
 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF. DR. SELDAĞ BEKPINAR  

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 

 BİYOKİMYA 

 

İSTANBUL-2010  

DUYGU VARDAĞLI  

ROSİGLİTAZONUN DENEYSEL 

KARACİĞER HASARINDA  

ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN 

                    DÜZEYLERİ  İLE DİMETİLARGİNİN 

          DİMETİLAMİNO HİDROLAZ ENZİM AKTİVİTESİ  

                    ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

( YÜKSEK LİSANS TEZİ ) 



 ii 

                                        



 iii

BEYAN 

 

 

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranışımın olmadığı beyan ederim.  

 

 

Duygu Vardağlı 

 

 

 

 



 iv

                                                        İTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezimi  çok değerli  VARDAĞLI Ailesine ithaf ediyorum. 

 

 



 v

      TEŞEKKÜR 

Tez çalışmam süresince yardımlarından ve desteklerinden ötürü İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı , Sayın Prof. Dr. 

Müjdat Uysal’a, ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim 

Dalı öğretim üyelerinden , Sayın Prof. Dr. Yeşim Ünlüçerçi’ye 

         Yüksek lisans eğitimime başladığım günden itibaren her zaman desteğini 

hissettiğim, danışmanlığımı üstlenen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinden değerli hocam,  Sayın Prof. Dr. Seldağ 

Bekpınar’a, 

           Tez çalışmam süresince desteğini ve sevgisini benden esirgemeyen değerli 

aileme sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

 

                     

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No:3297       



 vi

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI ....................................... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

BEYAN ..................................................................................................................... İİİ 

İTHAF ....................................................................................................................... İV 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................ V 

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ .............................................................................................. Vİİ 

ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................................... Vİİİ 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ .............................................................. İX 

ÖZET ......................................................................................................................... Xİ 

ABSTRACT .............................................................................................................. Xİİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ .................................................................................................... 1 

2. GENEL BİLGİLER .................................................................................................. 3 

2.1. Akut Karaciğer Hasarı ......................................................................................... 3 

2.1.1. Deneysel Akut Karaciğer Hasarı Modelleri ..................................................... 5 

2.1.2. Tiyoasetamid................................................................................................... 5 

2.2. Asimetrik Dimetilarginin ..................................................................................... 6 

2.3. Peroksizom Proliferatör İle Aktiflenen Reseptörler .............................................. 9 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ........................................................................................... 13 

3.1. Plazmada Yapılan İncelemeler ........................................................................... 14 

3.2. Karaciğer Dokusunda Yapılan İncelemeler ........................................................ 16 

3.3. İstatiksel İnceleme ............................................................................................. 18 

4. BULGULAR .......................................................................................................... 19 

4.1. Plazmada Elde Edilen Bulgular .......................................................................... 19 

4.2. Karaciğer Dokusunda Elde Edilen Bulgular ....................................................... 20 

5. TARTIŞMA ........................................................................................................... 26 

6. KAYNAKLAR ...................................................................................................... 30 

ETİK KURUL KARARI ............................................................................................ 38 

ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................... 39 



 vii

 TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo  4-1: Plazma ALT ve AST aktiviteleri, AST/ALT oranı ve kreatinin düzeyleri..21 

 

Tablo 4-2: Plazma ADMA, SDMA, Arginin düzeyleri ve ADMA/SDMA ile 

Arginin/ADMA oranları …………………………………………………………….....22 

 

Tablo 4-3: Karaciğer dokusu DDAH aktivitesi………………………………………..23 

 

Tablo 4-4: Karaciğer dokusu MDA ve total SH düzeyleri…………………………….24 

 

Tablo 4-5: Karaciğer dokusu DDAH aktivitesi, plazma ADMA ve SDMA düzeylerinin 

Pearson’s korelasyon analizleri………………………………………………………...25 



 viii

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2-1: ADMA’nın oluşumu ve metabolizması………………………........................9 

 

Şekil 2-2: PPAR’ler ile transkripsiyonun düzenlenmesi……………….........................11 

 

Şekil 2-3:  PPAR’ler ile metabolik yolların kontrolü……………………......................12 

 

Şekil 3-1:  ADMA’nın fluoresan türevinin oluşum reaksiyonu…………......................15 

 

Şekil 3-2:  Standartlara ait kromatogram………………………………….....................15  

 



 ix

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

ABC-A1:ATP bağlı kaset taşıyıcı-A1 

ABC-G1:ATP bağlı kaset taşıyıcı-G1 

ADMA: Asimetrik dimetilarginin 

AKH: Akut Karaciğer Hasarı 

ALT: Alanin transaminaz 

AST: Aspartat transaminaz 

BCA: Bişikonik asit 

BSA: Sığır serum albumin 

CAT: Katyonik Aminoasit Taşıyıcı 

CYP2E1: sitokrom P450. 2E1 

DDAH: Dimetilarginin dimetilaminohidrolaz 

DTNB: 5.5’-ditiyobis 2-nitrobenzoik asit 

EDTA:Etilen Diamin Tetra Asetikasit 

FMO-1: Flavin Monooksijenaz 

FXR: Farnezil X Reseptör 

GLUT-4: Glukoz taşıyıcı tip-4 

GSH: Glutatyon  

HDL:Yüksek yoğunluklu lipoprotein  

KC: Karaciğer 

LBD: Ligant bağlayıcı bölge 

LPL: Lipoprotein Lipaz 

 

 

 



 x

LDL: Düşük dansiteli lipoprotein 

MDA: Malonildialdehit 

MMA: Monometilarginin 

MMP-9: Matriks metalloproteinaz-9 

NO: Nikrik Oksit 

NOS: Nitrik Oksit Sentaz 

PPAR- γ: Peroksizom proliferatör ile aktiflenen reseptör-γ 

PRMT: Protein arginin metiltransferaz 

RGZ: Rosiglitazon 

PPRE: Peroksizom proliferatör ile aktiflenen reseptör-γ cevap elementleri 

RXR: Retinoid X Reseptör 

SDMA: Simetrik dimetilarginin 

SDS: Sodyumdodesilsülfat  

SH : Sülfidril grubu 

SR-A: Çöpçü reseptör-A (SR-A), 

TAA: Tiyoasetamid 

TBA: Tiyobarbitürik asit 

TNF- α :Tümör nekroz faktör- α 

VEGF: Vaskuler endotel büyüme faktörü 

 

 

 

 



 xi

ÖZET 

          Vardağlı,D. (2010).Roziglitazonun deneysel karaciğer hasarında asimetrik                                           

dimetilarginin düzeyleri ile dimetilarginim dimetilaminohidrolaz enzim aktivitesi  

üzerine etkisinin incelenmesi.  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Biyokimya  ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.(2010)  

             Karaciğer endojen nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü olan asimetrik 

dimetilarginin’i (ADMA) dimetilarginin dimetilaminohidrolaz  (DDAH) enzimi 

aracılığıyla metabolize etmektir. Karaciğer hasarına bağlı olarak ADMA’nın metabolize 

olamaması ve dolaşımda birikmesi, vasküler sistemi ve organ perfüzyonunu  olumsuz 

etkilemektedir. Bu çalışmada, akut karaciğer hasarının karaciğerin ADMA’yı 

metabolize etme kapasitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca  peroksizom proliferatör 

ile aktiflenen reseptör-γ   (PPAR-γ) agonisti olan rosiglitazonun (RGZ) karaciğer 

hasarını ne yönde değiştireceği incelenmiştir. Bu amaçla, 500 mg/kg tiyoasetamid 

(TAA) ile karaciğer hasarı oluşturmadan  önce bir hafta süreyle hergün  5 ve 10 mg/kg  

rosiglitazon, gavaj yoluyla uygulanmıştır. Akut karaciğer hasarı, plazma alanin 

transaminaz (ALT) ve aspartat transaminaz (AST) aktivitelerinin yanı sıra karaciğer 

DDAH aktivitesi ve plazma ADMA ve simetrik dimetilarginin (SDMA) düzeyleri 

ölçülerek değerlendirilmiştir. Oksidatif stresteki değişimler ise doku  malondialdehit 

(MDA) ve sülfidril (SH) düzeyleri ile belirlenmiştir. 

       TAA uygulaması sıçanlarda akut karaciğer hasarı geliştirmiş, karaciğerde MDA 

düzeylerini arttırırken DDAH enzimini inhibe etmiş ve plazma ADMA düzeylerini 

arttırmıştır. Hasar öncesi 5 mg RGZ uygulaması, doku MDA düzeylerini azaltarak ve  

SH düzeylerini artırarak antioksidan bir etki göstermiştir.Ayrıca  DDAH aktivitesinde 

hasara bağlı oluşan inhibisyonu da tamamen ortadan kaldırmıştır. Buna karşın 10 mg 

RGZ‘nin hasara bağlı gelişen oksidatif stres ve DDAH inhibisyonu üzerine olumlu 

etkisi bulunamamıştır. Her iki RGZ uygulaması hasara bağlı ALT ve AST  artışlarını 

düzeltmemiştir.   

Anahtar Kelimeler : Akut karaciğer hasarı, Dimetilarginin Dimetilaminohidrolaz,                                                          

Asimetrik dimetilarginin, Oksidatif stres, Rosiglitazon  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 3297 
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ABSTRACT 

          Vardağlı,D. (2010).Investigation of  the effect of Rosiglitazaon on Asymmetric 

dimethylargnıne levels and Dimethylarginine dimethylaminohydrolase activity in acute 

liver failure . İstanbul University, Institute of Health Science, Biochemistery. Yüksek 

Lisans Tezi. İstanbul.2010   

          Liver  metabolizes ADMA, which is an endogenous NOS inhibitor, by means of  

DDAH enzyme. Accumulation of ADMA in circulation due to the liver dysfunction has 

a serious negative impact on the vascular system and perfusion of organ. 

In our study, we aimed to investigate the effect of acute liver failure on the hepatic 

handling of ADMA. Beside that, it was invastigated that which direction rosiglitazone 

(RGZ), a PPAR-γ agonist,  change the dysfunction developed due to liver damage.  

Before generating damage with 500 mg/kg body weight,ip, we applied rosiglitazone (5 

and 10 mg/kg body weight per day) by way of  gavage during 7 days. 

Acute liver damage has been evaluated by measuring liver DDAH activity, plasma 

ADMA levels besides plasma ALT and AST activity. Change in the oxidative stress 

has been determined by tissue levels of malondialdehyde (MDA) and total sulphydryl 

(t-SH). 

        TAA treatment in this dose, has generated acut liver damage. While increasing the 

level of MDA in the liver, this treatement has inhibited DDAH enzyme and raised 

increased the plasma ADMA levels. 5 mg RGZ administration before the liver damage 

has an antioxidant effect by decreasing tissıe MDA levels and increasing t-SH levels. 

Moreover, in the DDAH activity it has totally eliminated the inhibition occured due to 

the damage. However, positive effect of 10 mg RGZ on oxidative stres accuring due to 

the damage and DDAH inhibition has not been improved. In conclussion, our finding 

indicates that acute liver damage can seriously affect the hepatic handling of ADMA 

caused by DDAH inactivation. 5 mg dose of RGZ can improve this function possibly 

by preventing oxidative stress.  

Key Words: Acut liver failure, Dimethylarginine dimethylaminohydrolase, Asymmetric 

dimethylargnıne,Oxidative stres, Rosiglitazone. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

         Proteinlerdeki spesifik arginin kalıntılarının metilasyonu; DNA transkripsiyonu, 

protein fonksiyonu ve sinyal iletisinde önemli rol oynar. Bu proteinler, fonksiyonları 

tamamlandıktan sonra serbest asimetrik dimetilarginin (ADMA) ve simetrik 

dimetilarginin (SDMA) oluşturmak üzere proteolize uğrarlar. Bunlardan ADMA, nitrik 

oksit sentaz (NOS) enziminin yarışmalı inhibitörüdür. NOS’un substratı olan arginin ile 

yarışarak, nitrik oksit biyosağlanımını baskılar ve bu yolla vasküler sistem 

bozukluklarına yol açar. NO oluşumundaki azalmanın, kan basıncını ve organ 

perfüzyonunu olumsuz etkilediği ve kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı birçok 

çalışmada gösterilmiştir (9). ADMA’nın bu olumsuz etkisine karşılık, ADMA ile aynı 

miktarda oluşan ve onun bir stereoizomeri olan SDMA, NOS enzimi üzerine inhibitör 

etki göstermez. Bu iki maddenin metabolizmaları da farklıdır. ADMA’nın %80’den 

fazlası, başlıca karaciğerde bulunan dimetilarginin dimetilaminohidrolaz (DDAH) 

enzimi ile sitrülin ve dimetilamine ayrıştığı halde, SDMA’nın hemen tamamı böbrekler 

yoluyla değişmeden vücuttan uzaklaştırılır. 

          ADMA’yı metabolize eden DDAH enziminin karaciğerde yüksek oranda 

eksprese olması, karaciğeri ADMA klirensinde önemli hale getirir. ADMA’nın etkin 

hepatik klirensi sayesinde plazma ADMA düzeylerinin normal sınırlarda kalabildiği 

bildirilmiştir (40). Karaciğer fonksiyon bozukluğunda DDAH inaktivasyonuna bağlı 

olarak plazma ADMA düzeyleri artabilir. Nitekim KC transplantasyonu öncesinde (56), 

KC rezeksiyonunda (39), alkolik sirozda (33) ve KC fonksiyonu bozulmuş yoğun bakım 

hastalarında (41) plazma ADMA düzeyleri yüksek bulunmuştur. Diğer bir deyişle, 

karaciğer DDAH aktivitesi ve plazma ADMA düzeyleri, karaciğer fonksiyonunun takibi 

için değerli göstergeler olarak kabul edilebilir. 

         Kronik karaciğer hasarının plazma ADMA düzeylerini arttırdığı bilinmekle 

beraber, bu organın akut hasarının ADMA düzeylerini ne oranda etkilediği pek 

araştırılmamıştır. 

       Akut karaciğer hasarı; akut viral hepatit, ilaç veya toksinler sebebiyle gelişebilen ve 

hızla yaygın organ hasarına yol açabilen bir durumdur. Yeni tedavilerin gelişmesine 

karşın akut karaciğer hasarı yüksek mortalite ile seyreder. 

       Tiyoasetamit (TAA) akut karaciğer hasarı modeli oluşturmak için sıklıkla 

kullanılan güçlü bir sentrilobüler hepatotoksindir.  
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TAA, mikrozomal CYP2E1 aracılığı ile ardışık iki reaksiyonla tiyoasetamit sülfoksit ve 

reaktif bir metabolit olan tiyoasetamit-S,S-dioksit oluşturur.              

        Peroksizom proliferatör ile aktiflenen reseptör-γ (PPAR-γ), ligant ile aktiflenen 

transkripsiyon faktörlerinin bir üyesidir. Ligant ile aktiflenmiş PPAR-γ retinoik asit X 

reseptör (RXR) ile dimer oluşturarak, hedef genlerin promotor bölgesindeki spesifik 

DNA sıralarına bağlanır ve söz konusu genlerin transkripsiyonunu düzenler. 

        PPAR-γ, linoleik asit ve 15-deoksi-∆12,14-PGJ2 gibi besinsel çok doymamış yağ 

asitleri ile aktiflenebildiği gibi, rosiglitazon ve pioglitazon gibi diyabet tedavisinde 

kullanılan sentetik ilaçlarla da aktiflenir. Karaciğerde düşük seviyede eksprese olan 

PPAR-γ’nın  karaciğer hastalıklarının patogenezinde  önemli rol oynadığı belirtilmiştir. 

CCl4 uygulamasıyla veya virus ile enfekte edilerek siroz geliştirilmiş hayvan 

modellerinde, PPAR-γ ligantlarının KC fibrozunu geciktirdiği, antiinflamatuar ve 

antifibrotik etki gösterdiği ve hepatotoksisiteye karşı koruyucu olduğu belirtilmiştir 

(16,69). Ayrıca, kısmi hepatektomi oluşturulan hayvan modellerinde de, PPAR-γ 

agonistlerinin karaciğer rejenerasyonunu baskıladığı ileri sürülmüştür (65). Buna 

karşılık, hepatik rejenerasyon bozukluğu olan diyabetik fare soyunda yapılan bir 

çalışmada, PPAR-γ agonisti uygulamasının hepatik rejenerasyonu arttırarak mortaliteyi 

azalttığı bildirilmiştir (6). Ancak, PPAR-γ agonistlerinin akut karaciğer hasarı üzerine 

etkilerini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

         Bu çalışmada, sıçanlarda TAA ile oluşturulan akut KC hasarında, doku MDA ve 

total SH düzeyleri ile DDAH aktivitesi ve plazma ADMA ve SDMA düzeyleri 

ölçülerek, karaciğer fonksiyonlarındaki değişiklik incelenmiştir.. Ayrıca deneysel hasar 

oluşturmadan önce PPAR-γ agonisti olan rosiglitazon uygulamasının, akut karaciğer 

hasarı üzerine muhtemel koruyucu etkisi, bu parametreler çerçevesinde araştırılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Akut Karaciğer Hasarı 

         Akut veya fulminant karaciğer hasarı (AKH) hepatik ensefalopati’nin eşlik ettiği 

bir durumdur ve yüksek mortalite ile seyreden çoklu organ yetmezliğine sebep olur. En 

etkin tedavi yöntemi karaciğer transplantasyonu olmasına karşın, donor organ 

bulunmasının zorluğu ve yan etkili immünosüpressif tedaviye ihtiyaç duyulması bu 

tedavinin yaygın uygulamasını sınırlandırmaktadır. 

         İspanya’da gerçekleştirilen 6 yıl süreli (1992-1998) bir çalışmada, AKH’ya yol 

açan temel etiyopatojenik ajanların; viral hepatit (%39), bilinmeyen sebepler (%30),  

toksin veya ilaç (%21) ve diğerleri (%10) olduğu belirlenmiştir (64). 

         Akut viral hepatit, AKH’nın en yaygın sebebidir. Hepatit A, B ve E’ye sebep olan 

virüsler AKH oluşturmasına karşın, hepatit C virüsü ile hastalık nadiren gelişir. Hepatit 

B virüsü,  viral orijinli tüm vakaların %70’inden sorumludur. Hepatit E virüsü ise 

başlıca hamileliğin 3. terminde olan kadınlarda hastalığa sebep olur. 

Non-steroid antiinflamatuvar ve antibakteriyal ilaçlar, AKH’nı tetikleyen ilaçlar 

arasındadır. 

         Hastalığın daha az yaygın sebepleri; hamilelik, venlerin tıkanmasına neden olan 

hastalıklar, Budd-Chiari sendromu, Wilson hastalığı, hemokromatozis, tümoral 

metastazlar, sepsis, iskemi ve başarısız karaciğer transplantasyonlarıdır. 

Hastalığın etiyolojisi batı toplumları ve gelişmekte olan toplumlar arasında farklılık 

gösterir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da başlıca asetaminofen ve ilaç duyarlılık 

reaksiyonları AKH sebebi olmasına karşın, Asya ve Afrika’da sebep viral hastalıklardır. 

Farklı etiyolojilere karşın sonuçta gelişen klinik tablo benzerdir; immun sistem ve 

inflamatuvar cevap, ortak paterni yansıtır. 

         AKH sendromu, hepatik parenkimin büyük kısmının fonksiyon kaybı sonucu 

ortaya çıkar ve ensefalopati, hemodinamik değişimler ve koagülopati ile karakterizedir 

(42). Beyin ödemi ve böbrek yetmezliği sıklıkla görülür. Tanı, hepatik hücre 

hipofonksiyonunu gösteren biyokimyasal ve hematolojik bulgulara dayandırılır. Tanıda 

K vitamini ile düzelmeyen uzamış protrombin zamanı ve faktör V eksikliği yaygın 

olarak kullanılmasına rağmen prognostik indeksler halen araştırılmaktadır. 
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          AKH’nın patofizyolojisinde, bakteri toksinleri, sitokinler, serbest radikaller ve 

inflamatuvar sistem komponentleri gibi farklı patojenik faktörler arasındaki etkileşimin 

rol oynadığı düşünülmektedir (31). Endotelden, nitrik oksit, prostasiklin, endotelin gibi 

lokal ve distal kan akışını etkileyen vazoaktif bileşikler salınır. Hiperbilirubinemi 

genellikle konjuge formdadır ve hızla gelişen sarılık, erken bir göstergedir.  

          K vitamininden bağımsız faktör V eksikliği hepatik hasarı gösterir. Vakaların % 

30-70’ inde böbrek yetmezliği gelişir. Trombositopeni de yaygındır. Aromatik amino 

asitlerin plazma düzeylerinin artışı ve dallı amino asitlerin normal veya hafifçe yüksek 

olması, AKH’nın tipik bulgusudur. Hastalık için önemli bir klinik parametre, aromatik 

/dallı amino asit oranını ifade eden  Fischer indeksidir (24).  Fenilalanin ve tirozin 

amino asitlerinde artış ve Fischer indeksinde azalma, hem cerrahi hem de galaktozamin 

ile oluşturulmuş AKH modellerinde gösterilmiştir. 

           İntrakraniyal hipertansiyon, fulminant karaciğer hasarı olan hastalarda başlıca 

morbidite ve mortalite sebebidir. İntrakraniyal hipertansiyonun etiyolojisi iyi 

bilinmemektedir. Ancak, astrositlerde glutamin birikiminden dolayı sitotoksik beyin 

ödemi; serebral kan volumünde ve akışında artış; ve glutamine ve karaciğerin toksik 

ürünlerine cevap olarak gelişen inflamasyonun, intrakraniyal hipertansiyonun 

gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülmüştür (22). Grade III /IV ensefalopati gelişen 

AKH’lı hastalarda,  beyin ödemi hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Son yıllarda 

serebral ödemin patogenezinde hiperamoneminin rolü olduğu bildirilmiştir. AKH’lı 

hastalarda yüksek arter amonyak konsantrasyonunun, beyin fıtığı ve mortalitenin bir 

göstergesi olduğu ifade edilmiştir (8).  

           İntrakraniyal basıncın yüksek olduğu hastalarda, arter amonyak düzeyi, beyne 

amonyak taşınımı ve metabolizmasında artış saptanmış ve arter amonyak düzeyinin 

serebral kan akışı ile pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Bunların yanı sıra, 

artmış oksidatif stresin AKH ve hepatik ensefalopatinin patogenezinde önemli rol 

oynadığı belirtilmiştir (7,55). 

         Karaciğer hasarına, rejeneratif aktivitenin azalması da yol açabilir. İn vitro bir 

çalışmada, AKH’lı hastaların serumunun hücre büyümesini yavaşlattığı ve bunun 

apoptozun artışından ziyade, hücre proliferasyonundaki azalmadan dolayı olduğu 

gösterilmiştir (38).  

          AKH tedavisine yönelik yeni yöntemler önerilmesine ve son yıllarda 

uygulanmasına karşın karaciğer transplantasyonu, klinisyenler arasında en fazla kabul 
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gören tedavidir. Ancak donör bulma zorluğu, yüksek maliyet, teknik zorluklar ve 

farmakolojik immunosupressif tedavinin dezavantajları (böbrek, karaciğer ve diğer 

organlar üzerine yan etkileri) bu tedaviyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yapay karaciğer 

desteği ve toksinlerin kandan uzaklaştırılması gibi tedaviler son yıllarda dikkat 

çekmektedir 

2.1.1. Deneysel Akut Karaciğer Hasarı Modelleri 

         Kısmi ve total hepatektominin yanı sıra, asetaminofen, galaktozamin ve 

tiyoasetamid gibi kimyasallar kullanılarak akut karaciğer hasarı  modelleri 

geliştirilmiştir. 

        Ancak günümüzde, insana ait hastalık paternini direkt yansıtan bir model 

bildirilmemiştir. 

2.1.2. Tiyoasetamid 

          Tiyoasetamid (CH3CSNH2) ilk defa 1945 yılında portakalların çürümesini 

önlemek amacıyla fungisid olarak kullanılmıştır. Bu portakalların sularında 

tiyoasetamide rastlanması, çözülmesi gereken potansiyel bir sağlık sorunu ortaya 

çıkarmıştır. 1949’da bu bileşiğin tek bir dozunun sentrilobüler nekroza yol açtığı 

bulunmuştur (4). 

       Organik sentezlerde kükürt kaynağı olarak katılan tiyoasetamid, deri, tekstil, kağıt, 

lastik ve petrol sanayinde çeşitli süreçlerde kullanılmaktadır. Memelilerde oluşturduğu 

toksisite ise tiyoasetamidin karaciğerde CYP2E1 tarafından tiyoasetamid sulfokside 

aktiflenmesiyle başlar (47). Bu biyoaktiflenmenin sonraki basamağı oldukça dayanıklı 

bir bileşik olan tiyoasetamid-S,S-dioksit oluşturur. Araştırıcılar henüz izole 

edemedikleri, aktivitesi yüksek ve kararsız olan bu bileşiğin, karaciğerdeki 

makromoleküllere kovalan olarak bağlanıp nekrozu başlattığını düşünmektedir (17). Öte 

yandan tiyoasetamidin flavin monooksijenaz 1 (FMO1) tarafından sulfokside 

metabolize edilmesinin, bir detoksifikasyon reaksiyonu olduğu ve daha ileri 

basamakların dioksid yerine zararsız ürünler oluşturduğu bildirilmiştir. Bu enzimin 

inhibisyonu ile detoksifikasyon yolunun engellenmesi sonucunda karaciğerde CYP2E1 

ile metabolize olan tiyoasetamit miktarının artmasının, karaciğer hasarını arttırdığı 

gösterilmiştir (17).  
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         CYP2E1 ve/veya FMO1 tiyoasetamidi metabolize ederken oluşan oksitlerin 

indirgenmesi sırasında süperoksit anyonunun üretilmesiyle başlayan oksidatif süreç de 

tiyoasetamidin toksisitesinde önemli rol oynamaktadır (34,60). 

        Model çalışmalarda tiyoasetamidin gastrik intubasyon, subkutan, intramusküler, 

intravenöz, intraperitonal veya intraportal olarak uygulanmasının bölgesel hepatik 

nekroz, renal tubuler nekroza yol açtığı bildirilmiştir. 

 

2.2. Asimetrik Dimetilarginin 

          Endotel hücrelerinden salınan vazoaktif bir molekül olan nitrik oksit (NO) arginin 

amino asidinden nitrik oksit sentaz (NOS) kataliziyle oluşur.Diyabet, 

hiperkolesterolemi, hipertansiyon, sigara ve hiperhomosisteinemi gibi çeşitli risk 

faktörlerinin vasküler sistem üzerine zararlı etkilerinden, NO oluşumundaki azalmanın 

sorumlu olduğu ileri sürülmüştür (19) 

         ADMA, tüm NOS izoformlarının endojen yarışmalı inhibitörüdür. Endotel 

fonksiyon bozukluğu  olan  hastalarda plazma ADMA düzeyleri yüksek bulunmuştur.  

Yüksek ADMA düzeyleri ve kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkiyi gösteren çok 

sayıda çalışma vardır. Çoğu vaka kontrollü ve prospektif olan bu çalışmalarda, ADMA 

düzeylerindeki artışın kardiyovaskuler morbidite ve mortalitenin güçlü bir ön belirteci 

olduğu ileri sürülmüştür (12, 67, 73). 

        ADMA ve onun stereoizomeri olan simetrik dimetilarginin (SDMA), 

proteinlerdeki spesifik arginin kalıntılarının metilasyonu ile oluşur. Protein arginin 

metiltransferazlar (PRMT) tarafından katalizlenen bu reaksiyonlarda, S-adenozil 

metyoninden metil grubu, proteinlerdeki argininin terminal guanido grubuna taşınır. 

Memeli hücrelerinde bulunan iki PRMT izoformundan Tip I ADMA ve mono 

metilarginin (MMA) oluşumunu, Tip II ise SDMA ve MMA oluşumunu katalizler. 

RNA’ya bağlanan proteinler, miyelin protein ve histonlar, spesifik argininleri 

metillenen proteinler arasındadır (49). Nükleer proteinlerdeki arginin kalıntılarının %1-

4’ü metillenmiştir. Proteinlerdeki arginin metilasyonları geri dönüşümsüz 

reaksiyonlardır. Metilenmiş arginin kalıntıları taşıyan proteinlerin proteolizi sonucu 

ADMA, SDMA ve MMA serbestleşir. MMA NOS enzimini ADMA kadar güçlü inhibe 

eder, fakat plazma düzeyi ADMA’nın 1/10’u kadardır.  
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             Bu nedenle ADMA başlıca endojen NOS inhibitörü olarak kabul edilmektedir. 

SDMA ise ADMA ile benzer düzeylerde dolaşımda bulunmasına karşın, NOS üzerine 

inhibitör etkiye sahip değildir. 

        ADMA’nın az bir kısmı böbrekler yoluyla atılmasına karşın % 80’den fazlası 

başlıca karaciğer ve böbrekte eksprese olan dimetilarginin dimetilaminohidrolaz 

(DDAH) enzimi aracılığı ile sitrülin ve dimetilamine metabolize olur. Günde oluşan 300 

µmol ADMA’nın yaklaşık 250 µmolünün DDAH ile metabolize olduğu belirlenmiştir 

(1). SDMA’nın ise hemen tamamı böbrekler aracılığı ile değişmeden vücuttan 

uzaklaştırılır. Bu nedenle plazma SDMA düzeyleri böbrek fonksiyonunun bir göstergesi 

olarak kabul edilmektedir (35). 

        DDAH’nin insan dokularında eksprese olan 2 izoformu tanımlanmıştır: DDAH I 

dolaşımdaki ADMA düzeylerini kontrol eden en önemli izoformdur, başlıca nNOS 

eksprese eden karaciğer, böbrek ve adrenal gibi dokularda bulunur. DDAH II ise NO 

cevabının ve NO aktivitesinin düzenlenmesinde rol oynar,vaskuler sistem, kalp ve 

aortta bulunur (68). 

         Katyonik amino asit taşıyıcıları (CAT); arginin, ADMA ve SDMA’nın hücre içine 

ve dışına taşınmasında ve hücreler arası ve organlar arası taşınmasında görev alır. Bu 

taşıyıcı karaciğerde bol miktarda eksprese olur ve dolaşımdan argininin yanısıra büyük 

miktarda ADMA’nın karaciğere alınmasına aracılık eder (18). Karaciğerde bol miktarda 

eksprese olan DDAH enzimi ise alınan ADMA’yı sitrülin ve dimetilamine metabolize 

eder. Ancak metil argininlerin dolaşımdaki miktarlarının artması,  CAT yoluyla 

argininin hücre içine taşınmasını etkileyebilir. SDMA’nın NOS üzerine inhibitör 

etkisinin olmamasına karşın, hücre içine arginin sağlanımını azaltarak NO oluşumunu 

sınırlayabileceği bildirilmiştir (11). 

         DDAH ADMA’nın metabolizmasında kritik rol oynadığından, bu enzimin 

ekspresyonu ve aktivitesindeki değişimler, plazma ADMA düzeylerini etkiler.  

Transgenik farelerde yapılan bir çalışmada, artmış DDAH I ekspresyonunun plazma 

ADMA düzeylerini azalttığı, NOS aktivitesi ve NO sağlanımını arttırdığı bildirilmiştir 

(21). 

          Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bir farnezil X reseptör (FXR) agonisti olan GW 

4064’ün hepatik DDAH I gen ekspresyonunu (26),  all-trans retinoik asidin ise endotel 

hücrelerinde DDAH II ekspresyonunu arttırdığı (2) gösterilmiştir. Keza insulin (23), 

rosiglitazon (59), östrojen (66), sülfidril antioksidant pyrrolidin dithiocarbamat (54) ve 
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E vitamininin (52) DDAH aktivitesini arttırarak plazma ADMA düzeylerini azalttığı 

ifade edilmiştir. 

        Artmış DDAH aktivitesi kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu bir etki 

sergilemesine karşılık, bu aktivitenin tümör dokusunda artması dezavantaj oluşturur. 

Yüksek miktarda DDAH eksprese eden tümörlerin daha hızlı büyüdüğü, bu etkiden NO  

ve vaskuler endotel büyüme faktörü (VEGF)  artışının sorumlu olduğu bildirilmiştir (29, 

57).  

          Öte yandan TNF-α (25), okside LDL (25), hiperkolesterolemi (10), hiperglisemi 

(32) ve hiperhomosisteineminin (20), DDAH ekspresyonu ve aktivitesini azalttığı 

gösterilmiştir.  

         DDAH’nin büyük ölçüde karaciğerde eksprese olması, plazma ADMA 

seviyelerinin  kontrolünde bu organı önemli hale getirir. ADMA’nın metabolizmasında 

karaciğerin potansiyel rolü ilk kez 1977’de Carnigie ve ark tarafından belirtilmiştir (13). 

Bu araştırıcılar multiple skleroz, kanser, sistemik lupus eritematoz ve çeşitli karaciğer 

hastalıklarında ADMA ve SDMA’nın idrar ile atılım oranlarını incelemişlerdir. Sağlıklı 

kişilere kıyasla, karaciğer hastalarında idrarla ADMA atılımında artış saptarken, diğer 

hasta gruplarında önemli bir fark bulamamışlardır. Ancak bu araştırıcılar plazma 

ADMA düzeylerini ölçmedikleri için, ADMA’nın eliminasyonunda karaciğerin rolünü 

tam belirtememişlerdir. 

         ADMA’nın klirensinde karaciğerin önemli rol oynadığı Nijveldt ve ark tarafından 

aydınlatılmıştır (40). Bu araştırıcılar oluşturdukları sıçan modelinde karaciğerin büyük 

miktarda ADMA’yı dolaşımdan uzaklaştırdığı ancak SDMA seviyeleri üzerine 

karaciğerin pek etkili olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu araştırıcılar günde 4135 nmol 

ADMA’yı karaciğerin metabolize ettiğini, bu miktarın plazmadaki ADMA miktarının 

700 katından fazla olduğunu bildirmişlerdir.  

         Akut karaciğer hasarı olan hastalarda da plazma ADMA düzeylerinin yükseldiği 

ve inflamasyon ile korelasyon gösterdiği ifade edilmiştir (37). Bu hastalarda karaciğer 

transplantasyonu sonrasında  ADMA düzeyleri önemli ölçüde düşmüştür. 
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Şekil 2.1.    ADMA’nın oluşumu ve metabolizması 

 

 

2.3. Peroksizom Proliferatör İle Aktiflenen Reseptörler 

          PPAR’ler ligant ile aktiflenen transkripsiyon faktörleridir ve lipit metabolizması, 

adipogenez ve insülin duyarlılığı gibi metabolik yolların regülasyonunda rol 

oynar.PPAR’lerin yapısında; ligant bağlayıcı bölge (LBD), aktivasyondan sorumlu 

bölge ve DNA ile etkileşen bölge bulunmaktadır. LBD spesifik PPAR agonistlerini 

bağlar.Aktivasyondan sorumlu bölge ise ligant bağlanması durumunda konformasyonu 

değişen bölgedir. DNA ile etkileşen bölge ise PPAR ile düzenlenen hedef genlerin 

promotor bölgesinde bulunan PPAR cevap elementleri (PPRE) ne bağlanan bölgedir. 

3 PPAR izotipi tanımlanmıştır: PPAR-γ, PPAR-α ve PPAR-δ (PPAR-β veya PPAR- β/ 

δ).  

        Bu reseptörlerin tümü benzer etki mekanizmasına sahiptir. Reseptörün 

aktivasyonu, ligantın bağlanması ile tetiklenir. Ligant bağlanması ve aktivasyondan 

sorumlu bölgenin konformasyonunda oluşan değişim, PPAR’nin retinoid X reseptörü 

(RXR) ile heterodimer oluşturmasına izin verir.RXR, kendi ligantı (9 cis-retinoik asit) 

ile aktiflenen diğer bir nükleer reseptördür ve PPAR aktivitesi için gereklidir (27).  
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           Bu dimerin, (PPAR/RXR) hedef genlerin promotorundaki spesifik bölgeye 

(PPRE) bağlanması hedef genlerin transkripsiyonunu pozitif veya negatif yönde etkiler. 

PPAR cevabı için ayrıca koaktivatör denilen küçük aksesuar moleküllerin toplanması 

veya korepressör denilen moleküllerin dimerden uzaklaşması gereklidir. 

Her bir PPAR izotipi; 

    -farklı gen tarafından kodlanır  

    -farklı doku dağılımı gösterir 

    -kendilerine özgü spesifik ligantları vardı  

    -farklı hedef genlerin transkripsiyonunu regüle eder. 

Sentetik PPAR agonistleri ile ortaya çıkan klinik etkilerin farklı olması PPAR izotipleri 

arasındaki biyolojik farklılığı desteklemektedir. 

        Temelde bu reseptörlere ait etki mekanizmalarının benzer olmasına karşın, her bir 

reseptöre kendine özgü ligantın bağlanması, aktivasyondan sorumlu bölgede farklı 

konformasyonal değişim yaratır ve bunu takiben toplanan veya salınan aksesuar  

moleküllerin paterni de değişir. 

         Endojen PPAR ligantları kesin olarak tanımlanmadığından fizyolojik şartlar 

altında PPAR’ lerin rolünü belirlemek güçtür. 

Ancak linoleik ve linolenik asitler gibi bazı çok doymamış yağ asitlerinin tüm 

PPAR’lere bağlanabildiği ifade edilmiştir (28). Endojen lipit metabolizması ve PPAR 

cevabı arasındaki bağlantı da tam kurulamamıştır. Buna karşın son yıllarda, farklı PPAR 

aktivasyonlarına neden olan lipit metabolizma yolları tanımlanmıştır. Trigliseritçe 

zengin lipoproteinleri hidroliz eden lipoprotein lipazın (LPL), PPAR ligantları 

oluşturduğu belirlenmiştir (72). Diğer bir çalışmada ise endotelyal lipaz aracılığı ile 

HDL hidrolizinin, PPAR’leri aktiflediği, ancak bunun PPAR’ler üzerine LPL’ın 

etkisinden farklı bir yol aracılığı ile olduğu ifade edilmiştir (3). Tanımlanan diğer 

endojen PPAR aktivatörleri 15 d-prostaglandin J2, okside linoleik asit, lökotrienler ve 

lizofosfatidik asittir. Ancak bu moleküllerden bazıları PPAR’den bağımsız etkilere 

sahiptir. 

         Farklı PPAR izotipleri için eksojen ligantların bulunması bu reseptörlerin 

fonksiyonlarını oldukça aydınlatmıştır ve bu ligantlar günümüzde tedavi amacıyla 

kullanılmaktadır. PPAR-γ aktivatörleri olan tiyazolidindionlar (rosiglitazon, 

piyoglitazon, vs) insülin duyarlılığını arttırması nedeniyle diyabet tedavisinde 
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kullanılmaktadır. PPAR-α agonistleri olan fibratlar (gemfibrozil, genofibrat, vs) ise 

yüksek trigliserit ve düşük HDL ile seyreden dislipidemi tedavisinde faydalı olmaktadır. 

Ancak PPAR- β/ δ ‘ya özgü eksojen agonistlerin bulunmayışı nedeniyle bu reseptörün 

fizyolojik fonksiyonları hakkında fazla bilgi yoktur. 

PPAR-γ, en fazla araştırılmış izotiptir. Bu reseptörle ilgili çalışmaların bulgularını 

kısaca  aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

- Fibroblastların adiposit benzeri fenotipe farklılaşmasını uyarır (15) 

- Glikoz metabolizmasında (GLUT4, fosfoenolpiruvat karboksikinaz gibi) ve lipit 

metabolizmasında etkili (Lipoprotein lipaz, acil KoA sentetaz gibi) genleri regüle 

eder (30) 

- Vasküler endotelde, adhezyon ve kemoatraktan moleküllerin ekspresyonunu 

baskılar (46) 

- Vasküler düz kas hücrelerinde matriks metalloproteinazların (özellikle MMP-9) 

oluşumunu azaltır (36) 

- Makrofaj ve köpük hücrelerde çöpçü reseptör-A (SR-A), MMP ve sitokin ile 

uyarılan inflamatuvar genlerin (iNOS) ekspresyonunu baskılar (51), ABC-A1 ve 

ABC-G1 aracılığı ile makrofajlardan kolesterolün uzaklaştırılmasını arttırır (14) 

- Kısmi hepatektomi sonrası karaciğerde proliferasyonunu engeller (65). 

 

  

                 Şekil 2-2:   PPAR’ler ile transkripsiyonun düzenlenmesi 
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     Şekil 2-3: PPAR’ler ile metabolik yolların kontrolü 

 PPAR’ler farklı metabolik yollardaki çok sayıda gen kasedinin ekspresyonunu eş zamanlı kontrol ederek, 

bir uyarıya programlanmış bir cevap oluşturur. Bu uyarı hücre dışında oluştuğundan, PPAR’ler hücre dışı 

hatta çevresel bir uyarıyı, hücrenin nukleusuna iletmiş olur. Beslenme de çevresel bir uyarıdır ve 

PPAR’ler gen ekspresyonunun besinsel kontrolüne de aracılık eder. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

         Çalışmamızda 270-330 g ağırlığında Wistar türü erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar 

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsünden sağlandı. Deney 

hayvanları 6 gruba ayrıldı; 

1. Kontrol grubu: Sıçanlar normal sıçan yemi ile beslendi 

2. TAA grubu: Bu gruptaki sıçanlara bir kez 500 mg/kg vücut ağırlığı dozunda, 

periton içine TAA uygulandı. 

3. TAA + 5 mg roziglitazon (AVANDIA, Glaxo SmithKline) grubu: Bu gruptaki 

sıçanlara TAA uygulamasından 1 hafta önce başlamak üzere, her gün 5 mg 

roziglitazon/kg hayvan ağırlığı, gavaj yoluyla uygulandı. Son gavaj 

uygulamasıdan 1 saat sonra 500 mg/ kg vücut ağırlığı, TAA injekte edildi. 

4. TAA + 10 mg roziglitazon grubu: Bu gruptaki sıçanlara TAA uygulamasından 1 

hafta önce başlamak üzere, her gün 10 mg roziglitazon/kg hayvan ağırlığı, gavaj 

yoluyla uygulandı. Son gavaj uygulamasıdan 1 saat sonra 500 mg/ kg vücut 

ağırlığı, TAA injekte edildi. 

5. 5 mg roziglitazon grubu: Bu gruptaki sıçanlara 5 mg roziglitazon/kg hayvan 

ağırlığı, bir hafta süreyle her gün gavaj yoluyla uygulandı. 

6. 10 mg roziglitazon grubu: Bu gruptaki sıçanlara 10 mg roziglitazon/kg hayvan 

ağırlığı, bir hafta süreyle her gün gavaj yoluyla uygulandı. 

        TAA injeksiyonundan 24 saat sonra 50 mg/kg dozunda Na-tiyopental anestezisi 

altında sıçanların kalplerinden EDTA’lı tüplere kanlar alındı.Karaciğer dokuları hızla 

çıkarılarak soğuk %0,9’luk NaCl çözeltisi ile yıkandı ve daha sonra çalışılmak üzere – 

800C’de saklandı.Kan örnekleri 2500 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek plazma elde 

edildi. 
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3.1. Plazmada Yapılan İncelemeler 

1. Plazmada ALT ve AST aktivitelerinin tayini ROCHE Diagnostics Integra 800 

otoanalizöründe enzimatik yöntemle yapıldı.  

2. Plazmada kreatinin düzeyleri alkali ortamda pikrik asit ile oluşturduğu rengin 

spektrofotometrik ölçümüyle belirlendi. 

3. ADMA, SDMA ve L-arginin tayinleri (63) 

        Tiyol grubu içeren merkaptopropiyonik asit varlığında, L-arginin ve metil 

türevlerinin orto-ftalaldehit ile fluorojenik türevlerini oluşturmasına, bunların 

HPLC’de separasyonuna ve fluoresans dedektörde saptanması prensibine 

dayanır (Şekil 4).Bu amaçla EDTA’lı plazma örneği kullanılır.0.2 ml plazma 

veya 0.2 ml çalışma standardına (100 µM L-arginin, 10 µM homoarginin, 

ADMA, SDMA) 0.1 ml internal standart (100 µM mono-metilarginin) eklenir. 

Bazik özellikteki L-arginin ve metilenmiş türevleri; 

- solid faz ekstraksiyonu ile ekstre edilir, 

- orto-ftalaldehit ayıracı ( %5) ile fluoresan türevlerine 

dönüştürülür ve HPLC kolonuna (Symmetry C18 column, 3.9 x 150 mm, 5-µm 

particle size ) yüklenir, 

- metod protokolunda belirtilen gradyen elüsyonu ile 30 dakika 

süreyle kromatografik separasyonları sağlanır (mobil faz A: 50 mM potasyum 

fosfat tamponu, pH: 6.5, mobil faz B: su ve asetonitril karışımı (50/50); akış 

hızı: 1.1 ml/dakika), 

- eksitasyon dalga boyu: 340 nm ve emisyon dalga boyu: 455 

nm’de dedekte edilen fluoresan yoğunlukları, kromogramda pikler şeklinde 

görünür kılınır ve pik alanları standartlara ait pik alanları ile kıyaslanarak 

miktarları hesaplanır. 
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 Şekil 3-1:  ADMA’nın fluoresan türevinin oluşum reaksiyonu 
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   Şekil 3-2:  Standartlara ait kromatogram.  

 Retansiyon zamanları; 

 L-arginin: 7.46 dk  

 İnternal standart: 10.31 dk    

 ADMA: 13.63 dk   

 SDMA: 14.46 dk 
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3.2. Karaciğer Dokusunda Yapılan İncelemeler 

1. Karaciğer 5x fosfat tamponunda (pH: 6.5) homojenize edildi ve 1000xg’de 

10 dakika santrifüj edildi. Süpernatantta DDAH enzim aktivitesi, MDA ve 

total SH düzeyleri ölçüldü. 

2. DDAH enzim aktivitesi tayini (62). 

         Ortama eklenen ADMA’dan DDAH enzimi aracılığı ile sitrülin 

oluşumu prensibine dayanır. Oluşan sitrülin ise oksim/antipirin ayıracı ile 

renklendirilir.  

          Protein konsantrasyonu 20 mg/ml’ye ayarlandı. 100 µl örneğe 400 µl 

1mM ADMA eklendi ve 45 dakika 37 0C’de inkübe edildi. Reaksiyon 0,5 ml 

% 4’lük sülfosalisilik asit eklenerek durduruldu. 3000xg’de 10 dakika 

santrifüj edildi. Süpernatant ve renk ayıracı 1:1 oranında karıştırılarak 110 

dakika 600C’de inkübe edildi. Buz içinde soğutulduktan sonra 466 nm’de 

spektrofotometrede absorbanslar okundu. Sitrülin standart grafiği (0-100 

µM) kullanılarak konsantrasyonlar hesaplandı. DDAH aktivitesi µmol 

sitrülin/g protein/dakika olarak belirlendi.  

Oksim ayıracı (%0,8):  0,8 g diasetilmonoksim 100 ml %5’lik asetik asitte 

çözülür 

Antipirin/H2SO4 ayıracı (%0,5):  0,5 g antipirin 100 ml % 50’lik H2SO4 de 

çözülür. 

        4 ml oksim ve 8 ml antipirin/H2SO4 karıştırılarak renk ayıracı 

hazırlandı. 

3. Malondialdehit (MDA) miktar belirtimi (43) 

Lipit peroksidasyonunun son ürünlerinden olan MDA’nın tiyobarbitürik asit 

(TBA) ile oluşturduğu kompleks spektrofotometrik olarak ölçüldü. 

              - % 8,1 sodyum dodesil sülfat (SDS). 

              - % 0,8 tiyobarbitürik asit (TBA). 

              - 3M asetat tamponu (pH: 3,5) 

              - Bütanol: Piridin (15:1) 

        0,4 ml homojenat üzerine 0,1 ml % 8,1 SDS, 0,75 ml asetat tamponu ve 

sonra 0,75 ml %0,8 TBA konuldu.Tüpler 1000C’de 60 dakika 

bekletildi.Soğuduktan sonra 2 ml bütanol/piridin eklenerek karıştırıldı. 
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15 dakika 1500xg’de santrifüj edilerek organik faz ayrıldı.Organik fazın 

absorbansı 532 nm’de spektrofotometrede okundu. Sonuçlar MDA’nın molar 

ekstinksiyon katsayısı (1.56 x 105 M-1-cm-1) kullanılarak nmol MDA/mg protein 

olarak ifade edildi. 

       4.  Total sülfidril (SH) miktarbelirtimi (53) 

        Total sülfidril gruplarının 5.5’-ditiyobis 2-nitrobenzoik asit (DTNB) ile 

reaksiyonu sonucu oluşan renk spektrofotometrede ölçüldü. 

1.Tris tamponu: 

         - 0,3 M Tris-HCl (pH: 8,4) 

         - 20 mM EDTA 

 2.  Protein denatüre edici çözelti: 

          - 9 M üre 

          - %1 SDS 

          - 10 mM Tris-HCl (pH 8,2) 

 3.  0.01 M DTNB: 4 mg DTNB 10 ml %1’lik sodyum sitrat 

çözeltisinde çözüldü. 

         

      0.2 ml homojenat üzerine 0,5 ml Tris tamponu (pH 8,4), 4 ml 0,01 M DTNB 

eklendi.Tüpler karıştırıldıktan sonra 412 nm’de spektrofotometrede okundu. 

Standart olarak %15 mg glutatyon (GSH) kullanıldı.Sonuç nmol SH/mg protein 

olarak ifade edildi. 

 

  5.  Protein tayini (58) 

              Doku homojenatlarında protein tayini bişinkoninik asit (BCA) metodu ile 

belirlendi.Uygun şekilde sulandırılmış örneklerin 30 µl’si 600 µl renk ayıracı ile 

karıştırıldı.370C’de 30 dakika bekletildi ve oluşan rengin absorbansı 562 nm’de 

okundu. 

                   -   BCA solüsyonu (protein assay reagent A, Pierce 23228) 

                   -   %4 CuSO4 

                   - Protein renklendirme ayıracı: 10 ml BCA solüsyonu + 0.2 ml %4 CuSO4 

         Bovin serum albumin (BSA) standart grafiği kullanılarak değerler hesaplandı. 
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3.3. İstatiksel İnceleme 

         Sonuçlar ortalama ± SD olarak verildi.Tüm parametrelerin statistiksel 

değerlendirmeler için Kruskal Wallis , post hoc analizleri için Mann- Whitney U 

testi kullanıldı.Parametrelerin korelasyonu Pearson’s korelasyon testi ile 

değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

 

         Çalışmamızda TAA uygulanan ve bu uygulama öncesi bir hafta süreyle her 

gün iki farklı doz roziglitazon verilen sıçanların deney sonrası alınan kan 

örneklerinde, plazma ALT ve AST aktiviteleri, kreatinin, ADMA,SDMA ve arginin 

düzeyleri ile karaciğerde DDAH aktivitesi, MDA ve SH düzeyleri ölçüldü. 

 

4.1. Plazmada Elde Edilen Bulgular 

a)  Kg hayvan ağırlığı başına 500 mg TAA uygulaması plazma ALT ve AST 

aktivitelerinde, kontrol grubuna kıyasla anlamlı artışlara neden oldu.ALT 

aktivitesindeki artışın ~ % 900, AST aktivitesindeki artışın ~ % 1100 seviyesinde 

olduğu tespit edildi. 

TAA öncesi 5 ve 10 mg/ kg roziglitazon uygulamaları, TAA ile artan ALT ve AST 

aktivitelerinde bir azalmaya yol açmadı. TAA uygulaması, AST/ALT oranını ~ % 

25 seviyesinde arttırdı. Bu oran, TAA öncesi 5 mg RGZ uygulaması ile kontrol 

düzeylerine gelirken, 10 mg RGZ uygulaması AST/ALT oranında bir azalmaya yol 

açmadı. Her iki doz RGZ’nin tek başına uygulanmasının AST ve ALT aktiviteleri 

üzerine bir etkisi görülmedi (Tablo 1). 

b) Akut karaciğer hasarı, kontrol grubuna kıyasla, plazma ADMA düzeylerini % 

108 seviyesinde arttırdı. Hasar öncesi 5 ve 10 mg RGZ uygulamaları, ADMA 

düzeylerini kontrol seviyesine getirmedi. Ancak 10 mg RGZ uygulaması, hasara 

bağlı artan ADMA düzeylerinde  %20’lik bir düşüşe neden oldu (Tablo 2). 

         Plazma SDMA düzeylerinde hasar bağlı bir değişim görülmedi. Ancak hasar 

öncesi 5 mg RGZ verilmesi ile SDMA düzeyleri % 42 oranında artarken, 10 mg 

RGZ uygulanan grupta SDMA kontrol düzeyinde bulundu. 

         Plazma arginin düzeylerinde hasar bağlı % 87 oranında azalma belirlendi. 5 ve 

10 mg RGZ verilmesi hasara bağlı azalmayı düzeltmedi.Tek başına RGZ 

uygulamalarının, plazma ADMA, SDMA, ve arginin düzeyleri üzerine etkisi 

bulunmadı. 
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         Dokulara NO biyosağlanımının bir göstergesi olarak kabul edilen 

arginin/ADMA oranı da hasar oluşumu ile % 94 seviyesinde azalırken, hasar öncesi 

RGZ uygulamaları bu orandaki azalmayı engellemedi.  

         ADMA’yı metabolize eden DDAH enzim aktivitesinin bir göstergesi olarak 

kabul edilen ADMA/SDMA oranı ise, hasar oluşumu sonucu % 107 seviyesinde 

arttı. Hasar öncesi 5 ve 10 mg RGZ uygulamaları, bu oranı kontrol düzeylerine 

getiremedi.Ancak hasar öncesi 5 mg RGZ uygulaması, TAA grubuna göre 

ADMA/SDMA oranında anlamlı bir azalmaya yol açtı. 

4.2.    Karaciğer Dokusunda Elde Edilen Bulgular 

a) Karaciğerde ADMA’yı metabolize eden DDAH enzimi aktivitesi ölçüldüğünde, 

plazmadaki ADMA/SDMA oranına paralel bulgular elde edildi. 

Karaciğer hasarı, enzim aktivitesinde %53’lük bir inhibisyona  yol açtı (Tablo 3).  

5 mg RGZ verilmesi, enzim aktivitesinde hasara bağlı inhibisyonu  engelledi. Ancak 

10 mg RGZ uygulaması, hasarın neden olduğu inhibisyonu düzeltmedi. Tek başına 

RGZ uygulamaları enzim aktivitesini değiştirmedi. 

   b) Akut karaciğer hasarı sonucu karaciğer MDA seviyeleri %75 artarken, SH 

seviyelerinde bir değişim saptanmadı (Tablo 4).Hasar öncesi 5 ve 10 mg RGZ 

uygulamaları, MDA düzeylerini kontrol seviyesine getirdi. Hasar oluşumu öncesi 5 

mg RGZ uygulaması, SH düzeylerinde %40 oranında arttırdı. Buna karşın 10 mg 

RGZ uygulaması, SH düzeylerini %22 oranında azalttı. Tek başına RGZ 

uygulamaları MDA düzeylerini etkilemez iken 10 mg RGZ dozu SH düzeylerinde 

azalmaya neden oldu. 
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Tablo 4-1:  Plazma ALT ve AST aktiviteleri, AST/ALT oranı ve kreatinin düzeyleri 

 (Ortalama ± SD) 

 

GRUPLAR n ALT (U/L) AST (U/L) AST/ALT 
KREATİNİN 

(mg/dL) 

Kontrol 10 67.3 ± 12.4    
 

147.2 ± 53.1
      

2.24 ± 0.90
 
 0.56 ±0.08

 
 

TAA 16 690.6 ± 374.1 
a 

1843.0 ± 861.7
 a 

2.82 ± 0.50
 a

 0.70 ± 0.14
 a

 

TAA+ 
5 mg RGZ 

 
8 660.0 ± 313.9

 a 
1775.0 ± 929.2

 a 2.75 ± 0.83
 
 0.68 ± 0.10

 a
 

TAA+ 
10 mg RGZ 

 
7 747.8 ± 527.9

 a 
2121.1 ± 1257.0

 a 
2.94 ± 0.52

 a
 0.68 ± 0.18

 
 

5 mg RGZ 
 

5 68.6 ± 12.2    
 

181.6 ± 31.2
       

2.75 ± 0.87
 
 0.67 ± 0.16

 
 

10 mg RGZ 
 

5 64.0 ± 33.6    
 

198.0 ± 95.6    
  

3.29 ± 1.03
 
 0.53 ± 0.06

 
 

 

Gruplar arasında yapılan istatistik değerlendirmelerde Kruskal-Wallis: post-hoc Mann-Whitney U testleri 

kullanılmıştır. 
 a p<0.05  ; kontrol grubu ile karşılaştırma 
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Tablo 4-2: Plazma ADMA, SDMA, Arginin düzeyleri ve ADMA/SDMA ile 

Arginin/ADMA oranları (Ortalama ± SD) 

 

GRUPLAR n 
ADMA 

(µM) 

SDMA 

(µM) 

Arginin 

(µM) 
Arg/ADMA ADMA/SDMA 

Kontrol 10 0.74 ± 0.23 
 

0.23 ± 0.07
 
 

157.1 ± 24.2
 

 

219.0 ± 38.0 

 

3.39 ± 0.87
  

 

TAA 18 
1.55 ± 0.25  

a 0.25 ± 0.10
 
 

20.1 ± 25.1 

 a
 

14.3 ± 19.3 

a
 

7.05 ± 2.42 

 a
 

TAA+  
5 mgRGZ 

 
10 

1.46 ± 0.26
  

a
 

0.33 ± 0.04
  

a, b
 

43.4 ± 67.5 

 a
 

28.6 ± 43.5 

a
 

4.47 ± 0.61 

a, b
 

TAA+ 
10 mg RGZ 

 
9 

1.24 ± 0.18
  

a, b
 

0.18 ± 0.09
  

c
 

37.5 ± 72.2 

 a
 

34.1 ± 64.1 

a
 

9.13 ± 4.62 

a, c
 

5 mg RGZ 
 

5 0.67 ± 0.06
 
 0.26 ± 0.04

 
 

158.2 ± 13.0
  

 

237.8 ± 23.2 

 

2.60 ± 0.50 

 

10 mg RGZ 
 

5 0.70 ± 0.04
 
 0.22 ± 0.07

 
 

146.4 ± 21.1
  

 

209.9 ± 44.1 

 

3.54 ± 1.56 

 

 

Gruplar arasında yapılan istatistik değerlendirmelerde  Kruskal-Wallis; post-hoc Mann-Whitney U testleri 

kullanılmıştır. 
a  p< 0.05 ; Kontrol grubuna göre karşılaştırmalar,  
b  p< 0.05 ; TAA grubuna göre karşılaştırmalar 
c   p< 0.05;  TAA+5mg RGZ grubuna göre karşılaştırmalar 
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Tablo 4-3: Karaciğer dokusu DDAH aktivitesi (Ortalama ± SD) 

 

GRUPLAR n 
DDAH Aktivitesi 

(µmol sitrülin/g protein/dakika 

Kontrol 9 67.57 ± 25.44 

TAA 15 31.68 ± 8.10 
a 

TAA+ 
5 mgRGZ 

 
9 43.93 ± 12.26 

b 

TAA+ 
10 mg RGZ 

 
8 29.29 ± 7.54 

a, c
 

5 mg RGZ 
 

4 82.07 ± 12.49 

10 mg RGZ 
 

4 77.94 ± 16.31 

 

Gruplar arasında yapılan istatistik değerlendirmelerde  Kruskal-Wallis; post-hoc Mann-Whitney U testleri 

kullanılmıştır. 
a  p< 0.05 ; Kontrol grubuna göre karşılaştırmalar,  
b  p< 0.05 ; TAA grubuna göre karşılaştırmalar 
c   p< 0.05 ; TAA+5mg RGZ grubuna göre karşılaştırmalar 
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Tablo 4-4: Karaciğer dokusu MDA ve total SH düzeyleri (Ortalama ± SD) 

 

GRUPLAR   n  MDA (nmol/mg protein) Total SH (nmol /mg protein) 

Kontrol 9 0.71 ± 0.21
   

118.8 ± 17.5  

TAA 17 1.24 ± 0.71
  a 

126.6 ± 30.3  

TAA+ 
5 mgRGZ 

 
11 0.99 ± 0.34  177.3 ± 30.3 

a, b
 

TAA+ 
10 mg RGZ 

 
9 0.98 ± 0.30  98.6 ± 15.8 

a, b, c
 

5 mg RGZ 
 

6 0.60 ± 0.45  119.9 ± 10.2  

10 mg RGZ 
 

4 0.84 ± 0.14  92.1 ± 10.5 
a
 

 

Gruplar arasında yapılan istatistik değerlendirmelerde Kruskal-Wallis: post-hoc Mann-Whitney U testleri 

kullanılmıştır. 
a  p< 0.05 ; Kontrol grubuna göre karşılaştırmalar,  
b  p< 0.05; TAA grubuna göre karşılaştırmalar 
c  p< 0.05 ; TAA+ 5 mg RGZ grubuna göre karşılaştırmalar 
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Tablo 4-5:  Karaciğer dokusu DDAH aktivitesi, plazma ADMA ve SDMA düzeylerinin 

Pearson’s korelasyon analizleri (n: 43- 53) 

 

 

 DDAH ADMA SDMA 

ALT r: - 0.507,  p:0.001 r: 0.666,   p: 0.000 r: 0.141,   p: 0.323 

AST r:- 0.553,   p:0.000 r: 0.692,   p: 0.000  r: 0.127,   p: 0.375 

ADMA r:- 0.657,   p:0.000           - r: 0.336,   p: 0.011 

SDMA r: 0.098,     p:0.512 r: 0.336,   p: 0.011        - 

MDA r:- 0.328,   p:0.026 r: 0.539,   p: 0.000 r: 0.048,    p: 0.741 

Total-SH r:- 0.011,    p:0.943 r: 0.228,    p: 0.100 r: 0.472,   p: 0.000 
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5. TARTIŞMA 

             Karaciğerin en önemli fonksiyonlarından biri endojen NOS inhibitörü olan 

ADMA’yı DDAH enzimi aracılığı ile metabolize etmektir. Karaciğer fonksiyon 

bozukluğu sonucu dolaşımdaki ADMA düzeylerinin artışı vasküler sistem ve organ 

perfüzyon bozukluklarına yol açar. Bu çalışmada, deneysel akut karaciğer hasarının, 

karaciğerin ADMA’yı metabolize etme kapasitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Tek doz 500 mg/kg TAA uygulamasının akut karaciğer hasarı geliştirdiği 

saptanmıştır. Hayvanlardaki karaciğer fonksiyon bozukluğu plazma AST ve ALT 

aktivitelerinin yanısıra karaciğer DDAH aktivitesindeki değişim ile tanımlanmıştır. 

Karaciğerde oksidatif stres ise MDA ve total SH düzeyleri ölçülerek 

değerlendirilmiştir. 

       Akut karaciğer hasarı, plazma AST ve ALT aktivitelerini büyük ölçüde 

arttırırken karaciğerde DDAH enziminin inhibisyonuna yol açmıştır. AST ve ALT 

ile DDAH aktiviteleri arasında negatif korelasyonlar bulunması, gerçekten de bu 

enzim inhibisyonunun karaciğer fonksiyon bozukluğunun bir göstergesi 

olabileceğini düşündürmektedir (Tablo 5). 

Aktif bölgesinde spesifik bir sistein kalıntısı bulunan DDAH enziminin, oksidatif 

stresin arttığı koşullarda inhibe olduğu, yapılan çalışmalarda bildirilmiştir  

(32, 61, 71).  

        Bu çalışmada, DDAH inhibisyonunda oksidatif stresin rolünü değerlendirmek 

için karaciğerde MDA ve total SH düzeyleri ölçülmüştür. Doku MDA düzeylerinde 

belirgin artışın bulunması, akut karaciğer hasarında oksidatif stresin arttığının bir 

göstergesidir. Bunun yanı sıra MDA  düzeyleri ile DDAH aktivitesi arasında negatif 

korelasyon bulgusu, hasara bağlı enzim inaktivasyonunda, oksidatif stresin etkin rol 

oynadığını düşündürmektedir (Tablo 5). Ancak hasar koşullarında total SH 

düzeylerinin değişmemesi ilginç bir bulgudur. 

         Karaciğerin önemli fonksiyonlarından biri, bu dokuda oluşan ve diğer 

dokularda oluşup dolaşıma verilen ADMA’nın büyük miktarını toplayarak, DDAH 

enzimi aracılığı ile metabolize etmektir. Karaciğerin günlük ADMA klirensi, 

plazmada bulunan miktarın birkaç yüz katı kadar olduğu saptanmıştır (40). 
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          Karaciğer fonksiyon bozukluklarının plazma ADMA düzeylerini belirgin 

ölçüde arttırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir (33, 39, 41, 56). Çalışmamızda da 

TAA ile oluşturulan akut karaciğer hasarında plazma ADMA düzeyleri yüksek 

bulunmuştur. Karaciğer DDAH aktivitesi ile plazma ADMA düzeyleri arasında 

negatif bir korelasyon saptanması, hasara bağlı DDAH inaktivasyonunun, direkt 

plazma ADMA düzeylerini etkilediğini göstermektedir (Tablo 5). Ancak DDAH ile 

metabolize olmayan SDMA düzeylerinde akut karaciğer hasarı bir değişim 

oluşturmamıştır. 

        Bu çalışmada ayrıca akut karaciğer hasarına karşı PPAR-γ ligantı 

rosiglitazonun koruyucu bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla ile hasar 

oluşumu öncesi bir hafta süreyle her gün roziglitazonun 2 farklı dozu, gavaj yoluyla 

verilmiştir.  

        PPAR-γ, ligant ile aktiflenen transkripsiyon faktörlerinin bir üyesidir ve 

rosiglitazon ve pioglitazon gibi diyabet tedavisinde kullanılan sentetik ilaçlarla 

aktiflenir. Kronik karaciğer hasarlı hayvan modellerinde, PPAR-γ ligantlarının 

karaciğer rejenerasyonunu azalttığı bildirilmiştir (16, 69). Ancak aksi yönde görüş 

bildiren çalışmalar da mevcuttur (6). Akut karaciğer hasarında ise PPAR-γ 

ligantlarının ne yönde etkili olduğu açık değildir. 

         Bu çalışmada, akut karaciğer hasarı öncesi 5 mg rosiglitazon (RGZ) 

uygulaması, hasara bağlı AST ve ALT aktivitelerindeki artışı düzeltmemiştir, ancak 

DDAH enzim aktivitesinde hasara bağlı inaktivasyonu engellemiştir. Ayrıca 

RGZ’nin bu dozu MDA düzeylerinde hasara bağlı artışı engellerken, total SH 

düzeylerini de belirgin ölçüde arttırmıştır. Bu bulgular RGZ’nin antioksidan bir etki 

gösterdiğini ve oksidatif stresi baskılayarak enzim aktivitesini arttırdığını 

düşündürmektedir.  Nitekim vasküler sisteme ait doku ve hücrelerde yapılan 

çalışmalarda da rosiglitazonun oksidatif strese karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir 

(48, 50, 70). 

         Hasar öncesi 5 mg RGZ uygulamasının karaciğerde DDAH aktivitesini 

kontrol seviyesine arttırmasının plazma ADMA düzeylerini de düşürmesi beklenir, 

Ancak RGZ’nin bu dozu hasara bağlı ADMA artışını engellememiş; SDMA 

düzeylerini de belirgin ölçüde arttırmıştır. 

Plazma SDMA düzeylerindeki bu artışa, ya protein arginin metilasyon 

reaksiyonlarındaki artışın ya da SDMA’nın böbrekler yoluyla vücuttan 
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atılamamasının neden olabileceği düşünülebilir. Ancak bu çalışmada, plazma 

SDMA ve kreatinin düzeyleri arasında pozitif bir korelasyonun bulunamaması, 

azalmış renal klirensin SDMA artışından sorumlu olmadığını düşündürmektedir. 

         Protein arginin metiltransferazlar (PRMT’ler) tarafından katalizlenen 

metilasyon reaksiyonlarının, protein-protein etkileşiminde, transkripsiyonun 

regülasyonunda ve hücre proliferasyonuna yol açan çeşitli sinyal ileti yollarında rol 

oynadığı belirtilmiştir (44, 45). Bir proteomik çalışmasında, sıçan karaciğer 

rejenerasyonu sırasında, arginin metilasyonuna uğrayan 31 sitozolik protein 

saptanmış ve bu proteinlerin çoğunun oksidatif stresi düzenleyen proteinler olduğu 

belirlenmiştir (5). Bu proteinlerdeki spesifik argininlerin metillenmesinin, proteinler 

üzerindeki oksidatif modifikasyonları baskıladığı saptanmış ve bu metilasyon 

reaksiyonlarının,oksidatif strese karşı bu hücresel proteinleri koruduğu ileri 

sürülmüştür. 

         Bilindiği gibi metillenmiş proteinlerin proteolizi sonucu  ADMA ve SDMA 

oluşur. Bu nedenle metilasyon reaksiyonlarının artışının dolaşımdaki ADMA ve 

SDMA düzeylerini de arttıracağı açıktır. 

      Çalışmamızda, hasar öncesi 5 mg RGZ uygulamasının SDMA düzeylerini 

arttırması, protein arginin metilasyonlarında bir artışının göstergesi olarak kabul 

edilebilir. Keza plazma SDMA ve karaciğer total SH düzeyleri arasında da pozitif 

korelasyon bulunmuştur. Bu da metilasyon reaksiyonlarının antioksidan etkisini 

kısmen açıklar.   

         5 mg RGZ uygulamasının, hasara bağlı DDAH inaktivasyonunu engellemesi, 

bu enzimin oksidatif stresten korunduğunu düşündürmektedir. Öte yandan 

metilasyon reaksiyonlarındaki artışa bağlı olarak ADMA düzeylerinde daha ileri  bir 

artış bulunamaması, muhtemelen fonksiyonel DDAH enzimi ile metabolize olması 

ile açıklanabilir. 

         Çalışmamızda 10 mg/kg RGZ dozunun etkisi de yukarıda ölçülen parametreler 

çerçevesinde araştırılmıştır. Bu doz RGZ uygulaması, hasara bağlı AST ve ALT 

aktivitelerindeki artışı ve karaciğerde DDAH inaktivasyonunu düzeltmemiştir.    10 

mg RGZ tedavisi, karaciğer MDA düzeylerindeki hasara bağlı artışı engellemesine 

karşın, total SH düzeylerini ve plazma ADMA ve SDMA düzeylerini   azaltmıştır.  



 29

              Bu grupta; ADMA, SDMA ve total SH düzeylerinde azalma bulunması ve 

DDAH inaktivasyonunun düzelmemesi, 5 ve 10 mg’lık RGZ uygulamalarının 

ölçtüğümüz parametreleri farklı yönde etkilediğini göstermektedir.  

         Sonuç olarak, 5 ve 10 mg RGZ uygulamalarının, TAA toksisitesinde belirgin 

bir iyileşme yaratmamasına karşın, 5 mg’lık RGZ dozunun oksidatif stres artışını 

baskıladığı, ancak 10 mg RGZ uygulamasının oksidatif stres üzerine olumlu bir 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Karaciğerde arginin metilasyon reaksiyonlarının 

oksidatif stresi baskılamadaki rolü daha ileri araştırılmalıdır. 
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