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ÖZET 

Saygı M. Rotenon Modeli ile Parkinson Oluşturulan Sıçanlarda Davranışsal 

Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Bu Modelde Yeşil Çay Polifenollerinin 

Etkililiğinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp 

Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul. 2010. 

 (250 kelimeyi geçmeyen Özet metni paragrafı)  

Anahtar Kelimeler :  Parkinson hastalığı, rotenon, yeşil çay, polifenoller, apoptozis 

Pestisit olarak yaygın kullanılan rotenonun mitokondrilerde kompleks-1 enzimini inhibe 

ettiği; buna bağlı olarak oksidatif strese ve dopaminerjik nöron ölümüne neden olduğu 

bildirilmiştir. Bu nedenlerle rotenon Parkinson hastalığı gelişimi riskini arttırdığından 

deney hayvanlarında Parkinson modeli oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu çalışma, 

rotenon ile Parkinson modeli oluşturulan sıçanlarda davranışsal değişikliklerin 

değerlendirilmesi ve bu modelde antioksidan özellikleriyle dikkat çeken yeşil çay 

polifenollerinin etkililiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Rotenon grubundaki 

sıçanlara (Sprague Dawley türü erkek sıçanlar) 2 mg/kg rotenon (ay çiçek yağında 

emülsiyon haline getirildi); kontrol grubundaki sıçanlara ay çiçek yağı enjekte edildi 

(deri altı yolu ile). Yeşil çay grubundaki sıçanlara içme suyu içerisinde % 0,5’lik yeşil 

çay polifenol ekstresi verildi ve ay çiçek yağı enjekte edildi. Rotenon + yeşil çay 

grubundaki sıçanlara içme suyu içerisinde % 0,5’lik yeşil çay polifenol ekstresi verildi 

ve ikinci haftanın sonunda 2 mg/kg rotenon enjeksiyonuna başlandı. Yirmi sekiz gün 

süren çalışma periyodu süresince düzenli olarak davranış testleri yapıldı. Deney 

sonunda sıçanların beyin dokularında immünohistokimyasal yöntemle apoptozis 

oluşumu araştırıldı. Rotenon uygulanan sıçanlarda Parkinson hastalığına özgü 

davranışsal belirtiler olan, hareketlerde zamana bağlı bozulma, kataleptik davranışlarda 

artma, kas etkinliğinde azalma ve lokomotor aktivitede azalma olduğu gösterildi. % 0,5 

yeşil çay polifenol ekstresi rotenonun toksik etkisini önleyemedi; tam tersine arttırdı. 

Grupların hiçbirinde beyin dokularında apoptozis oluşumu gözlenmedi.  Rotenon 

modeli üzerinde yeşil çay polifenollerinin etkililiğinin ve rotenonun oluşturduğu nöron 

hasarının tipinin aydınlatılması açısından farklı yöntemler kullanılarak daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç vardır.  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 3762 
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ABSTRACT 

Saygı M. Evaluation of the Behavioral Changes in Rotenone Induced Parkinsonian Rats 

and Investigating the Efficacy of Green Tea Polyphenols in This Model. İstanbul 

University, Institute of Health Science, İstanbul Medical Faculty, Department of 

Pharmacology and Clinical Pharmacology. Master of Science Thesis. İstanbul. 2010.   

(Özet metni paragrafının İngilizceye 250 kelimeyi geçmeyen çevirisi)  

Key Words: Parkinson disease, rotenone, green tea, polyphenols, apoptosis 

Rotenone, a commonly used pesticide has been reported to inhibit mitochondrial 

complex-I enzyme, consequently cause oxidative stress and dopaminergic neuronal loss. 

Therefore rotenone increases the risk of developing Parkinson’s disease and is used for 

generating Parkinson model in experimental animals. This study was carried out with 

the aim of investigating the behavioral changes of the rats and the efficacy of 

antioxidant green tea polyphenols in rotenone induced Parkinson model. Rotenone 

group rats (Sprague Dawley male rats) were injected (subcutaneously) 2 mg/kg 

rotenone (emulsified in sunflower oil); control group rats were injected sunflower oil. 

Green tea group rats were given % 0.5 green tea polyphenolic extract in drinking water 

and injected sunflower oil. Rotenone + green tea group rats were given % 0.5 green tea 

polyphenolic extract in drinking water and 2 mg/kg rotenone injection was started at the 

end of the second week. Behavioral tests were performed regularly during a study 

period of 28 days. At the end of the experiment, apoptosis in rat brain tissues was 

investigated with immunohistochemical method. Parkinsonian behaviors of time 

dependent impairment of movements, cataleptic behavior, decrease in muscle activity 

and locomotor activity were demonstrated in rotenone treated rats. % 0.5 green tea 

polyphenol extract failed to prevent the toxicity of rotenone, on the contrary enhanced 

the rotenone toxicity. Apoptosis was not observed in the rat brain tissues of any group. 

The efficacy of green tea polyphenols in rotenone model and the mechanism of 

rotenone induced neuronal death should be clarified via using other methods. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No: 3762  

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Parkinson hastalığı  genellikle ileri yaşlarda görülen kronik ve ilerleyici bir 

nörolojik bozukluktur. Bu hastalığın patolojisi beynin özellikle nigrostriatal kısmındaki 

dopaminerjik nöronlarda meydana gelen hasar ve buna bağlı olarak striatumda dopamin 

düzeyindeki azalma ile karakterizedir. Hastalığın başlıca belirtileri dinlenme halinde 

tremor (özellikle ellerde), istemli hareketlerde güçlük (akinezi), hareketlerde yavaşlama 

(bradikinezi), vücut duruş şeklinde ve dengede bozukluk (postural instabilite), kaslarda 

sertlik (rijidite) ve yürüme zorluğudur (1, 2, 3). Tedavi semptomatik yarar sağlamakta, 

ancak hastalığın en büyük patolojik nedeni olduğu düşünülen dopaminerjik nöron 

kaybını azaltamamaktadır. Hastalığın pek çok nedeni arasında genetik faktörler ve 

çeşitli toksinler dikkati çekmektedir (4). Son yıllarda elde edilen bulgular dopaminerjik 

nöron kaybına mitokondrilerdeki kompleks I enziminin inhibisyonu ve bununla ilişkili 

olan oksidatif stres gibi mekanizmaların neden olduğunu göstermektedir (5, 6). 

Oksidatif stres, mitokondrilerde kompleks I enziminin de yer aldığı çeşitli 

kompleks enzimlerinin indüklediği oksidatif fosforilasyon olayının bozulması sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Parkinson hastalarının beyinlerinde substantia nigra bölgesinde 

mitokondrilerdeki kompleks I enziminin etkinliğinin azalması sonucu oksidatif 

fosforilasyon olayında bozukluk olduğu gösterilmiştir (5). Deney hayvanlarında 6-

hidroksidopamin (6-OHDA), 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin (MPTP) ve 

rotenon gibi mitokondrilerdeki enzim inhibitörlerinin dopaminerjik nöron kaybına yol 

açtığı ve Parkinson belirtilerine neden olduğu görülmüştür (7-12). Rotenon, 

Leguminosae ailesindeki bitkilerden ekstraksiyon ile elde edilen toksik etkili doğal bir 

maddedir (13). Pestisit olarak kullanılan rotenonun, mitokondrilerdeki kompleks-1 

enziminin inhibisyonuna (10), reaktif oksijen ürünlerinin oluşumuna (14), oksidatif 

strese (14), nitrik oksit düzeylerinin (15), lipid peroksidasyonunun (15, 16) ve 

mikrogliya (merkezi sinir sisteminin makrofajları) etkinliğinin artmasına (17), glutatyon 

düzeylerinin azalmasına (18) ve α-sinüklein birikimi ve fibrilasyonuna (19, 20) yol 

açarak seçici bir şekilde dopaminerjik nöron hasarına neden olduğu bildirilmiştir.  

Yeşil çay polifenollerinin oksidatif stresin oluşturduğu olumsuz etkileri önleyici 

ve nöron koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir (21-24). Bu etkilerin antioksidan, 

antiapoptotik, demir şelatör, mikrogliya etkinliğini azaltıcı, serbest radikal temizleyici 
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ve antiinflamatuar özelliklerine bağlı olabileceği öne sürülmüştür (21, 25, 26, 27, 28). 

Sıçanlarda dopaminerjik nöronlarda koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir (27, 28, 29).   

 Bu bilgilerin ışığında; Parkinson hastalığında dopaminerjik nöron kaybının 

önlenmesinde yeşil çay polifenollerinin yararlarının araştırılması önem taşımaktadır. 

Yaygın kullanıldığı için Parkinson hastalığı gelişme riskini arttırdığı ileri sürülen 

rotenonun (30, 31) dopaminerjik nöronlardaki toksisitesi üzerine yeşil çay 

polifenollerinin etkililiğinin araştırıldığı tek bir hücre kültürü çalışması mevcuttur (33) 

ve bahsi geçen çalışmada yeşil çay içerisinde en fazla bulunan kateşin olan EGCG 

(epigallokateşin-3-gallat)’ın (32) etkisi değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada 

sıçanlarda rotenon ile oluşturulan Parkinson modelinde içme suyu ile verilen yeşil çay 

polifenollerinin etkililiği davranış testleri ile ve histolojik yöntemler ile araştırıldı.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Parkinson Hastalığı 

Parkinson hastalığı, motor hareket bozukluğu ile seyreden hastalıklar arasında 

en sık görülen, kronik ve ilerleyici nitelikte bir hastalıktır. İlk kez 1817 yılında James 

Parkinson adlı bir araştırmacı tarafından titrek felç (shaking palsy) adı altında 

tanımlanmıştır ve halen günümüzde bu araştırmacının adıyla anılmaktadır. Bu hastalıkta 

kas etkinliğinde azalma ile birlikte istemsiz titrek hareketler oluştuğu, uzuvların belirgin 

bir şekilde titrediği, tremor oluştuğu ve bunlara bağlı ajitasyon meydana geldiği, 

gövdenin öne doğru büküldüğü ve hastanın yürür adımdan koşar adıma geçmeye 

eğiliminin arttığı, duyuların ve zihnin ise etkilenmediği farkedilmiştir. Titrek felç terimi, 

bazı araştırmacılarca titremenin görüldüğü basit felç durumlarını tanımlamak için ve 

diğer bazı araştırmacılarca felce ait olmayan anormal duygulanımları tanımlamak için, 

bilim adamları tarafından oluşturulmuştur (1).  

Parkinson hastalığı, hareketlerin ve çizgili kas tonusunun istem dışı 

kontrolünden ve en uygun duruma getirilmesinden sorumlu olan ve piramidal 

(kortikospinal) motor sistemden bağımsız, fakat onunla paralel şekilde çalışan 

ekstrapiramidal motor sistemin hastalığıdır (2). Parkinson hastalığının görülme riski 

yaşla birlikte artar. Genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkar. Nadiren 40 yaşından önce 

de Parkinson hastalığı olgularına rastlanılmaktadır; bu durum “erken başlayan 

Parkinson hastalığı” olarak adlandırılır. Son derece nadir olmakla birlikte Parkinson 

hastalığı 18 yaşından önce de ortaya çıkabilmektedir; bu durum “genç Parkinson 

hastalığı” olarak tanımlanır (34).  

Bazal gangliyonlar hareketlerin normal kontrolünden sorumludur. Başlıca bazal 

gangliyon yapıları striatum, globus pallidus (iç ve dış), substantia nigra, subtalamik 

nükleustur (Şekil 2.1).  Parkinson hastalığının en belirgin patolojisi nigrostriatal yolağın 

bozulmasıdır. Substantia nigra pars kompakta bölgesinde (mezensefalonda nigrostriatal 

dopaminerjik nöron gövdelerinin toplandığı bölge) başlıca dopaminerjik nöronlar hasara 

uğrar ve buna bağlı olarak nükleus kaudatus ve putamenden oluşan striatumda 

(dopaminerjik nöron aksonlarının sonlandığı bölge) dopamin düzeyi azalır. Böylece 

Parkinson hastalarının striatumunda kolinerjik ve dopaminerjik sistemlerin etkinliği 

arasındaki denge kolinerjik tarafa bozulmuştur (2).  
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Şekil 2-1: Bazal ganliyon yapıları 

Parkinson hastalarının beyinlerinden alınan doku örnekleri üzerinde yapılan 

postmortem çalışmalarda substantia nigra pars kompakta bölgesinde birbiriyle ilişkili 

olarak şu patolojik değişiklikler tespit edilmiştir: Artmış dopamin metabolizmasına 

bağlı olarak aşırı reaktif oksijen ve nitrojen türleri oluşumu (35), aşırı demir birikimi 

(36, 37), hidrojen peroksiti yok eden önemli bir tripeptid olan glutatyonun anlamlı 

derecede azalması (36, 38), toksik reaktif oksijen türleri ve serbest radikallerin 

oluşmasına bağlı olarak ubikütin-proteazom sisteminin (detoksifikasyonda görevli bir 

sistem) bozulması (39), nöron membranında lipid peroksidasyonunda artış (16), 

inflamatuvar değişikliler (40), oksidatif stres ve mitokondrilerde işlev bozukluğu (16, 

41, 42) ile mitokondrilerde DNA kırılmaları (43). Ayrıca tirozin hidroksilaz 

etkinliğinin, mRNA düzeyinin, protein içeriğinin ve yanısıra tirozin hidroksilazın 

kofaktörü olan tetrahidrobiopterin düzeyinin ve  tetrahidrobiopterin sentezinden 

sorumlu enzim olan guanozin trifosfat siklohidrolaz etkinliğinin, L-amino asit 

dekarboksilaz, dopamin beta hidroksilaz, feniletanolamin N-metiltransferaz enzimlerine 

ait mRNA ve protein etkinliklerinin ve/veya düzeylerinin substantia nigra pars 

kompakta bölgesinde anlamlı derecede düşük olduğu ve bu bölgedeki nöronlarda 

programlanmış hücre ölümünün varlığını gösteren belirteçler bulunmuştur (44). 
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Parkinson hastalığının diğer patolojik belirteçleri sağlam nöronlarda görülen 

Lewy cisimcikleri (Lewy cisimcikleri başlıca α-sinüklein, parkin, ubikütin ve 

nörofilamentleri içermektedirler) adı verilen sitoplazmik kalıntılar ile ailesel Parkinson 

hastalığı vakalarında hastalıkla ilişkili olduğu düşünülen Park 1 (α-sinüklein), Park 2 

(parkin), Park 6 (pink 1), Park 7 (dj-1) ve Park 8 (Lrrk 2) olarak tanımlanan genlerdeki 

mutasyonlardır (4).   

Beyindeki dopaminerjik nöron hasarı ve dopamin düzeyinin azalmasının motor 

hareketlerde bozukluğa yol açtığı bildirilmiştir. Substantia nigra pars kompakta 

bölgesindeki dopaminerjik nöronlarda meydana gelen yaklaşık % 60’lık bir hasar (45) 

ve dopamin taşıyıcı moleküllerin bağlanma düzeyindeki yaklaşık % 70’lik bir azalma 

(46) kısaca Parkinsonizm olarak adlandırılan başlıca Parkinson belirtilerini ortaya 

çıkartmaktadır.  

Parkinsonizm, idiyopatik Parkinson hastalığı dışında dopaminerjik nöronları ve 

dopamin düzeyini etkileyen başka sebeplere bağlı olarak oluşuyorsa sekonder 

parkinsonizm olarak tanımlanır. Sekonder parkinsonizm sebepleri arasında çeşitli ilaçlar 

başta olmak üzere, kafa travmaları, enfeksiyonlar (ensefalit, menenjit), immün sistem 

aracılı hastalıklar (Sjögren sendromu, kanser), serebrovasküler hastalıklar (inme), 

hidrosefali (beyin boşluklarında fazla beyin omurilik sıvısı bulunması), manganez, 

karbon monoksit, siyanür, karbon disülfür, metanol zehirlenmeleri, metabolik 

hastalıklar (hipotiroidizm, hipoparatiroidizm) ve  kitle lezyonlarına  bağlı sendromlar 

(subdural hematom), intrakranyal hipotansiyon, diğer tremor sendromları, parkinsonizm 

görülen diğer nörodejeneratif hastalıklar [progresif supranüklear felç, multi sistem atrofi 

(MSA), kortikobazal dejenerasyon, birincil demans sendromları (Alzheimer hastalığı, 

diffuz Lewy cisimciği hastalığı), parkinsonizm görülen kalıtsal bozukluklar (Wilson 

hastalığı, Huntington hastalığı, spinoserebellar ataksiler, bazal gangliyon kalsifikasyon 

sendromları, Segava hastalığı, Lubag hastalığı (Filipino X’e bağlı distoni ve 

parkinsonizm)] yer almaktadır (47).  

İlaca bağlı parkinsonizm, sekonder parkinsonizm olguları arasında ilk sırada yer 

almaktadır (47). Şizofreni ya da demansı olan kişilerdeki psikotik bozuklukları 

düzeltmek amacıyla kullanılan nöroleptikler, ilaca bağlı parkinsonizm olgularının 

başlıca sebebidir (2, 47, 48).  Metildopa (yüksek tansiyonun tedavisinde eskiden 

kullanılan bir ilaçtır), proklorperazin (baş dönmesi ve bulantı tedavisinde kullanılır) ve 
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metoklopromid (bulantıyı durdurmak ve hazımsızlığı tedavi etmek için kullanılır, ayrıca 

migren tedavisinde kullanılan bazı preparatların bileşimine girer) de parkinsonizme 

neden olabilen ilaçlardır (2, 47, 48).  Yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, anjina pektoris, 

panik atak, manik depresyon ve migren tedavilerinde kullanılan kalsiyum kanal 

blokerlerinden sinnarizin ve flunarizin parkinsonizme neden olmaktadır (2, 47, 48). 

Kardiyak disritmi tedavisinde kullanılan amiyodaron, epilepsi tedavisinde kullanılan 

sodyum valproat ve fenitoin, depresyon tedavisinde kullanılan lityum, tranilsipromin ve 

flufenazin, seçici serotonin geri alım inhibitörlerinden fluoksetin ile beyinde dopamin 

tüketimi yapan antihipertansif ve antipsikotik bir ilaç olan rezerpin ve Huntington 

hastalığı ile ilişkili kore (yüz ve ekstremitelerde ani ve sıçrayıcı istemsiz hareketler) 

tedavisinde kullanılan tetrabenazinin ve meperidininin yüksek dozlarının parkinsonizm 

oluşturduğu bildirilmiştir (2, 47, 48). 

Yapılan postmortem incelemeler Parkinson hastalarında nöron hasarının ve buna 

bağlı striatal dopamin düzeyindeki azalmanın putamende, nükleus kaudatustakinden 

daha fazla olduğunu göstermiştir (2). Putamen, motor korteks bölgesinden glutamerjik 

afferent (input) yolak alır ve globus pallidus ve talamus üzerinden premotor ve motor 

kortekse polisinaptik efferent (output) yolak gönderir. Bu durum nedeniyle putamenin 

tahribi, ekstrapiramidal motor bozuklukların oluşmasında önemli rol oynar. Nükleus 

kaudatus ise duyu ve asosiyasyon korteksinden afferent alır; nükleus kaudatustaki 

bozukluk, Parkinson hastalığının genellikle ilerlemiş döneminde ortaya çıkan bilişsel 

(kognitif) ve güdüsel (motivational) davranış bozukluklarından sorumludur (2). 

Parkinson hastalığında striatal bölgeye kıyasla daha az olmak üzere limbik ve 

kortikal bölgelere dopamin innervasyonu da etkilenmiştir. Striatumda dopaminin serbest 

bırakılması, “output” nükleuslara (substantia nigra pars retikulata, globus pallidusun iç 

bölümü) giden ve ardından hareketlerin istemli kontrolünden sorumlu olan 

talamokortikal devrelerin kontrolünü sağlayan, iki devre (“doğrudan” ve “dolaylı”) 

arasındaki etkinliği değiştirmektedir. Striatumun beyin korteksi ile ilişkisi ve 

talamokortikal devreler Şekil 2.2 – Kayaalp (2)’de gösterilmiştir.           
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Şekil 2-2: Striatumun beyin korteksi ile ilişkisi.  

Striatumdan (“input” nükleuslarından) bazal gangliyonların “output” nükleusları olan globus pallidusun iç 

segmentine ve substantia nigra pars reticulataya giden doğrudan yolak ve striatumdan globus pallidusun dış segmenti 

aracılığı ile subtalamik nükleusa giden dolaylı yolak, “output” nükleusları ile talamus ve prefrontal korteks (premotor 

kompleks ve suplemanter motor alan) arasındaki ilişkiler.  

Dolu oklar stimülan etkiyi, boş oklar inhibitör etkiyi göstermektedir. 
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Parkinson hastalığında rijiditenin omurilikteki gama motor nöronlar üzerinden 

talamus kaynaklı inhibitör etkinin kalkmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Parkinson 

hastalığında tremor ise talamustaki nucleus ventralis intermedius thalaminin aşırı 

etkinlik kazanmasına bağlıdır. Parkinson hastalığında talamus aşırı derecede inhibe 

edilmiş olduğu halde subtalamik nükleus ve striatumdaki pallidumun internal bölümü 

aşırı etkindir. Parkinson hastalığındaki akinezi, internal pallidumun aşırı etkin oluşu ile 

ilişkilidir (2). 

Parkinson hastalarının beyninde, nigrostriatal dopaminerjik bozuklukla birlikte 

dopamin veya katekolaminleri içermeyen vagus dorsal motor nukleusu ve kolinerjik bir 

yapı olan Meynert’in nukleus bazalisinde belirgin patolojik bozukluklar 

gözlemlenmiştir. İlerlemiş Parkinson olgularının yaklaşık 1/3’ünde gelişen demansın 

buna bağlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Parkinson hastalığının ileri döneminde bazı 

hastalarda ortaya çıkan disotonomiyanın (otonomik sinir sistemi işlev bozukluğunun) da 

dopaminerjik olmayan bir bölgedeki bozukluğa bağlı olduğu sanılmaktadır (2). 

Parkinson hastalığı olgularının çok büyük bir çoğunluğu sebebi tam olarak 

bilinmeden (idiyopatik) ortaya çıkmakta, az bir kısmı ise (<% 10) genetik nedenlere 

bağlı olarak gelişmektedir (4, 49). Parkinson hastalığının etiyolojisinde özellikle genetik 

faktörler ile çeşitli toksinler dikkati çekmektedir (4, 6, 49). Çeşitli epidemiyolojik 

çalışmalar pestisitlere, endüstriyel atıklara ve çevresel toksinlerine maruz kalmanın, 

Parkinson hastalığının etiyolojisinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

amaçla yapılmış olan bir çalışmanın sonucu, kırsal kesimde yaşamak, çiftçilikle 

uğraşmak ve kuyu suyu içmek gibi dolaylı yollardan pestisitlere maruz kalmaya sebep 

olan durumların Parkinson hastalığı ile ilişkilendirildiğini göstermiştir (30). Böylece 

hastalığın patalojisinin araştırılmasında toksinlerden sıkça yararlanılmaktadır. 

Parkinson hastalığının klinik öncesi (semptomsuz) döneminde ve başlangıcında, 

iki telafi edici (kompenzasyon) mekanizması etkinlik kazanır. Bunlardan biri 

presinaptik bir mekanizmadır ve dopamin düzeyinin % 30 azalmasıyla etkinlik 

kazandığı tahmin edilmektedir; bu mekanizma sağlam kalan dopaminerjik sinir 

uçlarında dopamin biyosentezinin ve döngüsünün (turnover) artmasıdır (2, 50). 

Dopaminin metabolik etkinliğinin artmasına bağlı olarak beyin omurilik sıvısında 

dopamin metabolitlerinin konsantrasyonlarının artması, telafi edici sistemin 

biyokimyasal bir göstergesidir. Böylece Parkinson hastalığında dopamin etkisizleşme 
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(inaktivasyon) hızının azaltılmasının nigrostriatal dopaminerjik nöron kaybını 

hafifletebilecek bir etken olabileceği düşünülmektedir (51). İkinci mekanizma 

Parkinson hastalığı belirtileri başladıktan ve striatal dopamin düzeyi daha fazla 

azaldıktan sonra etkinlik kazanır; bu mekanizma striatumda postsinaptik dopamin 

reseptör sıklığının artmasıdır (reseptör “upregulation”u); bunun sonucunda postsinaptik 

membranda dopamine karşı aşırı duyarlık gelişir (2). Bu bir denervasyon (bölgeye giden 

sinirlerin kesilmesi durumu) aşırı duyarlığı olayıdır. Tedavi edilmemiş Parkinson 

hastalarının striatumundan postmortem alınan örnekler üzerinde yapılan incelemeler 

dopaminerjik D2 reseptör sıklığının arttığını göstermiştir (2).  

Parkinson hastalığında nigrostriatal yolağın bozulmasına yol açan en güçlü 

hipotez, uzun yıllardan beri mekanizması araştırılan mitokondrilerdeki kompleks I 

enziminin inhibisyonu ve bununla ilişkili olan oksidatif strestir (5, 6). Dopamin 

metabolizması ve otooksidasyonu sonucunda oluşan reaktif oksijen türleri ile reaktif 

nitrojen türlerinin ve mitokondrilerdeki kompeks I enziminin inhibisyonunun oksidatif 

strese yol açtığı bildirilmiştir (5, 35). Böylece vücudun doğal antioksidan 

mekanizmalarını güçlendiren ya da doğrudan antioksidan etkiye sahip olan maddelerin 

Parkinson hastalığının oluşumunu ya da mevcut hastalığın kötüleşmesini önlemede 

faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

2.2. Dopaminerjik Sistem  

Dopamin, vücutta adrenalin ve noradrenalin biyosentezi sırasında açığa çıkan bir 

ara ürün ve beyin sapının üst kısımlarında nörotransmitter olarak görev yapan bir 

katekolamindir. Dopamin biyosentezi Şekil 2.3’de gösterilmiştir. Katekolaminler, 

tirozin amino asidinden sentez edilirler. Katekolaminler, MAO ve KOMT enzimleriyle 

idrarla atılan etkin olmayan metabolitlerine dönüştürülürler. 

Besinsel proteinlerde bol miktarda bulunan bir amino asit olan tirozin, dopamin 

biyosentezinde başlangıç noktası olarak bilinmektedir. Ayrıca besinlerde bulunan bir 

başka amino asit olan fenilalanin de karaciğerde fenilalanin hidroksilaz tarafından, 

dopaminerjik nöronlarda ise tirozin hidroksilaz tarafından tirozine dönüştürülür. Tirozin 

kana geçtiğinde, düşük affiniteli amino aist taşıma sistemi ile beyine alınır ve hemen 

ardından yüksek ve düşük affiniteli amino asit taşıyıcılar ile beynin hücre dışı sıvısından 

dopaminerjik nöronlara geçer. Tirozin nöron içine girdiğinde, sitozolik bir enzim olan 

tirozin hidroksilaz tarafından L-dihidroksifenilalanin (L-DOPA)’e dönüştürülür; bu 
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dopamin sentezinde hız kısıtlayıcı basamaktır. Çoğu dopaminerjik nöronlarda mevcut 

olan tirozin normal şartlarda in vivo tirozin hidroksilasyon hızını etkilemez. Ancak 

enzim etkinleştiğinde ya da oldukça yüksek bazal ateşleme hızına sahip olan 

dopaminerjik nöron ile ilişkili sistemlerde tirozin düzeyleri L-DOPA’ya dönüşüm hızını 

etkileyebilmektedir. Tirozin hidroksilazın kısa süreli etkinleşmesi, düzenleyici bölgenin 

protein kinazlar ve alternatif bağlayıcılar ile fosforilasyonunu gerektirmektedir. 

Dihidropteridin redüktaz enzim etkinliği dopamin biyosenteziyle dolaylı olarak 

ilişkilidir. Dihidropteridin redüktaz, bir kinonoid olan dihidrobiopterinin, tirozin 

hidroksilaz için esasnsiyel bir kofaktör olan tetrahidrobiopterine geri dönüşümünü 

katalizleyen enzimdir. Ayrıca tetrahidrobiopterinin sentezi GTP (guanozin trifosfat) 

siklohidrolaz-I enzimine bağlıdır. Aromatik L-amino asit dekarboksilaz, L-DOPA’nın 

dopamine sitozolik dönüşümünde görevlidir. L-DOPA’nın dopamine dönüştürülmesi 

çok hızlı gerçekleşen bir olaydır ve bu nedenle normal şartlarda beyindeki L-DOPA 

düzeyleri çok düşüktür (51).  
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Şekil 2-3: Dopamin biyosentezi. 
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Dopaminin nörotransmitter olarak reseptöre bağlanmasından sonra GDP 

(guanozin difosfat) G proteininden ayrılıp bunun yerine GTP bağlanır. G proteinin α alt 

ünitesi membranda bulunan adenilat siklazı etkinleştirir ve ATP (adenozin trifosfat)’den 

cAMP (siklik adenozin monofosfat) oluşumu ile, cAMP konsantrasyonu artar. Artan 

cAMP, Protein Kinaz A’yı etkinleştirir ve postsinaptik hücrede proteinler fosforile olur. 

Protein kinaz A, K+ iyon kanalı proteinini fosfatlayarak kanalın açılmasını sağlar. K+ 

iyonlarının kanaldan hücre dışına sızması da membran hiperpolarizasyonuna yol açar. 

Sonraki olaylarla hücrenin uyarıya yanıtı ortaya çıkar (52).  

Dopaminerjik nöronlarda, nörotransmitter olan dopamin sitoplazmadan 

özelleşmiş depo veziküllere taşınır. Dopamin sentezi ve salımı terminal bölgeler dışında 

dendritlerden de gerçekleşmektedir. Dendritlerde ise dopamin veziküller dışında 

endoplazmik retikulumda da depolanmaktadır. Aksiyon potansiyeli oluştuğunda 

membran proteini konformasyonundaki bir değişiklik, veziküllerin nöron membranı ile 

füzyonundan sorumlu olan uyarıda bir anahtar rolü üstlenen kalsiyum iyonlarının 

akışını sağlar. Ekzositoz süreciyle veziküller, çözünür içeriklerini sinaps aralığına 

boşaltırlar.  Dopaminerjik terminaller, transmitter aksiyonunu sonlandırmada ya da  

transmitter homeostazını sağlamada önemli olan taşıyıcılara (içeriye alım-uptake 

mekanizması) sahiptirler. İçeriye alım (uptake) mekanizması, dopamini mevcut 

konsantrasyon gradyanına göre her iki yöne de taşıyabilme özelliği olan yüksek 

affiniteli bir membran taşıyıcısı tarafından gerçekleştirilir.  Dopamin plazma membran 

taşıyıcısına özgün ligantlar ve antikorlar geliştirilmiş ve bunlar dopaminerjik nöronlar 

için en seçici belirteçleri oluşturmuştur (51).  

Dopamin metabolizması Şekil 2.4 – Elsworth (51)’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2-4: Dopamin metabolizması.  

Dopamin metabolizmasında yer alan enzimler monoamin oksidaz (MAO), katekol-O-metil transferaz (KOMT), aldehit dehidrojenaz (ALD-D), aldehit redüktaz 
(ALR) ve alkol dehidrojenazdır (ADH). Enzimlere ait kofaktörler parantez içinde belirtilmiştir; SAM, S-adenozil-L-metiyonin.  Metabolitler ise  şunlardır: 3-
metoksi tiramin (3-MT), 3,4-dihidroksi fenil asetik asit (DOPAC), homovanilik asit (HVA), 3,4-dihidroksi fenil etanol (DOPET), 3-metoksi-4-hidroksi fenil 
ethanol (MOPET). Ayrıca dopamin ve metabolitleri fenil sülfo transferaz enziminin de substratlarıdır. Beyinde dopamin daha çok asidik metabolitlerine 
(DOPAC ve HVA) ve daha az alkolik metabolitlerine (DOPET ve MOPET) metabolize olur; periferde bu alkolik metabolitler ayrıca alkol dehidrojenaz enzimi 
ile de metabolize olabilirler. Periferde glukuronil transferaz enzimi dopamin ve metabolitlerinin glukuronil konjugatlarını oluşturabilir.  
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Dopamin monoamin oksidaz enzimi ile ya da otooksidasyon ile kolayca 

metabolize olur. Dopaminin monoamin oksidaz enzimi tarafından metabolize olması 

sonrasında hidrojen peroksit ve dihidroksifenil asetik asit; enzimsiz otooksidasyon 

sonrasında ise süperoksit radikali ve reaktif kinonlar oluşur. Süperoksit radikali 

süperoksit dismutaz tarafından hidrojen peroksite dönüştürülür. Süperoksit radikali 

ayrıca nitrik oksit radikalleri ile reaksiyona girerek reaktif nitrojen türü olan 

peroksinitriti (ONOO-) oluşturur. Dopaminerjik nöronlarda geçiş metalleri bol bulunur 

ve hidrojen peroksit bu metallerle özellikle demir ile reaksiyona girerek daha sitotoksik 

olan hidroksil radikalini (OH•) oluşturur. Bu reaktif ürünler oksidatif strese neden 

olmaktadır (35). 

Otoreseptörlerin (nöron üzerinde bulunan reseptörden salıverilen 

nörotransmittera duyarlı olan reseptör) salıverilen dopamin ile etkinleşmesi, 

dopaminerjik nöron işlevinin düzenlenmesinde görev alan başlıca mekanizmalardandır. 

Dopaminerjik nöronun pek çok kısmında bulunan otoreseptörler hem terminal hem 

dendritik dopamin salıverilmesine duyarlıdırlar. Dopamin sinir terminallerinde bulunan 

salıverilme ve sentez düzenleyici otoreseptörlerin uyarılması dopamin sentezinin ya da 

salıverilmesinin engellenmesine yol açarken somatodendritik bölgedeki impuls 

düzenleyici dopamin otoreseptörlerinin uyarılması dopaminerjik nöronların  ateşleme 

hızını yavaşlatmaktadır. Somatodendritik otoreseptörler ayrıca impuls akışını 

değiştirerek de dopamin sentezini ve salıverilmesini düzenleyebilirler. Bu nedenle, 

somatodendritik ve sinir terminal otoreseptörleri dopaminerjik iletimde geri bildirim 

(feedback) düzenleyici etki oluşturabilmek amacıyla uyum içinde çalışmaktadırlar. Orta 

beyindeki tüm dopaminerjik nöronların terminallerinin salıverilmeyi düzenleyici 

otoreseptörlere sahip oldukları gösterilmiş ancak sentez ve impuls düzenleyici 

otoreseptörlerin varlığı  gösterilememiştir. Substantia nigradaki dopaminerjik nöronların 

büyük bir çoğu ile ventral tegmental bölgedeki dopaminerjik nöronların bir çoğu, 

somatodendritik impuls düzenleyici ve sinir terminali sentez düzenleyici otoreseptörlere 

sahiptir. Prefrontal ve singulat korteks ile amigdalaya uzanan dopaminerjik nöronlarda 

bu reseptörlerin sayılarının oldukça az olduğu ya da bu reseptörlerin hiç bulunmadığı 

görülmüştür (51).  

Genel olarak tüm dopaminerjik otoreseptörler D2-benzeri dopamin reseptörleri 

olarak sınıflandırılmaktadır. Dopaminerjik otoreseptörler, dopaminerjik post sinaptik 
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reseptörlere kıyasla dopaminin etkilerine daha duyarlıdır. Bazı otoreseptörlerin seçici 

agonisti ya da antagonisti olan ilaçlar mevcuttur (51). 

En az altı farklı çeşit dopaminerjik post sinaptik reseptör bulunmaktadır. D1 

sınıfı dopaminerjik reseptörler D1 ve D5 alt tiplerine ayrılmıştır. D2 sınıfı dopaminerjik 

reseptörler ise D2-kısa, D2-uzun, D3 ve D4 alt tiplerinden oluşmaktadır. D1-benzeri 

reseptör alt tipleri adenilat siklaz etkinliğini uyarırken D2-benzeri  reseptör alt tipleri 

adenilat siklaz etkinliğini engellemektedir. D2-kısa ve D2-uzun dışında kalan reseptör alt 

tiplerinin farmakolojik görevleri ve beyindeki bölgesel dağılımları farklılık 

göstermektedir (D2-kısa ve D2-uzun reseptör alt tipleri bu açıdan birbirleriyle özdeştir) 

(51).  

D1 ve D2 dopaminerjik reseptörlerin belirli davranışların ifadesinde ve belirli 

elektrofizyolojik ve biyokimyasal modellerde sinerjist olarak hareket ettiği 

gösterilmiştir. Bu etkileşimi tam olarak anlayabilmek için reseptör alt tiplerinin 

bulundukları hücrelerin bilinmesi gerekmektedir. Striatal D1 reseptörlerinin başlıca 

striatonigral uzanan nöronlarda (doğrudan yol), D2 reseptörlerinin ise başlıca 

striatopallidal nöronlarda (dolaylı yol) bulunduğu gösterilmiştir. Substantia nigra pars 

retikulatadaki GABA nöronlarının (nigrostriatal nöronların dendritlerinden salıverilen 

dopamine duyarlıdırlar) terminallerinde D1 reseptörlerinin bulunmasının, D1 ve D2 

reseptörlerinin birlikte oluşturdukları sinerjistik etkide ve Parkinson hastalığında L-

DOPA tedavisinin etkisinde görev aldığı düşünülmektedir (51). 

D1 ve D2 dopamin reseptör alt tipleri, striatumda en çok bulunan reseptörlerdir. 

Parkinson hastalığı ve nigrostriatal dopaminerjik nöronların kaybıyla karakterize diğer 

nörolojik hastalıklarda bu reseptörlerin, telafi edici cevap oluşturmak üzere sayılarının 

arttığı bildirilmiştir. D2 reseptörleri striatal dopaminerjik sinapslarda pre ve post sinaptik 

olarak bulunduklarından, terminal D2 otoreseptörlerle birlikte dopaminerjik 

innervasyonun hasarının post sinaptik D2 reseptörlerin yoğunluğundaki artışı 

önleyebileceği beklenirken striatumda D1 reseptörlerine kıyasla D2 reseptörlerinin 

sayısındaki artışın daha fazla olduğu gözlemlenmiştir (51).   

2.3. Mitokondri Solunum Zinciri ve Parkinson Hastalığı ile İlişkisi 

 Yüksek canlılar yaşamlarını oksijen sağlandığı sürece sürdürmektedirler. 

Biyolojik sistemlerde organizmanın enerji gereksiniminin karşılanması için glukoz gibi 

indirgenmiş bileşiklerden elde edilen elektronlar, özel elektron taşıyıcıları ile moleküler 
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oksijene (O2) aktarılırlar (53). Böylece kimyasal enerji biyolojik enerjiye (ATP) çevrilir 

(53). Hayvanlardaki solunumda kimyasal enerjinin biyolojik enerjiye çevrilmesinde, 

karbonhidrat, trigliserid, protein gibi besin substratlarındaki elektronun oksijene 

taşınması sırasında, indirgenme (redüksiyon) ve yükseltgenme (oksidasyon) tepkimeleri 

olan redoks tepkimelerinin serbest enerjisi biyolojik enerjiye dönüşür (53). Hücre enerji 

metabolizmasında ATP oluşumu, esasen bir redoks sürecidir (53). Hücre enerji 

metabolizması, substrat dehidratasyon ve akseptör hidratasyon olmak üzere iki bölüme 

ayrılarak incelenebilir (53). Aerobik redoks sürecinin substrat dehidratasyon bölümünde 

ATP oluşmasına fosforilasyon; akseptör hidratasyon bölümünde ATP oluşmasına ise 

oksidatif fosforilasyon (elektron taşıma fosforilasyonu, solunum zinciri 

fosforilasyonu) denir (53). 

Mitokondri, iki membran, bir membranlararası boşluk ve bir iç matriksten oluşur 

(5). Mitokondrinin en önemli görevleri, oksidatif fosforilasyon, yağ asidi oksidasyonu, 

redoks ve kalsiyum sinyalizasyonunun düzenlenmesi yoluyla adenozin trifosfat (ATP) 

sentezi ve çeşitli istenmeyen hücre içi ve hücre dışı uyaranlara bir yanıt olarak oluşan 

apoptozisin kontrolüdür (5, 54). Çekirdekli hücrelerde enerjinin çoğu mitokondri 

tarafından sağlanırken diğer bir kısmı glikoliz esnasında üretilir (5). Mitokondrilerde 

ATP, oksidatif fosforilasyon tarafından moleküler oksijeni son alıcı olarak kullanan bir 

süreçte üretilir (5). Oksidatif fosforilasyon enerjinin çoğunu beyin,  kalp ve iskelet kası 

ile karaciğer, böbrek ve pankreas adacıkları için üretir (5). 

Enerji üretiminin moleküler mekanizması olan elektron taşıma zinciri diğer bir 

adıyla solunum zinciri, iç mitokondri membranının içinde adeta bir montaj hattı gibi 

düzenlenmiştir (5). Elektron taşıma zinciri flavin (FMN, FAD), kinoid bileşikler 

(koenzim Q10), geçiş metal bileşikleri (demir-sülfür grupları, hemler, protein bağlı 

bakır) içeren iç membranda bulunan 5 adet protein-lipid enzim kompleksinden oluşur 

(5).  Bu enzimler kompleks I (NADH: ubikinon oksidoredüktaz, EC 1.6.5.3), kompleks 

II (süksinat: ubikinon oksidoredüktaz, EC 1.3.5.1), kompleks III (ubikinol: 

ferrositokrom C oksidoredüktaz, EC 1.10.2.2), kompleks IV (ferrositokrom C: oksijen 

oksidoredüktaz ya da sitokrom C oksidaz, EC 1.9.3.1) ve kompleks V (ATP sentaz, EC 

3.6.1.34) olarak tanımlanmıştır (5).  

Bu komplekslerin dördü (I, II, III ve IV), elektronların moleküler oksijene 

taşınmasını katalizler ve iç membrandan dışarıya proton (H+) pompalayarak 
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elektrokimyasal bir  proton gradyanı (proton motive gücü) oluşturlar; kompleks V ise 

bu gücü, ADP ve inorganik fosfattan ATP oluşturmak için kullanır (5). Kompleks I, 

NADH’ı enerji substratı olan NAD+’ya oksitler (yükseltger), kompleks II ise süksinatı 

fumarata dönüştürür (süksinattan elektronları alır ve ubikinolu oluşturmak için 

ubikinona verir) (5). Bu küçük, yağda çözünen hareketli bileşik daha sonra kompleks 

III’ü, elektronların sitokrom C vasıtasıyla kompleks IV’e aktığı yerden indirger (5). 

Orada, solunum sırasında mitokondri tarafından tüketilen moleküler oksijenin çoğu, 

kısmen indirgenmiş olan oksijen türleri açığa çıkmadan, dört elektron ile suya (H2O) 

indirgenir (5). Elektron taşıma zincirinde, oksijen suya dönüştürülürken, özellikle 

kompleks I ve III’de süperoksit serbest radikali (O2
-) oluşur (5). Kompleks III’deki 

koenzim Q10 ve kompleks IV’deki sitokrom C, enerji ve serbest radikal oluşumunu 

etkileyen iki önemli kofaktördür (5).  Kompleks I ise oksidatif fosforilasyonu kontrol 

eden başlıca enzimdir (5).   

Reaktif oksijen türleri olan süperoksit radikali, hidrojen peroksit, hidroksil 

radikali ve singlet oksijen normal metabolizma ürünleridir. Mitokondri, vücut 

oksijeninin yaklaşık % 90’ını tüketir ve reaktif oksijen türlerinin başlıca zengin 

kaynağıdır (5). Mitokondri tarafından metabolize edilen oksijenin yaklaşık % 1-2’si 

solunum zinciri ve matriksindeki belli başlı bölgeler tarafından süperoksite  

dönüştürülür (5). Mitokondrilerde bulunan süperoksit ve hidrojen peroksit, son derece 

reaktif olan hidroksil radikalinin baskın öncül maddeleridir (5).  Mitokondrilerdeki 

normal reaktif oksijen türleri üretiminden başka, belli başlı maddelerin (örneğin 

alloksan gibi redoks döngüsüne giren maddeler) varlığında ya da bazı patolojik 

durumlarda da reaktif oksijen oluşmaktadır (5). Böylece alloksan, menadion, rotenon ve 

metilfenilpiridinyum, tetraklorodibenzo-p-dioksin, yüksek Ca+2 düzeyi ya da  TNFα, 

iskemi ya da reperfüzyonda olduğu gibi mitokondri tarafından reaktif oksijen türleri 

üretimini uyarırlar (5). Mitokondrilerdeki süperoksit ya da hidrojen peroksit sırasıyla 

manganez içeren süperoksit dismutaz ve selenyum içeren glutatyon peroksidaz 

tarafından metabolize olur (5). Ayrıca reaktif oksijen türleri vitamin antioksidanları, 

glutatyon ve ubikinol-10 tarafından temizenebilmektedir (5). Ubikinon (koenzim Q10), 

mitokondri iç membranında ATP sentezi ile birleşen elektron ve proton taşıyıcı 

görevine ilaveten indirgenmiş şekliyle (ubikinol) antioksidan olarak davranır, biyolojik 

membranlarda lipid peroksidasyonunu önler, lipid peroksidasyonu ile oluşan oksdiatif 

hasara karşı mitokondri iç membranındaki proteinleri ve DNA’yı korur (5). Ubikinol, 
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antioksidan işlevi sırasında oluşan oksitlenmiş ürününden yeniden kendini oluşturan 

enzim mekanizmaları için hayvan hücrelerinin ürettiği bilinen tek yağda çözünen 

antioksidandır (5). 

Sinir sisteminin gelişimi esnasında, nörogenez sürecinde sinir kök hücreleri 

çoğalır ve ardından nöronlara farklılaşır (54). Yenidoğan nöronlar büyüyerek aksona ve 

dentritlere dönüşerek en son sinapsları oluştururlar (54). Bu süreç esnasında yeni oluşan 

pek çok nöron, apoptozise uğramaktadır (54). Nöronlarda mitokondrinin özellikle 

sinapslarda ve periferik sinir sistemindeki miyelin kılıfı olmayan akson segmentlerinde 

çokça bulunduğu gösterilmiştir (55). Farmakolojik ve genetik çalışmalar mitokondrinin 

nörondaki etkinliğini, sinaptik plastisiteyi, sinaptik kalsiyum konsatrasyonlarının 

kontrolü aracılığı ile nörotransmitter salımını ve ATP bağımlı vezikül hareketini 

düzenlediğini göstermiştir (55).  

Ölmüş Parkinson hastalarının beyinlerinden alınan doku örnekleri üzerinde 

yapılan çalışmalarda, proteinler (karboniller ve nitrotirozin kalıntıları), yağlar 

(peroksidasyon ürünleri) ve DNA’lar (8-hidroksi-deoksiguanozin) üzerinde oksidatif 

hasar, striatumda NADH koenzim Q redüktaz (kompleks I) işlevinde azalma şeklinde 

seyreden mitokondrilerde oksidatif fosforilasyon hasarı bildirilmiştir (42, 56). Hem post 

mortem çalışmalarda hem de MPTP, 6-OHDA ve roteneon gibi mitokondrilerdeki 

kompleks I enziminin inhibitörleri ile yapılan deneysel araştırmalarda beynin yalnızca 

substantia nigra bölgesinde kompleks I enzim etkinliğinde azalma olduğu gösterilmiştir 

(5, 56). Bu durum, Parkinson hastalığında dopaminerjik nöron hasarının substantia nigra 

bölgesine özgü olduğunu  açıklamaktadır. Böylece Parkinson hastalığı belirtilerinin 

oluşturulabilmesi için kronik, sistemik kompleks I enziminin inhibisyonunun yeterli 

olduğu düşünülmektedir. 

2.4. Parkinson Hastalığı ve Oksidatif Stres İlişkisi 

Oksidatif stres ya da diğer bir adıyla serbest radikal hasarı, reaktif oksijen 

türlerinin oluşumuna sebep olan mekanizmalar ile oluşan reaktif oksijen türlerini 

ortadan kaldıran antioksidan mekanizmaları arasındaki dengenin bozulmasıdır.  

Serbest radikal, dış orbitalinde eşleşmemiş elektron taşıyan bir atom ya da 

moleküldür. Böylece diğer kimyasallarla tepkimeye açık (reaktif) durumdadır. Reaktif 

oksijen türleri ile serbest radikaller aynı şeyler değildir (5). Reaktif oksijen türlerinden 

süperoksit ve hidroksil radikalleri serbest radikal özelliği taşımaktadır; hidrojen peroksit 
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ve singlet oksijen ise serbest radikal değildir (5).  Oksidatif stresin biyokimyası, normal 

metabolizmanın bir yan ürünü olarak oluşan süperoksit anyonu ile başlar (5). Süperoksit 

anyonu hidrojen peroksiti oluşturmak için süperoksit dismutazın katalize ettiği bir 

reaksiyon olan spontan dismutasyona uğrar (5). Hidrojen peroksit ise katalazın etkisiyle 

ortadan kaldırılır (5). Süperoksit anyonu ile nitrik oksit arasındaki reaksiyon sonucunda 

peroksinitrit oluşur (5). Peroksinitrit ve bozulma ürünleri sinir sistemi üzerinde oldukça 

toksik etkiye sahiptir (5). Demir ve diğer metal iyonları oldukça reaktif olan hidroksil 

radikalinin oluşumuna katkıda bulunur (5). Serbest radikaller, önemli makromoleküllere 

(yağlar, karbonhidratlar, proteinler, polinükleotidler) saldırırlar, hücre ölümü ve 

homeostatik bozulmaya yol açarlar (5). Ayrıca hücre membranlarının lipid 

katmanlarıyla reaksiyona girip membranın akışkanlık özelliklerini değiştirebilir ve 

böylece toksik yan ürünlerin oluşmasına sebep olabilirler (5). Serbest radikaller, 

proteinlerle reaksiyona girerek enzim etkisizleşmesi (inaktivasyon) ve hücresel 

işlevlerin bozulmasına, DNA ve RNA ile reaksiyona girerek somatik mutasyonlara, 

transkripsiyon ve translasyon bozulmalarına sebep olurlar (5).  

Beyinde oksidatif stres oluşumuna sebep olan başlıca etkenler şunlardır: Asidoz, 

geçiş metalleri, β-amiloid, katekolaminlerin oksidasyon ürünleri, kainik asit ile oluşan 

nöbetler, NMDA tipi glutamat reseptörlerinin etkinleşmesi, nitrik oksit, etkinleşmiş 

nötrofiller, hipoglisemi, uzun süren hipoksi, beyin sinir hücrelerinin mitokondrilerinde 

ayrılmamış elektron taşınması (57). Ayrıca dopamin metabolizması ve otooksidasyonu 

sonrası oluşan reaktif oksijen ve nitrojen türleri de oksidatif strese yol açmaktadır (35). 

Oksidatif stresin hücredeki akut belirtileri şunlardır: Dihidroaskorbik asitin 

kolaylaştırılmış alımı ve astrosit hücreleri içinde askorbata indirgenmesi, iyonların aktif 

taşınmasının inhibisyonu, nörotransmitterlerin geri alımı, hücrenin şişmesi, şişkin 

astrositlerden askorbatın kolaylaştırılmış difüzyonla salıverilmesi, hücre içi antioksdian 

düzeyinin azalması, astrositlerde glukoz kullanımın artması, proteinlerin oksidasyonu 

ve sülfo konjugasyonu, sitozolde serbest kalsiyum konsantrayonunun artması, 

mitokondrinin kalsiyuma bağlı ayrışmaya duyarlı hale gelmesi, mitokondrilerde 

membran enerjisinin azalması, adenozin trifosfat (ATP) konsantrasyonunun azalması, 

lipid oksidasyonu ve yıkımı, DNA parçalanması (5).  

Vücutta oksidatif stres şu yöntemlerle teşhis edilmektedir: Lipid 

hidroperoksitlerinin ölçümü, konjuge dienlerin ölçümü, malondialdehit dışındaki 
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aldehitlerin ölçümü, uçucu hidrokarbonların ölçümü, tiyobarbitürik asit yöntemi 

malondialdehit ölçümü (58). 

Oksidatif stres serebrovasküler hastalıklar, mitokondri hastalıkları, Amyotrofik 

Lateral Skleroz, Huntington hastalığı, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve 

epilepsi gibi çeşitli hastalıkların patogenezinde önemli rol oynamaktadır (5). Bu nedenle 

bu hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde serbest radikalleri, reaktif oksijen ve 

nitrojen türlerini temizleyen ve endojen antioksidan kapasiteyi arttıran ajanların 

faydasının araştırılması açısından oksidatif hasarın rolünün aydınlatılması önem 

taşımaktadır. 

Endojen antioksidan mekanizmalar, normal metabolizma sonucunda oluşan 

oksidatif hasara karşı koruyucu görev üstlenmektedirler. Endojen antioksidanlar, enzim 

ve enzim olmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Enzim olan endojen 

antioksidanlar şunlardır: Süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), 

glutatyon S-transferazlar (GST), katalaz, mitokondrilerdeki sitokrom oksidaz sistemi, 

hidroperoksidaz (57, 58). Enzim olmayan endojen antioksidanlar şunlardır: Melatonin, 

seruloplazmin, transferrin, miyoglobin, hemoglobin, ferritin, bilirubin, glutatyon, 

sistein, metiyonin, ürat, laktoferrin, albümin (57, 58).  

Parkinson hastalarının beyinlerinde yapılan post mortem incelemelerde 

substantia nigra bölgesinde oksidatif stresin şu belirteçleri yaygın olarak 

gözlemlenmiştir: Mitokondrilerde kompleks I enzim etkinliğinde anlamlı derecede 

azalma (56), glutatyon gibi endojen antioksidanların düzeylerinde azalma (36), protein, 

lipid, DNA ve RNA’nın oksidasyon ürünlerinin (16, 59, 60, 61) düzeylerinde anlamlı 

derecede artma. 

Yaşlı hayvanlarda genç hayvanlara kıyasla reaktif oksijen türleri üretiminin daha 

fazla olması, mitokondrilerinde lipid peroksit düzeylerinin yüksek ve çoklu doymamış 

yağ asitlerinin ise düşük olması ileri yaşlarda oksidatif stresin arttığını göstermektedir 

(5). Böylece Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve Amiyotrofik Lateral Skleroz 

(ALS) gibi nörodejeneratif hastalıkların patofizyolojik mekanizmalarında yaşlanmanın 

önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu mekanizmalar nöronlardaki seçici bir 

savunmasızlıkla ve Lewy cisimcikleri, senil plaklar, Bunino cisimcikleri gibi farklı 

morfolojik  bulgularla ilişkilendirilmiştir (5).  
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40 ila 80 yaşları arasındaki 40 Parkinson hastası ve 40 sağlıklı gönüllü üzerinde 

yapılan bir klinik araştırmanın sonucunda kontrol grubuna kıyasla Parkinson 

hastalarından alınan kan örneklemlerinde aşağıda bildirilen biyokimyasal değişiklikler 

açısından anlamlı bir farklılık elde edilmiştir: Hidrojen peroksit ve hidroksil radikali 

oluşumu, MAO etkinliğinde artış, nitrik oksit sentaz etkinliğinde  artış ve buna bağlı 

olarak nitrik oksit üretiminde artış, süperoksit dismutaz etkinliğinde ve serum çinko 

düzeyinde azalma, glutatyon peroksidaz etkinliğinde ve selenyum düzeyinde azalma, 

katalaz etkinliğinde azalma, seruloplazmin, E vitamini ve C vitamini düzeylerinde 

azalma (62). Çinkonun süperoksit dismutazın yapısını güçlendirdiği  saptanmıştır; buna 

bağlı olarak çinko düzeyindeki azalmanın süperoksit dismutaz etkinliğindeki azalmadan 

ve böylece süperoksit radikallerinin konsantrasyonlarındaki artıştan sorumlu olduğuna 

inanılmaktadır (62). Oluşan süperoksit radikalleri daha sonra nitrik oksit ile reaksiyona 

girerek peroksinitriti oluştururlar. Peroksinitrit ise oksidatif strese yol açmaktadır (62). 

Diğer bir yandan glutatyon peroksidaz enzimi, tek selenosistein kalıntısı şeklinde 

selenyum içerdiğinden selenyum düzeyindeki azalmanın glutatyon peroksidaz 

etkinliğindeki azalmadan sorumlu olduğunu düşündürmektedir (62). Bu 

mekanizmaların bir sonucu olarak artan oksidatif stres, katalazın hemoprotein alt 

birimini oksitleyebilmektedir (62). Bu oksitlenmenin ise tetramerik yapıdaki 

hemoprotein molekülünün ayrışmasından ve buna bağlı olarak katalaz etkinliğindeki 

azalmadan sorumlu olabileceği düşünülmektedir (62). Aynı şekilde artmış oksidatif 

stresin seruloplazmin sentezini engelleyebileceği ve seruloplazmin düzeyindeki 

azalmadan sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (62). Artmış oksidatif stresin, vücuttaki 

E vitamini ve C vitamini tüketimini de arttırabileceği ve düşük E vitamini ve C vitamini 

düzeylerinin serbest radikal aracılı hasara ve ardından nigral dejenerasyona yol 

açabileceği düşünülmektedir (62).  

Glutamat nörotoksisitesinin kısmen serbest radikallerin serbestleşmesi aracılığı 

ile gerçekleştiği; serbest radikallerin ayrıca programlanmış hücre ölümü ya da apoptozis 

sürecinde ve sinyal transdüksiyonu ile gen ifadesinde (gen ekspresyonu) önemli birer 

göreve sahip olduğu bildirilmiştir (57). 

Bu bilgiler gözönünde bulundurularak Parkinson hastalığında serbest radikaller 

ve reaktif ürünler aracılı oksidatif stresteki artışın ve endojen antioksidan 

düzeylerindeki azalmanın nöron kaybından sorumlu olabileceği düşünülmektedir. 
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2.5. Parkinson Hastalığının Patolojisinde Nöron Ölüm Mekanizması  

Nöron hasarı sürecinde nekroz ve apoptozis olmak üzere başlıca iki çeşit hücre 

ölümü mekanizması vardır (63). Nekroz, kimyasal travmaya maruz kalan dokularda 

olduğu gibi hücresel kazaların bir sonucudur (63). Nekroza uğrayan hücreler, şişip 

yırtılır ve inflamatuvar cevap oluştururlar (63). Apoptozis ise hücrenin kendisi için 

intihar ya da ölüm kararı vermesine bağlı olan bir pogramlanmış hücre ölümüdür (63). 

Apoptozis hücre küçülmesi, nükleer yoğunlaşma (kromozomda) ve DNA yıkımı gibi 

morfolojik değişiklikler ile karakterizedir (63). Apoptozis süreci, kaspazlar olarak 

adlandırılan sistein proteaz ailesinin çoklu hücresel substratların yıkılmasına yol açtığı 

bir dizi olaydan ileri gelmektedir (64). Ayrıca çok çeşitli indüklenmiş transkripsiyon 

etkenlerinin (c-Fos, Fos B, Fos-ilişkili antijen, c-jun, jun B, jun D, Krox 20, Krox 24) de 

apoptozis süreci ile ilişkilidir (64).  

Mitokondrilerdeki  içsel (intrinsik) yolak ya da reseptör aracılı dışsal (ekstrinsik) 

yolak apoptozise neden olmaktadır (65). İçsel apoptoziste mitokondri, hücre ölüm 

zincirinin öncüsüdür (65). Oksidatif stres, nörotoksinler ve diğer saldırılar mitokondri 

dış zarının geçirgenliğini arttırarak membranlararası boşlukta bulunan bazı proteinlerin 

(sitokrom c, SMAC/DIABLO, AIF, EndoG ve OMI/HTRA2) sitoplazmaya kaçışına 

neden olurlar (65). Apoptozisin ilerlemesindeki kritik aşama olan mitokondrinin dış 

zarında meydana gelen geçirgenlik artışı Bcl-2 protein ailesinde bulunan apoptozis 

sürecini hızlandıran (pro-apoptotik) proteinler (Bax, Bim, Bid, Bak, Noxa) ile hücre 

ölüm sürecini durduran (anti-apoptotik) proteinler (Bcl-2, BclXL, Bcl-w) arasındaki 

dengenin pro-apoptotik proteinler yönüne kayması sonucunda, pro-apoptotik 

proteinlerin mitokondri dış zarını delmesi ile oluşmaktadır (65). Bu proteinler arasında 

en önemlilerinden biri olan sitokrom c, sitoplazmada monomerik APAF-1 ile birleşerek 

bu proteinin konformasyonunda değişikliğe neden olur, bu da ATP/dATP’ye bağlanarak 

apoptozom adı verilen yapıyı oluşturur (65). Apoptozom oluşumu öncelikle kaspaz-9 

enzimi olmak üzere diğer kaspazların etkinleşmesini de tetikler (65). Bu kaspazlar 

içinde en önemlileri olan kaspaz-3 ve kaspaz-7 hücredeki bir çok yapıyı enzimatik 

olarak tahrip ederler ve apoptozisin sonlanmasında kilit rol üstlenirler (65). Apoptozisin 

ilerlemesindeki bir diğer kritik aşama da normalde sitoplazmada bulunan apoptozis 

inhibitörlerinin (XIAP, c-IAP1, c-IAP2, ML-IAP/livin, ILP2, NAIP, Bruce/Apollon ve 

survivin) etkisizleştirilmesidir (65). Bu etkisizleştirilme süreci mitokondrinin 
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membranlararası boşluğundan salınan SMAC/DIABLO ve OMI/HTRA2 gibi proteinler 

tarafından gerçekleştirilir (65). 

Dışsal yolakta hücre dışından gelen sinyal molekülleri, örneğin FasL, ilgili 

reseptöre (Fas) bağlanır ve almaç trimerizasyonu meydana gelir (65). Hücre zarında 

oluşan bu kompleksin hücre içindeki uzantısı FADD ve etkin olmayan kaspaz-8 gibi 

molekülleri bağlar ve oluşan yapı (DISC) kaspaz-8’i etkinleştirir (65). DISC 

oluşumunun kaspaz-8’i etkinleştirmesi apoptozom oluşumunun kaspaz-9’u 

etkinleştirmesine benzetilmektedir; ancak mekanizması tam olarak bilinmemektedir 

(65). Etkin hale gelen kaspaz-8 bir pro-apoptotik protein olan Bid’i etkinleştirir (tBid) 

ve tBid de diğer pro-apoptotik proteinlerle beraber mitokondrinin dış zarında delik 

oluşturma olayına katılır (65). Böylece apoptozisin dışsal yolağı içsel kolak ile 

mitokondri noktasında,  Bid’in kaspaz-8 aracılığı ile etkinleşmesi olayında  kesişir ve 

apoptozis aşamalarında ortak hareket eder (66).  Son olarak nükleer DNA parçalarına 

ayrılıp yoğunlaşır (66). 

Apoptozis için uyarı geldikten yaklaşık iki saat sonra, komut almış hücrenin 

kromatini yoğunlaşmaya başlar ve belli bölgelerde sıkıştıkları izlenir (67). Sitoplazma 

yoğunlaşmaya ve hücrenin boyutları küçülmeye başlamıştır (67). İki saatin sonunda 

apoptozise uğrayan hücrelerde yeni değişiklikler ortaya çıkar ve hücre apoptotik 

cisimcik denilen daha küçük parçalara bölünür (67). Bu parçacıkların en büyük özelliği, 

fragmante olmuş nukleusların ve parçalanan hücreye ait tüm yapıların plazma 

membranı ile kaplanarak immun sistemi uyarmamasıdır (67). Apoptotik cisimcikler, 

yüzeylerinde yeni sinyal yapıları ortaya çıkarır ve bu sinyalin uyarısı ile komşu hücreler 

ve lokal makrofajlar tarafından, beyinde ise mikrogliyalar tarafından fagosite edilir (67). 

Tüm bu süreç yaklaşık 5 saatte tamamlanır (67). 

Parkinson hastalığındaki nöron ölüm mekanizması üzerine görüşler tartışmalıdır. 

Ancak Parkinson hastalarının beyinleri üzerindeki postmortem araştırmalarda 

gözlemlenen DNA parçalanmaları ya da tipik morfolojik değişikliklerin, nöronlardaki 

apoptozise bağlı nöron ölümlerinin kanıtı olduğu düşünülmektedir.  Postmortem 

araştırmalar, hayvan modelleri, in vitro kültür çalışmaları, Parkinson hastalığında 

nigrostriatal bölgede proapoptotik ortam gibi, apoptozis yoluyla nöron ölümünün 

oluştuğunu gösteren belirteçlerin bulunduğuna işaret etmektedir (64). 
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2.6. Deney Hayvanlarında Parkinson Modeli Oluşturma Yöntemleri 

Deneysel Parkinson hastalığı modelleri, hastalığın aşağıdaki başlıca patolojik ve 

davranışsal özelliklerini taşımalıdır (7). 

1- Dopaminerjik nöron hasarı,  

2- Striatumda dopamin düzeyinde azalma,  

3- Sağlam nöronlarda Lewy cisimciklerinin görülmesi, 

4- Hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik ve tremor.   

Bugüne kadar yapılmış olan pek çok araştırmada nörotoksinler ile seçici 

dopaminerjik nöron hasarı oluşturularak, elverişli Parkinson hastalığı modelleri elde 

edilmiştir.  

Dopaminerjik sistemi bozarak ya da zarar vererek Parkinson hastalığının 

yukarıda bahsedilen özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olan 6-hidroksi dopamin ve 

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin Parkinson hastalığı modeli oluşturmak için ilk 

olarak ve en çok kullanılmış olan ajanlardır. Daha sonraları  rotenon, parakuat ve maneb 

gibi tarım kimyasallarının da Parkinson belirtilerine neden olduğu saptanmıştır. Bu 

tarım kimyasallarıyla elverişli Parkinson hastalığı modelleri oluşturup 

oluşturulamayacağını aydınlatabilmek amacıyla çalışmalar devam etmektedir.  

Bu toksinlerin hepsinin ortak özeliği mitokondrilerdeki kompleks enzimlerini 

inhibe ederek dopaminerjik sisteme zarar vermeleridir (8). Bu nörotoksinlerin etki 

mekanizmaları kısaca Şekil 2.5 – Schober (8)’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2-5: Nörotoksinlerin etki mekanizmaları. 

 

2.6.1. 6-OHDA 

 

Şekil 2-6: 6-hidroksidopaminin yapısal formülü. 

 

6-OHDA (6-hidroksidopamin)’nın yapısal formülü Şekil 2.6 – Bove (9)’da 

gösterilmiştir.  Moleküler formülü C8H11NO3, IUPAC adı ise 5-(2-aminoetil) benzen-

1,2,4-triol’dur (68). 

6-OHDA doğal bir nörotransmitter olan dopaminin hidroksillenmiş analoğudur. 

6-OHDA’nın 1963 yılında kalbe giden sempatik sinirlerde uzun ve etkili bir 

noradrenalin azaltıcı etkisi olduğu bulunmuştur (69). 1968 yılında ise, substantia nigra 

pars kompaktaya enjekte edildiğinde nigrostriatal dopaminerjik hasara sebep olduğu 

için, ilk geliştirilen Parkinson hastalığı modelinde kullanılan madde olmuştur (70).  
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6-OHDA sistemik olarak uygulandığında kan beyin engelini geçemez bu 

nedenle nigrostriatal dopaminerjik yolağa ulaşabilmek amacıyla substantia nigraya, ön 

beynin orta demetine ya da striatuma stereotaksik enjeksiyon şeklinde uygulanması 

gerekmektedir (8, 9). 6-OHDA ile oluşturulan nöron hasarı başlıca oksidatif strese 

bağlıdır. Dopamin taşıyıcı moleküllere yüksek afinite ile bağlanan 6-OHDA 

dopaminerjik nöron içerisine girer, mitokondrilerde birikip kompleks I enzimini inhibe 

ederek süperoksit serbest radikallerini oluşturur; sitozolde birikip yüksek oranda serbest 

radikal  oluşumu (başlıca hidrojen peroksit oluşumu) ile sonuçlanan hızlı bir 

otooksidasyon sonucunda dopaminerjik nöron hasarına sebep olur (8). 6-OHDA 

kaynaklı nöron hasarında, hidrojen peroksit ve hidroksil serbest radikallerinin demir 

varlığında oluştuğu bildirilmiştir (8). İntranigral demir enjeksiyonu ile 6-OHDA benzeri 

nörotoksik etki oluşturulmuş, böylece demirin de nöron hasarı mekanizmasında görev 

aldığı ileri sürülmüştür (8). 6-OHDA’nın striatumda glutatyon ve süreoksit dismutaz 

etkinliğini azalttığı ve malondialdehit düzeylerini yükselttiği bildirilmiştir (8).  6-

OHDA’nın stereotaksik olarak enjekte edildiği sıçanların beyinlerinde, nigrostriatal 

yolakta mikrogliya etkinliği anlamlı derecede artmıştır (11). Böylece mikrogliya 

etkinliği ile oluşan inflamasyonun, nöron hasarı ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (11). 

6-OHDA’nın solunum toksini olma özelliği dışında ayrıca klastojenik ve mutajenik 

etkileri de mevcuttur (8).  

6-OHDA’nın oluşturduğu nöron hasarının apoptozis mekanizmasına bağlı 

olduğunu ileri süren çalışmalar olduğu gibi (71) apoptozis dışında bir mekanizmaya 

bağlı olduğunu da ileri süren çalışmalar mevcutur (72). 

6-OHDA, fareler, sıçanlar, kediler ve primatlarda dopaminerjik nöronlarda 

oldukça toksik etki göstermiştir; ancak Lewy cisimcikleri oluşturmamıştır (8). Böylece 

Parkinson hastalığının tüm patolojik ve klinik özelliklerini ortaya koyamadığından tam 

bir Parkinson hastalığı modeli oluşturamamıştır (8). Buna rağmen yıllarca nöron 

koruyucu mekanizmalar üzerine yapılan araştırmalarda sıkça kullanılmıştır (8, 9).  
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2.6.2. MPTP 

 

Şekil 2-7: 4-propiyoniloksi-4-fenil-N-metilpiperidin ve 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
tetrahidropiridin’in yapısal formülleri. 

 

1982 yılında, madde bağımlısı gençlerin kullandığı bir narkotik meperidin analoğu olan 

MPPP (4-propiyoniloksi-4-fenil-N-metilpiperidin)’nin intravenöz enjeksiyonu 

sonrasında bazı kişilerde Parkinson hastalığına benzeyen bir tablo geliştiği 

gözlemlenmiştir (73). MPPP kullanımına bağlı olarak bağımlıların substantia nigra pars 

kompakta bölgesindeki nöronlarında hasar meydana geldiği ve bu nörotoksik etkiden 

MPPP’nin laboratuvar ortamında sentezi sırasında meydana gelen bir yan ürün olan 

MPTP’nin sorumlu olduğu bulunmuştur (8, 12). MPPP ve MPTP’nin yapısal formülleri 

Şekil 2.7 – Bove (9)’de gösterilmiştir. Sırasıyla moleküler formülleri C15H21NO2 ve 

C12H15N, IUPAC adları ise (1-metil-4-fenilpiperidin-4-il) propanoat ve 1-metil-4-fenil-

3,6-dihidro-2H-piridin’dir (74, 75). 

Daha sonra yapılan pek çok araştırmanın sonucunda MPTP’nin substantia nigra 

pars kompakta bölgesindeki dopaminerjik nöronların hasarına sebep olarak Parkinson 

hastalığı semptomları oluşturan bir nörotoksin olduğu kesin olarak anlaşılmıştır (8).  

MPTP’nin kendisi oldukça lipofilik yapıdadır ve kan beyin engelini geçer, MAO 

B ile 1-metil-4-fenil-2,3-dihidropiridinyum (MPDP) etkin metaboliti olan MPP+’ye 

dönüşür (8, 12). MPP+, dopamin, noradrenalin ve serotonin taşıyıcı moleküllere yüksek 

afinite gösterir (8). Dopamin taşıyıcı moleküller aracılığı ile dopaminerjik nöron 

içerisine giren MPP+ önce veziküler monoamin taşıyıcılara daha sonra dopamin içeren 

sinaptik veziküllere bağlanır (8, 12). MPP+  mitokondri içerisinde birikir ve 

mitokondrilerdeki kompleks I enzimini inhibe ederek oksidatif stres oluşturur, böylece 

nigrostriatal dopaminerjik nöron hasarına yol açar (8, 12). Ayrıca MPP+ sitoplazma 

içerisinde kalarak bir takım sitozolik enzimlerle de etkileşebilmektedir (8). MPTP 
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modeli primatlar, fareler, sıçanlar ve ayrıca köpekler, kediler, koyunlar üzerinde 

denenmiştir (8, 12). En kullanışlı modelin ise fare modeli olduğu; sıçanların ise 

MPTP’ye yeterince duyarlı olmadığı ve uygun bir model oluşturmadığı bildirilmiştir 

(8).    

MPTP Parkinson hastalığının biyokimyasal, nöropatolojik ve klinik 

özelliklerinin çoğunu oluşturmasına rağmen Lewy cisimciklerinin oluşumuna sebep 

olmamıştır (73). 

MPTP’nin substantia nigrada oluşturduğu nöron ölüm mekanizmasının 

apoptozis olduğunu ileri süren çok sayıda in vitro ve in vivo araştırma olsa da, 

apoptozisin gözlenmediği araştırmalar da mevcuttur. Bu durumun MPTP’nin karmaşık 

yapısına ya da in vivo uygulama şekli ve sıklığına bağlı olabileceği düşünülse de henüz 

tam olarak aydınlatılamamıştır (76).  

2.6.3. PARAKUAT ve MANEB 

 

Şekil 2-8: 1,19-dimetil-4,49-bipiridinyum’un yapısal formülü. 

 

Parakuat (1,19-dimetil-4,49-bipiridinyum)’ın yapısal formülü Şekil 2.8 – Bove 

(9)’de gösterilmiştir. Moleküler fomülü C14H20N2O8S2 ve IUPAC adı 1-metil-4-(1-

metilpiridin-1-yum-4-il)piridin-1-yum;metil sulfat’tır (77).  

Parakuat bir herbisittir. Kan beyin engelini kolay geçemez, L-nötral amino asit 

taşıyıcılar vasıtasıyla beyine ulaşır (9, 78). Etkisini redoks döngüsü üzerinden gösterdiği 

düşünülmektedir (78). NADPH-sitokrom P-450 redüktaz, NADPH-sitokrom c redüktaz 

ve mitokondrilerdeki kompleks I enzimi tarafından, parakuat serbest radikalini 

oluşturmak üzere indirgenir (78). NADPH’dan parakuat gibi küçük moleküllere 

elektron taşıyan hücresel diaforez enzimleri aracılığı ile reaktif oksijen türlerini 

oluşturur (78). Parakuat serbest radikali ise oksijen varlığında hızla yeniden oksitlenerek 

süperoksit radikalini meydana getirir (78). Böylece diğer reaktif oksijen türlerinin 

(başlıca hidrojen peroksit ve hidroksil radikalleri) oluşumunu tetikler (78). Parakuatın 

substantia nigrada oluşturduğu dopaminerjik nöron hasarının, aşırı miktarda oluşan 

reaktif oksijen türlerinin mitokondrilerdeki kompleks I enzim etkinliğini bozarak 
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oksidatif strese yol açmasına bağlı olduğu tahmin edilmektedir (9, 78). Ayrıca parakuat 

nitrik oksit sentaz içeren nöronları uyarır, Ca+ hücre içine nüfuz eder, nörondaki nitrik 

oksit sentaz etkinleşir ve dopaminerjik nöron terminallerine yayılarak peroksinitrit 

anyonunu oluşturur (78). Parakuat ile oluşturulan fare modellerinde, hareketlerde 

yavaşlama, α-sinüklein kümeleri oluşumu ve substantia nigrada dopaminerjik nöron 

ölümü gözlemlenmiş (9, 78) ve bu hücre ölümünün apoptozis mekanizmasına dayandığı 

gösterilmiştir (79). 

Yapılan araştırmalarda parakuatın dopaminerjik nöronlar dışında, GABAerjik 

nöronları, kolinerjik nöronları ve astrositleri de etkilediği gözlemlenmiştir (9).  

 

Şekil 2-9: Manganez etilenbis ditiyokarbamat’ın yapısal formülü. 

 

Maneb (manganez etilenbis ditiyokarbamat)’in yapısal formülü Şekil 2.9’da 

gösterilmiştir (80). Moleküler formülü C4H6MnN2S4 ve IUPAC ismi manganez (2+); N-

[2-(sulfidokarbotioylamino)etil]karbamoditiyoat’tır (81).  

Maneb ditiyokarbamat ailesinde yer alan bir fungusittir. Kan beyin engelini 

geçer (82). Manebin deneysel modellerde tek başına uygulandığında lokomotor etkinliği 

azalttığı (9, 82); parakuat ya da MPTP ile birlikte uygulandığında nigrostriatal yolakta 

dopaminerjik sistem üzerindeki toksik etkiyi artırdığı (9, 82, 83); MPTP’nin Lokomotor 

aktivite ve katalepsi üzerindeki etkilerini güçlendirdiği gösterilmiştir (82). Maneb 

hücresel taşıma mekanizmaları ile etkileşerek oksidatif strese sebep olan etkenlerin 

hücre içi konsantrasyonlarını arttırır ve onlara maruz kalma süresini uzatır, striatumdaki 

dopamin konsantrasyonunu arttırmasına rağmen, dopamin gibi katekolaminlerin 

otooksidasyonunu katalizler, mitokonrideki elektron taşıma zincirinin kompleks III 

enzim etkinliğini inhibe eder (83).  Ayrıca glutatyon antioksidan sistemin hasarından 

sonra düşük dozlarda uygulanan manebin glutatyon konsantrasyonunu arttırmasına 

rağmen bu  sistemin doğal savunma mekanizmasını bozduğu gösterilmiştir (83). 
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Manebin oluşturduğu oksidatif stresin mekanizması tam olarak bilinmemekte, bahsi 

geçen mekanizmaların oksidatif strese yol açarak nöron hasarına sebep olduğu tahmin 

edilmektedir (83). Ayrıca manebin dopaminerjik nöronlar üzerine özgü olduğu 

hakkında ve diğer nöronlar ya da hücreler üzerindeki etkileri hakkında da yeterli bilgi 

bulunmamaktadır.  

Parakuat ve manebin etki mekanizmalarının tam olarak aydınlatılamamış olması 

nedeniyle güvenilir birer Parkinson hastalığı modeli oluşturabilecekleri kesin değildir.   

2.6.4. ROTENON 

 

Şekil 2-10: (2R,6aS,12aS)-8,9-dimetoksi-2-(prop-1-en-2-il)-1,2,12,12a-tetrahidrokromeno 
[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6(6aH)-on’un yapısal formülü.  

 

Rotenonun yapısal formülü Şekil 2.10 – Bove (9)’da gösterilmiştir. Moleküler 

formülü C23H22O6 ve IUPAC ismi (2R,6aS,12aS)-8,9-dimetoksi-2-(prop-1-en-2-il)-

1,2,12,12a-tetra hidrokromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6(6aH)-on’dur (84).  

Rotenon, doğal olarak  oluşan, sık kullanılan, organik bir pestisittir; tarlalarda 

zararlı haşerelere karşı insektisit olarak, göl ve barajlardaki bazı balık türlerini öldürmek 

için ve ayrıca toz halinde insan ya da hayvanlarda bit, pire, kene gibi dış parazitlere 

karşı akarisit olarak kullanılmaktadır. Rotenon, Leguminosae ailesindeki bitkilerin 

çeşitli kısımlarından ekstraksiyon yolu ile elde edilen, doğal sitotoksik bileşiklerin 

bulunduğu rotenoid adlı grubun en potent üyesidir (13). Rotenon lipofilik yapıdadır ve 

kan beyin engelini geçer (10). Rotenonun yukarıda bahsedildiği gibi yaygın bir 

kullanım alanının olması, rotenon toksisitesinin çevresel bir tehlike oluşturmasına sebep 

olabilmektedir.  

 



 31

Kronik sistemik rotenon maruziyeti ile mitokondrilerdeki kompleks I enziminin 

inhibe olduğu, substantia nigradaki dopaminerjik nöronların oldukça seçici olarak 

hasara uğradığı, Parkinson hastalığına özgü hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, 

katalepsi oluşumu, lokomotor aktivitede azalma gibi davranış bozuklukları ile 

sitoplazmada Lewy cisimciklerinin oluşumu gibi patolojik belirtiler gözlemlenmiştir 

(10, 19, 85, 86). Böylece rotenon ile Parkinson hastalığının anatomik, davranışsal ve 

nöropatolojik özellikleri oluşturulabilmiştir. 

Rotenon toksik etkisini başlıca mitokondrilerdeki kompleks I enzimini inhibe 

ederek gösterir. Böylece solunum zincirinde ATP sentezi bozulur (10), reaktif oksijen 

türleri oluşur, oksidatif stres meydana gelir ve bu nöron hasarına sebep olur (14). Ayrıca 

nitrik oksit düzeylerinin (15), lipid peroksidasyonunun (15, 16) ve mikrogliya 

etkinliğinin arttığı (17) ve glutatyon düzeylerinin azaldığı (18) da bildirilmiştir.    

Yapılan çalışmalarda, rotenonun dopamin düzeylerini azalttığı (10, 85) ve 

başlıca metabolitleri olan dihidroksifenilasetik asit ve homovanilik asit 

konsantrasyonlarını azalttığı (10)  gösterilmiştir. Noradrenalin ve serotonin 

konsantrasyonları ise değişmemiştir (10). Bu, rotenonun dopaminerjik sisteme özgü 

olduğunu göstermektedir (10). Striatumun özellikle arka (posterior) kısmının ve para 

frontal korteksin, rotenonun dopamin tüketici etkisine duyarlı olduğu gösterilmiştir (10). 

Bu da nigrostriatal dopaminerjik nöronlarda metabolik yetersizliğin bulunduğunu 

göstermektedir (10). Hücre içi düşük sodyum yüksek potasyum konsantrasyonları 

(sodyum potasyum ATPaz pompası ile) elde edebilmek için Na+/K+ ATPaz enzimi, 

mevcut toplam ATP’nin yaklaşık % 40-45’ini kullanmaktadır (10). Rotenonun, elektron 

taşıma zincirinde görevli olan kompleks I enzimini inhibe etmesine bağlı olarak 

sırasıyla şu olaylar oluşmuştur: NADH’ın NAD‘a oksidasyonunun engellenmesi, ATP 

üretiminin bozulması, nörotransmitterların membranlar arasında taşınabilmesi için 

gerekli olan iyonik dengenin bozulması (10). In vitro mezensefalik nöron kültürleri 

üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları, dopamin içe alımının (uptake), GABA, 

noradrenalin ya da serotonin içe alımına kıyasla rotenon tarafından engellenmeye daha 

duyarlı olduğunu göstermiştir (10). Rotenon uygulanan sıçanlarda gözlemlenen en 

büyük striatal dopamin tüketiminin dopaminerjik nöronların presinaptik son 

terminallerindeki ve dendritlerindeki enerji metabolizması bozukluğuna bağlı 

olabileceği ileri sürülmüştür (10). Dopaminerjik nöronlar korteks, subtalamik nukleus 
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ve prepontin tegmentum gibi çeşitli yolaklardan doğrudan glutamaterjik girdi 

aldıklarından çevresel ve endojen saldırılara karşı daha duyarlıdırlar. Bu glutamat 

girdileri, substantia nigra pars kompakta bölgesindeki dopaminerjik nöronlarda, nöron 

içi Na+ konsantrasyonunun artmasına ve buna bağlı olarak daha fazla Na+/K+ ATPaz 

enzimine ve artmış olan etkinlikten dolayı daha fazla enerji tüketimine sebep olmaktadır 

(10). Dopaminerjik nöronları kararlı durumda tutabilmek için dopaminerjik sistemde 

fazla mitokondri işlevine ihtiyaç oluşmaktadır, fazla mitokondri işlevi sonucunda ise 

reaktif oksijen türlerinin konsantrasyonlarında artış meydana gelmektedir (10). Bu 

oksidatif saldırı dopaminerjik nöronları hasara uğramaya yatkın hale getirmektedir (10). 

Ayrıca dopamin aracılı oksidatif strese karşı hücreleri koruyabilmek amacıyla dopamini 

veziküllere almak için de enerji gerekmektedir. Mitokondrilerdeki enzim inhibisyonuna 

bağlı olarak bozulan enerji metabolizması ile substantia nigra pars kompakta bölgesinde 

dopamin içe alımı gerçekleşmez ve bu durum dopaminin hücre dışı oramda metabolize 

olmasına sebep olur (10). Rotenon kaynaklı bu metabolik yetersizlik durumu substantia 

nigra pars kompakta bölgesindeki ve nigrostriatal yolaktaki dopaminerjik sinapsların 

rotenonun işlevine karşı duyarlı olduğunu göstermiştir (10).   

Rotenonun oluşturduğu nöron ölümünün mekanizması henüz tam olarak 

aydınlatılamamıştır. Sıçan mezensefalik hücre kültürleri üzerinde yapılan bir 

araştırmada düşük dozlarda rotenonun dopaminerjik nöronlarda apoptozis oluşturduğu, 

kaspaz-3 etkinliği ölçülerek gösterilmiştir (87). Dopaminerjik hücre kültürleri üzerinde 

yapılan bir başka araştırmada ise rotenonun düşük dozlarda (10-100 nM) apoptozis, 

yüksek dozlarda nekroz oluşturduğu gösterilmiştir (88).  

2.7. Yeşil Çay Polifenolleri 

Polifenoller çeşitli bitkilerden, meyvelerden ya da sebzelerden elde edilen 

içeceklerde bulunan doğal maddelerdir.  Polifenollerin sınıflandırılması ve kimyasal 

yapıları Şekil 2.11 – Butterfield (89)’de gösterilmiştir. Polifenollerin en geniş grubunu 

oluşturan flavonoidler heterosiklik bir halkaya kondense olmuş ve bir başka aromatik 

halkaya bağlanmış olan bir aromatik halkadan oluşur. Aromatik halka üzerinde bolca 

bulunan fenolik hidroksil grupları antioksidan etkinlik oluşturur ve 3-OH grubu bu 

bileşiklerin demir şelasyonu yapıcı etkileri için gereklidir (89, 90).   

Yapılan in vitro ve in vivo çalışmalar polifenollerin, oksijen türevi serbest 

radikallerin zararlı etkilerine, oksidatif strese ve apoptozise karşı koruyucu etkilerinin 
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olduğunu göstermiştir (29, 91, 92). Kateşinlerin, E ve C vitaminlerine kıyasla daha çok 

serbest radikal temizleyici etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (93, 94). Flavonoidlerin 

hücre ölümüne karşı koruyucu etkileri, bir oksidatif stres modeli olan fare 

hipokampüsündeki hücre hattı HT-22 üzerinde araştırılmıştır (95). Bu sistemde eksojen 

glutamat, sistin içeri alımını inhibe ederek hücre içindeki glutatyonu (GSH) azaltmıştır; 

bu durum reaktif oksijen türlerinin birikmesine ve Ca+2 akışının artmasına sebep olarak 

nöron ölümü meydana getirmiştir (95). Flavonoidlerin çoğu  HT-22 hücrelerini ve 

sıçanların başlıca sinir hücrelerini glutamat toksisitesine ve diğer oksidatif hasarlara 

karşı korumuştur (95). Glutamat toksisitesine karşı koruyucu etkinin oluşabilmesi için 

flavonoidlerin hidroksillenmiş C3, doymamış C halkası ve hidrofobik yapıya sahip 

olmaları gerekmektedir (95). Flavonoidlerin hücre içi GSH düzeyini arttırarak, reaktif 

oksijen türleri düzeylerini düşürerek ve yüksek düzeylerdeki reaktif oksijen türlerine 

rağmen Ca+2 akışını  önleyerek nöron koruyucu etki oluşturdukları bildirilmiştir (95). 
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Şekil 2-11: Polifenollerin sınıflandırılması ve kimyasal yapıları. 

Antosiyaninler, renkli çiçek ve meyvelerde bulunan antosiyanidinlerin glikolize olmuş türevleridir.  

Antoksantinler ise renksiz bileşiklerdir ve flavonoller, flavanlar, flavanoller, flavonlar ve izoflavonlar olmak üzere 

beş gruba ayrılır.  

 

 

Polifenoller 

Flavonoidler  

Antosiyaninler Antoksantinler 

Flavanlar Flavanoller Flavonlar İzoflavonlar 

Kateşinler 

Flavonoller 

 (-)-epikateşin (EC)  (-)-epigallokateşin (EGC) 

 

(-)-epikateşin-3-gallat (ECG) 

 

(-)-epigallokateşin-3-gallat (EGCG) 

Fenolik Asitler Flavonoid Olmayan Polifenoller 
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Çay, tüm dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecektir. Çay, Güneydoğu 

Asya’ya özgü bir bitki olan Camellia sinesis’den elde edilir (96). Tüm dünyada üretilen 

ve tüketilen çay çeşitlerinin % 78’i siyah çay, % 20’si yeşil çay ve % 2’den azı oolong 

çayıdır (96). Siyah çay başlıca batı ülkeleri olmak üzere bazı Asya ülkelerinde 

tüketilmektedir (96). Yeşil çay ise başlıca Çin, Japonya, Hindistan ve Kuzey 

Afrika’daki ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerde tüketilmektedir (96). Oolong çayının 

üretim ve tüketimi ise Çin’in Güneydoğusu ve Tayvan ile sınırlıdır (96). Siyah çay, 

yeşil çay ve oolong çayının üretim süreçleri farklıdır. 

Yeşil çay, Camellia sinesis’in taze harmanlanmış yapralarının, içerdikleri 

enzimleri etkisiz hale getirmek ve böylece fermentasyona uğramalarını önlemek 

amacıyla hızla buhara tutulması ya da kızartılmasıyla, kuru ve stabil bir ürün olarak elde 

edilir (97). Epikateşinler, yeşil çayın karakteristik renginden ve tadından sorumlu olan, 

yeşil çayın temel bileşikleridir (97).  

Siyah çay ile oolong çayının üretimi için, Camellia sinesis’in taze harmanlanmış 

yaprakları nem içeriği yaklaşık % 55’e düşene kadar kurutulur; bu işlem yapraklardaki 

polifenol içeriğinin yoğunlaşmasını sağlar (97). Kurutulmuş olan yapraklar daha sonra 

yuvarlanır ve ezilir; bu işlem polifenollerin fermentasyonunu başlatır (97). Bu süreçler 

esnasında kateşinler teaflavinlere ve tearubiginlere dönüşür (97). Oolong çayı ise 

yapraklar yuvarlandıktan sonra oksidasyonu sonlandırmak ve yaprakları kurutmak için 

kısa bir süre ateşte tutulmasıyla elde edilir (97). Olong çayı siyah çayın yarı fermente 

olmuş halidir (97). Fermantasyon süreci, siyah çay ve oolong çayına karakteristik 

renklerini ve tatlarını verebilmek için basit yapıdaki polifenollerin daha karmaşık 

kondanse polifenollere oksidasyonuyla sonuçlanır (97).   Çay yapraklarının bileşimi, 

iklim, mevsim, tarım uygulamaları, bitkinin türü ve yaşı gibi çok çeşitli faktörlere bağlı 

olarak değişmektedi (97).  

Yeşil çay, polifenolik bileşiklerce zengin bir içecektir; yeşil çaydaki 

polifenollerin çoğu kateşinler olarak bilinen flavanollerdir (97). Yeşil çayda bulunan 

başlıca kateşinler şunlardır: Epikateşin (EC), epikateşin-3-gallat (ECG), epigallokateşin 

(EGC), epigallokateşin-3-gallat (EGCG) (97). Yeşil çayda en bol bulunan kateşin ise, 

antikanser ve antioksidan gibi yararlı etkilerden sorumlu olduğu  düşünülen EGCG’tır 

(97). Yeşil çay kateşinlerinin bağıl antioksidan özellikleri sırasıyla şöyledir: EGCG = 

ECG > EGC > EC (32). Kateşinlerin antioksidan özellikleri yapılarıyla alakalıdır; yeşil 



 36

çay kateşinlerinin B halkalarındaki C-3, C-4, C-5 konumlarında üç OH grubunun 

bulunması,   C-3 ve C-4 konumlarında iki OH grubunun bulunmasına kıyasla daha 

güçlü radikal temizleyici etki oluşturur (32). Ayrıca kateşinlerin C-3 konumunda bir 

gallat parçasının bulunması gallat parçası bulunmayan kateşinlere kıyasla daha güçlü 

radikal temizleyici etki oluşturmaktadır (32). Bir bardak yeşil çay ekstresinin (20-35 mg 

ağırlığında) kuru ağırlığının % 10’undan fazlası EGCG’tır ve bunu sırasıyla şu 

bileşikler takip eder: EGC > EC ≥ ECG (98). Siyah çaydaki kateşin içeriği neredeyse 

yarı yarıya azalmaktadır; bunun sebebi siyah çayın fermantasyonu sırasında daha 

karmaşık yapılı polifenollerin oluşmasıdır (97, 98).  

Kateşinlerin sağlık üzerine olan etkileri tüketildikleri miktara ve 

biyoyararlanımlarına bağlı olarak değişmektedir. Çay kateşinleri sıçanlara oral olarak 

uygulandığında başlıca dört kateşin olan EC, ECG, EGC ve EGCG’nin portal vende 

teşhis edilmesi, bu çay kateşinlerinin barsaktan emildiğini göstermektedir (99). Yirmi 

sekiz günden uzun bir süre boyunca sıçanlara içme sularının içerisinde % 0,6’lık yeşil 

çay polifenolik ekstresi verildiğinde, yeşil çay polifenolik ekstresi içerisindeki 

EGCG:EGC oranı 5:1 olduğu halde EGCG kan plazma konsantrasyonları EGC ya da 

EC’ye kıyasla daha düşük bulunmuştur (100).  Aynı yeşil çay polifenolik ekstresi 

farelere aynı şekilde uygulandığında ise EGCG kan plazma konsantrasyonları EGC ya 

da EC’ye kıyasla daha yüksek bulunmuştur (100). On sağlıklı gönüllüde eşit molar 

dozlardaki EGC, ECG ve EGCG’nin farmakokinetiğinin karşılaştırıldığı bir klinik 

araştırmada, 1,5 mmol tek oral dozun uygulanmasının ardından ortalama pik plazma 

konsantrasyonları EGC için 5 µmol/L, ECG için 3,1 µmol/L ve EGCG için 1,3 µmol/L 

olarak bulunmuştur (101). Dozlamadan 24 saat sonra plazma EGC ve EGCG oranları 

taban düzeyine dönerken, ECG oranının yüksekliğini koruduğu bildirilmiştir (101). 

Yirmi sekiz günden uzun bir süre boyunca sıçanlara içme sularının içerisinde % 0,6’lık 

yeşil çay polifenolik ekstresi verildiğinde, özofagus, kalın barsak, böbrek, mesane, 

akciğer ve prostatta önemli miktarda EGC ve EC bulunmuştur; karaciğer, dalak, kalp ve 

tiroitteki EGC ve EC konsantrasyonları nispeten daha düşük bulunmuştur; EGCG 

oranları ise özofagus ve kalın barsakta yüksek iken diğer organlarda düşük bulunmuştur 

(100). Sıçanlar üzerinde yapılan bir başka araştırma EGCG’nin başlıca safra yoluyla 

atıldığını, EGC ve EC’nin ise idrar ve safra yolu ile atıldığını göstermiştir (102). Bu 

durum kateşinlerin hızla ve yaygın olarak metabolize olduğunu göstermektedir. On 

sekiz sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan bir klinik araştırmada katı haldeki 



 37

formülasyonlarda bulunan (1,5; 3,0; 4,5 g), bileşimindeki kafeini uzaklaştırılmış yeşil 

çay polifenolik ekstresinin tüketilmesinin ardından plazma Tmaks’ı 1,5–2,5 saat 

içerisinde elde edilmiştir (103). Dozlamadan sonra kateşin düzeylerinin gittikçe azaldığı 

ve 24 saat sonra saptanamadığı bildirilmiştir (103). EGCG idrarda saptanamazken 

toplam EC ve EGC’nin % 90’ının dozlamadan 8 saat sonra idrarla atıldığı bildirilmiştir. 

EGCG’nin biyoyararlanımı EGC’den daha azdır (103).         

Çeşitli invitro ve invivo deneysel araştırmalar ile çay tüketiminin insanlar 

üzerindeki etkilerini araştıran epidemiyolojik araştırmalar, vaka kontrol araştırmaları ve 

klinik araştırmalarda yeşil çayın kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite, 

inflamatuvar hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklar için önleyici ve/veya tedavi edici 

potansiyele sahip olduğuna dair sonuçlar elde edilmiş olması ile son zamanlarda batı 

ülkelerinde de tüketimi artmış ve popüler bir içecek haline gelmiştir.  

Çay tüketimi ile kanser gelişimi arasında ters ilişki bulunduğu gösterilmiştir. 

Yeşil çayın bolca ve sıklıkla tüketildiği Asya ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 

yürütülmüş olan epidemiyolojik çalışmalar, yeşil çayın gastrointestinal kanser, 

özofageal kanser, mide kanseri, göğüs kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, karaciğer 

kanseri ve prostat kanserinin önlenmesinde faydalı olabileceği yönünde olumlu sonuçlar 

göstermiştir (104-112). İtalya’da 60 gönüllü üzerinde yürütülmüş olan plasebo 

kontrollü, çift kör bir klinik araştırmanın sonucu, premalignant lezyonu olan ve prostat 

kanseri gelişim riski yüksek olan hastalara verilen yeşil çay ekstresi içeren kapsüllerin 

kansere karşı koruyucu etki gösterdiğini, aynı zamanda alt idrar yollarına ait 

semptomları da önlediği için benign prostat hiperplazisine ait semptomların tedavisinde 

de ekili olabileceğini ve herhangi bir istenmeyen etki oluşturmadığı için güvenilir 

olduğunu göstermiştir (113).  

Yeşil çayın ayrıca kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskini azalttığı 

bildirilmiştir (114, 115).  Yeşil çayın fazla tüketildiği Japonya’da hipertansiyon 

hastalığının ve sigara kullanımının yaygın olmasına rağmen, kardiyovasküler 

hastalıklardan dolayı ölüm oranlarının oldukça düşük olması ve dolayısıyla dünyada en 

uzun yaşayan halk olmaları, yeşil çayın kardiyovasküler hastalıklar üzerine olan 

etkilerinin araştırılmasına sebep olmuştur (116). Ayrıca yeşil çayın koroner arter 

hastalığı (117), tip 2 diyabet (118, 119) ve obeziteye (120, 121, 122) karşı koruyucu 

etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Amerika’da 111 sağlıklı gönüllüye (21-70 yaşları 
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arası) yeşil çay ekstresi içeren kapüllerin ya da plasebonun 3 hafta boyunca uygulandığı 

bir klinik araştırmanın sonucunda, yeşil çay ekstresinin kardiyovasküler risk fatörleri 

olan kan basıncı, LDL kolesterol, oksidatif stres ve kronik inflamasyonunu azaltmada 

etkili olduğu gösterilmiştir (123).  

Parkinson ve diğer nörolojik hastalıkların hayvan modelleri üzerinde yapılan 

deneysel araştırmaların sonuçları, çay kateşinlerinin kan beyin engelini geçerek 

antioksidan, demir şelatör, mikrogliya etkinliğini azaltıcı, serbest radikal temizleyici ve 

antiinflamatuvar özellikleriyle beynin çeşitli bölgelerindeki nöron hasarına karşı 

koruyucu etkiye sahip olduklarını göstermiştir (21, 25, 26, 27, 28). Parkinson 

modellerinde yeşil çay polifenollerinin dopaminerjik nöronları koruyucu etkisi olduğu 

sıçanlar üzerinde gösterilmiştir (27, 28). Yeşil çay polifenollerinin düşük dozlarda 

apoptozise karşı koruyucu etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (21). Ayrıca yapılan 

epidemiyolojik araştırmalar ve sınırlı sayıdaki klinik araştırmalar da bunu 

desteklemektedir.  

Bir araştırmada farelere yeşil çay polifenolik ekstresinin ya da yeşil çayın 

başlıca polifenolik bileşiği olan EGCG’ın kronik olarak ve ön tedavi şeklinde 

uygulanması ile MPTP’nin oluşturduğu toksik etkiler olan striatumda dopamin 

düzeyinin, tirozin hidroksilaz protein düzeyinin, tirozin hidroksilaz etkinliğinin 

azalması, süperoksit dismutaz ve katalaz enzim etkinliklerinin artması önlenmiş; 

böylece substantia nigradaki dopaminerjik nöron kaybı azalmıştır (28). Bu çalışmada 

periton içine uygulanan yeşil çay polifenolik ekstresinin 0,5 mg/kg dozunun ve 

EGCG’ın 2 mg/kg dozunun etkili olduğu; yeşil çay polifenolik ekstresinin 5 mg/kg ve 

10 mg/kg  dozlarının;  EGCG’ın ise 10 mg/kg dozunun etkili olmadığı bildirilmiştir 

(28). Bir başka çalışmada EGCG’ın periton içine uygulanan 5 mg/kg dozunun 1 mg/kg 

ve 10 mg/kg dozlarına kıyasla MPTP toksisitesini önlemede daha etkili olduğu 

bildirilmiştir (27). Sıçanlara içme suyu içinde % 0,1 ve % 0,5 konsantrasyonlarındaki 

yeşil çay polifenol ekstresinin 26 hafta boyunca uygulanmasının hipokampüste oksidatif 

strese karşı koruyucu etki göstererek, lipid peroksidasyonunu azalttığı ve reaktif oksijen 

türlerinin oluşumunu önlediği; böylece mekansal bellek ve öğrenme yeteğini 

iyileştirdiği gösterilmiştir (124). Ayrıca EGCG’ın  yaşa bağlı bilişsel zayıflamayı 

iyileştirdiği ve serebral iskemi ya da reperfüzyon hasarına karşı koruyucu olduğu 

bildirilmiştir (125, 126). Gerbillerde iskemi oluşturulduktan hemen sonra periton içine 
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uygulanan EGCG’ın 25 mg/kg ve 50 mg/kg dozları hipokampüsteki nöron hasarını 

dozla orantılı olarak azaltmış; 10 mg/kg dozu ise başarısız olmuştur (125). Amyloid β-

peptit (Aβ) ile oluşturulmuş Alzheimer hastalığı modelinde, sıçanlara içme suyu içinde 

% 0,5 konsantrasyonlarındaki yeşil çay polifenol ekstresinin 26 hafta boyunca 

uygulanmasının, lipid peroksidasyonu ve reaktif oksijen türlerini azaltıp antioksidan 

savunma mekanizmasını arttırarak bilişsel işlevleri geliştirdiği bildirilmiştir (24). 

Sıçanlar üzerinde yapılan bir araştırmada 6-OHDA toksisitesine karşı yeşil çay 

polifenollerinin (1 hafta ön tedavi olarak 150 mg/kg ve 450 mg/kg gavaj yolu ile 

uygulama yapılmıştır) koruyucu etki oluşturduğu gösterilmiştir (29). Hücre kültürü 

çalışmalarında da yeşil çay kateşinlerinin 6-OHDA, MPTP ve amyloid β-peptide (Aβ) 

ile  oluşturulan nöron kaybını önlediği bildirilmiştir (25, 92, 127). Nöroblastoma SH-

SY5Y hücre kültürleri üzerinde yapılan bir araştırmada 6-OHDA toksisitesine karşı 

yeşil çay polifenollerinin (200 µM), reaktif oksijen ve nitrojen türlerini temizleyici etki 

göstererek koruyucu etki oluşturduğu bildirilmiştir (91). Striatum hücre kültürleri 

üzerinde yapılan bir araştırma ise EGCG (0.1, 1, 10 µM)’ın, rotenon toksisitesini nitrik 

oksit oluşumunu engelleyerek önlediğini göstermiştir (33). Bir araştırmada, gerbil 

üzerinde yapılan ön çalışmada % 2 yeşil çay polifenolik ekstresi içeren içme suyu 

diyareye ve kilo kaybına sebep olmuştur (128). Bu nedenle iskemi/reperfüzyon ile 

oluşturulmuş beyin hasarı modelinde sıçanlarda beyin hasarı oluşturulmadan önce 3 

hafta boyunca sıçanlara % 0,5 (mg/ml) yeşil çay polifenolik ekstresi içeren içme suyu 

verilmiştir (128). Bu araştırmanın sonucunda yeşil çay polifenolleriyle ön tedavinin 

iskemi/reperfüzyon ile oluşturulmuş beyin hasarını önlediği gösterilmiştir (128). 

Amerika’da yapılan bir araştırma günde en az 2 bardak çay içmenin Parkinson 

hastalığı riskini azalttığını göstermiştir (129). Japonya’da yaşlılar üzerinde yapılan bir 

klinik araştırmanın sonucunda günde en az 2 bardak yeşil çay içmenin kognitif 

bozukluğun prevalansını düşürdüğü görülmüştür (130). Finlandiya’da yapılmış olan 

uzun zamanlı bir klinik araştırmanın sonucu, günde en az 3 bardak çay tüketenlerde 

Parkinson hastalığı riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir (131). Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Asya’da yürütülmüş olan uzun zamanlı bir klinik araştırmanın sonucu da çay 

tüketiminin Parkinson hastalığına karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir (132). Hem 

in vitro koşullarda hem in vivo hayvan deneylerinde hem de çeşitli klinik araştırmalarda 

yeşil çay polifenollerinin Parkinson hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğuna dair 

önemli ipuçları elde edilmiş olması, araştırmacıları daha fazla çalışma yapmak 
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konusunda teşvik etmiştir. Yeşil çay polifenollerinin Parkinson hastaları üzerindeki 

etkilerini araştırmayı hedefleyen Çin, Beijing’deki Xuanwu hastanesininin yürüttüğü bir 

faz II klinik araştırma 2006 yılında başlamış olup halen devam etmektedir (133).        

Görüldüğü üzere yeşil çay polifenolleri, C vitamini ve R-apomorfin gibi 

antioksidanlarla benzer olarak düşük dozlarda antioksidan, yüksek konsantrasyonlarda 

ise prooksidan özelliğe sahiptir (21). Bunun sebebinin, yeşil çay polifenolleri gibi bazı 

diğer antioksidanların antiproliferatif ve kemopreventif özellik göstermelerine bağlı 

olduğu düşünülmektedir (21). Çay polifenolerinin kemopreventif etkilerini, 

karsinojenlere doğrudan bağlanarak UDP-glukuronozil transferaz gibi faz II enzimlerini 

indükleyip heterosiklik amin oluşumunu inhibe ederek gösterdikleri ileri sürülmüştür 

(21). Yeşil çay kateşinlerinden EGCG’ın kanser hücrelerine özgül apoptozis oluşturarak 

kemopreventif etki gösterdiği bulunmuştur (97). Ayrıca hücre döngüsü arresti 

indüksiyonu, transkripsiyon faktörleri olan NF-κB ve AP-1 inhibisyonu, protein kinaz 

etkinliğinde azalma ve c-jun mRNA ekspresyonu gibi moleküler mekanizmaların da 

çayın etkilerinden sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (97, 134).   

Bu nedenlerle yeşil çay polifenolleri ile nöron koruyucu tedavinin etkili dozunu 

ve süresini belirleyebilmek için araştırmalar devam etmektedir.  

 Parkinson hastalığının patolojisi göz önünde bulundurulduğunda antioksidan 

tedavisinin, oksidatif strese karşı koruyucu etki gösterebileceği düşünülmektedir. 

Parkinson hastalığının kontrolünde antioksidan tedavisi bugüne kadar sınırlı kullanılmış 

olsa da mevcut bulgular bu stratejinin faydalı olabileceğini göstermektedir (91).      

Parkinson hastalığının tedavisinin yalnızca semptomatik tedavi ile sınırlanmış olması 

araştırmacıları hastalığın kökenine gidip çeşitli nöron koruyucu mekanizmaları 

denemeye teşvik etmektedir. 

2.8. Parkinson Hastalığının Tedavisi 

Parkinson hastalarının striatumunda dopaminerjik – kolinerjik dengenin, 

kolinerjik tarafa doğru bozulmuş olması, hastalığın ilaçla tedavisinde dopaminerjik 

etkinliği arttıran ilaçların veya merkezi sinir sistemine girebilen ve striatumdaki 

kolinerjik etkinliği azaltan antikolinerjik ilaçların ya da bunların kombinasyonlarının 

kullanılmasına önem kazandırmıştır. Ayrıca Parkinson hastalığının ileri safhalarının 

tedavisinde cerrahi yöntemlerden de yararlanılmaktadır. 
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2.8.1. Levodopa 

Parkinson hastalığının başlıca tedavisi farmakolojik replasman (yerine koyma) 

yani kaybedilen dopaminin yerine koyulması esasına dayanmaktadır. Bu amaçla 

dopaminerjik etkinliği arttıran ve  dopamin sentez zincirinde dopaminin prekürsörü olan 

levodopa, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında terapötik değeri 

en yüksek olan ilaçtır. Dopamin dolaşıma katıldıktan sonra beyne geçemediği halde, 

levodopa kan beyin engelini aşar ve bazal gangliyonlardaki dopaminerjik sinir uçları 

tarafından içeri alınır (uptake). Levodopa barsak çeperi ve karaciğerden geçişi sırasında 

dopamine dönüştürülür ve sistemik dolaşıma geçebilen miktarın büyük bir kısmı 

periferdeki noradrenerjik sinir uçları tarafından alınır. Bundan dolayı uygulanan dozun 

ancak çok az bir kısmı (% 1-3’ü) kan beyin engelini aşıp beyne nüfuz etmek ve santral 

etki yapmak olanağını bulur. Levodopanın satral etkisi periferik reseptörlerin 

doymasından sonra belirgin hale gelebildiğinden, haftalarca hatta aylarca süren 

tedaviden sonra belirginleşir. Bu durum nedeniyle tek başına yüksek dozda kullanılan 

levodopanın yan tesirlerinin oluşması, dozun hastalık belirtilerini tamamiyle düzeltecek 

düzeye kadar çıkarılmasına engel olur. Böylece levodopa ile birlikte ona yardımcı 

olarak bromokriptin gibi dopaminerjik agonistleri, selejilini veya antikolinerjk ilaçları 

vermek faydalı olabilir. Levodopaya bağlı istem dışı hareketler olan diskinezinin ortaya 

çıkması dozun daha fazla arttırılmaması gerektiğini haber veren iyi bir göstergedir. 

Levodopanın periferde yıkılmasını azaltmak ve böylece merkezi sinir sistemine daha 

yüksek oranda girmesini sağlamak için, kan beyin engelini aşamayan ve periferik 

adrenerjik sinir uçları ile karaciğerde ve diğer yerlerde bulunan aromatik L-amino asit 

dekarboksilaz (dopa dekarboksilaz, levodopayı dopamine dönüştüren enzim) enzimini 

inhibe eden karbidopa (L-alfa metil dopa hidrazin) ve benserazid adlı ilaçlar levodopa 

ile sırasıyla ko-kareldopa ve ko-beneldopa adlı kombine müstahzarlar halinde 

kullanılmaktadır. Bu kombinasyonlar sayesinde beyne geçen levodopa oranı artar (% 5-

10’a çıkar), daha düşük levodopa dozu (olağan dozun 1/4’ü) ile daha kısa sürede (birkaç 

gün içinde) etki elde edilir ve ayrıca periferik istenmeyen etkilerin ortadan kalkması 

sağlanabilir (2).  

Levodopanın en sık görülen istenmeyen etkileri diskinezi, emetik etki, 

ortostatik hipotansiyon, aritmiler, doz yanıtında dalgalanmalar (doz sonu akinezisi, on-

off olayı), psişik ve psikiyatrik etkiler. Doza bağlı olarak oluşan diskineziler, genellikle 

en az iki aylık bir tedaviden sonra ortaya çıkar. Bu diskinezileri azaltmak için levodopa 
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dozunu azaltmak Parkinson belirilerinin tekrar ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Dopa dekarboksilaz inhibitörleri bu diskinezileri azaltmaz; beyinde daha fazla dopamin 

oluşmasına neden olduklarından aksine arttırabilirler. Emetik etki dopa dekarboksilaz 

inhibitörleri ile ya da kan beyin engelini aşamayan bir dopamin antagonisti olan 

domperidon ile önlenebilir. Ortostatik hipotansiyona karşı zamanla tolerans gelişir ve 

giderek hafifler. Aritmiler dopa dekarboksilaz inhibitörleri ile önlenebilir. Doz sonu 

akinezisi ya da doz sonu kötüleşmesi olarak bilinen olay her bir levodopa dozunun 

etkinlik süresinin (3-4 saat) sonuna doğru, ilacın plazma düzeyinin düşme döneminde 

düzenli bir şekilde, hastalık belirtilerinin geri dönmesinden ibarettir. Hastalık ilerledikçe 

her bir dozdan sona daha erken ortaya çıkar. Önlenebilmesi için levodopanın daha 

düşük dozda ve daha kısa aralıklarla verilmesi yoluna gidilebilir. On-off (artış-düşüş) 

olayı her gün genellikle belirsiz zamanlarda bir veya birkaç kez veya daha seyrek olarak 

birkaç günde bir, tedavinin sürdürülmesine karşın ilacın etkililiğinin kısa bir süre için 

(birkaç dakikadan birkaç saate kadar) düşmesi veya hemen kaybolması ile kendini 

gösterir. Önlenebilmesi için levodopa dozunun azaltılıp doz aralığının kısaltılması, 

ilacın bir süre kesilmesi, levodopanın dopa dekarboksilaz inhibitörleri ile birlikte 

kullanılması, tedaviye yardımcı olarak antikolinerjik ilaçlar, selejilin veya bromokriptin 

ya da benzeri bir dopaminerjik agonist ya da amantadinin ilave edilmesi gibi önlemlere 

başvurulabilir. Düşük protein diyeti uygulaması barsaktan levodopa emilimini 

arttırabileceğinden yararlı olabilir. Psişik ve psikiyatrik istenmeyen etkiler (uykusuzluk, 

öfori, mani, halüsinasyonlar, paranoid davranış, anksiyete, kabus, seksüel arzuda artış), 

striatal dopamin reseptörlerine daha az affinite gösteren dopamin antagonistleri olan 

klozapin, olanzapin ketiapin ve isperidon gibi atipik nöroleptik ilaçlarla azaltılabilir. 

Ayrıca levodopa tedavisi sırasında ciltte geçici sıcak basması (flushing) sıkça 

bildirilmiştir. Nadiren bildirilmiş olan istenmeyen etkiler ise şunlardır: Midriyazis, dar 

açılı glokomda glokom krizi, Coombs testinin (antikor tarama testi) pozitifleşmesi, 

salya ve diğer dış salgılar ile idrarın kahverengiye dönmesi, serum üre azotunun, serum 

hepatik transaminazlarının, alkalin fosfataz ve bilirubin düzeyinin yükselmesi (2).  

Levodopa şu hastalıkların varlığında kontrendikedir: Psikozlar, dar açılı 

glokom, aktif peptik ülser, malign melanom (levodopa melaninin öncülüdür), tanı 

koyulmamış kuşkulu cilt lezyonları, göreceli olarak kalp hastalıkları (2).  
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Levodopa şu ilaçlar ile etkileşim göstermektedir: Piridoksin içeren 

multivitaminler (piridoksin levodopanın periferde dekarboksilasyonunu arttırarak 

santral etkisini azaltır; dopa dekarboksilaz ile kombine müstahzarların etkisini 

azaltamaz), monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri (hipertansif kriz ve hiperpireksi 

riski), metildopa (dopa dekarboksilazı inhibe eden bir antihipertansif ilaç olan metildopa 

ile kombine edildiğinde birlikte alınan levodopa dozunu yarı yarıya azaltmak ve 

levodopanın etkisini potansiyalize etmek mümkündür ancak istenmeyen etkiler de 

artar), rezerpin ve dopamin reseptörlerini bloke eden ilaçlar olan nöroleptikler 

(levodopanın santral etkilerini antagonize ederler ve hastalık belirtilerinin yeniden 

ortaya çıkmasına sebp olurlar), antikolinerjik ilaçlar (mide boşalmasını 

geciktirdiklerinden levodopanın barsaktan emilimini geciktirirler ve biyoyararlanımını 

azaltabilirler) (2).  

Levodopa ile yıllarca tedavi gören hastalarda yapılan incelemeler, tedavinin ilk 

iki yılında ilacın etkililiğinin güçlü olduğunu, daha sonra terapötik etkililiğin giderek 

azaldığını ve 3-5 yıllık uygulama sonunda kaybolduğunu ve hastalık belirtilerinin geri 

döndüğünü göstermektedir. Bu durum esas olarak, ilerleyici nitelikte olan Parkinson 

hastalığının altında yatan başlıca patalojik bozukluk olan dopaminerjik nöron yıkımının 

zamanla ilerlemesine ve nigrostriatal nöronların tümünün veya tüme yakın bir kısmının 

kaybolmasına bağlanmaktadır (2). 

2.8.2. Dopamin Reseptör Agonistleri 

Dopamin D2 reseptörlerini güçlü bir şekilde etkinleştiren ve bir kısmı ergot 

alkaloidi türevi olan ilaçlardır (ergolinler). Gravimetrik etki güçleri levodopaya ve 

amantadine göre çok yüksektir; böylece günlük dozları genellikle levodopanınkinin 

1/100’ünden daha azdır (2).  

Hastalığın başlangıcında ilaçla tedaviye başlanılması düşünüldüğünde genellikle 

dopamin agonistleri levodopaya tercih edilir. İlerlemiş olgularda ise levodopaya 

yardımcı olarak onunla birlikte kullanılırlar. Hastadaki motor bozuklukları düzeltici 

etkileri levodopaya kıyasla daha düşüktür. Motor işlevlerle ilgili istenmeyen etkileri 

daha az olmasına rağmen psişik ve psikiyatrik istenmeyen etkileri daha sık ortaya çıkar.  

Parkinson hastalığında kullanılan ergot türevi dopamin reseptör agonistleri uzun 

süre kullanıldıklarında akciğer, perikard ve retroperitoneal alanda fibrozise neden 

olurlar. Buna bağlı olarak akciğer ve kalpte işlev bozuklukları, göğüs ağrısı, sürekli 
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öksürük, kalp yetmezliği, karın ağrısı ve karında duyarlık meydana gelebilir. Ergot 

türevi olmayan dopamin reseptör agonistleri fibrozise neden olmazlar. Dopamin 

reseptör agonistlerine bağlı olarak (özellikle pramipeksol ve ropinirol ile, bazen ko-

kareldopa ve ko-beneldopa ile) oluşan ortak istenmeyen etki, seyrek görülen ani gelen 

uyku hali (letarji) veya uykuya dalmadır; ne zaman geleceği belli olmadığı için araba 

sürmek ya da dikkat gerektiren işlerle uğraşmak durumunda çok dikkatli olunmalıdır 

(2).  

Bromokriptin mezilat ergot türevi dopamin reseptör agonistlerinin tedaviye ilk 

girenidir. Yalnızca levodopa ya da ko-kareldopa ya da ko-beneldopa tedavisi gören 

fakat yanıtta dalgalanmalar oluşan hastalarda bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır. 

Bromokriptin etkisini sinir ucundan salıverilen dopaminin etkinliğini arttırmak veya 

sadece dopamin D2 reseptörlerini etkinleştirmek suretiyle gösterir; etkisini tam olarak 

yapabilmesi için endojen dopaminle D1 reseptörlerinin de aynı zamanda 

etkinleştirilmesi gerekir. İlerlemiş olgularda stiratal dopamin düzeyinin ileri derecede 

azalmış olması tek başına kullanılan bromokriptinin terapötik etkililiğini zayıflatır (2). 

Tüm dopamin agonistleriyle tedavinin ilk günlerinde istenmeyen etki olarak 

oluşan emetik etki ve hipotansif etkiye karşı zamanla tolerans gelişir. Ayrıca 

bromokriptinin hepatotoksik istenmeyen etki potansiyeli mevcuttur (2).  

Bir diğer dopamin reseptör agonisti olan lizurid, dopamin D2 reseptörlerini 

güçlü, D1 reseptörlerini ise daha zayıf bir şekilde olmak üzere ayrıca serotonin 5-HT1 

ve 5-HT2 reseptörlerini de etkinleştirir. Hipofiz tümöründe, gebelikte ve emzirme 

döneminde kontrendikedir (2).    

Diğer ergot türevi dopamin reseptör agonistleri pergolid mezilat, kabergolin, 

ropinirol ve pramipeksoldur (2).  

Tüm dopamin reseptör agonistleri Parkinson hastalığının tedavisinde tek 

başlarına ya da daha çok levodopa ile birlikte kullanılırlar.  

Levodopa ve dopamin reseptör agonistleriyle tadaviye düşük dozlarla 

başlanmalıdır, genellikle en az 1 haftalık aralarla doz alınan yanıta göre giderek 

arttırılır. Tedavi kesileceği zaman doz en az 1 hafta boyunca azaltılarak kesilmeli, 

birden kesilmemelidir.  
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Levodopa ve diğer dopaminerjik agonist ilaçlar, çeşitli ilaçların (başlıca 

nöroleptikler olmak üzere) yaptığı ekstrapiramidal bozuklukların ya da parkinsonizmin 

tedavisinde kullanılmazlar (bu durumlarda santral antikolinerjik ilaçlar parenteral veya 

ağızdan kullanılır) (2).  

2.8.3. Amantadin 

Amantadin terapötik etkisini başlıca dopaminerjik sinir uçlarından dopamin 

salıverilmesini arttırmak ve onun geri alımını (re-uptakeini) inhibe etmek suretiyle 

gösterir. Ayrıca glutamat NMDA (N-metil D-aspartat) reseptörleri üzerinde kompetitif 

olmayan antagonist etki yapar; bu etkisinin antiparkinson etkinliğe ve özellikle 

diskinezileri azaltıcı tesirine katkısının olabileceği ileri sürülmüştür. Tek başına 

terapötik etkililiği düşük olduğu için levodopa kombinasyonu ile (özellikle levodopanın 

oluşturduğu on-off istenmeyen etkisine karşı) ya da antikolinerjik ilaçlarla birlikte, 

onlara yardımcı olarak kullanılmaktadır (2).  

2.8.4. Apomorfin 

Apomorfin, güçlü bir dopamin D1 ve D2 reseptör stimülanı olmasına karşın, 

yüksek dozda ıklıkla emezis yapması nedeniyle Parkinson hastalığında ancak ilerlemiş 

olgularda uzman gözetimi altında kullanılır (levodopa kombinasyonu veya dopamin 

reseptör agonistlerine cevap vermeyen inatçı düşüş (off) epizodları gösteren hastalar 

gibi) (2). 

2.8.5. Selejilin 

Selejilin, MAO B enziminin selektif ve geri dönüşsüz inhibitörüdür. Selejilinin 

MAO B’yi inhibe etmesi oksidatif stres faktörleri olan hidrojen peroksit ve glutatyon 

disülfür oluşumunu yavaşlatır ve oksidatif stresi azaltır. Ancak selejilin ilerlemiş 

olgularda yeterince etkili değildir (2).  

Parkinson hastalarının başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş 

olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılmaktadır. Levodopa veya ko-kareldopa 

veya ko-beneldopa tedavisine eklendiği takdirde onların etki süresini uzatır. On-off 

olaylarının sıklığı ve şiddetini azaltır; doz son akinezisini hafifletir. Bu etkileri beyinde 

levodopadan oluşan dopamin düzeyini yüksek tutmasına bağlıdır. Ancak böyle bir 

kombinasyon kan basıncında yükselme yapabilmektedir (2).  
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Selejilin, görece sık istenmeyen etki oluşturur, bu istenmeyen etkiler şunlardır: 

Bulantı, ağız kuruluğu, postural hipotansiyon, diskinezide artma, uykusuzluk, 

konfüzyon, halüsinasyonlar, ajitasyon, canlı rüyalar, işeme güçlüğü (2).  

2.8.6. Entakapon 

Entakapon, beyin ve periferdeki dopamini metabolize eden enzim olan katekol-

o-metil transferaz (KOMT) enziminin selektif inhibitörüdür. Levodopa+dopa 

dekarboksilaz inhibitörü kombinasyonu verilmekte olan, buna karşın stabilize 

edilemeyen ve doz sonu akinezisi gösteren hastalarda kombinasyonla birlikte kullanılır 

(2).  

Entakapon ile bildirilen istenmeyen etkiler şunlardır: Bulantı, kusma, diyare, 

konstipasyon, diskinezi, sersemlik, ağız kuruluğu (2).  

KOMT inhibitörü diğer bir ilaç olan tolkapon, hepatotoksik olması nedeniyle 

terk edilmiştir (2).  

2.8.7. Santral Etkili Antikolinerjik İlaçlar 

Santral etkili antikolinerjik ilaçlar, striatumdaki kolinerjik kavşaklarda 

muskarinik tipteki asetilkolin reseptörlerini bloke ederek asetilkolinin etkililiğini 

azaltırlar. Böylece Parkinson hastalığı patogenezinin temelini teşkil eden striatumdaki 

kolinerjik etkinliğin dopaminerjik sistemin zayıflaması üzerine ortaya çıkan 

egemenliğini azaltırlar.  

Rijiditeyi ve tremoru azaltmada, bradikinezi üzerinde olduğundan daha 

etkilidirler. Siyaloreyi (salya akmasını) da düzeltici etkileri vardır. Ancak antiparkinson 

etkileri levodopa ve dopamin reseptör antagonistlerininkine göre zayıftır. Ayrıca 

bellekle ilgili kolinerjik sistemi de antagonize etmelerine bağlı olarak belleği 

zayıflatabilmeleri nedeniyle idiyopatik Parkinson hastalığı tedavisinde pek tercih 

edilmezler. İstenmeyen etkilerinin diğer ilaçlarınkine göre daha selim oluşu nedeniyle, 

yalnızca başlangıç halindeki hafif Parkinson hastalığı olgularında ilk sırada kullanılan 

ilaçlardır (biperiden, triheksifenidil, benztropin mezilat, bornaprin hidroklorür, 

fenotiyazin türevi antikolinerjikler olan dietazin ve etopropazin, antihistaminik etkili 

antikolinerjikler olan difenhidramin, orfenadrin ve klorfenoksamin) (2).  

Başlıca kullanılış yerleri nöroleptik ilaçların ve diğer antidopaminerjik ilaçların 

yaptığı distoni ve diğer ekstrapiramidal bozuklukların tedavisidir; ancak tardif 
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diskineziye karşı etkisizdirler ve daha da kötüleştirebilirler. Merkezi sinir sistemine 

geçebilen kolinerjik ilaçların (nikotin, fizostigmin, organik fosfatlı insektisidler ve 

deneysel ilaçlar olan tremorin ile onun vücutta dönüştüğü etkin metaboliti olan 

oksotremorin gibi) insanlarda ve deney hayvanlarında yaptığı tremorları etkin bir 

şekilde antagonize ederler (2). 

Antikolinerjik ilaçların başlıca istenmeyen etkileri şunlardır: Periferik 

istenmeyen etkileri siklopleji nedeniyle görme bulanıklığı, midriyazis nedeniyle ışıkta 

göz kamaşmaması, göz içi basıncı artması (bu nedenle glokomda kontrendikedir), ağız 

ve boğaz kuruluğu, anhidroz, konstipasyon, idrar retansiyonu; santral istenmeyen 

etkileri ataksi, dizartri, hipertermi, amnezi, ajitasyon, konfüzyon, delüzyon, ayrıca öfori 

ve vizüel halüsinasyonlara neden olmalarından dolayı seyrek de olsa biperiden, 

triheksifenidil, benztropin ve orfenadrinin kötüye kullanıldığı ve bu ilaçların bağımlılık 

oluşturduğu bildirilmiştir (2). 

2.8.8. Diğer İlaçlar 

Trisiklik antidepresanlar, tek başlarına yüksek dozda kullanıldıklarında 

Parkinson hastalığı belirtilerine benzer istenmeyen etkilere neden olabilmelerine karşın 

leodopa veya antikolinerjik ilaçlarla birlikte düşük dozda kullanıldıklarında bu ilaçların 

terapötik etkilerini arttırırlar. Antiparkinson etkileri, esas olarak antikolinerjik etkilerine 

bağlıdır (2).  

2.8.9. Parkinson Hastalığının Tedavisinde Cerrahi Yöntemler 

Talamus üzerinde stereotaksik cerrahi girişimle Parkinson belirtileri 

giderilebilmektedir. Cerrahi girişim esas itibariyle tek taraflı tremor ve rijidite gösteren 

ve ilaçla tedaviye yanıt vermeyen olgularda gerekli olabilmektedir. 

Son zamanlarda aborsiyon olgularından sağlanan fetüsün (homolog) ventral 

substantia nigrayı içeren mezensefalon dokusunun veya hastanın (otolog) adrenal 

medulla dokusunun putamene veya lateral ventrikül içinde nukleus kaudatusa 

transplantasyonu yapılmıştır. Lokal dopamin düzeyini yükseltmeye yönelik olan bu 

tedavi yaklaşımının başarısı tartışmalıdır. Motor işlevde kısmi bir düzelme yapmakta ise 

de kullanılan ilaç dozunda azaltmaya olanak vermemekte ve postoperatif morbidite 

yüksek olmaktadır. Eğer yarar sağlamışsa bu kısa süreli olmaktadır (2).  
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İleri dönemdeki hastalarda pallidotomi (termokoagülasyon yapılarak) veya 

subtalamik nukleus ve nucleus ventralis intermedius thalaminin 100 Herz üstünde bir 

frekansla elektriksel akımla stimülasyonu gibi cerrahi girişimler de başarılı sonuçlar 

vermektedir. Bu cerrahi yöntemler bugün talamotominin yerini almıştır (2).  

Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan 

bütün ilaçlar alındıkları sürece hastalık belirtilerinde düzelme yapabilirler, tedavi 

kesildikten bir süre sonra ise hastalık belirtileri yeniden belirir (palyatif tedavi 

sağlarlar). Bu nedenle hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve hastalığın altında yatan 

patolojik sorunun ya da sorunların tedavi  edilmesi yönündeki tedavi araştırmaları 

devam etmektedir. Parkinson hastalığınin henüz kanıtlanmış bir nöron koruyucu 

tedavisi bulunmasa da yapılan çalışmaların sonuçları umut vericidir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Deney Hayvanları: 

Çalışmada İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde üretilen 

200-250 g ağırlığında 40 adet erkek Sprague Dawley sıçan kullanıldı. Sıçanlar, 5 tanesi 

bir kafeste olmak üzere, polipropilen hijyenik kafeslerde, ısısı 21-23oC  olan ve doğal 

aydınlatmanın bulunduğu laboratuvar koşullarında barındırıldı. Çalışma süresince yem 

ve su alımı serbest bırakıldı. Bu çalışmanın etik kurul ilkelerine uygun olduğu, İstanbul 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı’nın 30/03/2009 tarihli 

toplantısında 35 sayılı kararla onaylanmıştır. 

3.2. Kullanılan Kimyasal Madde ve İlaçlar: 

Rotenon (Sigma-Aldrich, R8875, Rotenone ≥ % 95) ve yeşil çay polifenolik 

ekstresi (Sigma-Aldrich, P1204, Polyphenon 60 from green tea–toplam yeşil çay 

kateşinlerinin en az % 60’ını içerir), İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri’nin desteği ile Sigma Aldrich’den satın alındı. 

3.3. Kullanılan Malzeme ve Gereçler: 

Davranış testleri İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinir 

Bilim Ana Bilim Dalı laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Lokomotor aktivite aleti 

(MAY ACT 0804 Animal Activity Monitoring System - Commat) ve Rota Rot aleti 

(MAY RR 0903 Animal Rota Rod – Commat) ile diğer ufak ekipmanlar için İstanbul 

Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinir Bilim Ana Bilim Dalı 

laboratuvarlarından yararlanıldı. Çubuk testi aleti kendi imkanlarımız ile oluşturuldu. 

İmmünohistokimyasal inceleme için preparat hazırlanması ve boyama  işlemleri 

İstanbul Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı laboratuvarlarında 

gerçekleştirildi. Morfolojik yapılar Olympus BX40F4 markalı ışık mikroskobunda 

incelendi. 

3.4. Deney Grupları: 

Çalışma 08.12.2009 tarihinde başladı. 

Çalışmada 4 deney grubu yer aldı.  



 50

Grup 1: On sıçandan oluşan bu grup kontrol grubudur. Bu gruptaki sıçanlara deri altı 

yolu (s.c.) ile 1 ml/kg ay çiçeği yağı uygulandı ve normal içme suyu verildi. İçme suları 

hergün tazelendi. 

Grup 2: On sıçandan oluşan bu grup rotenon grubudur. Bu gruptaki sıçanlara 1 ml/kg 

ay çiçeği yağında emülsiyon haline getirilmiş 2 mg/kg rotenon s.c. uygulandı ve normal 

içme suyu verildi. İçme suları hergün tazelendi. 

Grup 3: On sıçandan oluşan bu grup yeşil çay grubudur. Bu gruptaki sıçanlara 2 hafta 

boyunca % 0,5'lik yeşil çay ekstresi içeren içme suyu verildi. İçme suları hergün 

tazelendi. İkinci haftanın sonundan itibaren, l ml/kg ayçiçeği yağı s.c. uygulandı.  

Grup 4: On sıçandan oluşan bu grup rotenon + yeşil çay grubudur. Bu gruptaki 

sıçanlara 2 hafta boyunca % 0,5'lik yeşil çay ekstresi içeren içme suyu verildi. İçme 

suları hergün tazelendi. İkinci haftanın sonundan itibaren, 1 ml/kg ay çiçeği yağında 

emülsiyon haline getirilmiş 2 mg/kg rotenon s.c. uygulandı. 

Yirmi sekiz günlük çalışma protokolünde ilaç uygulamaları 27 gün devam etti. 

Yapılan deneyde rotenon + yeşil çay grubuna rotenon enjeksiyonu ile yeşil çay 

ekstresi içeren içme suyu eş zamanlı uygulandığında hayvanların yeşil çay ekstresi 

içeren içme suyunu içmediği ve hayvanlarda genel düşkünlük hali oluştuğu görüldü. Bu 

nedenle yeni oluşturulan rotenon + yeşil çay grubundaki hayvanlara 2 hafta boyunca 

yeşil çay ekstresi içeren içme suyu verilerek ön tedavi yapıldı ve ikinci haftanın 

sonundan itibaren rotenon enjeksiyonuna başlandı ve sıçanlara yeşil çay ekstresi içeren 

içme suyu verilmeye devam edildi. 

3.5. Yapılan Ölçümler:  

Çalışmanın başlangıcında, çalışma başladıktan sonra düzenli olarak 7 günde bir 

ilaç uygulaması öncesi ve son ilaç uygulamasından 24 saat sonra davranış testleri 

yapıldı. 

3.5.1. Ağırlık Ölçümü:  

Çalışmanın başlangıcında ve ilaç uygulaması başladıktan sonra 7 gün ara ile 

davranış testleri yapılmadan önce sıçanların ağırlıkları ölçüldü. 

3.5.2. Genel Hareketlerin İzlenmesi:  

Parkinson gelişimini değerlendirmek için daha önceki çalışmalarda kullanılmış 

bir yöntem olan Ludolph hareket analizi skalasına göre sıçanların genel hareketlerinin 

durumu değerlendirildi (135). Çalışma başlamadan önce, çalışma başladıktan sonra 7 

gün ara ile her ilaç uygulaması öncesi ve son ilaç uygulamasından 24 saat sonra her 



 51

hayvanın davranışı değerlendirildi ve bu değere karşılık bir sayı aşağıdaki tabloya göre 

verildi. 

Tablo 3-1: Ludolph Hareket Analizi Skalası 

Davranış Sayı 

Normal davranış 0 

Arka bacaklardaki hafif bir aksaklıktan dolayı yer değiştirmede genel bir yavaşlama 1 

Hareketlerde düzensizlik ve yürüyüşte anormallikler 2 

Arka bacakta felç 3 

Ön ve arka bacaktaki felçten dolayı hareket etmede güçlük 4 

Sırt üstü yatma 5 

 

3.5.3. Lokomotor Aktivite  Ölçümü: 

Lokomotor aktivite aleti (MAY ACT 0804 Animal Activity Monitoring System 

- Commat) kullanılarak ölçüm yapıldı. Sıçanların şahlanma, gezinme, katettikleri 

mesafe ve sterotipik hareketleri ölçüldü.  

 

3.5.4. Katalepsi Ölçümü:  

Kataleptik davranışı değerlendirmek amacı ile daha önceki çalışmalarda 

kullanılmış bir yöntem olan çubuk testi ile ölçüm yapıldı (136). Çubuk testinde her bir 

sıçan ön ayaklarıyla, 9 cm yüksekliğindeki yere paralel olan yatay bir çubuğa (Şekil 3.1) 

yarı şahlanmış pozisyonda yerleştirildi ve kronometre çalıştırıldı. Sıçan çubuktaki 

ayaklarından birisini çektiği anda kronometre durduruldu ve bu süre kaydedildi. Çubuk 

testi için en uzun sürenin 180 saniye olmasına karar verildi (85).  
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Şekil 3-1: Çubuk testi 

 

3.5.5. Kas Etkinliğinin Ölçümü: 

Sıçanların kas etkinlikleri Rota Rot aleti (MAY RR 0903 Animal Rota Rod – 

Commat) kullanılarak ölçüldü. Önce alet hızı 20 rpm’e ayarlanarak ölçüm yapıldı. 

Ancak sıçanların alete uyum sağlamada zorluk çektikleri gözlemlendi ve alet hızı 10 

rpm’e düşürüldü. Sıçanların alete alışabilmeleri için 2 ön deneme yapıldı.  Sıçanların 

Rota Rot aletinde kaldıkları süre kaydedildi. Rota Rot aletinden hiç düşmeyen sıçanların 

en yüksek değer olan 120 saniye kaldıkları kabul edildi (85). 

3.6. İmmünohistokimyasal İnceleme: 

Davranış testleri tamamlandıktan sonra,  nöron hasarının morfolojik bulguları 

sıçan beyinlerinden alınan doku örneklerinde incelendi.  

Dokudan örnek alma işlemi sırasında oluşturulabilecek yöntem kusurlarını en 

aza indirgemek amacıyla, sıçanlarda deney periyodu tamamlandıktan sonra (son 

davranış testlerinden sonra) perfüzyon yöntemi uygulandı.  

Bu işlem, bir litrelik iki adet intravenöz serum şişesi ve bunlara bağlı üç yollu 

intravenöz kanülden (Caire klempli Venoset; 150 cm., 15 damla/ml) oluşan perfüzyon 
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aparatı ile gerçekleştirildi. İntravenöz serum şişeleri sıçanların perfüze edileceği 

tezgahın yaklaşık 120-125 cm yukarısına asılarak, şişelerden birisine % 0,9 sodyum 

klorür diğerine ise kakodilat tamponu içinde 0,05 M sodyum kakodilat içinde % 2,5’lik   

glutaraldehit konuldu (pH = 7,3-7,4). Üçlü vananın çıkışına, distal ucunda iğne bulunan 

(22 gauge), iç çapı 3,0 mm ve boyu 15-30 cm olan propilen bir boru bağlandı. 

Sıçanlara 150 U/kg intraperitoneal heparin verilerek 10 dakika süreyle etkisinin 

oluşması beklendi. Daha sonra intraperitoneal uygulanan 50 mg/kg tiyopental sodyum 

ile anestezi gerçekleştirildi. Anestezi sağlandıktan sonra sıçanların ekstremiteleri ve 

kuyrukları kesim panelleri üzerine geniş yapışkan bantlarla tespit edilerek, V kesi ile 

sternum kaldırılarak toraks boşluğu açıldı. Kalbin tepesinden iğne ile girilerek sol 

ventriküle sabitlendi.  Daha sonra sağ atriyum kesilerek üç yollu kanülden önce yaklaşık 

10 dakika süreyle % 0,9 NaCl verildi. Sağ atriyumdan akan sıvının berraklaştığı 

görüldüğünde kanülün vanası diğer girişe çevrilerek kakodilatlı tampon içinde % 2,5 

glutaraldehid çözeltisi 35 damla/15 saniye olacak şekilde verilmek suretiyle yaklaşık 25 

dakika süreyle perfüzyon tespiti gerçekleştirildi. Her sıçan için yaklaşık 300 ml tespit 

sıvısı kullanıldı.   

Tespit işleminden sonra sıçanların kafası kesilerek beyinler çıkarıldı ve 

kakodilatlı tampon içinde % 2,5 glutaraldehid çözeltisinde 24 saat bekletilerek tespit 

edildi.  

Işık mikroskopu için hazırlanan dokular rutin dehidratasyon işlemlerinden sonra 

parafin gömme ortamında bloklandı. Parkinson hastalığı beynin özellikle substantia 

nigra pars kompakta bölgesindeki nöron hasarı ile karakterize olduğundan, sıçan 

beyinlerinin substantia nigra pars kompakta bölgelerinden doku örnekleri alındı.  Bu 

amaçla parafin bloklarda Bregma’dan - 4,30 mm ile - 6,04 mm mesafeden (140) alınan 

3 µm’lik koronal kesitlerde TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated 

dUTP nick end-labeling) yöntemi kullanılarak immünohistokimyasal boyama 

gerçekleştirildi.  

3.6.1. TUNEL Yöntemi : 

Apoptotik sinyaller nükleus DNA’ları üzerinde kırıklar oluşturmaktadır. 

TUNEL yöntemi, DNA kırıklarının in situ olarak tanınmasını sağlayarak apoptozis 

varlığını saptayan bir yöntemdir. Bu tekniğin sonuçları ışık mikroskopuyla 

değerlendirilebilmektedir. Birçok araştırıcı tarafından TUNEL yöntemi apoptozisin 
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belirlenmesinde en çok tercih edilen ve kullanılan yöntemdir. Bu çalışmada GenScript, 

ABD firmasına ait,  L00290 seri numaralı “TUNEL Universal Apoptosis Detection Kit 

(Biotin-labeled POD)” kullanılmıştır.  

Apoptozis sürecinde açığa çıkan DNA parçacıklarının serbest 3'-OH uçlarına 

doğal ya da rekombinant Terminal Deoksinükleotidil Transferaz (TdT) aracılığıyla 

biotin ile işaretlenmiş ve işaretlenmemiş deoksinükleotidler eklenir. Daha sonra 

horseradish peroksidaz işaretli streptavidin (Streptavidin-HRP) konjugatı biotin ile 

işaretlenmiş nükleotidlere bağlanır. Bu biotin ile işaretlenmiş nükleotidler, peroksidaz 

substratı olan hidrojen peroksit ve  stabil bir kromojen olan 3,3’-Diaminobenzidin 

(DAB) ile tepkimeye girer, DNA kırığı bölgesinde çözünmeyen bir substrat 

oluşturularak tespit edilir.  

Parafin bloklardan ince kesitleri alınmış beyin dokularını içeren lamlar, 30 

dakika boyunca 60°C'lik etüvde bekletildikten sonra, oda ısısında iki kere beş dakika 

boyunca ksilen ile yıkanarak parafinden uzaklaştırıldı. Daha sonra birer kere sırasıyla   

% 100, % 95, % 90, % 80 ve % 70'lik etanol ile inkübasyonları yapılarak rehidrasyon 

sağlandı. Lamlar üç kere iki dakika boyunca PBS ile durulandı. Yıkama işleminden 

sonra, üzerlerine damlatılacak olan çözeltilerin akmasını önlemek amacıyla lamlardaki 

doku kesitlerinin etrafı suya dayanıklı kalem ile çizildi. Lamlardaki doku kesitleri 

üzerine 50 µl Proteinaz K çözeltisi (2 µl Proteinaz K + 98 µl PBS) damlatılarak oda 

ısısında 15-30 dakika inkübe edildi. PBS ile bir kere iki dakika boyunca durulandıktan 

sonra, permeabilizasyon çözeltisi (% 0,1 triton + % 0,1 sodyum sitrat) ile 10 dakika 

inkübe edilip tekrar üç kere iki dakika boyunca PBS (Phosphate Buffer Saline) ile 

durulandı. Lamlar endojen peroksidazların etkisizleşmesine (inaktivasyonuna) yönelik 

olarak, bloklama çözeltisi (metanol içinde % 3 H2O2) ile oda ısısında 10 dakika inkübe 

edildi. Tekrar üç kere iki dakika boyunca PBS ile durulanan lamlardan pozitif kontrol 

uygulanacak olan lamın etrafı kurulandıktan sonra üzerine 100 µl DNAaz I çözeltisi 

damlatılarak 10 dakika boyunca oda ısısında inkübe edildi. Tüm lamların etrafı 

kurulandıktan sonra üzerlerine 50 µl TUNEL reaksiyon karışımı (45 µl eşitleme 

tamponu + 1 µl biotin-11-dUTP + 4 µl TdT)   damlatılıp üzerleri lamel ile kapatılarak, 

37°C’de nemli ve karanlık bir ortamda 60 dakika boyunca inkübe edildi. Üç kere iki 

dakika boyunca PBS ile durulanan lamların etrafı kurulandıktan sonra üzerlerine 50 µl 

Strepravidin-HRP çözeltisi (99,5 µl PBS içinde 0,5 µl Streptavidin-HRP)  damlatılıp 
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üzerleri lamel ile kapatılarak, 37°C’de nemli ve karanlık bir ortamda 30 dakika boyunca 

inkübe edildi. Üç kere iki dakika boyunca PBS ile durulanan lamların etrafı 

kurulandıktan sonra üzerlerine 50 µl–100 µl   DAB substratı (94 µl PBS içinde 5 µl 10 

mg/ml DAB tamponu + 1 µl % 30 H2O2) damlatılarak oda sıcaklığında 10 dakika 

boyunca inkübe edildikten sonra distile su ile yıkandı. Hematoksilen (Mayer) içinde 1 

dakika inkübe edilip boyanması sağlanan kesitler önce distile suya sonra dehidrasyon 

sağlamak için sırasıyla % 70, % 80, % 90, % 95 ve % 100’lük etanole daldırılıp 

çıkarıldı ve ksilende 2 kez 5’er dakika bekletildikten sonra kesitlerin üzerine kapatıcı 

madde (vision mount) damlatılarak lamel ile kapatıldı ve kuruduktan sonra ışık 

mikroskopu altında incelendi.  

 

3.7. İstatistiksel Değerlendirme: 

Deneyden elde edilen sonuçlar tekrarlı ölçümlerle varyans analizi (Repeated 

Measures – iki yönlü ANOVA) ve ardından “post hoc test” olarak Tukey testi 

kullanılarak değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Ağırlık Ölçümlerinin Sonuçları 

Bütün gruplardaki sıçanların ağırlıklarının deney süresince birbirleri ile ve 

zamana göre karşılaştırılmasının istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği Şekil 4.1’de 

görülmektedir. 

Tüm deney gruplarında sıçanların ağırlığının 15. güne kadar giderek arttığı 

görüldü. Bu artış kontrol grubunda ve yeşil çay grubunda 28. güne kadar devam etti. 

Rotenon grubundaki sıçanların ağırlığı 8. günden itibaren, rotenon + yeşil çay 

grubundaki  sıçanların ağırlığı ise rotenon enjeksiyonuna başlanıldığı günden (15. 

günden) itibaren azalmaya başladı. Rotenon grubundaki sıçanların ağırlıkları deneyin 

15. gününde kontrol (p<0,05) ve yeşil çay (p<0,005) gruplarındaki sıçanların 

ağırlıklarına göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha azdı. Rotenon grubundaki 

sıçanların ağırlıkları deneyin 22. ve 28. (deneyin son günü) günlerinde de kontrol 

(p<0,0001) ve yeşil çay (p<0,0001) gruplarındaki sıçanların ağırlıklarına göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha azdı. Rotenon + yeşil çay  grubundaki  sıçanların 

ağırlıkları deneyin 22. günü  (rotenon enjeksiyonuna başlandıktan 1 hafta sonra) kontrol 

(p<0,005) ve yeşil çay (p<0,001) gruplarındaki sıçanların ağırlıklarına göre istatistiksel 

açıdan anlamlı olarak daha azdı. Deneyin son günü  rotenon + yeşil çay  grubundaki  

sıçanların ağırlıkları, kontrol (p<0,0001) ve yeşil çay (p<0,0001) gruplarındaki 

sıçanların ağırlıklarına göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha az olduğu belirlendi.  
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Şekil 4-1: Sıçanların ağırlık değişimleri. 

RM ANOVA, F(0,52,12)=12,78, p<0,01 

ap<0,05, bp<0,005,  cp<0,0001 kontol grubuna göre, Tukey testi 

dp<0,005,  ep<0,001, fp<0,0001 yeşil çay grubuna göre, Tukey testi 

 

4.2. İçme Suyu Tüketimi 

Beş sıçan içeren 2 kafesten oluşan her bir deney grubu için 250 ml hacimli, cam 

suluklar kullanıldı. Polifenollerin antioksidan özellikte olmaları ve bu nedenle ışıktan 

etkilenebilecekleri düşünülerek, yeşil çay polifenolik ekstresi içeren içme sularını içeren 

suluklar, aluminyum folyo ile kaplandı. İçme suları hergün tazelendi ve her kafeste 

kalan içme suyu miktarı ölçülüp kaydedildi. Kontrol grubu ve yeşil çay grubunda 

zamana göre içme suyu miktarlarında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Rotenon 

grubunda sıçanların genel hareketleri bozulmaya başladıkça tükettikleri su miktarı da 
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azalmaya başladı. Rotenon + yeşil çay grubunda, rotenon enjeksiyonuna başlanana 

kadar (2 hafta boyunca) içme suyu miktarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak 

rotenon enjeksiyonuna başlanıldığı günden itibaren sıçanların yeşil çay polifenolik 

ekstresi içeren içme sularını tüketme miktarlarının giderek azaldığı gözlendi.    

Bütün gruplardaki sıçanların deney süresince tükettikleri ortalama içme suyu 

miktarı Şekil 4.2’de görülmektedir.  
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Şekil 4-2: Sıçanların tükettikleri ortalama içme suyu miktarları (ml). 

Her bir sıçanın tükettiği içme suyu miktarı, kafeslerdeki sıçanların birim ağırlığı başına düşen içme suyu miktarı sıçan 
ağırlığı ile çarpılarak bulunmuştur. 
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Şekil 4-3: Sıçanların günlük aldıkları ortalama yeşil çay miktarları (mg). 

Sıçanların günlk tükettikleri su miktarından yola çıkarak hesaplanmıştır. 

 

4.3. Ludolph Hareket Analizi Sonuçları 

Bütün gruplardaki sıçanların Ludolph Hareket Analizi (genel hareketlerin 

değerlendirilmesi) sonuçlarının deney süresince birbirleri ile ve zamana göre 

karşılaştırılmasının istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği Şekil 4.3’de 

görülmektedir.  

Rotenon grubunda, rotenon enjeksiyonunun 8. gününden itibaren tüm sıçanların 

hareketlerinde yavaşlama gözlemlendi.  Bu yavaşlama 15. günden itibaren tüm 

sıçanların arka ayaklarındaki bozuklukların sebep olduğu düzensiz hareketler ve 

yürüyüş bozukluğuna dönüştü. Yirmi üçüncü gün 3 sıçan ön ve arka ayaklarındaki 

felçten dolayı sürekli uzanma haline geçip yeme ve suya ulaşamayarak 4 gün sonra 

öldü. Çalışmanın son günü rotenon grubundaki bir sıçan sürekli uzanma halindeydi, bir 

sıçanın ön ve arka ayaklarında felç oluşmuştu, iki sıçanın sadece arka ayağında felç 

oluşmuştu, diğer 3 sıçanda ise düzensiz hareketler ve yürüme bozukluğu  vardı.  

Rotenon + yeşil çay grubunda, rotenon enjeksiyonuna başlandıktan sonraki 4. 

gün bir sıçanın ön ve arka uzuvlarında felç oluştu ve sıçanda solunum zorluğu meydana 

geldi; 3 gün sonra bu sıçan öldü. Aynı gruptaki bir başka sıçanda, rotenon 
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enjeksiyonuna başlandıktan sonraki 8. gün benzer bulgular meydana geldi ve ertesi gün 

bu sıçan öldü. Rotenon + yeşil çay grubunda, rotenon enjeksiyonuna başlandıktan 

sonraki 10. gün iki sıçanın ön ve arka ayaklarında felç oluştu. Çalışmanın son günü 

rotenon + yeşil çay grubunda iki sıçanın ön ve arka ayaklarında felç oluştuğu, beş 

sıçanın hareketlerinde yavaşlama olduğu, bir sıçanın ise hareketlerinin normal olduğu 

gözlemlendi.  

Deney süresince kontrol ve yeşil çay gruplarının hareketleri normaldi. 

Deneyin 22. gününde rotenon grubundaki sıçanların hareketlerinin kontrol, yeşil 

çay ve rotenon + yeşil çay gruplarındaki sıçanların hareketlerine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak (p<0,0001; p<0,0001; p<0,001) daha bozuk olduğu saptandı. Deneyin 

son günü olan 28. gün  rotenon grubundaki ve rotenon + yeşil çay grubundaki sıçanların 

hareketlerinin kontrol ve yeşil çay gruplarındaki sıçanların hareketlerine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak (p<0,05; p<0,005) daha bozuk olduğu saptandı.   
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Şekil 4-4: Sıçanların genel hareketlerindeki değişimler (Ludolph Hareket Analizi).  

RM ANOVA, F(0,12,6)=19,14, p<0,01 

ap<0,05, bp<0,0001, kontol grubuna göre, Tukey testi 

cp<0,005, ep<0,0001, fp<0,05, yeşil çay grubuna göre, Tukey testi 

 gp<0,001 rotenon + yeşil çay grubuna göre, Tukey testi 

 

4.4. Çubuk Testi Sonuçları 

Bütün gruplardaki sıçanların çubuk testi sonuçlarının deney süresince birbirleri 

ile ve zamana göre karşılaştırılmasının istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği Şekil 

4.4’de görülmektedir.  

Deneyin 8. gününden itibaren rotenon grubunda kontrol grubuna göre (p<0,05),  

deneyin 15. gününden itibaren  ise rotenon grubunda diğer tüm gruplara göre 

(p<0,0001) istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha şiddetli olarak katalepsi 

gözlemlendi. Rotenon grubundaki katalepsi şiddeti 22. günden itibaren arttı. Yirmi 
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üçüncü gün 3 sıçanda ileri derecede katalepsi meydana geldi; 4 gün sonra bu sıçanlar 

öldü. Deneyin son günü rotenon grubundaki sıçanlarda kontrol grubu ve yeşil çay 

grubundaki sıçanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede (p<0,01) şiddetli olarak 

katalepsi olduğu saptandı; rotenon grubundaki dört sıçanda ileri derecede, diğer 3 

sıçanda ise orta derecede katalepsi olduğu gözlemlendi. 

Rotenon + yeşil çay grubunda, rotenon enjeksiyonuna başlandıktan sonraki 4. 

gün bir sıçanda ileri derecede katalepsi olduğu gözlemlendi ve 3 gün sonra bu sıçan 

öldü. Aynı durum rotenon + yeşil çay grubundaki bir başka sıçanda, rotenon 

enjeksiyonuna başlandıktan sonraki 8. gün meydana geldi, ertesi gün bu sıçan öldü. 

Rotenon + yeşil çay grubunda, rotenon enjeksiyonuna başlandıktan sonraki 10. gün iki 

sıçanda ileri derecede katalepsi meydana geldi. Deneyin son günü iki sıçanda ileri 

derecede, bir sıçanda orta derecede katalepsi olduğu, diğer beş sıçanda ise katalepsi 

olmadığı gözlemlendi.   

Deney boyunca kontrol ve yeşil çay gruplarında katalepsi gözlemlenmedi. 
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Şekil 4-5: Sıçanlardaki katalepsi değişimleri (çubuk testi düzeneğinde ön ayaklarından en 
az birini ilk çektikleri zamana kadar geçen süreyi saniye olarak göstermektedir). 

RM ANOVA, F(0,31,12)=3,43, p<0,01 

ap<0,05, bp<0,01, cp<0,0001 kontrol grubuna göre, Tukey testi 

ep<0,01, fp<0,0001 yeşil çay grubuna göre, Tukey testi 

gp<0,0001 rotenon + yeşil çay grubuna göre, Tukey testi 

 

4.5. Rota Rot Testi Sonuçları 

Bütün gruplardaki sıçanların rota rot testi sonuçlarının deney süresince birbirleri 

ile ve zamana göre karşılaştırılmasının istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği Şekil 

4.5’de görülmektedir.  

Kontrol ve yeşil çay gruplarındaki sıçanların rota rot aletinde kalma süreleri ilk 

günden itibaren deneyin son gününe kadar arttığı belirlendi. Deneyin 22. günü yeşil çay 

grubundaki sıçanların rota rot aletinde kalma sürelerinin kontrol grubundaki sıçanların 
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rota rot aletinde kalma sürelerine göre anlamlı olarak uzadığı saptandı (p<0,05). 

Rotenon + yeşil çay grubundaki sıçanların rota rot aletinde kalma süreleri, deneyin 8. 

gününde (rotenon enjeksiyonu deneyin 15. günü davranış testlerinden sonra başlamıştır) 

kontrol (p<0,005), rotenon (p<0,005) ve yeşil çay (p<0,05) gruplarındaki sıçanların rota 

rot aletinde kalma sürelerine kıyasla istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha uzun 

olduğu görüldü. Rotenon + yeşil çay grubundaki sıçanların rota rot aletinde kalma 

süreleri, deneyin 15. gününde kontrol grubundaki (p<0,0001) sıçanların rota rot aletinde 

kalma sürelerine kıyasla istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha uzundu. Rotenon 

grubundaki sıçanların rota rot aletinde kalma süreleri deneyin 22. gününde yeşil çay 

grubundaki (p<0,0001) sıçanların rota rot aletinde kalma sürelerine kıyasla istatistiksel 

açıdan anlamlı olarak daha kısaydı. Deneyin son günü rotenon grubundaki sıçanların 

rota rot aletinde kalma süreleri, kontrol (p<0,05) ve yeşil çay (p<0,0001) gruplarındaki  

sıçanların rota rot aletinde kalma sürelerine kıyasla istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

daha kısa olduğu görüldü. Rotenon + yeşil çay grubundaki sıçanların rota rot aletinde 

kalma süreleri, yeşil çay grubundaki (p<0,005) sıçanların rota rot aletinde kalma 

sürelerine kıyasla istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha kısaydı.  
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Şekil 4-6: Sıçanların rota rot aletinde kalma sürelerindeki değişimleri. 

RM ANOVA, F(0,15,12)=6,52, p<0,01 

ap<0,05, bp<0,005, cp<0,0001 kontrol grubuna göre, Tukey testi 

dp<0,005 rotenon grubuna göre, Tukey testi. 

ep<0,05, fp<0,005, gp<0,0001 yeşil çay grubuna göre, Tukey testi 

hp<0,0001 rotenon + yeşil çay grubuna göre, Tukey testi 
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4.6. Lokomotor Aktivite Testi Sonuçları 

Bütün gruplardaki sıçanların şahlanma, gezinme, katettikleri mesafe ve 

sterotipik hareketler açısından Lokomotor aktivite ölçümü sonuçlarının deney süresince 

birbirleri ile ve zamana göre karşılaştırılması istatistiksel olarak anlamlı fark 

göstermemiştir (p>0,05). Ancak Lokomotor aktivite ölçümünde rotenon grubundaki 

sıçanların şahlanma, gezinme, katettikleri mesafe ve sterotipik hareketleri, diğer 

davranış testleriyle uyumlu olarak, kontrol grubu ve yeşil çay grubuna kıyasla oldukça 

düşük değerler gösterdi. Deney gruplarının şahlanma, gezinme, katettikleri mesafe ve 

sterotipik hareketler açısından Lokomotor aktivite ölçümü sonuçları Şekil 4.6, Şekil 4.7, 

Şekil 4.8 ve Şekil 4.9’da görülmektedir.  
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Şekil 4-7: Sıçanların deney süresindeki şahlanma (vertical) hareketlerinin değişimleri. 

RM ANOVA, F(0,59,12)=1,39, p>0,05  
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Şekil 4-8: Sıçanların deney süresindeki gezinme (ambulatuvar) hareketlerinin değişimleri. 

RM ANOVA, F(0,61,12)=1,28, p>0,05  
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Şekil 4-9: Sıçanların deney süresindeki katettiği mesafe (distance) değişimleri. 

RM ANOVA, F(0,55,12)=1,57, p>0,05  
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Şekil 4-10: Sıçanların deney süresindeki sterotipik hareketlerinin değişimleri. 

RM ANOVA, F(0,78,12)=0,61, p>0,05  

 

4.7. İmmünohistokimyasal İnceleme Sonuçları  

Tüm gruplardaki sıçanların beyinlerinden alınan doku kesitlerinde TUNEL 

yöntemi kullanılarak yapılan immünohistokimyasal inceleme sonucunda apoptozis 

varlığı gözlemlenmemiştir. Her deney grubu için morfolojik görüntüler aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Resim 4-1: Kontrol grubuna ait morfofolijk görüntü (X40 büyütme) 

 

 

Resim 4-2: Rotenon grubuna ait morfolojik görüntü (X40 büyütme) 

 

  

Resim 4-3: Yeşil çay grubuna ait morfolojik görüntü (X40 büyütme) 
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Resim 4-4: Rotenon + yeşil çay grubuna ait morfolojik görüntü (X40 büyütme) 

Oklar mikrogliyaları göstermektedir.  

 

 

Resim 4-5: DNAaz pozitif kontrole ait morfolojik görüntü (X40 büyütme) 

Kahverengi hücreler apoptozise uğramış hücrelerdir. 
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5. TARTIŞMA 

Genellikle ileri yaşlarda görülen kronik ve ilerleyici bir nörolojik bozukluk olan 

Parkinson hastalığının patolojisinde, beynin özellikle nigrostriatal kısmındaki 

dopaminerjik nöronlarda hasar ve buna bağlı olarak striatumda dopamin düzeyinde  

azalma olduğu görülür. Parkinson hastalığında dopaminerjik nöron kaybının oksidatif 

stres sonucu oluştuğuna inanılmaktadır (5, 6). Yapılan çalışmalarda çevresel toksinlere 

dolaylı yollardan maruz kalan insanlarda Parkinson hastalığı riskinin arttırdığı 

bildirilmiştir (30, 31).  Yaygın kullanılan bir pestisit olan rotenon çevresel bir toksindir. 

Ayrıca Parkinson hastalığı modelleri ile yapılan araştırmalarda, mitokondrilerdeki 

kompleks I enzimini inhibe eden rotenonun seçici bir şekilde dopaminerjik nöron 

hasarına ve Parkinson hastalığına özgü anatomik, davranışsal ve nöropatolojik 

özelliklerin oluşumuna neden olduğu gösterilmiştir (19). Parkinson hastalığının bilinen 

nöron koruyucu bir tedavisi henüz yoktur. Bu nedenle oksidatif stresin oluşturduğu 

olumsuz etkileri önleyici ve dopaminerjik nöronları koruyucu özelliklerinin olduğu ileri 

sürülen (21, 22, 23, 24, 27, 28) yeşil çay polifenollerinin Parkinson hastalığının 

önlenmesindeki veya tedavi edilmesindeki faydalarının araştırılması önem taşımaktadır. 

Rotenonun dopaminerjik nöronlardaki toksisitesine karşı yeşil çay polifenollerinin 

etkililiğinin araştırıldığı tek bir hücre kültürü çalışması bulunmaktadır (33). Bu 

bilgilerin ışığında bu çalışmada, rotenon modeli ile Parkinson oluşturulan sıçanlarda 

davranışsal değişikler değerlendirildi ve bu modelde yeşil çay polifenollerinin etkililiği 

araştırıldı.  

Kronik deri altı rotenon uygulaması ile gerçek yaşama benzer şekilde çevresel 

toksin maruziyeti sağlanmaya çalışıldı. Fleming ve ark. yaptığı araştırmada sıçanlara 2, 

2,5, 3 ve 5 mg/kg rotenon dozları, deri altı veya intravenöz yol ile 21 gün boyunca 

uygulanmış; 5 mg/kg rotenon uygulanan sıçanlar uygulamadan sonra öldükleri için bu 

deney grubu çalışmadan çıkarılmıştır. Diğer deney grupları arasında ölüm oranı en 

düşük olan ve davranış testi sonuçları daha tutarlı çıkan, s.c. 2 mg/kg rotenon uygulanan 

deney grubu olduğu belirlenmiştir (86). Bir başka çalışmada ise sıçanlara 2 mg/kg 

rotenon s.c. 35 gün boyunca uygulanmış ve Parkinson hastalığının patalojik ve 

davranışsal özeliklerinin ortaya çıktığı gösterilmiştir (85). Bu bilgilere dayanarak bu 

çalışmada 2 mg/kg rotenon dozu sıçanlara 28 gün boyunca s.c. uygulanmıştır. Deri altı 
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yolu ile uygulama esnasında emilimi arttırabilmek amacıyla rotenon, daha önceki 

çalışmalarda da olduğu gibi ay çiçeği yağı içerisinde emülsiyon haline getirilmiştir (85, 

86). Bu araştırmada yer alan 4 deney grubundaki (kontrol grubu, rotenon grubu, yeşil 

çay grubu, rotenon + yeşil çay grubu) sıçanlarda stres koşullarını eşitleyebilmek 

amacıyla, rotenon ve rotenon + yeşil çay gruplarındaki sıçanlara rotenon enjeksiyonu 

yapılırken kontrol ve yeşil çay gruplarındaki sıçanlara s.c. ayçiçeği yağı enjeksiyonu 

yapılmıştır.  

Yeşil çayın bir içecek olması nedeniyle, insanların tüketimine benzer bir 

uygulama oluşturabilmek amacıyla, içme suyuna yeşil çay polifenollerinin katılması 

uygulaması tercih edilmiştir. Yapılan bir araştırmada sıçanlara içme suyu içinde % 0,1 

ve % 0,5 konsantrasyonlarındaki yeşil çay polifenol ekstresinin 26 hafta boyunca 

uygulanmasının hipokampüste oksidatif strese karşı koruyucu etki göstererek, lipid 

peroksidasyonunu azalttığı ve reaktif oksijen türlerinin oluşumunu önlediği; böylece 

mekansal bellek ve öğrenme yeteğini iyileştirdiği gösterilmiştir (124). Bir başka 

araştırmada amyloid β-peptit (Aβ) ile oluşturulmuş Alzheimer hastalığı modelinde, 

sıçanlara içme suyu içinde % 0,5 konsantrasyonlarındaki yeşil çay polifenol ekstresinin 

26 hafta boyunca uygulanmasının, lipid peroksidasyonu ve reaktif oksijen türlerini 

azaltıp antioksidan savunma mekanizmasını arttırarak bilişsel işlevleri geliştirdiği 

bildirilmiştir (24). Ayrıca diğer bir araştırmada, gerbil üzerinde yapılan ön çalışmada   

% 2 yeşil çay polifenolik ekstresi içeren içme suyu diyareye ve kilo kaybına sebep 

olmuştur (128). Bu nedenle iskemi/reperfüzyon ile oluşturulmuş beyin hasarı modelinde 

sıçanlarda beyin hasarı oluşturulmadan önce 3 hafta boyunca sıçanlara % 0,5 (mg/ml) 

yeşil çay polifenolik ekstresi içeren içme suyu verilmiştir (128). Bu araştırmanın 

sonucunda yeşil çay polifenolleriyle ön tedavinin iskemi/reperfüzyon ile oluşturulmuş 

beyin hasarını önlediği gösterilmiştir (128). Bu bilgiler ışığında bu çalışmada yeşil çay 

polifenollerinin rotenonun oluşturduğu beyin hasarına karşı koruyucu etkisini 

araştırabilmek amacıyla % 0,5 (mg/ml) yeşil çay ekstresi içeren içme suyu 2 hafta ön 

tedavi şeklinde uygulandı ve rotenon enjeksiyonuna başlandıktan sonra da yeşil çay 

polifenolik ekstresi içeren içme suyu verilmeye devam edildi.  

Bu çalışmada, Parkinson hastalığının davranışsal özelliklerinin oluşup 

oluşmadığını teşhis etmek amacıyla yaygın kullanılan testler olan çubuk testi (katalepsi 
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tayini için), rota rot testi (kas etkinliği tayini için) ve Lokomotor aktivite testi 

(Lokomotor aktivite tayini için) kullanılmıştır (85).  

Yapılan araştırmalarda Parkinson hastalığında meydana gelen nöron ölüm 

mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olsa da apoptozis varlığına işaret eden 

bulgular saptanmıştır (137).  TUNEL yöntemi, çeşitli dokularda apoptozis varlığını 

göstermek için sık kullanılan yöntemlerden biridir (137). Parkinson hastalığı modeli 

oluşturmak sık kullanılan 6-OHDA’nın sıçan beynine intraserebral enjeksiyonu 

sonrasında substantia nigra bölgesindeki dopaminerjik nöronlarda apoptozise neden 

olduğu TUNEL yöntemi kullanılarak gösterilmiştir (71). Bu bilgilere dayanarak bu 

çalışmada nöron hasarı olup olmadığını gösterebilmek amacıyla TUNEL yöntemi 

kullanılarak apoptozis oluşumu araştırılmıştır.  

Bu çalışmada rotenon uygulanan sıçanlarda hareketlerde zamana bağlı 

bozulmalar (Şekil 4.3), kataleptik davranışlarda artma (Şekil 4.4), kas etkinliğinde 

azalma (Şekil 4.5) ve lokomotor aktivitede azalma (Şekil 4.6, 4.7, 4.8, 4.9) olduğu 

yapılan davranış testleriyle saptandığından sıçanlarda Parkinson modeli oluştuğu kabul 

edilmiştir. Rotenon uygulanan sıçanlarda kilo kaybı olduğu (Şekil 4.1), genel durumda 

bozukluk oluştuğu ve ölümlerin meydana geldiği saptanmış ve bu bulguların rotenon 

uygulanan başka çalışmalarda (85) da bildirildiği görülmüştür. 

Bu araştırmada % 0,5 yeşil çay polifenollerinin içme suyu ile tüketiminin 

rotenonun oluşturduğu toksik etkileri önleyemediği hatta rotenonun toksisitesini 

arttırdığı görülmüştür. İnsan nöroblastoma SH-SY5Y hücreleri üzerinde yapılan bir 

araştırmada sodyum nitroprussit ile oluşturulmuş modelde düşük dozlarda (50-100 µM) 

yeşil çay polifenollerinin hücrelerde hasar oluşturduğu; bu hasarın yüksek dozlarda 

(200-500 µM) daha da şiddetlendiği gösterilmiştir (138). Yeşil çay polifenollerinin 

sodyum nitroprussit ile birlikte uygulandığında mitokondrilerdeki membran enerjisinin 

kaybına, glutatyon düzeyinde azalmaya, reaktif oksijen türlerinin birikimine ve nitrik 

oksit kaynaklı nöron ile ilişkili apoptoziste kötüleşmeye sebep olarak nitroprussit 

toksisitesini arttırdığı bildirilmiştir (138). İnsan nöroblastoma SH-SY5Y hücreleri 

üzerinde yapılan bir başka araştırma, EGCG’ın 25 veya 50 µM dozlarının, hücre içi 

süperoksit radikal düzeylerini ve rotenonun oluşturduğu apoptozisi arttırarak toksik 

etkiyi güçlendirdiği gösterilmiştir (139). Ayrıca önceki araştırmalarda yeşil çay 

polifenollerinin, C vitamini ve R-apomorfin gibi antioksidanlarla benzer olarak düşük 
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konsantrasyonlarda antioksidan, yüksek konsantrasyonlarda ise prooksidan özelliğe 

sahip olduğu bildirilmiştir (21). Bu bulgular ışığında yeşil çay polifenollerinin % 0,5 

konsantrasyondaki dozunun rotenon toksisitesini arttırıcı etkisinin yukarıda bahsedilen 

mekanizmalar üzerinden oluşabileceği ileri sürülebilir.     

Ancak bu çalışmada TUNEL yöntemi kullanılarak yapılan 

immünohistokimyasal inceleme sonucunda beyin dokularında  apoptozis oluşumu 

saptanmamıştır. Bunun çeşitli sebepleri olabilir.  

1- Uygulama yöntemine ve apoptozisin doğal sürecine bağlı olarak apoptozise 

uğrayan nöronlar hızla mikrogliyalar tarafından yok edilmiş olabilir ve buna 

bağlı olarak apoptozis gözlenmemiş olabilir (67).   

2- Daha önceki araştırmalarda da belirtildiği gibi apoptozis teşhisi zor bir 

süreçtir ve mevcut yöntemler istenilen hassasiyette değildir; TUNEL 

yönteminin hassasiyeti ile ilgili de çelişkiler bulunduğu bildirilmiştir (64, 

137). Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda TUNEL yönteminin bu 

çalışma için yeterince hassas bir yöntem olmadığını düşünebiliriz.  

3- Parkinson hastalığında meydana gelen ya da oksidatif stresin oluşturduğu 

nöron ölümünün mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamıştır; 

apoptozis ya da nekroz olabileceği bildirilmiştir (57, 137). Dopaminerjik 

hücre kültürleri üzerinde yapılan bir araştırmada, mitokondrilerdeki 

kompleks I enziminin inhibitörü olan MPTP ve rotenonun düşük dozlarda 

(sırasıyla <100 µM ve 10-100 nM) apoptozis, yüksek dozlarda nekroz 

oluşturduğu gösterilmiştir (88). Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda 

bu çalışmada apoptozis dışında bir mekanizma ile hücre hasarı meydana 

gelmiş olabileceğini düşünebiliriz.  

Sonuç olarak çevresel bir toksin ve mitokondrilerdeki kompleks I enzim 

inhibitörü olan rotenonun Parkinson hastalığının etiyolojisi ve patolojisi üzerine yapılan 

araştırmalar için önemli bir kaynak teşkil ettiği gösterilmiştir. Bu çalışma sonucunda, 

antioksidan özelliğe sahip olan yeşil çay polifenollerinin % 0,5 konsantrasyondaki 

dozunun toksik bir madde olan rotenonun zararlı etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu 

sonuç, daha önce antioksidan ve toksik maddeler kullanılarak yapılmış olan  

çalışmalarda olduğu gibi antioksidanların yüksek dozlarının toksik maddelere karşı 

koruyucu etkiye sahip olmadığını, tam tersine toksik etkiyi arttırabileceklerini 
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düşündürmektedir. Rotenon modeli üzerinde yeşil çay polifenollerinin etkililiğinin ve 

rotenonun oluşturduğu nöron hasarının tipinin aydınlatılması açısından farklı yöntemler 

kullanılarak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 
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