğu söylenebilir (89). İlgili bir başka çalışmada Pachen ve MacVittie (121), 

radyasyona maruz bırakılmış farelerde, partiküler ve çözülebilir özellikteki 1,3 bağlı 

beta-glukanları karşılaştırmışlar ve kullanılan her iki tip β-glukanın uygulandığı 

gruplarda hematokrit değerlerinde, periferik beyaz kan hücrelerinde ve trombosit 

sayılarında artış olduğunu saptamışlardır. Daha da önemlisi endojen hemopoetik kök 

hücre sayılarını arttırdığını bildirmişlerdir. 

 Beta-glukanla yapılan deneysel çalışmalar, etkin bir serbest radikal süpürücüsü 

olduğunu ortaya koymuştur. Serbest radikallerin yaşlanmayı hızlandırması, kanser gibi 
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çeşitli hastalıklara neden olması ve dejeneratif etkileri ile ilgili olarak beta-glukanın 

antioksidan etkinliği büyük önem taşımaktadır (24, 89, 93). 

2.4.2. Beta-glukanın Dozu 
 FDA tarafından GRAS (genel olarak emniyetli) kategorisinde kabul edilen β-

glukanın, doz aralığı günlük 40 mg-3000 mg olarak belirtilmiştir. Vücut ağırlık esasına 

göre günlük sağlıklı dozajı 2-6 mg/kg olarak kabul edilmektedir. İnsanlarda günlük ek 

besin olarak alındığında çoğunlukla kullanılan doz aralığı 40-500 mg’dır. Tedavi 

amacıyla kullanıldığında 3000 mg’a kadar çıkılabilir (180).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmanın deneysel aşamasına, bütün koşulların sağlanması, gerekli malzeme 

ve kimyasalların temin edilmesi ile 10.09.2008 tarihinde başlandı. Çalışma prosedürüne 

uygun şekilde gruplar oluşturuldu, ilaç uygulamaları ve kan alımları gerçekleştirildi. 

İ.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı uygulama 

laboratuvarında analizlerin yapılmasıyla 25.10.2008 tarihinde deneysel aşama 

tamamlandı. 

3.1. Gereç 

3.1.1. Deney Hayvanları 
Çalışmada, İ.Ü. Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları 

Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı laboratuvarından temin 

edilen, 6-8 haftalık ve ağırlıkları 155-180 gr olan 352 adet Wistar-Albino ırkı erkek 

ratlar kullanıldı. Hayvanlar, her birine 5-6 adet rat konulabilen özel kafeslere 

yerleştirildi ve İ.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında 

bulunan deney hayvanları bakım odasına adaptasyonları sağlandı. Çalışma süresince 

standart rat yemi ve çeşme suyu ile adlibitum olarak beslenen hayvanlar, 12 saat ışık/12 

saat karanlık periyodunda ve 20-22 °C sıcaklık ortamında tutuldu.  

3.1.2.  Kullanılan Cihaz ve Malzemeler 

Hayvan Tartım Terazisi (Precisa XT 6200 C) 

Hassas Terazi (Shimadzu AEL-40 SM) 

Santrifüj Cihazı (Electromag) 

Spektrofotometre (Shimadzu UV-1208) 

Otoanalizör (Tokyo Boeki) 

Glikometre (Accu-Chek Active-Roche) 

Glukoz Test Çubukları (Accu-Chek Active-Roche) 

İnsülin Enjektörleri (Hayat 26 G x 10-13 mm) 

İntragastrik Tüp 

EDTA’ lı Tüp 
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Heparinli Tüp 

Deney Tüpü (12 x 75 mm) 

Ependorf Tüp 

 

Kimyasal Malzemeler: 

Beta-glukan (Mustafa Nevzat İlaç San., 051373934-0706617 ref.no) 

Streptozotosin (STZ) (Sigma, 047K1598) 

Tolbutamid (Sigma, T0891-25G) 

Tween 80 

Eter 

MDA Testi (Northwest, NWK-MDA01) 

Süperoksid Dismutase Kolorimetrik Kit (Cayman,706002) 

Catalase Kolorimetrik Kit (Cayman, 707002) 

Glutatyon Peroksidase Kolorimetrik Kit (Northwest, NWK-GPX01) 

GSH Testi (Northwest, NWK-GSH01)  

Rat İnsülin RIA Kiti (Millipore, RI-13K) 

BUN Kiti (Spinreakt)  

3.2. Yöntem 

3.2.1. Kullanılan Çözeltilerin Hazırlanması 
Tüm çözeltiler uygulamadan hemen önce taze olarak hazırlandı. 

Beta-glukan: Saccharomyces cerevisiae’den izole (1,3/1,6-glukan), 

mikropartüler olarak Mustafa Nevzat İlaç AŞ’den temin edilen Beta-glukanın (CAS 

No: 160872-27-5) çalışmada uygulanacak dozları için farelerde LD50 > 1600 mg/kg 

referansı ve daha önce yapılan araştırmalarda kullanılan 50 mg/kg oral beta-glukan 

dozu baz olarak alındı ve doz arttırımına gidilerek, farklı dozajlarda etkinliği araştırıldı. 

Bu amaçla 50, 100 ve 200 mg/kg beta-glukan, % 10’luk Tween 80 (90 ml distile su + 

10 ml Tween 80) içinde çözündürülerek hazırlandı ve intragastrik tüp yardımıyla oral 

yolla 10 ml/kg dozunda verildi. 
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Streptozotosin: STZ, distile su içinde çözündürülerek, 200 g hayvan ağırlığı için 

0,5 ml solüsyon içinde 65 mg/kg dozda olacak şekilde hazırlandı. 

3.2.2. Grupların Oluşturulması 
Çalışmada β-glukanın normoglisemik, glikoz tolerans testi uygulanan ve 

deneysel diyabet oluşturulan ratlarda etkinliğinin belirlenmesi amacıyla tüm deney 

hayvanları 3 ana gruba ayrıldı. Diyabetli grup ise kendi arasında  β-glukanın akut ve 

subakut etkinliğini belirleyebilmek için iki alt gruba ayrıldı. 

I) Normoglisemik Ratlar 

II) OGTT Uygulanan Ratlar 

III) Deneysel Diyabetik Ratlar 

a. Akut Etkinin Araştırıldığı Grup 

b. Subakut Etkinin Araştırıldığı Grup 

Deneylere başlamadan önce tüm sıçanların kuyruklarından eter anestezisi 

altında alınan kan örneklerinde glikoz miktarı ölçülerek kan şekerlerinin normal 

düzeyde olup olmadığı kontrol edildi. 

 

I) Normoglisemik Rat Grubu; 

β-glukanın, normoglisemik ratlarda etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla 

rastgele seçilen 50 hayvan, her birinde 10’ar rat olacak şekilde 5 alt gruba ayrıldı. 

1.Grup (Negatif Kontrol)→İntragastrik tüp yardımıyla % 10’luk Tween 80, 10 

ml/kg dozunda verildi. 

2.Grup (Pozitif Kontrol) →Tolbutamid, 500 mg/kg dozda % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

3.Grup (β-glukan 50 mg/kg) →β-glukanın 50 mg/kg’lık dozu % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

4.Grup (β-glukan 100 mg/kg) →β-glukanın 100 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek (10 ml/kg) verildi. 

5.Grup (β-glukan 200 mg/kg) →β-glukanın 200 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10ml/kg) verildi.  
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Uygulamayı takiben (1., 2. ve 6. saatlerde) tüm hayvanların kuyruk venlerinden 

eter anestezisi altında kanlar alındı.  

 

II) Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) Uygulanan Rat Grubu; 

β-glukanın, oral glikoz tolerans testi uygulanan ratlarda etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla rastgele seçilen 50 hayvana aynı zamanda 2 g/kg dozunda 

oral glikoz yüklemesi yapıldı ve her birinde 10’ar rat olacak şekilde aşağıda belirtilen 

deney gruplarına ayrıldı.  

1.Grup (Negatif Kontrol) →İntragastrik tüp yardımıyla % 10’luk Tween 80, 10 

ml/kg dozunda verildi. 

2.Grup (Pozitif Kontrol) →Tolbutamid, 500 mg/kg dozda % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

3.Grup (β-glukan 50 mg/kg) →β-glukanın 50 mg/kg’lık dozu % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

4.Grup (β-glukan 100 mg/kg) →β-glukanın 100 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek (10 ml/kg) verildi. 

5.Grup (β-glukan 200 mg/kg) →β-glukanın 200 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10ml/kg) verildi.  

Uygulamayı takiben (1., 2. ve 6. saatlerde) tüm hayvanların kuyruk venlerinden 

eter anestezisi altında , kanlar alındı. 

 

III) Diyabet Grubu; 

Deneysel diyabet oluşturmak amacıyla STZ, distile su içinde çözündürülerek 

200 g hayvan ağırlığı için 0,5 ml solüsyon içinde 65 mg/kg olacak şekilde tek 

uygulama intraperitonal enjekte edildi. Üç gün sonra kan glikozu 250 mg/dl üzerinde 

olan ratlar, diyabetli kabul edilerek β-glukanın diyabetik hayvanlardaki akut ve subakut 

etkinliğinin belirlenmesi amacıyla 2 gruba ayrıldılar. 
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IIIa) β-glukanın Diyabetli Ratlarda Akut Etkisinin Araştırıldığı Grup; 

β-glukanın diyabetli ratlarda akut etkisinin incelenmesi amacıyla her birinde 

21’er rat bulunan 6 alt grup oluşturuldu.   

1.Grup (Negatif Kontrol) →Bu grup diyabet olmayan ratlardan oluşturuldu. 

İntragastrik tüp yardımıyla % 10’luk Tween 80, 10 ml/kg dozunda verildi. 

2.Grup (Diyabetik Kontrol) →İntragastrik tüp yardımıyla % 10’luk Tween 80, 

10 ml/kg dozunda verildi. 

3.Grup (Pozitif Kontrol) →Tolbutamid, 500 mg/kg dozda % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

4.Grup (β-glukan 50 mg/kg) →β-glukanın 50 mg/kg’lık dozu % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

5.Grup (β-glukan 100 mg/kg) →β-glukanın 100 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

6.Grup (β-glukan 200 mg/kg) →β-glukanın 200 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10ml/kg) verildi. 

 Uygulamaları takiben 1., 2., 6. saatlerde her bir gruptan rastgele seçilen 

7’şer ratın eter anestezisi altında kuyruk ven ve kalplerinden farklı tüplere kan örnekleri 

toplandı. 

 

IIIb) β-glukanın Diyabetli Ratlarda Subakut Etkisinin Araştırıldığı Grup; 

β-glukanın diyabetli ratlarda subakut etkisinin incelenmesi amacıyla her birinde 

21’er rat bulunan 6 alt grup oluşturuldu ve 7 gün süreyle ilaç uygulamaları 

gerçekleştirildi. 

1.Grup (Negatif Kontrol) →Bu grup diyabet olmayan ratlardan oluşturuldu. 

İntragastrik tüp yardımıyla % 10’luk Tween 80, 10 ml/kg dozunda verildi. 

2.Grup (Diyabetik Kontrol) →İntragastrik tüp yardımıyla % 10’luk Tween 80, 

10 ml/kg dozunda verildi. 

3.Grup (Pozitif Kontrol) →Tolbutamid, 500 mg/kg dozda % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 
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4.Grup (β-glukan 50 mg/kg) →β-glukanın 50 mg/kg’lık dozu % 10’luk Tween 

80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

5.Grup (β-glukan 100 mg/kg) →β-glukanın 100 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10 ml/kg) verildi. 

6.Grup (β-glukan 200 mg/kg) →β-glukanın 200 mg/kg’lık dozu % 10’luk 

Tween 80’de çözündürülerek, intragastrik tüple (10ml/kg) verildi. 

Uygulamaları takiben 3., 5. ve 8. günlerde deney hayvanlarından kan örnekleri 

toplandı. Ayrıca deney öncesinde ve kan alım günlerinde ratların canlı ağırlıkları 

hayvan tartım terazisi kullanılarak ölçüldü. 

Kuyruk venlerinden toplanan kanlarda, kan glikoz ve insülin düzeyleri 

saptanırken, intrakardiak kanların plazmaları MDA, serumları kan üre nitrojeni ölçümü 

için ayrıldı, eritrosit hemolizatları ise SOD, CAT, GSH ve GSH-Px analizleri için 

kullanıldı. Glikoz düzeyleri kan alımından hemen sonra çalışıldı, diğer parametreler 

için alınan kan örnekleri ise plazma ve serumlarına ayrılarak, ayrıca enzim tayinleri için 

eritrosit hemolizatları hazırlanarak analizler yapılıncaya kadar -20°C’de saklandı. 

3.2.3. Laboratuvar Çalışmaları 
Glikoz Ölçümü   

Toplanan kan örneklerindeki glikoz düzeyi, glikometre ile ölçüldü. Glikoz 

düzeyi mg/dl olarak ifade edildi. 

 

İnsülin Düzeyinin Ölçümü  

Elde edilen kan örneklerinden ayrılan serumlarda Rat-RIA insülin kitleri 

kullanılarak ölçüm yapıldı. İnsülin düzeyleri µIU/ml olarak ifade edildi. 

 

Plazma MDA Analizi 

Lipid peroksidasyon göstergesi olan MDA düzeyleri kardiak plazma 

örneklerinde Hammouda ve ark.’nın (76) yöntemine göre saptandı. Bu yöntem 

MDA’nın tiyobarbitürik asit (TBA) ile reaksiyona girerek 532 nm dalga boyunda 

maksimum absorbans veren renkli kompleks oluşturması esasına dayanmaktadır. 
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Kullanılan ayıraçlar; 

% 10’luk Triklor Asetik Asit (TCA): 10 g TCA, 100 ml distile su ile 

çözündürülür. 

% 10’luk Tiyobarbitürik Asit (TBA): 0,675 g TBA tartılarak, 100 ml distile su 

ile çözündürülür. 

 Bu amaçla her birinde 2,5 ml % 10’luk TCA bulunan tüplerden birisine 0,5 ml 

plazma, diğerine 0,5 ml distile su koyuldu ve 90˚C’deki su banyosunda 15 dakika 

bekletildi. Su banyosundan çıkarılan tüpler oda sıcaklığına geldikten sonra 3000 rpm’de 

10 dakika santrifüj edildi ve süpernatant oluşturuldu. Süpernatant üzerine % 0,675’lik 

TBA’dan 1 ml ilave edildi ve 90 ˚C’deki su banyosunda 15 dakika bekletildi. Tüpler 

oda sıcaklığına geldiğinde spektrofotometrede 532 nm’de absorbansları okundu. 

 

Hesaplama; 

Nmol/ml = Testin Absorbansı x Standartın Konsantrasyonu 

   Standartın Absorbansı   şeklinde hesaplanmıştır. 

 

CAT Aktivitesi Ölçümü 

CAT, H2O2’yi su ve oksijene çeviren endojen enzimdir. Analizinde de H2O2, 

fosfat tamponunda hazırlandı ve Aebi’nin yöntemine göre (2) eritrosit hemolizatında 

spektrofotometrik olarak ölçüldü. 240 nm’de H2O2 absorbansındaki azalma esas alındı.  

*Eritrosit Hemolizatının Hazırlanması; 

Tüplere alınan kan örnekleri 3000 rpm’de 15 dakika santrifüj edildi. Plazma 

ayrılarak, dibe çökmüş eritrositler başka bir tüpe alınıp üzerine PBS (fosfat tamponlu 

tuz çözeltisi) ilave edildi. 3000 rpm’de 5 dakika santrifüj edildi. Bu işlemler 3 kez 

tekrarlandı. Son yıkamadan sonra eritrositlerden 0,4 ml alınıp ependorf tüplere 

aktarıldı, üzerine 0,4 ml PBS ilave edilerek -20 °C’de bekletildi. 

Kör tüpüne; 2,95 ml fosfat tamponu ve üzerine de 50 µl 1/9 oranında 

sulandırılmış hemolizat konuldu ve spektrofotometreye yerleştirildi. 

Örnek tüpüne; 2,95 ml fosfat tamponunda hazırlanmış H2O2 (% 30’luk H2O2 

çözeltisinden 0,16 ml alınarak 100 ml fosfat tamponunda seyreltildi) ve üzerine de      
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50 µl hemolizat eklenerek spektrofotometreye yerleştirildi. 15–20 saniye aralıklarla iki 

ölçüm yapıldı, absorbanstaki azalma hesaplandı ve k/g-Hb olarak ifade edildi. 

 

SOD Analizi 

SOD, oksijeni hidrojen peroksite dönüştüren reaksiyonu katalize eden bir 

enzimdir. NBT (nitroblue tetrazolium) indirgeme yöntemine göre çalışır. 

Ksantin/Ksantin oksidaz sistemiyle üretilen süperoksit radikallerinin, Sun ve ark.’nın 

(140) NBT’yi indirgeyerek renkli formazon oluşturması esasına göre yapıldı. Bu 

kompleks 560 nm’de maksimum absorbans verir. Enzimin olmadığı ortamda meydana 

gelen indirgenme mavi-mor renk oluşturur. Ortamda SOD olduğunda, NBT 

indirgenmesi tam olarak gerçekleşemez ve enzimin miktar ve aktivitesine bağlı olarak 

açık renk oluşur, buradan aktivite hesabı yapılır. 

*Eritrosit Hemolizatının Hazırlanması; 

Heparinli kandan 0,5 ml ependorf tüplere alınarak 3000 rpm’de santrifüj edildi. 

Üstteki plazma ayrıldı, kalan eritrositler % 0,9’luk NaCl ile yıkanarak 3000 rpm’de 10 

dakika santrifüj edildi. NaCl solüsyonu ile yıkama ve santrifüj işlemi 4 kez tekrarlandı. 

Yıkanan eritrositler soğuk bidistile su ile 2 ml’ye tamamlanarak +4 °C’de 15 dakika 

bekletildi. Oluşan lizat 0,01 mol/l fosfat tampon ile dilüsyon faktörü 200 olacak şekilde 

sulandırıldı. Bidistile su ve fosfat tampon kullanılarak farklı konsantrasyonlarda 

standartlar hazırlandı. Bulunan inhibisyon değerleri tüm kandaki SOD U/ml oranını 

bulabilmek için dilüsyon faktörü ile çarpıldı.  

 

GSH-Px Analizi  

Eritrositlerde oksidan strese karşı hidrojen peroksit ve lipid peroksitlerin 

redüksiyonunu kataliz eden en etkili antioksidan enzimdir. Pirüvat Kinaz aktivitesi   

340 nm’de NADH’nin azalan absorbans hızının ölçülmesi esasına dayanan, Beutler ve 

ark ‘nın (26) NADPH’ın NADP+’ya indirgenmesi yöntemiyle analiz edildi. 

Heparinli kandan 50 µl alındı, üzerine 2 ml dilüsyon çözeltisi (kitin özel 

dilüsyon çözeltisi içine 200 ml bidistile su karıştırılarak hazırlanır) konularak 

sulandırıldı. Ticari kitin çözeltileri kullanılarak kör ve örnek tüpleri hazırlandı,          
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340 nm’de spektrofotometrede okumalar yapıldı. Bulunan değerler dilüsyon faktörü ile 

çarpılarak tüm kandaki miktarı tespit edildi ve U/l olarak ifade edildi. 

 

GSH Analizi  

Süperoksit ve hidroksil radikal toplayıcısıdır. GSH-Px aktivitesini güçlendirir. 

Fairbanks ve Klee’nin (57), DNTB reaktifi ile sarı renkli bileşik oluşturması esasına 

dayanan yöntemi kullanılarak, spektrofotometrede 412 nm’de absorbansı okundu. 

100 mg glutatyon, 100 ml distile su içerisinde çözündürülerek stok standart 

hazırlandı. 

*Presipitasyon Solüsyonu: 1,67 g glasiyal meta fosforik asit, 0,2 g dipotasyum 

EDTA ve 30 g NaCl bir miktar distile su ile çözündürülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

*Disodyum Hidrojen Fosfat: 42,59 g Na2HPO4 distile su ile sulandırıldı ve 1 

lt’ye tamamlandı. 

*Sodyum Sitrat Solüsyonu: 1 g sodyum sitrat, 100 ml’lik balon jojede distile su 

ile çözündürülerek 100 ml’ye tamamlandı.  

*Dinitro-5,5-dithio-bis-dibenzoik asit (DNTB) Solüsyonu: 40 mg DNTB 

üzerine bir miktar sodyum sitrat çözeltisi eklenerek çözdürüldü ve sodyum sitratla 100 

ml’ye tamamlandı. 

0,2 ml kan, üzerine 1,8 ml distile su eklenerek karıştırıldı. Presipitasyon 

çözeltisinden 3 ml eklenerek, 5 dakika bekletildikten sonra filtre kağıdından filtre 

edildi. Hazırlanan kör, örnek ve standart tüpleri 412 nm’de spektrofotometrede okundu. 

Bulunan değerler standart eğride yerine konularak sonuca ulaşıldı. 

 

Üre Analizi  

Diyabetin mikrovasküler komplikasyonu olarak şekillenen böbrek hasarı sonucu 

kanda miktarı arttığı bilinen üre düzeyi, ayrılan serumlarda, ticari kitler kullanılarak 

otoanalizörle ölçüldü ve sonuçlar mg/dl olarak ifade edildi. 
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3.3. İstatistiksel Analiz Yöntemi 
Bu çalışmada elde edilen veriler, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) 

testi ile değerlendirildi. Veriler ortalama ± standart hata şeklinde ifade edildi. 

Ortalamalar arası standart farkların önem dereceleri test edilirken, tüm analizlerde hata 

p < 0,05 olarak alındı. 
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4. BULGULAR  

4.1. Normoglisemik Ratlarda Beta-glukanın Etkisi 
Normoglisemik ratlarda β-glukanın kan glikoz ve serum insülin değerleri 

üzerine etkisiyle ilgili sonuçlar Tablo 4.1’de verildi. Beta-glukan uygulanan gruplarda 

kontrol grubuna göre kan glikoz ve insülin değerlerinde, istatistiksel olarak önemli bir 

farklılığın açığa çıkmadığı saptandı. Tolbutamid uygulanan ratlarda ise kontrole göre 

kan glikoz değerlerinde önemli bir farklılık gözlenmezken, insülin düzeylerinin ikinci 

ve altıncı saatlerde yükseldiği görüldü. İnsülin düzeyindeki artışların ikinci saatte        

% 22,74 (p < 0,01), altıncı saatte % 27,61 (p < 0,001) olduğu belirlendi.  

4.2. Oral Glikoz Tolerans Testi Uygulanan Ratlarda Beta-Glukanın Etkisi  
Beta-glukanın OGTT uygulanan ratlarda, kan glikoz ve serum insülin değerleri 

üzerine etkisiyle ilgili sonuçlar Tablo 4.2’de verildi. OGTT etkinliğinin 

değerlendirildiği çalışmada, birinci saatte β-glukanın sadece en yüksek dozunun glikoz 

düzeyinde düşüşe sebep olduğu ve bu düşüşün % 10,68 oranında (p < 0,01) 

gerçekleştiği saptandı. İkinci saatte ise β-glukan uygulanan tüm gruplarda doza bağlı 

olarak glikoz değerlerinde düşüşler görüldü. Kontrole oranla bu düşüşün β-glukanın en 

düşük dozunda % 13,60 (p < 0,01), orta ve yüksek dozunda ise sırasıyla % 16,05 ve    

% 16,72 (p < 0,001) düzeyinde olduğu belirlendi. Gruplar arasında kan glikoz 

değerinde en belirgin düşüşün Tolbutamid uygulanan grupta açığa çıktığı ve bu etkinin 

ikinci saatte (% 27,70, p < 0,001) maksimal düzeye ulaştığı saptandı.  

Kan insülin değerlerinde ise β-glukan uygulanan gruplarda ikinci ve altıncı 

saatlerde istatistiksel açıdan önemli ölçüde (p < 0,001) artış olduğu saptandı. Bu artışın 

ikinci saatte 100 mg/kg β-glukan uygulanan grupta en yüksek düzeyde (% 19,67) 

olduğu, altıncı saatte ise doza bağlı bir artışın görüldüğü saptandı.  

4.3. Diyabetik Ratlarda β-glukanın Akut Etkisi 
β-glukanın diyabetik ratlarda akut etkisinin değerlendirildiği incelemede tüm 

grupların kan glikoz ve insülin düzeyleri Tablo 4.3’te, diğer biyokimyasal 

parametrelere ait sonuçlar ise Tablo 4.5’te verildi. 

Diyabetik kontrol grubunun kan glikoz değerlerinin ölçülen tüm saatlerde 

kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak önemli (p < 0,001) derecede yüksek, insülin 

düzeylerinin ise düşük (p < 0,001) olduğu saptandı. 
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Diyabetik kontrol grubuna göre β-glukanın orta ve yüksek dozunun uygulandığı 

gruplarda kan glikoz düzeyinin önemli oranlarda (p < 0,001) düşüş gösterdiği, bu 

değerin β-glukanın 200 mg/kg’lık dozunda ikinci saatte maksimal boyuta ulaştığı       

(% 42,33) belirlendi. 

İnsülin değerlerine yönelik incelemede, diyabetik kontrole göre β-glukan ve 

Tolbutamid uygulanan tüm gruplarda önemli (p < 0,001) artışlar gözlendi. Bu oranın  

β-glukanın 100 mg/kg’lık dozuyla ikinci saatte en yüksek değere (% 81,62) ulaştığı 

saptandı. 

β-glukanın diyabetli ratlarda akut etkisinin değerlendirildiği incelemede üre 

düzeylerinin 100 ve 200 mg/kg dozlarda β-glukan uygulanan gruplarda, diyabetik 

kontrole oranla sadece altıncı saatte önemli derecede (p < 0,001) düşüş gösterdiği 

saptandı. Maksimal etkinin, % 25’lik düşüşle β-glukanın en yüksek dozunda olduğu 

belirlendi. Düşük doz  β-glukan uygulanan grupta ise birinci saatte üre değerinin 

diyabetik kontrole göre istatistiksel olarak (p < 0,05) artışa neden olduğu saptandı. 

Tolbutamid grubunda da birinci ve ikinci saatlerde sırasıyla % 32,89 (p < 0,001) ve     

% 27,33 (p < 0,01) önemlilikte artışlar olduğu görüldü. 

Lipid peroksidasyonunun göstergesi olarak kabul edilen MDA değerlerine 

yönelik incelemede, β-glukanın önemli düşüşlere neden olduğu saptandı. Bu oranın β-

glukanın en yüksek dozu ile birinci ve ikinci saatlerde sırasıyla % 16,26 ve % 21,18 

düzeylerinde (p < 0,01) olduğu belirlenirken, altıncı saatte bütün dozlarında istatistiksel 

önemlilik (p < 0,001) saptandı. Tolbutamid uygulanan grupta ise MDA düzeyinin 

sadece altıncı saatte önemli derecede düşüş gösterdiği, bu etkinin β-glukanın en yüksek 

dozuyla eşdeğer (% 43,98) olduğu belirlendi. 

Hücre içi antioksidan savunma enzimlerinden birisi olan SOD değerleri üzerine 

β-glukanın, ikinci ve altıncı saatlerde tüm dozlarında önemli (p < 0,001) artışlara neden 

olduğu gözlenirken, birinci saatte düşük dozunda % 12,09 (p < 0,05), orta ve yüksek 

dozlarında ise sırasıyla % 17,56 ve % 18,60 (p < 0,01) oranlarında artışlar yaptığı 

saptandı. Tolbutamid grubunda da istatistiksel önemliliği olan artışlar gözlendi. 

Endojen antioksidanlardan birisi olan CAT enzimi üzerine, düşük doz β-glukan 

uygulanan gruplarda tüm saatlerde sırasıyla % 16,02 (p < 0,05), % 18,15 (p < 0,01) ve 

% 21,23 (p < 0,001) oranlarında artışlar olduğu belirlendi. Orta ve yüksek dozlarının ise 

tüm ölçüm saatlerinde önemli yükselişler (p < 0,01 ve p < 0,001) gösterdiği, maksimal 
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artışın ise β-glukanın altıncı saatte 200 mg/kg dozunda (% 32,66) açığa çıktığı saptandı. 

Tolbutamid grubunda ise sadece altıncı saatte istatistiksel önemlilik (p < 0,05) 

gözlendi. 

Süperoksit ve hidroksil radikal toplayıcısı olan GSH değerleri üzerine              

β-glukanın tüm dozlarının sadece altıncı saatte aynı oranda (% 10,14) önemlilik 

düzeyine sahip (p < 0,01) artışlara neden olduğu saptandı. 

Enzimatik antioksidanlardan GSH-Px üzerine β-glukanın 100 ve 200 mg/kg 

dozlarının uygulandığı gruplarda, tüm saatlerde istatistiksel yönden önemli (p < 0,01) 

artışlar saptandı. Maksimal artışın, altıncı saatte β-glukanın en yüksek dozunda          

(% 8,06) ortaya çıktığı belirlendi. 

4.4.  Diyabetik Ratlarda β-glukanın Subakut Etkisi 
β-glukanın diyabetik ratlarda subakut etkisinin değerlendirildiği incelemede tüm 

gruplara ait kan glikoz ve insülin düzeyleri Tablo 4.4’te ve diğer biyokimyasal değerler 

ise Tablo 4.6’da verildi. 

Diyabetik kontrol grubunun kan glikoz değerlerinin ölçülen tüm günlerde 

kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak önemli (p < 0,001) derecede yüksek, insülin 

düzeylerinin ise (p < 0,001) düşük olduğu saptandı. 

β-glukan uygulanan gruplarda kan glikoz düzeylerinde diyabetik kontrole göre 

üçüncü günde 200 mg/kg dozunda % 4,25 (p < 0,05), beşinci günde 100 ve 200 mg/kg 

dozlarında sırasıyla % 4,98 (p < 0,01) ve % 4,57 (p < 0,01) oranlarında düşüşlere neden 

olduğu belirlendi. Sekizinci günde ise tüm β-glukan gruplarında istatistiksel yönden 

önemli derecede (p < 0,01 ve p < 0,001) düşüşler gözlenirken, yüksek doz β-glukan 

uygulanan grupta bu oranın maksimal boyuta (% 7,15, p < 0,001) ulaştığı saptandı. 

Ayrıca Tolbutamid grubunda da glikoz değerlerinde tüm test günlerinde istatistiksel 

yönden önemli (p < 0,001) düşüşler görüldü. 

İnsülin değerlerine yönelik incelemede, diyabetik kontrole göre β-glukan ve 

Tolbutamid uygulanan gruplarda, ölçüm yapılan günlerde istatistiksel yönden önemli  

(p < 0,001) artışlar saptandı. Bu oranın β-glukanın en yüksek dozunda sekizinci günde 

(% 81,67) maksimal değere ulaştığı belirlendi. 

β-glukanın diyabetli ratlarda subakut etkisinin değerlendirildiği incelemede üre 

düzeylerinin, β-glukan uygulanan tüm gruplarda, test günlerinin hepsinde istatistiksel 
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yönden önemli derecede (p < 0,001) düşüşler gösterdiği saptandı. Bu etkinin maksimal 

düzeyde β-glukanın 100 mg/kg dozunda, sekizinci günde (% 33,38) ortaya çıktığı 

belirlendi. Tolbutamid grubunda da istatistiksel önemliliği olan (p < 0,01 ve p < 0,001) 

düşüşler gözlendi. 

Diyabet oluşturulan ratlarda β-glukanın subakut etkisinin incelendiği çalışmada, 

MDA düzeylerinde β-glukan ve Tolbutamid uygulanan gruplarda istatistiksel yönden 

önemli derecede (p < 0,01 ve p < 0,001) düşüşlerin açığa çıktığı saptandı. Bu düşüşün 

β-glukanın 50 mg/kg dozuyla beşinci ve sekizinci günlerde maksimal düzeye (% 36,19) 

ulaştığı belirlendi. 

Antioksidan enzimlerden birisi olan SOD değerleri üzerine β-glukanın subakut 

etkisinin incelendiği gruplarda, diyabetik kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

önemli bir farklılığın açığa çıkmadığı saptandı. 

Diyabetik ratlarda β-glukanın her üç dozunun CAT salınımını 3., 5. ve 8. 

günlerde önemli düzeylerde arttırdığı, bu artışın sekizinci günde 100 ve 200 mg/kg’lık 

dozlarda maksimal seviyeye (% 34,33) ulaştığı saptandı. Tolbutamid uygulanan grupta 

CAT seviyesinin diyabetik kontrol grubuna göre yükseliş gösterdiği ancak bu oranın   

β-glukanın tüm dozlarından daha düşük bir seyir izlediği belirlendi. 

Önemli radikal toplayıcılardan birisi olan GSH üzerine β-glukanın subakut 

etkisinin, doza bağlı olarak sekizinci günde önemli düzeyde artış şeklinde açığa çıktığı 

görüldü. Bu oranın düşük doz β-glukan uygulanan grupta % 10,60 (p < 0,05), orta ve 

yüksek doz β-glukan gruplarında % 15,16 (p < 0,01) düzeyinde olduğu belirlendi. 

GSH-Px değerlerini, β-glukanın en düşük dozunun sekizinci günde % 8,68      

(p < 0,01) oranında arttırdığı, 100 ve 200 mg/kg dozlarının ise beşinci ve sekizinci 

günlerde istatistiksel yönden önemli düzeyde yükselttiği gözlendi. Bu oranların β-

glukanın en yüksek dozuyla sekizinci günde maksimal seviyeye (% 12,75, p < 0,001) 

ulaştığı saptandı. 

Beta-glukanın subakut etkisinin araştırıldığı çalışmada gruplar arası canlı ağırlık 

değişimleri incelendi. Yapılan ölçümler sonucunda canlı ağırlık düzeyleri yönünden 

gruplar arası önemli istatistiksel farklılığın oluşmadığı sonucuna ulaşıldı (Tablo 4.7). 

 



 

 

 

       Tablo 4-1: Normoglisemik Ratlarda Kan Glikoz ve İnsülin Değerleri 

        Grup Doz 

(mg/kg) 

Glikoz konsantrasyonları ± S.E.M. (mg/dl)                     İnsülin Değerleri ± S.E.M. (µIU/ml) 

 

 

 

Kontrol (n=10) 

Tolbutamid (n=10) 

Beta-glukan (n=10) 

Beta-glukan (n=10) 

Beta-glukan (n=10) 

 

 

 

 - 

500 

 50 

 100 

 200 

 

             1.h                         2.h                        6.h                

 

               1.h                             2.h                          6.h                    
 

      83.20±3.54            81.60±3.31            81.10±3.62   

      86.60±3.02            79.60±2.96            71.30±3.05   

      93.90±2.99            92.10±2.85            91.30±2.80   

      92.10±2.69            89.90±2.70            89.30±2.69   

      89.60±2.53            88.00±2.32            86.70±2.49   

 

       12.74±0.88                12.27±0.75              12.28±0.75        

       13.31±7.21               15.06±0.10**          15.67±0.17***  

       11.67±0.38               12.04±0.35              12.24±0.28        

       11.26±0.37               11.63±0.36              12.21±0.31        

       11.03±0.22               11.83±0.12              12.30±0.20        

         S.E.M.: Standart hata, *p < 0.05 kontrolden farkı, **p < 0.01 kontrolden farkı, ***p < 0.001 kontrolden farkı. 

 



 

 

 

      Tablo 4-2: OGTT Uygulanan Rat Grubunda Kan Glikoz ve İnsülin Değerleri 

        Grup Doz 

(mg/kg) 
Glikoz konsantrasyonları ± S.E.M. (mg/dl)       İnsülin Değerleri ± S.E.M. (µIU/ml)

 

 

 

Kontrol (n=10) 

Tolbutamid (n=10) 

Beta-glukan (n=10) 

Beta-glukan (n=10) 

Beta-glukan (n=10) 

 

 

 

 - 

500 

 50 

 100 

 200 

 
             1.h                          2.h                          6.h                 

 
         1.h                      2.h                       6.h                    

 

      98.30±1.57           118.40±4.50           101.60±3.87         

      94.60±1.69             85.60±1.84***       84.30±1.54***   

      96.00±1.38           102.30±2.40**       100.70±1.54         

      95.60±1.37             99.40±0.73***       94.80±1.00         

      87.80±1.86**         98.60±0.76***       93.00±0.92        

 

     12.52±0.27          10.88±0.10            11.39±0.19          

     12.58±0.28          13.32±0.20***      13.55±0.20***    

     12.32±0.22          12.47±0.24***      13.12±0.17***    

     12.35±0.17          13.02±0.15***      13.47±0.14***    

     12.21±0.19          12.62±0.24***      13.50±0.12***    
                 

        S.E.M.: Standart hata, *p < 0.05 kontrolden farkı, **p < 0.01 kontrolden farkı, ***p < 0.001 kontrolden farkı.            
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       Tablo 4-3: Beta-glukanın Diyabetli Ratlarda Akut Etkisinin Araştırıldığı Grubun Kan Glikoz ve İnsülin Değerleri 

          

         S.E.M. : Standart Hata *p < 0.05   **p < 0.01   ***p < 0.001    ª Kontrolle karşılaştırmalı    ь Diyabetik kontrolle karşılaştırmalı   

      Kontrol: Diyabet oluşturulmamış ratlar 

 

 

 

 

 

 

 

     Grup Doz (mg/dl)              Glikoz konsantrasyonları ± S.E.M. (mg/dl)               İnsülin Değerleri ± S.E.M. (µIU/ml) 

 

Kontrol (n=21) 

Diyabetik Kontrol ª (n=21) 

Tolbutamid ь (n=21) 

Beta-glukan ь (n=21) 

Beta-glukan ь (n=21) 

Beta-glukan ь (n=21) 

 

- 

- 

500 

50 

100 

200 

           1.h                               2.h                           6.h 
   83.57 ±  2.08               81.00 ± 2.07            79.57 ±  2.05 

 367.85 ± 11.54***      370.86 ± 5.79***    327.29 ±11.52*** 

 205.43 ±  4.25***       190.43 ± 3.46***      84.00 ±  2.28*** 

 338.29 ±  7.23             338.00 ± 7.42**      302.57 ±  2.24 

 241.29 ±  5.66***       216.86 ± 4.00***    212.57 ±  3.85*** 

 224.00 ±  4.82***       213.86 ± 4.35***    207.57 ±  1.46*** 

        1.h                         2.h                          6.h 

 11.53 ± 0.34         11.44 ± 0.21           11.17 ± 0.39 

   4.83 ± 0.13***     4.68 ± 0.15***       4.83 ± 0.14*** 

   7.41 ± 0.18***     7.64 ± 0.16***       8.44 ± 0.25*** 

   7.80 ± 0.10***     7.93 ± 8.08***       8.61 ± 0.10*** 

   8.44 ± 0.04***     8.50 ± 0.02***       8.61 ± 2.60*** 

   8.46 ± 4.28***     8.41 ± 3.40***       8.64 ± 2.98*** 
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   Tablo 4-4: Beta-glukanın Diyabetli Ratlarda Subakut Etkisinin Araştırıldığı Grubun Kan Glikoz ve İnsülin Değerleri 

 

Grup 

 

Doz (mg/kg) 

 

Glikoz konsantrasyonları ± S.E.M. (mg/dl) 

 

İnsülin Değerleri ± S.E.M. (µIU/ml) 

 

 

Kontrol (n=21) 

Diyabetik Kontrol ª (n=21) 

Tolbutamid ь (n=21) 

Beta-glukan ь (n=21) 

Beta-glukan ь (n=21) 

Beta-glukan ь (n=21) 

 

 

- 

- 

500 

50 

100 

200 

    3 .  gün                5 .  gün                8 .  gün             
 

  73.29 ±  2.37             77.57 ±  2.19             79.57 ± 2.74 

309.43 ± 3.32***      309.86 ± 3.00***      315.86 ± 3.02*** 

206.57 ± 3.00***      205.71 ± 2.68***      205.71 ± 3.25*** 

303.57 ± 1.69            302.00 ± 2.19            299.43 ± 0.90** 

299.29 ± 0.87            294.43 ± 1.86**        293.43 ± 0.90*** 

296.29 ± 1.43*          295.71 ± 1.21*          293.29 ± 1.15*** 

     3. gün                  5. gün                 8. gün             
 

11.21 ± 0.21          11.20 ± 0.16           11.36 ± 0.18 

  4.83 ± 0.08***      4.80 ± 9.51***       4.20 ± 1.00*** 

  7.54 ± 0.14***      7.57 ± 0.15***       7.60 ± 0.14*** 

  6.94 ± 3.69***      7.00 ± 4.36***       7.06 ± 7.51*** 

 7 .04 ± 7.51***      7.37 ± 0.12***       7.56 ± 0.19*** 

  7.27 ± 0.16***      7.37 ± 0.16***       7.63 ± 0.17*** 

       

       S.E.M.: Standart Hata *p < 0.05   **p < 0.01   ***p < 0.001    ª Kontrolle karşılaştırmalı    ь Diyabetik kontrolle karşılaştırmalı   

    Kontrol: Diyabet oluşturulmamış 

 

 



Tablo 4-5: β-glukanın Diyabetli Ratlarda Akut Etkisinin Araştırıldığı Gruba Ait Üre,               
MDA, SOD, CAT, GSH, GSH-Px Değerleri 

Grup                                    Doz (mg/dl)                      Ortalama Değerler ± S.E.M. 
                                                       1.h                                 2.h                             6.h 

 
Kontrol (n=21)                           - 
 Üre         (mg/dl)                            40.00 ± 1.86          40.14 ± 1.10              40.42 ± 1.32 
 MDA    (nmol/ml)                3.86 ± 0.14           3.71 ± 0.20                3.86 ± 0.14 
 SOD   (U/ml)                          434.86 ± 14.35       430.57 ± 8.20            425.71 ± 15.27 
 CAT   (k/g-Hb)              50.14 ± 1.55                   48.14 ± 1.58              49.71 ± 1.64 
 GSH   (mg/dl)                            13.00 ± 0.00                   13.00 ± 0.00              13.00 ± 0.00 
 GSH-Px (U/l)                            41.57 ± 0.30                   41.71 ± 0.18              41.86 ± 0.40 
 
Diyabetik Kontrol ª (n=21)      - 

  Üre         (mg/dl)                           63.43 ± 2.50***            64.29 ± 2.38***          88.00 ± 2.38*** 
  MDA   (nmol/ml)               5.29 ± 0.18***         5.43 ± 0.20***           7.14 ± 0.14*** 
  SOD   (U/ml)                         329.57 ± 4.88***          326.71 ± 5.30***        315.00 ± 3.87*** 
  CAT   (k/g-Hb)                          35.71 ± 1.70***            35.43 ± 1.49***          35.00 ± 1.17*** 
  GSH   (mg/dl)                           10.00 ± 0.00***            10.00 ± 0.00***            9.86 ± 0.14*** 
         GSH-Px   (U/l)                           28.57 ± 0.20***            28.57 ± 0.20***          28.29 ± 0.36*** 

 
Tolbutamid ь (n=21)              500 

            Üre  (mg/dl)             84.29 ± 2.37***            81.86 ± 2.97**            79.57 ± 1.13 
  MDA  (nmol/ml)              5.00 ± 0.00                    4.71 ± 0.18                  4.00 ± 0.00*** 
  SOD  (U/ml)                        369.43 ± 7.11*              371.29 ± 3.60***        371.00 ± 5.47** 
  CAT  (k/g-Hb)                                      39.86 ± 0.46                  39.71 ± 0.29                40.00 ± 0.44* 
  GSH  (mg/dl)                            9.86 ± 0.14                    9.71 ± 0.18                  9.86 ± 0.14    
  GSH-Px (U/l)             29.43 ± 0.20                  29.29 ± 0.18                28.43 ± 0.30 

 
Beta-glukan ь (n=21)              50  

  Üre         (mg/dl)                                       74.14 ± 1.82*                 72.71 ± 1.63                70.57 ± 2.48 
  MDA   (nmol/ml)                                    5.00 ± 0.00                     4.71 ± 0.18                  4.57 ± 0.20*** 
  SOD   (U/ml)                        369.43 ± 7.05*               378.86 ± 4.70***        380.71 ± 5.70*** 
  CAT   (k/g-Hb)                         41.43 ± 0.37*                 41.86 ± 0.26**            42.43 ± 0.37*** 
  GSH   (mg/dl)                          10.00 ± 0.00                   10.57 ± 0.20                10.86 ± 0.14** 
  GSH-Px (U/l)             28.86 ± 0.14                   29.00 ± 0.22                29.29 ± 0.29 

 
Beta-glukan ь (n=21)             100 

  Üre (mg/dl)                         69.43 ± 1.76                   70.14 ± 2.06                69.43 ± 1.82*** 
            MDA (nmol/ml)                                      5.00 ± 0.00                     4.29 ± 0.18                  4.57 ± 0.20*** 
  SOD (U/ml)                        387.43 ± 1.06**             388.43 ± 0.61***        390.29 ± 0.56***  
  CAT (k/g-Hb)                          43.00 ± 0.44**               44.14 ± 0.55***          45.57 ± 0.20*** 
  GSH (mg/dl)                          10.43 ± 0.20                   10.57 ± 0.20                10.86 ± 0.14** 
  GSH-Px (U/l)             29.86 ± 0.14**               30.29 ± 0.29**            30.43 ± 0.20** 

 
Beta-glukan ь (n=21)             200 

  Üre  (mg/dl)                                       68.86 ± 1.98                   66.00 ± 1.99                66.00 ± 1.15***
  MDA  (nmol/ml)                           4.43 ± 0.20**                 4.28 ± 0.18**              4.00 ± 0.00*** 
  SOD  (U/ml)                        390.86 ± 1.58**             389.57 ± 2.09***        396.29 ± 1.32*** 
  CAT  (k/g-Hb)                         44.86 ± 0.34***             45.00 ± 0.30***          46.43 ± 0.20*** 
  GSH  (mg/dl)                          10.57 ± 0.20                   10.57 ± 0.20                10.86 ± 0.14** 
  GSH-Px (U/l)             30.00 ± 0.00**               30.14 ± 0.14**            30.57 ± 0.20**  
 
 

 
S.E.M. : Standart Hata *p < 0.05   **p < 0.01   ***p < 0.001    ª Kontrolle karşılaştırmalı     ь Diyabetik kontrolle karşılaştırmalı 
Kontrol: Diyabet oluşturulmamış ratlar 

 



Tablo 4-6: β-glukanın Diyabetli Ratlarda Subakut Etkisinin Araştırıldığı Gruba Ait Üre,         
MDA, SOD, CAT, GSH, GSH-Px Değerleri 

        Grup               Doz (mg/kg)                           Ortalama Değerler ± S.E.M.   
                                                   3. gün                     5. gün                     8. gün 

 
Kontrol (n=21)                        - 
Üre        (mg/dl)                  39.57 ± 1.82           39.86 ± 0.77              38.86 ± 0.70 
MDA (nmol/ml)                     4.00 ± 0.00                 3.86 ± 0.14                4.00 ± 0.00  
SOD (U/ml)                               406.29 ± 3.23             416.57 ± 5.59            410.29 ± 4.52  
CAT (k/g-Hb)                    51.86 ± 1.32               50.86 ± 1.32              51.86 ± 1.33 
GSH (mg/dl)                                   13.00 ± 0.00               13.00 ± 0.00              13.00 ± 0.00 
GSH-Px (U/l)                                  42.86 ± 0.67               42.57 ± 0.53              41.86 ± 0.50 

 
   Diyabetik Kontrol ª (n=21)  - 

 Üre (mg/dl)                     94.29 ± 1.96***         94.14 ± 1.33***        95.00 ± 1.40*** 
           MDA (nmol/ml)                                  7.86 ± 0.34***           8.29 ± 0.18***          8.29 ± 0.18***    
           SOD (U/ml)                   318.14 ± 5.28***       315.86 ± 5.29***      309.43 ± 5.22*** 
           CAT (k/g-Hb)                     34.14 ± 1.12***         32.14 ± 1.03***        31.29 ± 0.92*** 
           GSH (mg/dl)                                    9.86 ± 0.14***            9.57 ± 0.20***          9.43 ± 0.30***  
           GSH-Px (U/l)                                  28.71 ± 0.18***          28.29 ± 0.29***        28.00 ± 0.31***  
            
           Tolbutamid ь (n=21)            500 
           Üre (mg/dl)                    80.29 ± 1.04**             80.71 ± 0.86***        79.57 ± 0.90*** 
           MDA (nmol/ml)                     4.86 ± 0.14***             5.00 ± 0.22***          4.86 ± 0.26*** 
           SOD      (U/ml)                               328.29 ± 5.55               327.71 ± 3.79             328.29 ± 5.44  
           CAT (k/g-Hb)                    40.00 ± 0.44**             40.14 ± 0.26***         40.43 ± 0.37*** 
           GSH (mg/dl)                                   9.71 ± 0.18                   9.86 ± 0.26               10.00 ± 0.22 
           GSH-Px (U/l)                                 28.86 ± 0.14                 28.86 ± 0.26               28.43 ± 0.37  
           
           Beta-glukan ь (n=21)            50  
 Üre (mg/dl)                                 75.29 ± 1.63***           74.71 ± 1.18***         73.14 ± 1.71*** 
           MDA (nmol/ml)                     5.29 ± 0.29***             5.29 ± 0.29***           5.29 ± 0.18*** 
           SOD (U/ml)                               321.43 ± 2.62               322.00 ± 3.50             322.43 ± 3.18  
           CAT (k/g-Hb)                    40.00 ± 0.14**             40.14 ± 0.26***         40.71 ± 0.42*** 
           GSH (mg/dl)                      9.86 ± 0.14                 10.14 ± 0.26               10.43 ± 0.20* 

GSH-Px (U/l)                                       29.29 ± 0.29                 29.86 ± 0.26               30.43 ± 0.20** 
 
   Beta-glukan ь (n=21)           100 

 Üre (mg/dl)                    73.00 ± 1.30***           66.00 ± 1.70***          63.29 ± 1.46***  
           MDA (nmol/ml)                     6.00 ± 0.22**               5.57 ± 0.30***            5.43 ± 0.20*** 
           SOD (U/ml)                  322.00 ± 3.42               325.71 ± 2.38              326.43 ± 3.40  
           CAT (k/g-Hb)                    40.00 ± 0.31**             40.43 ± 0.20***          42.00 ± 0.31*** 
           GSH (mg/dl)                    10.14 ± 0.26                 10.29 ± 0.18                10.86 ± 0.14** 
           GSH-Px (U/l)                                 29.86 ± 0.26                 30.43 ± 0.20**             31.43 ± 0.37*** 
        
         Beta-glukan ь (n=21)       200 
           Üre (mg/dl)                    69.00 ± 2.14***           68.57 ± 1.84***           69.29 ± 0.71*** 
           MDA (nmol/ml)                     6.00 ± 0.31**               7.00 ± 0.29***             7.00 ± 0.20*** 
           SOD (U/ml)                  326.00 ± 3.76               324.29 ± 2.44               326.14 ± 2.95  
           CAT (k/g-Hb)                    41.57 ± 0.37***           41.57 ± 0.30***           42.00 ± 0.31*** 
           GSH      (mg/dl)                                   10.29 ± 0.29                 10.57 ± 0.20                 10.86 ± 0.14** 
           GSH-Px (U/l)                                      30.43 ± 0.30                  30.71 ± 0.18**             31.57 ± 0.37*** 
 

 
 
S.E.M. : Standart Hata *p < 0.05   **p < 0.01   ***p < 0.001    ª Kontrolle karşılaştırmalı   ь Diyabetik kontrolle karşılaştırmalı   
Kontrol: Diyabet oluşturulmamış ratlar 
 



Tablo 4-7: β-glukanın Subakut Etkisinin Araştırıldığı Grubun Vücut Ağırlık Değişimleri 

 

 
 

Grup 

 

Doz (mg/kg)  Ortalama Vücut Ağırlıkları ± S.E.M. 

 

 

 

Kontrol 

Diyabetik Kontrol 

Tolbutamid 

Beta-glukan 

Beta-glukan 

Beta-glukan 

 

 

 

 

- 

- 

500 

50 

100 

200 

 

   
                        1.gün                                3.gün                                   5.gün                                 8.gün 
 

                        160.14 ± 0.82               162.43 ± 1.56                 165.14 ± 1.35                166.71 ± 1.76  

                      164.86 ± 2.09               167.42 ± 1.97                 170.00 ± 1.60               171.71 ± 0.80  

                      163.00 ± 1.59               166.14 ± 1.68                 169.14 ± 1.35                171.14 ± 0.91  

                      164.14 ± 1.64               167.86 ± 1.19                 166.57 ± 0.68                170.86 ± 0.77  

                      164.71 ± 1.52               168.85 ± 1.12                 169.43 ± 0.72                170.71 ± 0.86  

                      167.57 ± 0.75               171.00 ± 0.53                 170.71 ± 0.86                171.14 ± 0.51  



5. TARTIŞMA 

Diabetes Mellitus, tüm dünyada hızla yayılan, yüksek morbidite ve mortalite 

oranlarına sahip metabolik bir hastalıktır. İnsidansı % 5-10 olan hastalığın 

etiyolojisinde ve patogenezinde oksidatif radikallerin etkin rol oynadığı bilinmektedir. 

Oral antidiyabetik ilaçlar, insülin, özel diyet ve egzersiz uygulamaları ile tedavi 

edilmeye çalışılan DM’nin kontrolü amacıyla kullanılan kemoterapötiklerin ciddi yan 

etkilere yol açması ve komplikasyonların önlenmesinde yetersiz kalması, alternatif 

sağaltım yaklaşımlarının araştırılmasına neden olmuştur (16, 18, 20, 52, 78, 123, 125, 

126, 128, 133, 169). Bu doğrultuda immummodülatör ajanlar, bitkisel ekstraktlar ve 

antioksidan bileşiklerin diyabet sağaltımındaki rolü değerlendirilmiştir. Askorbik asit, 

vitamin E, polifenoller gibi antioksidan kapasiteye sahip maddeler incelenmiş ve hücre 

içi antioksidan enzimleri arttırdıkları, lipid peroksidasyonuna bağlı doku hasarlarını 

engelledikleri ve dolaylı olarak diyabet ve komplikasyonlarında etkinlik gösterdikleri 

kanıtlanmıştır (5, 70, 126, 128, 133, 169). 

Günümüzün en önemli immun sistem destekleyicilerinden kabul edilen            

β-glukanın, antioksidan özelliğe sahip olduğu ve bu özelliğine bağlı olarak kanser 

sağaltımında kullanıldığı ileri sürülmektedir (19, 59, 145, 146, 156). FDA tarafından 

GRAS kategorisinde değerlendirilen β-glukan, toksik ve yan etkilerinin olmaması 

nedeniyle araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiş ve pekçok araştırmaya (kanser, 

diyabet, böbrek iskemi/reperfüzyon hasarı, kardiyovasküler hastalıklar gibi) konu 

olmuştur (19, 21, 28, 37, 53, 101, 145, 146, 150, 153, 156, 174). Diyabetik hastalarda   

β-glukanın klinik kullanımına ilişkin bazı incelemeler yapılmış olup bileşiğin kan 

glikozunu düşürdüğü sonucuna varılmıştır (37, 150, 174). Ancak β-glukanın 

hiperglisemiye bağlı olarak şekillenen serbest radikaller ve bunların biyolojik 

aktivitelerini kontrol eden antioksidan enzimler üzerine olası etkilerinin 

değerlendirildiği detaylı bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Çalışmada β-glukanın diyabetik 

ratlarda, şeker hastalığının tanısında kullanılan kan glikoz ve insülin değerleri yanı sıra 

oksidatif hasarın kontrol edildiği endojen mekanizmalardan SOD, CAT, GSH-Px gibi 

antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonunun göstergesi olan MDA üzerine etkileri 

incelenmiştir. Bu doğrultuda normoglisemik, oral glikoz yüklemesi (OGTT) yapılan ve 
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diyabet oluşturulan ratlara, değişen doz ve süreçlerde β-glukan uygulanarak bileşiğin 

olası etkileri değerlendirilmiştir. 

Normoglisemik ratlarda kan glikoz ve insülin değerleri üzerine β-glukanın 

önemli bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Pozitif kontrol aracı olarak kullanılan 

Tolbutamid grubunda ise glikoz değerlerinde kontrole oranla önemli bir değişim 

gözlenmezken, insülin düzeylerinde ikinci ve altıncı saatlerde önemli yükselişlere 

neden olduğu belirlenmiştir. İnsülin düzeyindeki bu artışın, Tolbutamidin pankreas     

β-hücrelerinde, ATP bağımlı-K+ kanallarının üzerinde bulunan sülfonilüre 

reseptörlerine bağlanmasının (82, 92), bir sonucu olarak insülin salınımını 

arttırmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür. 

OGTT uygulanan ratların glikoz değerlerinde β-glukanın özellikle birinci ve 

ikinci saatlerde değişen düzeylerde önemli düşüşlere yol açtığı gözlenmiştir. β-glukanın 

kan glikoz düzeyi üzerindeki etkisinin, vizkozitesi ile ilgili olduğu, sindirim 

sistemindeki içeriğin vizkozitesini arttırarak, ince bağırsakta sindirilen besinlerin 

absorbsiyonunu azalttığı ve sonuç olarak kan glikoz düzeyini düşürdüğü bildirilmiştir 

(1, 73, 101, 153, 174, 165). Englyst ve Cummings (53), değişen düzeyde β-glukan 

içeren gıdalarla (yulaf, mısır gevreği, beyaz ekmek), insanlar üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında, β-glukanın sindirim sistemindeki içeriğin vizkozitesini arttırdığı, bu 

artışın pankreatik α-amilaz aktivitesinde azalmaya ve karbonhidrat sindirim oranının 

düşmesine yol açtığı sonucuna varmışlardır (165). Çeşitli lifli yiyeceklerin insanların 

sindirim sistemindeki emilim oranlarının ve fermentasyonlarının karşılaştırılması 

üzerine yapılan diğer bir çalışmanın (1) sonucunda ise, β-glukanın mide ve bağırsak 

içeriğinin vizkozitesini arttırarak, incebağırsakta sindirilen besinlerin absorbsiyonunu 

azaltmak suretiyle glikoz düzeylerinin yanısıra insülin düzeylerini de düşürdüğü 

bildirilmiştir. Çalışmada oral glikoz yüklemesi (OGTT) yapılan ratlarda, β-glukanın 

insülin düzeyi üzerine etkisi incelenmiş ve tüm dozlarının ikinci ve altıncı saatlerde kan 

insülin düzeyini önemli derecede arttırdığı belirlenmiştir. Normoglisemik ratlara oranla 

OGTT uygulananlarda kan insülin düzeyinde önemli artışların görülmesi, β-glukanın 

pankreasın β-hücreleri üzerine bir etkisinin olabileceğinin göstergesidir. β-glukanın 

insülinotropik etkisinin Tolbutamide benzer bir seyir göstermesi bu görüşü destekler 

niteliktedir. 
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β-glukanın diyabetik ratlarda kan glikoz değerlerinde akut etkisinin 

belirlenmesine yönelik araştırmada 1., 2. ve 6. saatlerde 100 ve 200 mg/kg dozları ile 

düşüş, insülin salınımında ise bileşiğin tüm dozları ile önemli artışlara yol açtığı 

saptanmıştır. 

β-glukanın subakut etkinliğinin ise diyabetik ratlarda kan glikoz düzeyini doz 

ve zamana bağlı olarak düşürdüğü, bu oranın Tolbutamidin neden olduğu hipoglisemik 

etkiden daha ılımlı bir seyir izlediği belirlenmiştir. Diyabetik ratlarda β-glukanın 

etkisiyle kan şeker düzeyinde gözlemlenen önemli düşüşlerin, vücuda alınan glikozun 

mide-bağırsak ortamından yeterince emilmemesinden kaynaklanabileceği gibi,            

α-glikozidaz inhibitörlerine benzer bir şekilde (101, 159) karbonhidratların 

parçalanarak glikoza dönüşümünü engellemesi sonucu oluşabileceği de 

düşünülmektedir. Tip II diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, uzun süre yüksek lifli 

diyetlerle beslenmenin glikoz toleransı ve lipid metabolizması üzerine etkilerinin 

incelendiği bir araştırmada (101), erken faz insülin salınımının yetersiz olması sonucu 

β-glukanın α-glikozidaz inhibitörlerine benzer şekilde etki göstererek glikoz 

konsantrasyonlarını düşürmüş olabileceği ileri sürülmüştür. Alfa-glikozidaz 

inhibitörleri karbonhidrat sindirimi için gerekli olan glikozit hidrolaz ve alfa-amilaz 

enzimlerini inhibe ederek, karmaşık karbonhidratların sindirimlerini büyük ölçüde 

azaltırlar ve dolaşıma giren glikoz miktarını düşürürler (41, 157, 159). β-glukanın 

sindirim sisteminde içeriğin vizkozitesini arttırarak incebağırsaklarda besinlerin 

absorbsiyonunu düşürmesi sonucu kan glikoz düzeyini düşürdüğü (1) ya da vizkozite 

artışına bağlı olarak pankreatik α-amilaz enziminin aktivitesinde azalmaya yol açması 

sonucu karbonhidrat sindirim oranını düşürmüş olabileceği yapılan çalışmalarda ileri 

sürülmüştür (53). İlişkili diğer bir çalışmada (31) ise β-glukanın kan glikozunu 

düşürmesi, diyabetin patogenezinde aktif rol oynadığı bildirilen PI3K/Akt (fosfatidil 

inositol 3-kinaz aktivasyon) yolunun, yeniden aktif hale getirilmesiyle ilgili olduğu, bu 

aktivasyonun ise β-glukanın dectin-1 reseptörüne bağlanması sonucu gerçekleştiği 

bildirilmiştir. Ancak mekanizması henüz açıklanamamıştır. 

β-glukanın subakut uygulamalarının 3., 5. ve 8. günlerde insülin düzeylerinde 

önemli artışlara neden olduğu, bu oranın β-glukanın en yüksek dozu ile sekizinci günde 

maksimal seviyeye ulaştığı ve açığa çıkan etkinin Tolbutamid’den daha güçlü olduğu 

saptanmıştır. Bu artışın β-glukanın pankreastan insülin salınımını uyarıcı bir etkisinin 
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sonucu olduğu düşünülmektedir. Pankreatik β-hücreleri diğer dokularla 

karşılaştırıldığında antioksidan enzim genlerinin düşük düzeyde ekspresyonuna bağlı 

olarak reaktif oksijen türlerinin tahrip edici etkilerine karşı çok hassas yapılardır. Bu 

yüzden reaktif oksijen türlerinin artışı, insülin biyosentezinin baskılanmasına ve 

apoptozisin indüksiyonu aracılığıyla β-hücrelerinde hasara yol açar (20). Antioksidan 

ve immunmodülatör özellikteki β-glukanın, hücresel immun komponentlerin 

aktivasyonu yolu ile anti-kanser tedavisindeki olası işlevi, doku ve hücre hasarı tamiri, 

inflamasyon ve hümoral/hücresel immunitede rol oynayan moleküler birçok 

mekanizmanın ortak yolaklara sahip olması sonucu diğer hücre ve/veya işleyişlerde de 

yararlı olabileceği işaret edilmektedir (98). β-glukanın insülinotropik etkisinin, 

antioksidan özelliğine bağlı olarak, β-hücre rejenerasyonu veya yıkımlanmasının 

engellenmesi sonucu pankreas β-hücrelerinin fonksiyonlarının korunması suretiyle 

insülin salınımının devam etmiş olabileceğini düşündürmüştür. 

β-glukanın akut ve subakut uygulamalarının diyabetik ratlarda üre düzeylerini 

kontrole oranla önemli derecede düşürttüğü, üre değerlerindeki azalışların β-glukanın 

subakut etkinliğinin bir sonucu olarak stabil bir seyir izlediği saptanmıştır. Diyabet 

komplikasyonlarının en önemli belirtilerinden biri olarak kabul edilen nefropatinin 

hayvanlarda üre seviyesinin artışıyla karakterize olması sebebiyle (24, 38, 107, 113),  

β-glukanın üre düzeylerini düşürmüş olması böbrek hasarının önlenmesinde etkili bir 

rolü olduğunu göstermiştir. Şener ve ark. (146), Wistar albino ratlarda deneysel 

oluşturdukları ülsere bağlı olarak deri ve iç organlarda oluşabilecek oksidatif hasar ve 

β-glukanın olası etkilerinin incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalarında, β-glukanın 

üre düzeyleri üzerine etkisiyle ilgili benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

STZ uygulamasıyla diyabet oluşturulan ratlarda, MDA düzeylerinin önemli 

derecede artış gösterdiği saptanmıştır (Tablo 4.5 ve Tablo 4.6). MDA düzeylerindeki 

bu artışların diyabete bağlı olarak serbest radikallerin, hücre membran lipidlerinde 

oksidatif hasara yol açmasıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir (6, 8, 23, 33, 36, 110, 111, 

123, 124, 152, 163). β-glukanın akut etkisinin değerlendirildiği incelemede diyabetik 

ratlarda bileşiğin doza bağlı bir şekilde MDA düzeylerini düşürttüğü, en yüksek dozda 

ise etkin maksimal seviyeye ulaştığı saptanmıştır. β-glukanın akuta benzer bir şekilde 

subakut uygulandığı gruplarda da, MDA düzeylerinde diyabetik kontrole göre önemli 

düşüşlere neden olduğu gözlenmiştir. İncelenen parametre yönünden yapılan 
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değerlendirmede β-glukanın akut etkisinin, subakut kullanımına oranla daha etkin 

olduğu sonucuna varılmıştır. Toklu ve ark. (156), termal travmalara bağlı olarak lipid 

peroksidasyonunun arttığını ve bunun sonucunda meydana gelen doku hasarının,        

β-glukanın antioksidan aktivitesi ile engellendiğini, artmış MDA düzeylerinin β-glukan 

verilen gruplarda anlamlı derecede azaldığını, önemli bir antioksidan molekül olan 

GSH düzeylerinin ise β-glukan gruplarında normal seviyelere ulaştığını bildirmişlerdir. 

İlişkili diğer bir çalışmada da Şener ve ark. (147), rat böbreği ve idrar kesesinde kronik 

nikotine bağlı oksidatif zarar sonucu MDA düzeylerinin önemli derecede arttığını, bu 

değerlerin 21 gün süreyle oral yolla 50 mg/kg β-glukan uygulanan grupta önemli 

ölçüde azaldığını, MDA seviyelerindeki azalmanın β-glukanın antioksidan kapasitesine 

bağlı olduğunu açıklamışlardır. β-glukanın ratlarda sepsise bağlı oksidatif organ 

hasarlarında etkisinin incelendiği bir başka çalışmada da (145), doku hasarına bağlı 

olarak MDA düzeylerinin arttığı, önemli antioksidanlardan GSH’ın ise azaldığı, bu 

parametrelerin 10 gün boyunca β-glukan uygulanan grupta, bileşiğin antioksidan 

cevabının göstergesi olarak, MDA düzeylerinde azalma, GSH seviyelerinde ise kontrol 

grubuna yakın değerlerde olduğu belirtilmiştir. 

GSH redoks siklusunun önemli yapılarından olan glutatyon peroksidaz ve 

glutatyon redüktaz aktivitesi ile doku GSH düzeyleri oksidatif strese bağlı olarak 

önemli düşüş gösterir ve antioksidan savunma mekanizmasının bozulması doku 

hasarına neden olan serbest radikallerin artışına yol açar (20). Bu çalışmada STZ’ye 

bağlı doku hasarı, diyabetik kontrol grubunda GSH düzeylerinde önemli derecede 

düşüşlere neden olmuştur. β-glukan, endojen antioksidanlardan GSH düzeyinin 

düşüşünü engelleyerek, dokuları koruyucu bir etkinlik göstermiştir.  

Enzimatik antioksidanlardan SOD ve CAT, reaktif oksijen türlerinin direk 

eliminasyonunda görevli birincil enzimlerdir. SOD, önemli bir savunma enzimidir ve 

süperoksid radikallerinin H2O2’ye dönüşümünü katalizler. CAT ise H2O2’nin 

indirgenmesini katalizleyen bir hemoproteindir (20, 74, 109, 111). Kronik hiperglisemi 

serbest radikal artışına neden olur. Enzimatik olmayan glikozilasyon ve oksidasyonun 

bir sonucu olarak DM’de SOD ve CAT gibi antioksidan enzimlerin azaldığı 

bildirilmiştir (6, 20). Çalışmada diyabetik ratlarda azalan SOD ve CAT aktivitesi, 

birçok araştırmada (39, 144) belirtildiği gibi diyabette oksidatif stresin aşırı artmasına 

bağlı olabilir. Cho ve ark. (33), STZ ile kısa süreli deneysel diyabet oluşturdukları 
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ratlarda karahindiba ekstraktının karaciğer antioksidan enzim aktiviteleri üzerine 

etkinliğini incelemiş ve hepatik SOD aktivitelerini artmış olarak bulmuşlardır. Sözmen 

ve ark. (139), Tip II diyabetiklerle yaptıkları çalışmalarında SOD aktivitesinde kontrole 

göre herhangi bir fark bulamamışlardır. Çalışmada β-glukanın, akut ve subakut 

kullanımının sonucunda, akut etkisinin SOD salınımı üzerinde etkili rol oynadığı ve bu 

enzimi arttırdığı saptanmıştır. 

SOD tarafından H2O2’ye çevrilen süperoksid radikalleri, CAT ve GSH-Px 

tarafından su ve oksijene çevrilerek zararsız hale getirilmektedir (111). β-glukanın akut 

ve subakut kullanımı CAT değerleri üzerine arttırıcı yönde etki etmiştir. Bu etki,         

β-glukanın serbest radikal dönüştürücü bir ajan (24) gibi davranmasının sonucu olarak 

açığa çıkmış olabilir. 

Glutatyon peroksidaz (GSH-Px), oksidan strese karşı hidrojen peroksit ve lipid 

peroksitlerin redüksiyonunu katalizleyen etkili bir antioksidandır. Çiğremiş ve ark. 

(39), yaşları 40-60 arasında değişen Tip II diyabetli hastaların eritrosit içi SOD, CAT, 

GSH-Px antioksidan enzim düzeylerini araştırdıkları çalışmalarında, CAT düzeyinde 

artış tespit etmiş, GSH-Px aktivitesinde ise bir fark bulamamışlardır. Şekeroğlu ve ark. 

(144), Tip 2 diyabet hastası olduğu yeni tespit edilen 30 insanla, diyabette diyet 

tedavisinin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkilerini 

araştırdıkları çalışmalarında GSH-Px düzeylerinde bir değişiklik saptamamışlardır. 

Kakkar ve ark. (86), diyabetik ratlarda antioksidan enzim aktivitelerini ve lipid 

peroksidasyonunu inceledikleri çalışmalarında, pankreas ve böbrek GSH-Px 

aktivitesinin arttığını bildirmişlerdir. Vural ve ark. (166), STZ ile diyabet oluşturulmuş 

ratlarda melatoninin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkinliğini 

incelemişler ve diyabetik kontrol grubunda GSH, SOD ve GSH-Px düzeylerinde 

azalma tespit etmişler, melatonin verilen grupta hormonun antioksidan etkisine bağlı 

olarak GSH-Px ve diğer enzim düzeylerinin kontrol grubuna yakın seviyelere geldiğini 

bildirmişlerdir. Çalışmada diyabetik ratlarda istatistiksel yönden önemli derecede 

düştüğü gözlenen GSH-Px düzeyinin, β-glukan verilen gruplarda önemli artışlar yaptığı 

saptanmıştır. Böbrek hasarı oluşturulan ratlarda uygulanan β-glukanın antioksidan 

kapasitesine bağlı olarak SOD, CAT ve GSH-PX aktivitelerini arttırdığı, sonuç olarak 

hasara karşı dokuları koruduğu bildirilmiştir (24). 
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β-glukanın canlı ağırlık değişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla deney 

öncesinde ve 3., 5., 8. günlerde tüm hayvanlar tartılmıştır. Veriler değerlendirildiğinde      

β-glukanın canlı ağırlık değişimleri üzerinde önemli bir farklılığa yol açmadığı 

saptanmıştır. 

Diyabet ve komplikasyonlarının oluşum ve gelişiminde serbest radikallerin 

artışı ve antioksidan mekanizmaların inhibisyonuyla açığa çıkan oksidatif stresin 

önemli rol oynaması, diyabet sağaltımında antioksidan özelliğe sahip madde ya da 

ilaçların doğrudan ya da adjuvant olarak kullanımını gündeme getirmiştir (110). İmmun 

modülatör ve antioksidan özelliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan β-glukanın, STZ ile 

diyabet oluşturulan ratlarda, etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik araştırmada, 

kullanılan bileşiğin pankreatik ve ekstra-pankreatik mekanizmalarla hipoglisemik ve 

antihiperglisemik aktivitesinin de olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlgili araştırmada        

β-glukanın lipid peroksidasyonunu inhibe ve antioksidan enzimleri aktive edici 

etkisinin olduğu da saptanmış ve bu doğrultuda antidiyabetojenik etki gücünün 

antioksidan potansiyeli ile bağlantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda      

beta-glukan, diyabetin komplikasyonlarının engellenmesi bakımından 

kullanılabilirliğinin olumlu sinyallerini vermekle birlikte bu konuda daha kapsamlı 

çalışmaların yapılması gerektiği görüşündeyiz. 
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