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ÖZET 

Eser M. ''Laurocerasus officinales Roemer'' bitkisi meyvalarının Streptozotocin ile diyabet 

oluşturulmuş sıçanlarda Pankreas adacıkları üzerindeki antidiyabetik etkisinin 
araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2011 

Günümüzde diyabetin görülme sıklığı artmaktadır. Diyabet hastalığındaki bu artış artan 

oksidatif stresle çok alakalıdır. Serbest radikal artışı ile vücuttaki yağlada proteinlerle ve nükleik 

asitlerle etkileşmesi sonucu vücutta çeşitli doku hasarları oluşur. Organizma, bu hasara yol 

açabilecek radikallerin etkisiyle baş edebilmek için enzimatİk ve enzimatİk olmayan çeşitli 

savunma sistemleri geliştirmiştir. Ancak, yapılan araştırmalar çeşitli metabolik hastalıklarda 

antiaksidan savunma sistemlerinin azaldığını göstermektedir. 

Yöresel olarak "taflan" olarak adlandırılan ''Laurocerasus officinales Roemer "~in 

meyvesi, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde diyabetli hastalarda bitkisel tedavi olarak sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu meyve yoğun bir miktarda antiaksidan içermektedir. Şimdiye kadar hiçbir 

hayvan deneyinde etkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, taflan meyvesi ekstraktının STZ

diyabetik sıçan pankreasının Langerhans hücreleri üzerindeki ayrıca antidiyabetik atkİlerini 

araştırmaktır. 

Her bir grupta 8 albino sıçan olacak şekilde 4 grup düzenlendi. 1) Sağlıklı kontrol grubu. 

2) diyabetli sıçanlardan oluşan kontrol grubu. 3) Taflan + STZ + Taflan grubu. 4) Taflan grubu. 

2. grup sadece STZ aldı. 3. gruba bir ay boyunca taflan verildi, ardından intraperitonal 

olarak STZ enjekte edildi ve sonrasında bir ay boyunca taflanla beslendi. 4. grup taflanla beslendi. 

3. ve 4. gruba hergün 08.00- 16.00 saatleri arasında sadece taflan verildi, kalan sürelerde pellet ile 

beslenmeye devam edildi. 1. ve 2. grup sadece pellet ile beslendi. 

Serum glukoz seviyeleri: 

Değerler 2. grup için yüksek(~ 200 mg/dL.) diğer gruplarda düşüktü (:S200 mg/dL). 

Vücut ağırlığı: 

2. gruptaki farelerde vücut ağırlığında azalma gözlendi ama diğer grupların vücut 

ağırlıklarında bir değişime rastlanmadı. 

HDL, LDL, VLDL, Total kolesterol Trigliserid: 

2. grupta, HDL miktarı düşük, LDL, VLDL ve total kolesterol trigliserid miktarlarının 

yüksek olduğu bulundu. 1., 3. ve 4. gruplarda HDL miktarı yüksek, LDL, VLDL ve total 

kolesterol trigliserid miktarlarının düşük olduğu bulundu. 
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Doku; MDA ve SOD değerleri: 

MDA, 2. grupta yüksek 1., 3. ve 4. gruplarda düşükken, SOD, 2. grupta düşük, 1., 3. ve 4. 

gruplarda yüksek olduğu bulundu. 

İmmunohistokimya Bulguları: 

insülin antibody boyamasında 2. grup negatif sonuç verirken, 1., 3. ve4. gruplarda pozitif 

sonuç bulundu. Glukagon, bütün gruplarda pozitif sonuç verdi. 

Eletron mikroskobu görüntüleri: 

2. grup: Salgı granüllerinde azalma olduğu görüldü. GER'in genişlediği ve mitokondri 

kristasının yok olduğu görüldü. 

3. grup: Kontrol gruplarına benzer morfolojik yapı gözlemlendi. 

Sonuç: 

"Laurocerasus officinales Roemer "~in meyvesinin sıçanlarda, deneysel diyabetin ve 

komplikasyonlarının gelişmesinde koruyucu bir etkisi vardır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Langerhans adacıkları, antioksidan, ''"Laurocerasus 

offıcinales Roemer ". 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 4118 
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ABSTRACT 

Mediha, E. The antidiabetic effects of the Fruits of "Laurocerasus officinales Roemer" on 
Pancreatic Islands of Streptozotocin-induced Diabetic Rats. Istanbul University Health and 
Science Institute, Histology and Embryology Department. Master Thesis. Istanbul. 2011 

The ineidence of diabetes mellitus is increasing Nowadays. The growing number of 

oxidative stress and the diabetes is related with each other. Climbing number of free radicals 

causes several tissue damages by interacting with lipids, proteins and nucleic acids. To encounter 

with the effects of the defective radicals, the organism has some enzyınatic and non enzyınatic 

defense systems. However, the results of the researches points out a decrease in the antioxidant 

defense systems. 

The fruit of ''Laurocerasus officinales Roemer '' is widely used as a herbal treatment for 

diabetes In the Black Sea region of Turkey. Locally they call it "taflan'~. It contains considerable 

amount of antioxidants. This is proven scientifically with many studies, but there is no animal 

studies about it till now. We aimed to investigate its anti diabetic effects on the islets of 

Langerhans of rat panere as. 

W e prepared four groups of Albino rats. There were eight rats in each grout. The ls1 group 

was The healthy control group. The 2nd group was The diabetic control. The 3rd group was The 

tatlan + STZ + tafan and The 41
h group was The taflan. 

The 2nd group received only STZ. The 3rd group had taflan for one month. They received 

intraperitoneal injections of STZ and then fed with taflan for a month. The 4
1
h group fed with 

taflan. 3rd and 4th group had taflan during each day from 8 AM to 4 PM. The 1 st and 2nd groups had 

normal pallets all day, but the 3rd and the 4th groups had a pallet dietas ad libitum during 4 PM to 

8AM. 

Serum glucose levels: 

The values were high in the 2nd group (?: 200 mg/dL.). The other groups were low (:S 200 

mg/dL). 

Body weight: 

There was weight lossin the 2nd group and there were no significant changes in the other 

groups. 
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HDL, LDL, VLDL, CHOLESTEROL TRIGLYCERIDE: 

HDL was low. LDL, VLDL, cholesterol and triglyceride were high in the second group. 

HDL was high in the ı sı, 3rd and 4th groups. LDL, VLDL, Cholesterol and triglyceride were low in 

the ı sı, 3 rd and 4 th groops. 

Tissue; MDA and SOD values: 

MDA was high in 2nd group and it was low in ı sı, 3rd and 4th groups. SOD was low in 2nd 

d . h" h . ı st 3rd d 4th group an ıt was ıg ın , an groups. 

Immunohistochemistry findings: 

Insulin antibody staining was negative in the 2nd group. It was positive in ı sı, 3rd and 4th 

groups. 

Glucagon was positive in all groups. 

Electronmicroscopy observation: 

2nd group: Secretory granules diminished. GER dilated and the crista of mitochondria 

vanished. 

3rd group: Similar morphological features as ı st and 4th control groups. 

Conclusion: 

The fruit of Laurocerasus officinalis Roemer have protective effects against the 

development of the experimental diabetes and i ts complications in rat. 

Key words: Diabetes, Langerhans islands, antioxidant, "Laurocerasus officinalis 

Roemer" 

This study was supported by "İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

(Istanbul University Scientific Research Projects". Project Number: 4118 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Diabetes Mellitus (DM), mutlak veya fonksiyonel insülin yetersizliği sonucu 

ortaya çıkan, karbonhidrat metabolizması başta olmak üzere yağ ve protein 

metabolizmasında da bozuklukla seyreden bir endokrin ve metabolizma hastalığıdır (1 ). 

Bu hastalık ile pankreas adacıklarındaki dejenerasyon sonucu insulin metabolizması 

bozulmaktadır ( 1 -7). Deneysel diyabet modellerinde çok sık kullanılan streptezotocin 

(STZ), endokrin pankreastaki beta (~) hücreleri tahrip edip geri dönüşümsüz nekroza 

sebep olmaktadır. (2, 3) 

Oksidatif stres, serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengenin serbest 

radikaller lehine bozulmasıdır. Diyabetle oksidatif stres artışı etkendir. Bunun da 

diyabetin makro ve mikrovasküler komplikasyonlarına neden olduğu pek çok 

araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır (8, 83). Diyabetle serbest radikaller lehine 

bozulmuş serbest radikaller/antioksidanlar dengesini antioksidanlar lehine arttırabilirsek 

diyabetin komplikasyonları ile başa çıkabiliriz (1, 9-12). Son zamanlarda diyabet için 

bitkilerle tedaviye olan ilgi artmıştır. Bu nedenle, farmasötik endüstri ve akademik 

araştırmalar da giderek yaygınlaşmıştır (13-23). Fakat ülkemiz zengin bir floraya sahip 

olduğu halde endemik bitkilerin halk arasındaki tedavi veya diğer amaçlarla 

kullanılışını konu alan bilimsel çalışmaların çok az sayıda olduğu görülmektedir (24, 

25). 

Alasalvar ve ark. 'ları ''Prunus lauocerasus Roemer'' (taflan) meyvesinde protein, 

yağ, karbonhidrat saptamışlardır. Aynı çalışmada taflanın antiaksidan aktivitesini, total 

antosiyanin, total karotenoid, total fenoliklerin miktarlarını yüksek olarak bulmuşlardır. 

Ayrıca tatlandaki serbest ve bağlı fenolik asiderin fındıktakinden daha fazla olduğunu 

tespit etmişlerdir (26). 

Tatlan meyvesi: sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri, 

yüksek miktarlarda içermektedir. (27). Ayrıca Eser elementlerden mangan, demir, çinko 

ve bakın da önemli miktarlarda içerdiği tespit edilmiştir. Mangan miktarı diğer eser 

elementlerden daha yüksek bulunmasına karşılık yinede RDA'nın belirlediği değerin 

çok altında olduğu saptanmıştır (28). 
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Yapılan literatür çalışmalarında sadece ülkemiz Doğu Karadeniz bölgesinde 

yetişen "Prunus lauocerasus Roemer" (taflan) bitkisinin yenilebilir, antiaksidan miktarı 

yüksek meyveleri ile hayvan deneylerinin hiç çalışılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada; STZ ile oluşturulan diyabetin, Pankreas Langerhans adacıklarında yaptığı 

hasarı immünohistokimyasal, ultrastrüktürel ve ışık mikroskobik olarak göstermeyi; 

yine STZ ile oluşturulmuş diyabette, "Prunus lauocerasus Roemer" (taflan) bitkisi 

meyvelerinin antidiyabetik etkileri immünohistokimyasal, ultrastrüktürel ve ışık 

mikroskobik olarak gösterıneyi ve "Prunus lauocerasus Roemer'~ (taflan) bitkisi 

meyvelerinin, STZ ile diyabet oluşturulmuş sıçan pankreasında, antioksidan düzeyleri 

üzerine etkisini incelerneyi amaçladık. 
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2. GENEL KlSlMLAR 

2.1. PANKREAS 

Eski araştırmacıların "Karın tükrük guddesi" diye de adlandırdıkları pankreasa 

bu ismin verilmesinin nedeni parankimadan zengin oluşudur. Eski Yunanca~da pan 

(tümüyle), kreas (et) sözcüklerinin birleşmesinden türemiştir (29). Karın boşluğunda 2, 

3. bel vertebrası hizasında, periton arkasında~ dalak, duedonum ve mide arasında 

uzamına yerleşmiş olan insan pankreası~ 13-15 cm uzunluğunda 100-150 gr ağırlığında, 

endokrin ve ekzokrin salgı yapan bileşik, tubülo-asiner bir bezdir. Parankimanın büyük 

bir kısmını (% 98-99) ekzokrin hücreler oluşturur ve duedonum lümenine sindirim 

enzimlerini salgılar. Endokrin kısım (% 1-2) ise hormon sentezleyen, tek tek veya 

adacıklar şeklinde (Langerhans adacıkları) ekzokrin kısım içine dağılmıştır. Pankreas 

anatomik olarak üç bölgeye ayılır~ sindirim kanalının duedonal kıvrımının iç kısmında 

yeralan bölüm baş, omurga ile onun önünde yerleşik bulunan ve kan damarlarının 

üstünde uzunlamasına yer alan bölüm gövde, dalağa kadar uzanan bölüm ise kuyruk 

olarak adlandırılır (30-36). 

Pankreas dıştan oldukça ince bağ dokusu bir kapsülle kuşatılmıştır. Kapsülden 

bezin içerisine giren ince septalar parankimayı loblara ve lobüllere ayırır. Septalar 

içerisinde kan ve lenf damarları, sinirler ve interlobuler kanallar seyreder(32, 37, 38). 

Pankreas salgısı başta iki hormon tarafından kontrol edilir. Bunlar duedonum 

mukozasındaki enteroendokrin hücreler tarafından üretilen ve önceleri pankreozimin 

olarak isimlendirilen ko lesistokinin ve sekretindir. V agus sinirinin uyarılması da 

(parasempatik uyarım) pankreastan salgılama sağlar. Aslında endokrin ve sinir 

sistemleri pankreas salgısını birlikte kontrol eder.(3 7) 

2.1.1. Embriyonik Gelişim 

Pankreas gelişimine duedonumun iç yüzünü döşeyen endodermden köken alır. 

Bu bölgede ilk olarak şekillenen tasiağa hepato-pankreatik halka denir (35,39). 

Endodermden ayrılan iki tomurcuktan biri olan dorsal pankreas tomurcuğu; dorsal 

mezenter içinde, ventral pankreas tomurcuğu ise koledoğun yakınındadır (40). 

Duedonum sağa doğru dönüş yaparken ventral pankreas tomurcuğu da arkaya doğru göç 
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eder ve ventral kısım dorsal kısmın altına yerleşir . Ventral tomurcuktan pankreasın 

kaput bölgesi oluşurken, bezin geri kalan kısımları da dorsal tomurcuktan gelişir. İki 

tomurcuk bir araya gelince ikisine ait kanallar anastomoza girer ve ana pankreas kanalı 

(Wirsung) olarak isimlendirilen tek bir kanalı oluştururlar. Dorsal pankreas kanalının 

proksimal kısmı ya atrofiye olur, ya da aksesuar pankreas kanalı (santorini kanalı) 

denen küçük bir kanal halini alır. Ana pankreas kanalı koledok ile birlikte duedonuma 

açılır ( 41 ). Pankreas tomurcukları endoderminin tubüler bir ağ oluşturması sonucu 

pankreas parankiması meydana gelir. Erken fetal dönemde bu tubüllerin uç 

bölümlerindeki hücre kümelerinden asinüsler gelişmeye başlar. Endokrin yapıya ait 

Langerhans adacıkları gelişimin 12. haftasında bu tubüllerden ayrılarak kanal sistemi ile 

bağlantısını kaybeden bir grup endodermal hücre tarafından oluşturulur ( 42, 43). İnsülin 

salgısı 5. ay civarında olur. Glukagon ve somatostatin salgılayan hücreler de parankimal 

hücrelerden gelişirken, bezin bağ dokusu pankreas tomurcuğunun çevresindeki 

splanknik mezodermden köken alır ( 40). 

2.1.2. Ekzokrin Pankreas 

Yapısı lob ve lobülüsler şeklindedir. Saf seröz adenomerlerden oluşur. Seröz 

adenomeder duktus interkalaris denen tek katlı izoprizmatik epitelden oluşan kanala 

açılırlar. Bunların başlangıç kısmı asinüs içine penetre olarak sentroasiner hücreleri 

oluştururlar. İlk defa Langerhans tarafından tanımlanmış olup sadece pankreasta 

bulunurlar. Duktus interkalarisler prizmatik epitelle örtülü interlobüler kanallara 

açılırlar. Ekzokrin pankreasta çizgili kanal bulunmaz ( 44 ). Pankreas hasarında kanal 

hücrelerinin mitotik aktiviteleri artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu hücrelerin 

pankreas kök hücrelerini içerdikleri ileri sürülmektedir ( 45). Pankreas asinüsü, küçük 

merkezi bir lümeni çevreleyen, pirarnİdal hücrelerden oluşur. Sitoplazmanın apikal 

kısımları inaktif yapıdaki sindirim enzimlerini içeren zimojen granüllere sahiptir ( 46). 

insanda ekzokrin pankreası günde 1500-3000 ml. kadar su, iyonlar ve bazı 

proteazlar (tripsinojen 1 ve 2, proteaz E, kallikreinojen, prokarboksipeptidaz A ı , A2, 

B ı ve B2), amilaz, li pazlar (trigliserid li paz, kolipaz ve karbaksil ester hidrolaz), 

fosfolipaz A2 ve nükleazlar ( deoksiribonükleaz, ribonükleaz) içeren izoozmotik alkali 

bir sıvı salgılar. Bu enzimierin çoğu asinar hücrelerin salgı granülleri içinde proenzim 

olarak depolanır; salgılandıktan sonra ince bağırsak lümeninde etkinleştirilir. 
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Enterokinaz ince bağırsak enzimlerinden biri olan tripsojeni kırparak tripsin oluşturur. 

Daha sonra tripsin, bir dizi olayla diğer proteolitik enzimleri etkinleştirir. Bu durum 

pankreasın korunmasında, asiner hücreler tarafından proteaz inhibitörlerinin 

salgılanması kadar önemlidir (37). 

2.1.3. Endokrin Pankreas 

Pankreasın iç salgı yapan endokrin bölümü, ekzokrin parankimada düzensiz 

olarak dağılmış hücre toplulukları olan Langerhans adacıklarından oluşmuştur. Bu 

adacıklar büyüklüğü değişebilen genellikle küremsi, H+E ile boyandığında soluk renkli 

görünümlü epitel hücre kordonlarıdır (Şekil 2.1 ). Kordonlar arasında bulunan zengin 

kapiller ağ adeta adacıklara özgü bir dolaşım oluşturur. Adacıkların etrafını ince bağ 

doku lifleri çevirmektedir. Langerhans adacıkları pankreas dokusunun % 1 - 2' sini 

oluştururlar ve en fazla kuyruk bölgesinde bulunurlar. Langerhans adacıklarında 4 farklı 

hücre tipi tanımlanmıştır. Bunlar; insülin salgılayan ~ (beta, B) hücreleri, glukagon 

salgılayan a (alfa, A) hücreleri, somatostatin salgılayan 8 (delta, D) hücreleri ve 

pankreasın polipeptid salgılayan PP (F) hücreleridir. Bu hücreler otonom sinir 

sisteminin kontrolü altındadırlar. Sempatik sinirler hücrelerin hormon salgılamalarını 

baskılarken, parasempatik sinirler salgılamayı arttırır ( 46-49). 

Şekil 2. ı: Langerhans adacıkları (x40) (ı 68) 
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Beta (p, B) hücreleri; İnsülin salgılayan hücrelerdir. Langerhas adacığında en 

çok bulunan hücreler olup toplam hücre sayısının % 70 - 80' ini oluştururan beta 

hücreleri adacıkların daha çok merkezinde yerleşmişlerdir. Yaşam süreleri 58 gündür. 

Çevresi soluk, orta kısımları çok köşeli yoğun bir merkeze sahip ve yaklaşık 300 nın 

çapında granüller içerirler. Granüllerin koyu olması insülin deposunun dolu olduğunu, 

soluk olması ise olgunlaşmamış insülin varlığını gösterir. Granüller suda erımez, 

alkolde erirler (29, 30, 38, 49, 50). 

Alfa ( a, A) hücreleri; Glukagon salgılayan hücrelerdir. Yaşam süreleri 4 7 gün 

civarındadır. Genellikle Langerhans adacıklarının periferinde yerleşim gösteren alfa 

hücreleri adacıklardaki toplam hücre popülasyonunun % 15-20' sini oluştururlar. 

Garanülleri 250 nın çapında olup elektron yoğun bir merkez ve bunun dışında daha az 

yoğun bir halka içerir, suda erirler. Adacık içerisinde ~hücre kaybı olduğunda, a. hücre 

sayısı artar ve yerleşimi periferden adacık merkezine doğru kayabilir (33, 38, 49, 51 , 

52). Alfa hücrelerinden glukagon salınımı hipoglisemi ile uyarılırken hiperglisemi ve 

hiperinsülinemi durumlannda baskılanır. Glukagon, glikojen yıkımını arttırır ve sonuçta 

plazma glikoz konsantrasyonu artar (53). 

Delta (ö, D) hücreleri; Somatostatin sentezlerler. Endokrin pankreas 

hücrelerinin% 3 - 1 O'unu oluşturan delta hücreleri Langerhans adacıklarının periferinde 

konumlanmışlardır. Düşük elektron yoğunluktaki granülleri alfa ve beta hücrelerinin 

granüllerinden daha büyüktür (33). 

pp (F) hücreleri; Pankreatit polipeptid salgılayan hücreler olup pankreasın baş 

kımında daha yoğun bulunurlar. Langerhans adacığındaki endokrin hücrelerin % 1-

2 ' sini oluştururlar. Genelde adacık periferinde yerleşen PP hücreleri ekzokrin 

pankreasta da dağınık olarak bulunurlar. Salgıladıkları pankreas polipeptidi, pankreasın 

ekzokrin sek:resyonunu baskılar, safra kesesinin gevşemesine ve safra salgısının 

azalmasına neden olur (33 , 54). 
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2.1.4. İnsülin 

Langerhansın ~ hücrelerinden salgılanan insülin birbirine iki adet disülfit bağı 

ile tutunmuş 21 aminoasitli A ve 30 aminoasitli B zincirlerinden oluşmuş bir 

polipeptittir (Şekil 2.2). Plazmadaki yarı ömrü ortalama olarak ancak 6 dakika olan 

insülin, 1 0-15 dakika içinde dolaşımdan ayrılmaktadır. Kullanım dışı kalan insülin 

başlıca karaciğerde, daha az olarak da böbrekte parçalanmaktadır (53). 

insülinin en önemli etkisi karbonhidrat metabolizması üzerinde olmaktadır. 

Beslenme ile birlikte kan dolaşımına karışan karbonhidratlar, insülin mevcudiyetinde 

tüm vücut dokularınca (özellikle karaciğer, kas ve yağ dokusunda) hızla alınmakta 

depolanmakta ve kullanılmaktadırlar. Beyin dokusu, diğer dokulardan farklı olarak 

glikozu insülin aracılığı olmadan direkt bir şekilde kullanmaktadır. Beyin dokusu için 

kan glikoz değerinin kritik değerin üzerinde tutulması çok önemlidir (53). 

insülin, vücut dokularında glikoz kullanımını arttırarak bir tür '·yağ koruyucusu" 

gibi fonksiyon görmektedir. Karaciğerde yağ asidi sentezini arttıran insülin, yağ 

dokusunda da benzer şekilde etki göstermektedir. İnsülin eksikliğinde yağ 

metabolizması her yönüyle hızlanmakta ve bu olay diyabetle, insülin salgısı çok 

düştüğünde daha da belirginleşmektedir (53). 

Karbonhidrat ve yağların yanı sıra proteinler de sindirim sonrasında dokularda 

depo edilmektedir. İnsülin salgısı minimum seviyeye indiğinde protein depolanması 

tamamıyla durmakta ve protein katabolizmasında artış gözlenmektedir. Protein 

sentezinde duraklamanın yaşandığı ve fazlaca aminoasitin plazmaya boşaldığı bu 

durum, ağır diyabetin en ciddi etkilerden biri olarak diyabetik hastalarda 

gözlenmektedir (53). 

Diyabetik hastaların komplikasyonlarının erken dönemde tespit edilmesi ve 

buna göre tedavinin yapılması komplikasyonların önlenmesi açısından büyük olanaklar 

sağlamaktadır. Bununla ilgili olarak son yıllarda homosistein düzeylerinin de bir anlamı 

olabileceği ifade edilmektedir (53). 
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Şekil.2.2: İnsülinin moleküler yapısı (167) 

DİYABET 

Diabetes kelimesi, Yunanca'da "geçip gitmek" anlamına gelmektedir. Şeker 

hastalarının idradarının tatlı olduğunu tespit eden Thomas Wilis 1764'de, ilk kez 

"şekerli diyabet" ( diabetes mellitus, DM) tanımını kullanmıştır. Hastalığın pankreasla 

olan ilişkisi 1889 yılında Mering ve Minkowski'nin pankreasını çıkardıkları bir köpekte 

şeker hastalığı belirtilerine benzer durumun ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştır. 1921 

yılında Dr. Frederick Banting ve Charles Best, pankreasın belirli bölgelerinden insülin 

salındığı nı bularak, hastalığın tanımı ve tedavisine yeni bir bakış kazandırmışlardır ( 5 5, 

56). 

Diyabet, insülinin normal veya yetersiz salındığı ya da hiç salınmadığı 

durumlarda, hücrelerin şekeri yeterince kullanamaması sonucu kan glikoz düzeyinin 

yükselmesi ile karakterize sendromlardan oluşan kronik bir metabolizma hastalığıdır 

(55). DM; akut metabolik komplikasyonların yanı sıra, uzun dönemde vasküler, renal, 

retinal yada nöropatik bozukluklara yol açan, morbitide ve erken mortalite riski yüksek 

bir hastalıktır (57). 
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Karbonhidrat, yağ, protein ve elektrolit metabolizmasında bozukluklara yol açan 

DM'un klinik belirtileri arasında çok su içmek (polidipsi), çok idrar yapmak (poliüri), 

çok yemek yemek (polifaji), halsizlik, zayıflama, seyrek olarakta baş ağrısı ve bulantı 

bulunmaktadır ( 5 8). 

Divabetin tanı kriterleri 

ı. Diyabet semptomları ve/veya buna ek "herhangi bir zamanda alınmış plazma 

glikozunun 2: 200 ıngldl (> 11.1 mmol/L) 

a) "'Herhangi bir zaman''-günün, aç-tok, yemekten sonraki zamanlara 

bakılmaksızın alınan plazn1a glikoz değeri 

b) Diyabet semptomları- poliüri, polidipsi, açıklanamayan kilo kaybı 

2. Açlık Plazma Glikozu 2: 126 ıngldl (7.0 mmol/L) (açlık hiçbir kalori alımı 

o lmadan en az 8 saatlik süre) 

3. OGTT (Oral Glikoz Tolerans Testi) sırasında 2. saat plazma glikozunun 2:200 

ıngldl (11.1 mmol/L) olması. (OGTT Dünya Sağlık Teşkilatının tanımına göre 

aç olarak suda eritilmiş 75 gr. glikoz yapılmalıdır.) (59). 

Diyabet komplikasyonları 

ı. Akut komplikasyonlar: Akut gelişen ve hayati tehdit oluşturan, fiziki ve ruhsal 

bozukluklara neden olabilen ve acil tedavi gerektiren komplikasyonlardır. 

• Hipoglisemi ve hipoglisemi koroası 

• Hiperglisemiye bağlı ketoasidoz koroası 

• Hiperosmolar Hiperglisemiye bağlı ketozu oln1ayan koma 

2. Kronik komplikasyonlar: DM'un çeşitli organ ve sistemlerde oluşturduğu 

değişikliklere denir. Hastalığa yakalanma ve ölüm yüzdeleri dikkati çekecek 

kadar yükseldiği için önemlidirler. Bunların en mühim olanları~ 

• Mikrovasküler komplikasyonlar: N öropati, nefropati, retinopati 

• Makrovasküler komplikasyonlar: Damar sertliği, felç, kalp kası enfarktüsü . 

gangren (57). 
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2.1.5. Diabetin Sınıflandırılması 

Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 1999 yılında diyabet tiplendirmelerindeki ayrılıkların 

önlenmesi amacıyla yaptığı sınıflandırma Tablo 2.1 'de belirtilmiştir ( 60). 

Tablo 2.1: Diyabet Tipleri 

1. Tip 1: İnsüline bağımlı diyabet (Tip I) 

2. Tip ll: İnsülin bağımsız diyabet (Tip II) 

---··-··-··-···----------·-··-----~-·--····---··-··-----·----·---------------- . --

3. Beslenme bozukluğu diyabeti 

4. Gebelik diyabeti 

S. Diğer tip diyabetler 

2.1.5.1. Tip I Diyabet (İnsüline Bağımlı Diyabet) 

Birincil şeker hastalığı, genç tipi şeker hastalığı, ketoza yatkın şeker hastalığı 

olarakta isimlendirilir. Diyabet hastalarının% 10-20'sini oluşturur. Toplumdaki sıklığı 

o/o ı 0-15 'dir. Langerhans adacıkların daki ~ hücreleri immün kaynaklı yıkıma 

uğradığından sayıları azalır ve insülin salınımı düşer ya da durur. Sonuçta kanda insülin 

düzeyi azalır ve çoğunlukla insüline gereksinim duyulur. Bu nedenle Tip I şeker 

hastalığına insüline bağımlı şeker hastalığı adı da verilmektedir. Hastalığın başlangıç 

döneminde ~ hücrelerine karşı antikorlar gelişir, pankreasın insülin yedeği çok azdır 

yada hiç yoktur ve kanda insülin düzeyi çok düşüktür. Yağ depolarındaki yağların 

yıkımı ile birlikte protein yıkımı da arttığından Tip I diyabet hastaları genellikle çok 

yemelerine rağmen zayıftırlar. İnsülin yokluğunda, yağ yıkımları artarken buna paralel 

olarak serbest yağ asitlerinin, özellikle asetoasetik asit ve ~ hidroksibütirik asit gibi 

ketoasitlere dönüşümü de artar. Sonuçta kanda ve idrarda keton cisimleri görülür. 

Ketoasidoz komasına sıklıkla rastlanması sebebiyle sadece plazma glikozunu 

düzenlemek değil, aynı zamanda diyabetik ketoasidozu önlemek ve yaşamı sürdürmek 

amacıyla eksojen insülin verilmesi gereklidir (31, 55, 57, 61) 

Tip I diyabete neden olan etmenler çeşididir. Bu tür diyabetlerde kahtırnın rolü 

% 50 civarındadır. Beslenme alışkanlığı, viral nedenler ve hareketsizlik te faktörler 
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arasındadır. Ayrıca, HlA-88, BW 15, B18, DW3, DW4 gibi bazı doku tiplerinin 

bulunduğu kişilerde Tip I diyabetin ortaya çıkma olasılığı artmaktadır(55). 

2.1.5.2. Tip 2 Diyabet (İnsülin Bağımsız Diyabet) 

Ergin tipi şeker hastalığı, ikincil şeker hastalığı, insüline ağımlı olmayan şeker 

hastalığı olarakta adlandırılır. Diyabet hastalarının % 80-90'ı Tip II diyabettir (31 ). 

Toplumdaki sıklığı o/o 2-5 arasındadır. Plazma glikoz konsantrasyonları 250-350 mg/dL 

aralığındadır (33). Hastalığın başlangıcında insülin oluşumu, depo edilmesi veya ~ 

hücrelerinin sayısı normaldir (62, 63). Tip II diyabetle, artan kan glikoz 

konsantrasyonuna rağmen hücrelerin glikozu kullanamaması, insülin üretimini arttırır. 

Artan insülin miktarı, reseptör yıkımında artışa sonuçtada reseptörlerin sayısının 

azalmasına sebep olur (62, 64). Bu durumda insülinin hücresel düzeydeki etkinliği 

azalıp, özellikle yağ hücrelerinde, lipolizise bağlı olarak serbest yağ asitlerinin 

oluşumunu arttırır (65). Kas lifterindeki trigliserit ve diğer yağ asidi metabolitlerindeki 

artış da insülin rezİstansı oluşumu ile ilgilidir. Bu durum, insülin salınımını stimüle 

eden protein kinaz C'nin, diaçilgliserolün etkisiyle, aktivitesinin artmasına neden olur 

(38). Bu tür diyabette insülin kan şekerini normal düzeyde tutarnamasına rağmen, 

yağları depo edecek düzeydedir. Bu nedenle genellikle vücut ağırlığında artış vardır 

(55). 

Tip II diyabet kalıtsal ve genellikle orta yaşlarda görülen bir hastalıktır. 

Şişmanlık, gebelik, kortizon, glukagon, büyüme hormonu, epinefrin, tiroid hormonları 

gibi hormonların fazla salınımı ve bu hormonların tedavi amacıyla kullanımı, yaşlılıkta 

adacık damarlarındaki skleroz, toksik etmenler, bazı ilaçlar, bazı ateşli hastalıklar, beyin 

urları, ruhsal şoklar hastalığın ortaya çıkmasında dikkat çekmektedir (55). Tip II 

diyabetli hastalarda santral obezite, hipertansiyon, dislipidemi (yüksek trigliserid, düşük 

HDL-kolesterol, artmış LDL-kolesterol), endotelyal disfonksiyon ve prematüre 

kardiyevasküler morbidite riski artmıştır. Bu bulguların toplamına sıklıkla '"metabolik 

sendrom'' denir. insülin direnci bu kompleksin kökenindeki sebep olarak kabul 

edilmektedir ( 66). 
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2.1.5.3. Beslenme Bozukluğu diyabeti 

Beslenme ile ilgili pankeasta organik bozukluk ve kalsifikasyona bağlı olarak 

gelişir. İnsülin sekresyonu vardır. Diyet dışında bir tedavi gerektirmez (57). 

2.1.5.4. Gebelik diyabeti (Gestasyonel diyabet) 

Gebelik esnasında başlayan değişik derecelerdeki karbonhidrat intoleransı için 

kullanılan bir tanımdır. Artmış insülin direnci, insülin yapımının yetersizliği ve bu iki 

defektin birleşimi sonucu oluşur (57). 

2.1.5.5. Diğer tip diyabetler 

Pankreatit, Cushing sendromu veya akromegali seyrinde ortaya çıkan veya 

atrojenik nedenlere bağlı, genetik bazı sendromlada yada insülin reseptör anomalileri ile 

ortaya çıkan diyabetik tiplerdir. Bunlar arasında insülin etkisi ile ilgili genetik kusurlar, 

endokrin pankreas hastalıkları, ~ hücre fonksiyonunda genetik kusurlar, ilaç ve 

kimyasaHara bağlı diyabet, enfeksiyonlar ve diyabetle ilişkili diğer genetik sendromlar 

sayılabilir (57). 

2.2. DENEYSEL DiYABET 

Deneysel diyabet modelleri, ilk kez 1890 yılında Minkowski ~nin köpek 

pankreasının bir kısmını çıkararak diyabet oluşturması ile başlamıştır ( 67). Diyabet 

mekanizmasının ve komplikasyonlarının aydınlatılması amacıyla geliştirilen deneysel 

diyabet modellerinde cerrahi, viral ve kimyasal yol ile oluşturulan ve kendiliğinden 

gelişen modeller kullanılmaktadır. Bunlar arasında kimyasal ajanlar en yaygın 

kullanılanıdır. Laboratuvar hayvaniarına kimyasal diyabet (Tip I) yaygın olarak 

Streptezotocin (STZ) yada allaksan enjeksiyonu ile oluşturulmaktadır. STZ veya 

alloksan pankreasın ~ hücrelerine karşı olan spesifik taksisiteleri nedeniyle 

diyabetojenik ajan olarak kabul edilmektedir. Her iki maddenin mekanizmaları 

birbirinden farklıdır fakat her iki kimyasalda pankreas ~ hücrelerinde hasara neden 

olmaktadır (2, 6, 68, 69). Deneysel olarak diyabet oluşturulan sıçanlarda ve diyabetik 

hastalarda lipit peroksidasyonunun ve serbest oksijen radikallerinin arttığı ve oksidatif 

stresin diyabet etiyolojisinde ve ilerlemesinde rolü olduğu yapılan çalışmalarla 
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bildirilmiştir. Ayrıca oksidatif stresin ve antiaksidan kapasitesinde görülen 

değişikliklerin diyabetin kronik komplikasyonlarının ortaya çıkışı ile de ilişkili 

olabileceği araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir ( 3, 4, 70-72). 

2.2.1. Streptozotocin (STZ) 

Streptozotocin (STZ, 2-Deoksi-2-(3-Metil-3-Nitrozoüreido )-D-Glukopiranoz) 

ilk kez 1 960' da Streptomyces achromogenes kültüründen izole edilmiştir. Molekül 

formülü C8H15N30 7; molekül ağırlığı 265.2 g/mol olan geniş spektrumlu N nitrozo 

türevli bir glikozamindir (56-59). Tip I ve Tip II diyabet oluşturmak için kullanılan 

SIZ'nin antibiyotik, antitürnöral ve karsinojenik etkileri vardır (75, 76). STZ pankreas 

~ hücrelerine doğrudan toksik etkilidir ve ~ hücrelerinin dünüşümsüz olarak hasarına 

(ölümüne) neden olur. Yapısında bir glikoz molekülü içerdiği için plazma 

membranındaki glukoreseptörlere bağlanan STZ glikozla uyarılan insülin salınımını 

engeller (75). 

SIZ'nin temel etki yerlerinden biri de nükleer DNA'dır. STZ'nin hücre içine 

alınması ile oluşan reaktif karbonyum iyonları DNA bazlarında alkilasyona neden olur. 

Bunu DNA tamiri izler ve tamir sırasında görev alan poliADP riboz sentetaz hücre 

içindeki NAD+ depolarını boşaltır. Oksidatif metabolizmanın önemli bir elemanı olan 

NAD+ nin azalması ~ hücrelerinin ölümüne sebep olur (75). 

SIZ'nin ~ hücrelerindeki etkisi ile kandaki insülin ve glikoz 

konsantrasyonlarındaki karakteristik değişiklikler bir arada görülür. STZ enjeksiyonunu 

izleyen 2 saat içinde kan şekeri karaciğer glikojeninin ani yıkılıını sebebiyle yükselir. 6-

12 saat içinde ölüm ile de sonuçlanabilecek hipoglisemik faz devam eder. Bu sırada 

hasara uğrayan ~ hücrelerinden salınan insülinin plazma düzeyi hızla yükselir. Son 

olarak 24-72 saat kalıcı hiperglisemik fazdır. Bu noktadan başlayarak insülin düzeyleri 

düşer ve kan şekeri yükselir (77). 

Langerhans adacığı ~ hücrelerinin oksidatif strese çok duyarlı olduğu 

bilinmektedir. Diyabet oluşumunda oksidatif stres ve antiaksidan düzeylerinde 

değişiklikler görülür. Oluşan oksidatif stresin diyabetemi, yoksa STZ'yemi bağlı olduğu 

sorusu akla gelebilir. Ancak SIZ'in yarılanma süresi 6 saat olduğundan bu dönemden 

sonraki oksidatif stres STZ' e bağlı değildir (75). 
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2.3. SERBEST RADİKALLER VE REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ 

Serbest radikaller, bir veya daha fazla paylaşılmamış elektrona sahip atom veya 

moleküllerdir. Oldukça reaktiftirler ve organizmada hem organik hem de inorganik 

moleküller olarak bulunurlar proton ve elektron sayıları eşit olmadıklarından dayanıksız 

olan serbest radikaller tek elektronu başka bir moleküle verebilir (redüksiyon) ve başka 

molekülden elektron alarak (oksidasyon) elektron çifti oluşturabilirler. Bu şekilde, 

radikal olmayan bir yapının, radikal şekle dönüşmesine sebep olan moleküllere '"serbest 

radikaller ya da aksidan moleküller veya reaktif oksijen partikülleri'~ denir. (78-80). 

Serbest radikaller normal metabolizmanın ürünleri olarak ortaya çıktığı gibi, 

organizmanın iyonize edici radyasyona, oksitleyici özellik taşıyan ajanıara ve serbest 

radikal metabolitleri oluşturabilen ksenobiyotiklere (hücre için zararlı maddeler) maruz 

kaldığı durumlarda da meydana gelebilir. Canlılığın devamı için gerekli olan oksijen 

radikalleri, pek çok enzimlerle ilgili reaksiyon ve biyolojik fonksiyonlar için gereklidir. 

Ancak radikallerin yapıları ve bulundukları yerlere göre hedef hücreler önemli risk 

altındadırlar(79). 

Aerobik organizmalarda serbest radikallerin başlıca kaynağı moleküler 

oksijenlerdir ve şu şekilde sıralayabiliriz. 

Singlet Oksijen: Paylaşılmamış elektronu olmadığından, radikal olmayıp, 

serbest radikal reaksiyonlarının başlamasına neden olabilir (81 ). 

Süperoksit Radikali (Oı"): Oksijen molekülünün bir elektron alarak 

indirgenmesiyle oluşur. Çok güçlü ve aksidan bir moleküldür. Başka moleküller ile 

kolayca elektron alışverişine girebilir. Hem indirgeyici hem de oksitleyici özelliğe sahip 

bir ajandır. Kendisi bir serbest molekül değildir. Etkisini daha güçlü oksijen 

radikallerini ortaya çıkararak gösterir. Hem hidrojen peroksit kaynağı olduğundan, hem 

de geçiş metallerini indirgernesinden dolayı önemlidir (78, 80, 82). 
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Hidrojen Peroksit (HıOı): Oksijenin çevresindeki moleküllerden 2 elektron 

almasıyla ya da süperoksit radikaline bir elektron eklenmesiyle meydana gelen peroksit 

molekülü, iki hidrojen atomu ile birleşecek olursa hidrojen peroksit (H20 2) molekülü 

oluşur. H20 2 membranlardan kolayca geçebilir ve uzun ömmürlüdür. Bir serbest radikal 

olmadığı halde, reaktif oksijen türleri içerisine girer çünkü peroksit ile reaksiyona 

girerek oldukça zararlı bir radikal olan hidroksil (OH") molekülünü oluşturur (78-80) 

Hidroksil Radikali (OH"): Hidroksil, bilinen en reaktif radikaldir. Amino 

asitler, nükleik asitler, organik asitler, fosfolipitler ve şekerler gibi biyokimyasal 

maddelerin bir çoğuyla reaksiyona girebilir. Tek atom halinde ve bir elektronu eksik 

olan oksijen ile H+~in birleşmesinden oluşur. Gamma radyasyona maruz kalan 

dokularda da hidroksil radikali oluşabilir. Alınan enerji hücre suyu tarafından absorbe 

edilir ve sudaki oksijen-hidrojen kovalent bağının parçalanmasına neden olur. Böylece 

hidrojen ve oksijen üzerinde dış orbitalde tek elektron kalır ve iki radikal oluşur. 

Hidroksilin yarılanma ömrü çok kısadır ve pek çok molekülden H atomu çıkarılmasını 

sağlar (1, 9, 10, 83). 

H - OH -+ H· + oH· 

Nitrik Oksid (NO): Nitrik oksid sentaz (NOS) olarak bilinen sitozolik bir 

enzimin aktivitesi ile oluşur. Vasküler tonusun regülasyonunda guanilat siklazı aktive 

eden NO major rol oynar. Oksijen bağlanan bölgeye kompetetif bağlanarak direkt 

olarak sitokrom oksidazın inhibisyonu ile hücresel solunumu düzenler. NO bazı 

durumlarda bir antioksidan gibi davranır ve organizmayı lipit peroksidasyonundan 

korur. Bununla birlikte süperoksid düzeylerinin arttığı durumlarda süperoksidle 

reaksiyona girer ve bir prooksidan olan peroksinitrit oluşturur. Diyabetle görülen 

endotel fonksiyon bozukluklarından (tartışmalı olmakla birlikte) endoteldeki nitrik 

oksid üretiminin azalması sorumlu tutulmaktadır. Ancak diyabetle NO~in artmış 

olduaunu bildiren araştırıcılar da vardır (84-87). 
o 
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Geçiş Metalleri: 

gibi bir elektronun alınması ve verilmesi durumlarında bu serbest metal iyonları radikal 

reaksiyonunu hızlandırır. Metal iyonları lipit peroksidasyonu esnasında rol oynarlar. 

Oluşmuş lipit hidroperoksitlerin parçalanmalarını ve lipit peroksidasyonunun zincir 

reaksiyonunu katalize eder. Böylece daha az zararlı olan radikalleri daha zararlı hale 

getirirler. Fenton reaksiyonu olarak bilinen reaksiyonda Fe+2 iyonlarının H2o2 ~i 

indirgeyip OH· oluşturabildikleri bilinmektedir (8, 85, 88, 89). 

H
2
0

2 
+Fe2 -+ OH'+ OH-+ Fe3(Fenton reaksiyonu) 

Seruloplazminin Fe +2'ni Fe +3'e oksitler ve Fe +
3
'ün transferrine bağlanmasını 

kolaylaştırır. Seruloplazminin antiaksidan aktivitesi: Ferroksidaz aktivitesi, askorbat 

oksidaz alınması ve verilmesi aktivitesi, oksijen radikali temizleyici aktivitesi ve GSH

bağımlı peroksidaz aktivitesi şeklinde 4 yolla olur (88, 89). Transferrin de H20 2 ' den 

demir iyonu bağımlı hidroksil oluşumunu baskılar. Yapılan çalışmalarda diyabetli 

hastalarda serum seruloplazmin düzeylerinin artmış ve transferin düzeylerinin azalmış 

olduğu rapor edilmektedir (8, 88, 89). Diyabetle serum seruloplazmin düzeyleri, serbest 

radikal reaksiyonlarını ve lipit peroksidasyonunu hızlandırabilen yüksek serbest Fe +
2
'ye 

cevap olarak artmış olabileceği vurgulanmaktadır. Hidroksil oluşumunu azaltan 

transferin düzeylerinin diyabette azalmış olması diyabetteki oksidatif strese önemli 

katkı yapar. Ayrıca seruloplazmin ve transferin arasında sağlıklı kişilerde negatif bir 

korelasyon olduğu, ancak diyabetle bu korelasyonun bozulduğu da vurgulanmaktadır. 

(8). 

2.3. 1. Serbest Radikal Kaynakları 
Moleküler oksijen, aerobik organizmalar ıçın ana kaynaktır. Oksijenin 

redüksiyonu ve aerobik hücrelerin enzimierin oksidasyonu sırasında negatif yüklü bir 

ara ürün, süperoksit radikali; bu radikalin spantan ya da enzimierin dismutasyonu ile 

ikinci bir ara ürün, hidrojen peroksit oluşur. Özellikle mitokondri içinde, yine süperoksit 

radikalinin yer aldığı başka bir reaksiyon sonucu hidroksil radikali meydana gelir. 

Klinik uygulamalarda kullanılan birçok preparat, özellikle daunorubisin, adriyamisin 
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gibi antineoplastik ajanlar ve bleomisin, nitrofurantonin gibi antibiyotikler serbest 

oksijen radikallerini açığa çıkarabilirler. Organizmanın radyasyona maruz kalması 
' 

alkol ve uyuşturucular gibi alışkanlık yapan maddeler, inhale edilebilen ksenobiyotikler 

(CCL4), çevresel ajanlar ve hava kirliliği yapan maddeler (pestisitler, solventler, 

anestezikler, aromatik hidrokarbonlar, sigara dumanı) gibi faktörler, aşırı oksidan 

oluşmasına neden olurken, doğal antioksidanların tüketimini arttındar (78, 82). 

Diyabet, aterosikleroz, romatoid artrit, kanser, parkinson gibi hastalıklar ve 

yaşlılık serbest radikal oluşumunu arttırır. Yine aktive olmuş fagositler, enfeksiyöz 

ajanlar, lökotrienler ve prostoglandin gibi aracı maddelerce aktive olmuş nötrofil, 

monosit ve eozinofıller doku lezyonunun olduğu yerde birikerek serbest radikal 

oluşumuna neden olurlar (78, 79). 

Serbest radikaller mitokondrial elektron transportu, endoplazma retikulumu, 

peroksizom, plazma membranı ve nükleer membrann transport sistemleri kaymnaklı da 

olabilirler (78, 79). 

2.3.2. Serbest Radikallerin Etkileri 

Normal koşullarda, aerobik metabolizmanın ürettiği reaktif oksijen türleri 

sürekli olarak baskılanır. Bu işi, organizmada yer alan antioksidan savunma sistemleri 

gerçekleştirdiğinden patolojik bir durum gözlenmez. Serbest radikallerin oluşum hızı ile 

savunma sistemlerinin gücü arasındaki denge bozulmadığı sürece, organizma oluşan 

radikallerden etkilenmez. Bu denge, antioksidan sistemlerin aleyhine bozulduğu taktirde 

potansiyel bir hasar meydana gelir ki buna "oksidatif stres" adı verilir. Oksidatif hasar, 

DNA, karbonhidrat, lipit ve protein gibi tüm biyolojik moleküllerde ortaya çıkabilir. Bu 

radikal saldırıdan, başta lipitler olmak üzere tüm biyolojik yapılar zarar görebilir. (78, 

79, 82). 

2.3.2.1. Serbest Radikallerin Lipitlere Etkisi 

Hücre dışı kompartmanlarda meydana gelen serbest radikaller, hücre içi 

kompartmanlarla reaksiyona girebilmek için plazma membranını geçmek zorundadırlar. 

Bu yüzden zararlı etkilerini ilk olarak membranlarda başlatırlar. Hücre membranındaki 

kolesterol ve yağ asitlerinin doymamış bağları, serbest radikallerle kolayca etkileşirler 



18 

ve peroksidasyon ürünlerini açığa çıkarırlar. Peliansatüre yağ asitlerinin (PUFA), bu 

oksidatif yıkılımı, lipit peroksidasyonu olarak adlandırılır. Kendi kendini devam ettiren 

zincir reaksiyonları şeklinde sürmesinden dolayı oldukça zararlıdır. Lipit 

peroksidasyonu ile pluşan membran hasarı geri dönüşümsüzdür ama antieksidan 

reaksiyonları ile sonlandırılabilir. (78, 82). 

Lipit peroksidasyononda organizmada oluşan serbest radikal etkisi sonucu, zar 

yapısında bulunan PUF A bir hidrojen atom u kaybeder. Böylece yağ asidi zinciri 

dayanıksız biir bileşik olan lipit radikaline dönüşür. Molekül ıçı çift bağların 

pozisyonlarının değişmesi ile dien konjugatları ve daha sonra lipit radikallerinin 

moleküler oksijenle etkileşmesi sonucu lipit peroksil radikali meydana gelir. Lipit 

peroksil radikalleri de zardaki diğer yağ asitlerini etkileyerek, yeni lipit radikallerinin 

oluşumuna yol açarken, kendileri de yeni açığa çıkan hidrojen atomlarını alarak 

hidroperoksitlere dönüşürler. Hidroperoksitlerin parçalanmasıyla lipit alkoksil 

radikalleri açığa çıkar. Böylece olay kendiliğinden katalizlenerek devam eder (78, 81, 

82). 

Lipit peroksidasyonu sonucu oluşan lipit peroksitleri, aldehidleri ve 

hİdroperoksitleri membran yapısına direkt olarak; diğer hücre bileşenlerine ise delaylı 

yollarla zarar verirler. Sonuç olarak da doku hasarı ve pek çok hastalığın oluşumu 

karşımıza çıkar. Serbest radikallerin başlattığı lipit peroksidasyonu, transmembraner 

iyon gradientini bozar, metabolik olayların inhibisyonuna ve hücre salgı 

fonksiyonlarının kaybına yol açar (81, 82). 

Diyabetik kişilerle plazma ve doku lipit peroksidasyon ürünlerinin aynı yaştaki 

sağlıklı kişilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Retinopatili ve anjiyopatili Tip II 

diyabet olan hastalarda lipit peroksidasyonu ürünlerinde komplikasyonu olmayan 

hastalardan daha fazla artış görülmüştür (78, 90). 

2.3.2.2. Serbest Radikallerin Proteinlere Etkileri 

Proteinler serbest radikallere karşı lipitlere oranla daha az hassastır. içerdikleri 

aminoasit kompozisyonuna bağlı olarak etkilenirler. Triptofan, tirozin, fenil alanin~ 

histidin, metiyonin, sistein gibi doymamış bağ ve sülfıir içeren arnine asitlerden 

meydana gelmiş proteinler serbest radikallerden kolaylıkla etkilenir. Karbon merkezli 



19 

radikaller ile sülfür radikalleri oluşur. Bu karbon merkezli radikallerin karbonillerinin 

ölçülmesi ile proteinlerin oksidatif hasarı ölçülebilir. Serbest radikallerin yarattığı hasar 

sonucunda proteinlerde fragınantasyon ve çapraz bağlanmalar meydana gelir. Yapıları 

bozulan proteinler normal fonksiyonlarını yerine getiremezler. Enzimler de protein 

yapısında olduklarından enzim aktivitelerinde değişiklikler meydana gelir. Hem 

proteinleri de serbest radikallerden önemli oranda zarar görürler (78~ 91 ). 

2.3.2.3. Serbest Radikallerin Karbonhidratlara Etkisi 

Glikoz, mannoz ve deoksi şekerler fizyol oj ik şartlarda otooksidasyona 

uğrayarak, süperoksit ve hidrojen peroksiti meydana getirirler. Serbest radikaller, çok 

çeşitli hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. Diyabet ve diyabet 

komplikasyonlarının gelişimi, koroner kalp hastalığı, behçet hastalığı, hipertansiyon, 

romatoid artrit, deri, kas ve göz hastalıkları, kanser ve yaşlılık gibi birçok hastalıkta 

serbest radikal üretiminin arttığı ve antiaksidan savunma mekanizmalarının yetersiz 

olduğu gösterilmiştir (78, 91 ). 

Sinoviyal sıvının viskositesinde önemli rol oynayan ve glikozaminoglikan olan 

hyalüranik asitin reaktif oksijen türlerinden etkilenmesi ile bağ dokusu kararlılığı 

bozulur. Hyaluronik asit parçalanması, inflamatuar eklem hastalıklarında sinovyal 

sıvının karakteristik bir özelliğidir. Gözün vitreous humourunda da bol miktarda 

hiyaluronik asit bulunur. Bunun da oksidatif hasarı, katarakt oluşumuna katkıda bulunur 

(91). 

2.3.2.4. Serbest Radikallerin Nükleik Asitler ve DNA'ya Etkisi 

Reaktif oksijen türleri nükleik asit baz değişimlerine veya DNA çift sarmalının 

ayrılmasına neden olabilir. Bu da kromozal mutasyonlar ve sitotoksisite ile sonuçlanır. 

Hidroksil radikalinin (OH) DNA ile tepkimesi sonucu baz modifikasyonları, zincir 

kırılmaları, baz delesyonları gerçekleşebilir; ileri derecedeki DNA hasarları tamir 

edilemediğinden hücre ölümüne neden olur. Hidroksil radikali (OH"), deoksiriboz ve 

bazlarla kolayca reaksiyona girer ve farklılaşmalara neden olur. Eğer hidroksil radikali 

DNA ·nın yakınında meydana gelirse pürin ve primidin bazlarını etkiler ve mutasyonlara 

neden olabilir. Hidroksil radikali (OH"), nükleik asitlerde, doymuş karbon atomlarından 
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hidrojeni uzaklaştırır veya çift bağlara hidrojenin katılma tepkimeleri ile sonuçlanan 

tepkimelere girer. Süperoksit anyonu da güçlü bir oksitleyici olduğundan, guanin gibi 

yüksek elektron yoğunluğu bulunan moleküllerle daha kolay tepkimeye girer (91, 92). 

Hidrojen peroksit membranlardan kolayca geçerek ve hücre çekirdeğine 

ulaşarak DNA hasarına, hücre disfonksiyonuna ve hatta hücre ölümüne yol açabilir. 

Reaktif oksijen türleri (ROS), DNA'nın oksidatif hasarı sonucu hastalıklara ve 

yaşianmanın patogenezine etkilidir. (91 ). 

2.3.3. Oksidatif Stres ve Diyabet 

Diyabette reaktif oksijen türlerinin rolü 1980'li yıllardan beri çok tartışılan bir 

konu olmuştur. Diyabet ve diyabet komplikasyonlarının reaktif oksijen türleri ile olan 

ilişkisini gösteren çalışmalarda, enerJı metabolizmasındaki değişikliklerden 

kaynaklanan metabolik stres, sorbitol yol aktivitesi, enzimlerle ilgili olmayan glikasyon, 

hipoksi ve iskemi-reperfüzyon sonucu oluşan doku hasarının serbest radikal üretimini 

arttırdığı ve antioksidan savunma sistemini değiştirdiği vurguianmaktadır (93, 94, 95). 

Süperoksit dismutase, katalaz, glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzimierin 

ekspresyanlarının ve antioksidan kapasitenin pankreas adacık hücrelerinde, karaciğer, 

böbrek, iskelet kası ve adipoz doku gibi diğer dokulada kıyaslandığında en düşük 

düzeyde olduğu bilinmektedir. Oksidatif strese en duyarlı yapılardan biri olduğu da 

bilinen beta hücrelerinde gözlenen hasarın, hipergliseminin toksik etkilerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (96-98). 

Hidrojen peroksitin, yüksek reaktiviteye sahip bir ROS ürünü olan OH· 

radikaline dönüşmesi sonrası insülin reseptör sinyal sistemi üzerinde etkili olduğu ve 

insülin tarafından reseptör aracılığı ile düzenlenen sinyal transdüksiyon yollarında 

anahtar bir rol oynayabileceği görüşü araştırmacıların savları arasında bulunmaktadır. 

Glikasyon aracılı serbest radikal üretiminin insülinin gen transkripsiyonunu azalttığını 

ve beta hücre apoptozuna yol açtığını gösteren çalışmaların bulguları bu görüşü 

destekler niteliktedir (99, 1 00). 

Hiperglisemi ile oksidatif stres arasında yakın ilişki olduğu görüşü in vıvo 

çalışmalar ile de desteklenmiştir. Deneysel hayvan çalışmalarında insanlardakine benzer 

diyabet oluştum1ak için kullanılan N- nitroso türevi D- glikozamin yapısındaki STZ, 
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oksidan maddeler meydana getirerek Langerhans adacıklarını seçici olarak tahrip 

etmekte ve uygun olmayan NO cevapları vererek diyabeti başlattığı düşünülmektedir 

(101-103). 

Yine araştırmacıların bulguları, vasküler komplikasyonları olan diyabetik 

hastalarda, hem LDL'nin oksidasyonuncia hem de enzimler ile ilgili olmayan 

glikasyonunda, hiperglisemiye bağlı artışlar olduğunu göstermektedir. Diyabetik 

olgularda, lipidere ilave olarak protein oksidasyonu da artmaktadır. Özelikle kollajen, 

elastin ve myelin kılıfındaki ekstrasellüler proteinlerin oksidasyonu sonucu; lens, 

damar, bazal membran gibi dokularda katarakt, mikroanjiyopati, ateroskleroz ve 

nefropati gibi diyabetik komplikasyonlar gelişmektedir (1 04, 1 05). 

Hiperglisemi Aracılı ROS üretimi başlıca üç mekanizma ile açıklanmaktadır: 

Glikozun Oto-Oksidasyonu ve Süperoksit Üretimi: 

Bir geçiş elementinin varlığında glikoz, reaktif ketoaldehitlere ve süperoksit 

anyonuna çevrilir. Reaksiyonlar zinciri, süperoksit radikalinin hidrojen peroksit 

üzerinden son derece reaktif olan hidroksil radikali oluşturması ile sonuçlanır. Hücre içi 

glikoz oksidasyonu NADH'nın açığa çıkmasına yol açar. NADH solunum zincirinde 

oksidatif fosforilasyon yolu ile ATP üretimi için gerekli enerjiyi sağlamak üzere 

kullanılır. Solunum zincirindeki bu reaksiyon sırasında süperoksit radikali açığa çıkar. 

Yüksek glikoz konsantrasyonu varlığında bu yolla süperoksit radikal üretimi artar. 

Mitokondri solunum zinciri başlıca hücre içi ROS üretiın kaynağıdır. Normal solunum 

zinciri olayları sırasında sürekli olarak süperoksit radikali oluştuğu düşünülmektedir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, diyabetteki patolojilerin birçoğunun artmış 

mitokondriyal ROS üretimi ile ilintili olduğunu göstermektedir (1 06, 1 07). 

Proteinlerin Glikasyonu ve AGE (ilerlemiş glikasvon son ürünleri) 

Oluşumu: 

Proteinler yüksek glikoz konsantrasyonları ile karşılaştıklarında, glikoz bir 

enzimin aracılığına gereksinim duymadan proteine bağlanarak kontrolsüz glikasyon 

reaksiyonlarınaneden olur. Glikasyona uğramış protein, moleküler oksijene bir elektron 

vererek serbest oksijen radikali oluşumuna neden olur. Glikoz ve proteinlerin amino 
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grupları arasında kendiliğinden gelişen enzimler ile ilişkisi olmayan glikasyon 

reaksiyonları yoluyla önce Shiff bazları, sonrasında daha stabil olan Amadori ürünleri 

oluşur. Amadori ürünlerinin oluşumundan sonra ileri glikasyon son ürünleri (AGE) 

meydana gelir. AGE'ler, endotelin-I aracılığıyla kan damarı kasılmasını arttırarak 

endotel hasarına yol açtığı gibi, kompleks biyokimyasal mekanİzmalarla serbest radikal 

üretebilme kapasitesine de sahiptirler. Yine AGE'lerin toksik etkileri arasında; 

proteinlerin yapılarını ve fonksiyonlarını değiştirebilmeleri, kendi reseptörleri ile 

oksidatif stresi indükleyebilmeleri ve sonuçta nükleer faktör kapa B (NFkB) gibi redoks 

duyarlı transkripsiyon faktörlerini aktive etmeleri ve ilgili genlerin (Endotelin-I, 

adezyon molekülü, VCAM-1 gibi) ekspresyanlarının artışı bulunmaktadır. Araştırmalar 

AGE'lerin, reseptör aracılı mekanizma ile serbest radikal üretimini uyarmasının yanı 

sıra, artmış serbest radikallerin de hücre içi AGE oluşumunu arttırdığını göstermektedir. 

Yapılan çalışmalarda, hücre içi AGE oluşumu ile lipit peroksidasyonu arasında sıkı bir 

ilişki olduğunu, lipit peroksidasyonunun önlenmesi ile AGE oluşumunun da önlendiği 

bildirmişdir. Diyabetik nefropati oluşturulan sıçanlarda AGE inhibitörleri verildiğinde 

glisemik kontrolde herhangi bir değişiklik olmaksızın albüminürinin önlenebildiği 

gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda AGE ve serbest radikallerin, protein kinaz C 

(PKC) 'yi aktive ettiği gösterilmiştir. Aktive olan PKC'nin, vasküler kan akımını, damar 

geçirgenliğini, hücre dışı matriks bileşenlerini ve hücre büyümesini etkileyerek vasküler 

komplikasyonların patogenezinde rol aldığı öne sürülmektedir (1 08-11 0). 

Poliol Yolu: 

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

yoldaki aldoz redüktaz enzim aktivitesi için NADPH kullanıldığından hücre içi NADPH 

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

için NADPH gereklidir. Bu nedenle sorbitol yolunun aktif olması ve sonuçta 

NADPH'ın yokluğu hücrenin antiaksidan kapasitesinin sınırlanması anlamına 

gelmektedir. Redükte glutatyonun ve vazodilatasyonda görev yapan NO sentezinin 

azalması diyabetin vasküler komplikasyonlarının ortaya çıkışında rol oynar. V azodilatör 

mediatörlerin kaybı endonöronal kan akımının azalmasına dolayısıyla endonöronal 

hipoksi veya iskemiye yol açmaktadır. Bu olayın sonucunda nöronal hücre, Schwann 

hücrelerde hasar meydana gelmektedir (lll, 112). 
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Glikozun sorbitol yolu ile fruktoza ve sorbitola çevrilmesinin bir sonucu olarak 

hücrede miyoinozitol düzeylerinde azalma ve bunun sonucunda da Na-K ATP-az enzim 

aktivitesinde düşme olduğu gözlenmiştir ki bu enzim aktivitesi sinir iletim hızı için 

önem taşımaktadır (ı ı 3). 

Sorbitolun kendisi bir doku toksini gibi hareket eder. Bu nedenle retinopati, 

nöropati, katarakt, nefropati ve kalp hastalığı patogenezinde rolü olduğu 

düşünülmektedir (1 ı3, ı 14). 

2.4. ANTİOKSİDANLAR 

Serbest radikallerin ortadan kaldırılması için kullanılan bileşiklere "serbest 

radikal temizleyiciler" veya "antioksidan maddeler" adı verilir. Bu maddelerin en 

önemli özelliği, zar yapısında bulunan lipitleri peroksidasyona karşı korumaktır. 

Günümüzde antioksidanların, sadece lipitleri değit protein, karbonhidrat ve nükleik 

asitler gibi diğer hedef ınolekülleri de koruduğu bilinmektedir. (78). 

Antioksidanlar dört avrı şekilde etki ederler: 

Toplayıcı etki: Serbest oksijen radikallerini etkileyerek onları tutma veya daha 

zayıf yeni moleküle çevirme ile olur. Antiaksidan enzimler ve küçük moleküller bu tip 

etki gösterirler. 

Bastırıcı etki: Serbest oksijen radikalleriyle etkileşip onlara bir hidrojen 

aktararak aktivitelerini azaltına veya inaktif şekle dönüştürme olayıdır. Vitaminler, 

flavanoidler bu tarz bir etkiye sahiptirler. 

Zincir kırıcı etki: Serbest oksijen radikallerini bağlayarak zincirlerini kırıp 

fonksiyonlarını engelleyici etkidir. Hemoglobin, seruloplazmin ve mineraller zincir 

kırıcı etki gösterirler. 

Onarıcı etki: Serbest radikallerin oluşturdukları hasarın onarılmasıdır. 
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Antioksidanlar, peroksidasyon zincir reaksiyonunu engelleyerek ve/veya reaktif 

oksijen türlerini toplayarak lipit peroksidasyonunu baskılar. Antioksidanlar, endojen 

kaynaklı veya eksojen kaynaklı olabilirler. Endojen antioksidanlar, enzim ve enzim 

olmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Eksojen antioksidanlar ise vitaminler 
' 

ilaçlar ve gıda antioksidanları olmak üzere sınıflandırılabilirler (78). 

2.4. ı. Süperoksit dismutase (SOD): 

İlk olarak ı 969 yılında Mc Cord ve Fridovich tarafından tanımlanmıs olan SOD 

enzimi süperoksidin, hidrojen peroksit ve moleküler oksijene dönüsümünü katalizler. 

Süperoksit radikalini, hidrojen peroksit ve oksijene dönüştürür. Hem stoplazmada hem 

de mitokondride bulunur. (78, 8 ı). 

Aynı kinetik özelliklere sahip 3 farklı SOD enzimi tanımlanmıstır. Sitozolik 

SOD~un (Cu-Zn SOD) ve vasküler endotele baglı olarak bulunan ekstrasellüler son·un 

kofaktörleri bakır ve çinko' dur. Bu enzimierin aktivitesinden bakır, stabilitesinden ise 

çinko sorumludur. Mitokondrial SOD'un (Mn-SOD) kofaktörü ise mangandır. 

SOD'ların katalizledigi reaksiyonlarda olusan hidrojen peroksit (H202), daha sonra 

katalazın veya glutatyon peroksidazın etkisiyle suya dönüstürülür. SOD'un aktif oksijen 

türlerinin metabolizmasında anahtar rol oynadıgına inanılınaktadır (I ı 5). 

Diyabette SOD düzeylerinin arttığı, azaldığı veya değişınediği şeklinde 

birbiriyle çelişen çalışmalar vardır (I ı 6- ı ı 8). 

2.4.2. Glutatyon (GSH): 

Hidrojen peroksiti, lipit peroksitleri, disülfıtleri, askorbat ve serbest radikalleri 

indirger. Karaciğerde sentezlenir. Çok önemli bir antioksidandır.(78, 79, 8 ı) 

2.4.3. Glutatyon peroksidaz (GSH-P): 

Hidrojen peroksit ve lipit peroksitlerin parçalanmasını katalizler. Membran 

lipiderini peroksit oksidasyonuna karşı korur (79, 8 ı) 
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2.4.4. Katalaz (CAT): 

Hidrojen peroksiti oksijen ve suya parçalar. Peroksidaz aktivitesine sahip olup, 

peraksizamlarda lokalizedir. (78, 81) 

2.5. İMMUNOHİSTOKİMYA 

İmmunohistokimya, işaretlenmiş antikor kullanılarak doku ve hücre 

antijenlerinin bulundukları yerde gösterilmesini sağlayan bir yöntemdir. Antijenin iyi 

korunması, nitelikli antikor, özgün boyanma, kolay görülebilen işaretleyici kullanmak 

iınmünohistokimyanın temel koşuiiarıdır. İmmunohistokimyada kullanılan antikorlar 

poliklonal ve monoklonal olmak üzere iki çeşittir. 

Poliklonal antikorlar: Tavşanlar veya kabaylar antijenle aşılandıktan sonra 

üretilir. Spesifik bir antikor oluşabilmesi için antijen taamamen saf veya tercihen 

sentetik olmalıdır. Oluşan antiserum sadece enjekte edilen antijene yönelmez, antijenin 

çeşitli kısımlarına, taşıyıcı proteinine veya onun kısımlarına yönelecektir. Donör 

hayvanın bir çok doğal antikor içerir. Bunlar doku elemanlarıyla reaksiyona 

girebileciğinden pozitif görülen immün reaksiyon kontroller yapılmadan spesifik 

antijen-antikor reaksiyonu olarak kabul edilmemelidir. Poliklonal bir serumun antijen 

molekülünün çeşitli bölgeleri için antikorlar üretmesi ona kuvvetli bir tanıma kapasitesi 

sağlar. 

Monoklonal antikorlar: Farenin dalağından elde edilen lenfasitler antikor 

olarak kullanılır. Lenfasitler kültür ortamında miyeloma hücreleriyle kaynaştırılarak 

hibrit hücre elde edilir. Bu hibrit hücreler kültürde antikor oluşturur. Sonuçta kültürdeki 

hibrid miyeloma hücreleri, bir tek antikor yapan hücre nesilleri halinde klonlanır. 

Monoklonal antikor antijen molekülü üzerinde sadece bir bölge ile reaksiyona girer, bu 

durum antijene daha az sayıda antikorun bağlanmasına ve daha zayıf boyanınaya sebep 

olur. 

İyi bir antikorun kendi spesifik antijenine yüksek ilgisinin olması gerekir. 

Antikorun bağlanma bölgeleri spesifik antijen üzerindeki antijenik bölgelere iyi uymalı 

ve diğer antijenlere bağlanmamalıdır. 
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İşaretleme yöntemleri: 

1. Direkt metod: Antijenin işaretli antikorile direkt olarak bağlanmasıdır. 

Çabuk sonuç alınır ama alınan işaret şiddeti azdır. 

2. indirekt metod: Antijen ile bağlanacak antikor işaretsizdir, işaretlenen 

ikinci bir antikor kullanılır. işaretli ikinci antikorun, birinci antikorun 

geliştirildiği hayvan türünün immünoglobulinine karşı oluşturulması 

gereklidir. Hassas sonuç veren bir metodtur. Birinci antikora birden fazla 

işaretli ikinci antikor bağlanacağından reaksiyon sonucu daha yoğun işaret 

gözlenir. 

3. Protein A metodu: S. aureus bakterisinden izole edilen protein A, çeşitli 

memeli türlerinin IgG molekülünün Fe parçasına bağlanır. Protein A ikinci 

antikor gibi düşünülebilir. 

4. İşaretlenmemiş antikor metodları (Enzim-anti-enzim metodları): 

indirekt yöntemlerdir. Kullanılan kompleksiere göre "'Peroksidaz

antiperoksidaz (P AP) tekniği" ve ''Alkali fosfataz-antialkali fosfataz 

(APAAP) tekniği" gibi isimler kullanılır. En iyi, en hassas sonuçlar alındığı 

için yaygın kullanılan metodlardır. Kullanılacak antiserumlar ve enzim-anti

enzim komplekslerinin birbirine uyumlu olması gerekir. işaretlernede birinci 

antikor (I), ikinci antikor (2), enzim-anti-enzim immün kompleksi olmak 

üzere 3 tabakalı bir bağlantı bulunur (119). 

5. A vidin-biotin metodları: Avi din bir glikoproteindir ve karaciğerde bulunan 

biotine yüksek afinite gösterir. Avi din biotinle bağlanan 4 bölge içerir. 

Biotin, işaretierne maddesi olarak 1. antikora veya 2. antikora bağlanabilir 

işaret için avidin kullanılır. Streptavinin biotine bağlanma afınitesi avidinden 

fazla olduğu için sıklıkla kuilanılır. 
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6. Kromojenler (renkli madde öncülleri): Enzim-substrat reaksiyonuna bağlı 

olarak son ürünün renkli şekilde gözlenebilmesi ıçın DAB 

(Diaminobenzidin: kahverengi), CN ( 4 - kloro - I - naftol: koyu mavi), AEC 

(3-Amino-9 E til karbazol: Kırmızı), (Tetrametil benzidin: Mavi) gibi- renkli 

madde öncülleri kullanılır. Tripsin, pepsin, proteinaz-K gibi proteolitik 

enzimler antijenik bölgelerin açılması için kullanılır (120). 

2.6. "LAUROCERASUS OFFIC/NALES ROEMER" (TAFLAN) 

Tatlan ilk olarak 1546 yılında Fransız P. Belon tarafından Trabzon'dan aynı yıl 

İtalya'ya; oradan da Fransa ve İngiltere'ye gönderilmiştir. Budanarak şekil verilebilmesi, 

dökülmeyen parlak koyu yeşil yaprakları ve kokulu beyaz çiçekleri ile taflan, 1600 

yılından itibaren tüm Avrupa'da park ve bahçelerde yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde 20 kadar kültürü bulunmaktadır ( 121 ). 

Türkiye~ de halk arasında tatlan olarak isimlendirilen "Laurocerasus Officinales 

Roemer '' bitkisi sistematik sınıflandırılmasına bakıldığında; rosasea familyasına ait 

olup laurocerasus cinsinde bir bitkidir (Tablo 2. 7.1) (122). "Laurocerasus officinalis 

Roemer ·· bitkisinin anavatanı Karadeniz'in doğu kı yıları, Balkanlar, Batı Kafkasya ve 

kuzey İran gösterilmektedir. Ükemizde bitkinin yaban (Wild) tipinin dışında officinalis 

cv. "Oxygemmis ", "Laurocerasus ojjicinalis cv''. "Globigemmis ", <·Laurocerasus 

officinalis cv". ''Angustifolia" kültürvarları da yetişmektedir (122). 



Tablo 2.2: Taflanın sistematik olarak sınıflandırılması ve yerel olarak isimlendirilmesi 
r-- - - r-· 

Regnum Plantea 

Bölüm Spermatophyta 

Alt bölüm Angiospermae 

Sınıf Magnoliatea (Dicotyledones) 

Familya Rosaceaea 

Cins Laurocerasus Duhamel 

Tür Laurocerasus officinales Roemer 

(tPrunus laurocerasus L "., (tCerasus 
Sinonim 

laurocerasus L "., (tCherry leurel" 

Taflan, karayemiş, Gürcü kirazı, Laz kirazı, Laz 
Mahalli adları 

üzümü, Laz yemişi, tanal _j -- - - --
Taflan ağacı; 6m uzunluğunda, oval, 8-20 mm. çapta koyu mordan siyaha kaçan renkte 

meyveleri olan, yaprağını dökmeyen bir bitkidir. (123). 

Şekil 2.3: Tatlan Bitkisi ve Meyveleri (169) 

28 
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Tatlan bitkisi bütün olarak rüzgarı kırmak ya da erozyonu kontrol etmek için 

kullanılırken, yaprakları süs, meyveleri yiyecek, dalları odun gibi birçok kullanıım 

alanına sahip bir bitkidir. Ayrıca, meyvelerinde bol miktarda mineral ve antiaksidan 

madde bulunurken, bakır ve çinko gibi ağır metalleri de çok düşük miktarlarda 

içermektedir (124 ). 

Alasalvar ve ark. tatlan meyvesinin ı 00 gr.' ın daki protein miktarını fındıktaki 

protein miktarından 3 kat daha fazla bulmuşlardır. Yine aynı çalışmada tatlanın protein, 

yağ, karbonhidrat, nem ve kül miktarını sırasıyla 1.5ı gr, 0.23 gr, 20.23 gr. 77.28 gr. 

O. 75 gr olarak saptamışlardır. Yine Alasalvar ve ark. antiaksidan aktivitesini ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance Capacity) (OREK (Oksijen Radikali Emilim Kapasitesi) 

metoduyla 3363 mmollg olarak, total antosiyanin miktarını ı23.8 mg/ı OOg olarak. total 

karotenoid n1iktarını 254 mg ll 00 gr olarak, total fenoliklerin miktarınıda 454 mg 1100 

gr olarak bulmuşlardır (27). Aynı çalışmada tatlan meyvelerindeki serbest ve bağlı 

fenolik asitlerin fındıktakinden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

C .M. Li yana ve ark. yaptıkları çalışmada kateşinle karşılaştırıldığında heın 

tatlan ağacı meyvesi hem de pekmezinin süperoksit radikalleri için güçlü temizleme 

aktiviteleri gösterdiğini~ sonuç olarak hem tatlan ağacı meyvesi hem de pekmezi 

fonksiyonel gıda içeri gıda desteği olarak görülebileceğini belirtmişlerdir ( ı25 ). 

Tatlan meyvesi yüksek mineral içermektedir: ı kg yaş meyvede, 55 mg sodyum, 

22 ı 5 mg potasyum, ı 79 mg magnezyum, ı53 mg kalsiyum bulunmaktadır. 

Vücudumuzun günlük mineral ihtiyacı 500 mg sodyum, 2000 mg potasyum, 350 mg 

magnezyum. ı 000 mg kalsiyum olduğu göz önüne alınırsa taflanın günlük mineral 

ihtiyacımızı karşılamada iyi bir kaynak olduğu sonucuna varılabilir (27 ). 

Eser elementlerden mangan, demir, çinko ve bakırın RDA (Recommended 

Dietary Allowance=tavsiye edilen günlük besin alım miktarİ) değerleri sırasıyla 2-5. ı O

ı 5. ı 2- ı 5. ve ı .5-3 mg 1 gün dür. Tatlan meyvelerinde ise 24 mg 1 kg, 8.3 mg / kg. ı. 9 

mg 1 kg ve 0.8 mg 1 kg'dır. Manganın miktarı diğer eser elementlerden çok daha yüksek 

oln1asına karşın yinede RDA'nın belirlediği değerin çok altındadır. Mangan superokosit 

disn1utase (SOD). arginase. malik enzim ve karboksilaz emziminin kofaktörüdür (27). 

Tatlan meyvelerinin sindirimi kolay ve insanı tok tutma özelliği vardır: 

genellikle taze olarak yenilirken, kurutularak veya kavrularak da yenmektedir. Reçel ve 

turşu olarak kullanılan meyveler: pasta. kek ve özellikle hoşaf ve kompostolara k oku ve 
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tat kazandırmak için ilave edilmektedir. Taflan meyvelerinin başta mide ülseri ve barsak 

tembelliği olmak üzere, sindirim sistemi rahatsızlıkları, idrar tutuklukları, şeker 

hastalığı, egzama, bronşit, Alzheimer, doku ve cilt bozuklukları, kanser gibi bazı 

hastalıklara iyi geldiği ve sigaraya karşı isteksizlik meydana getirdiği ifade 

edilmektedir. Taflan yaprakları çay gibi demlenerek sinir bozukluklarına faydalı, 

öksürük dindirici ve spazm kesici; taze yapraklarından elde edilen suyu, spazm çözücü 

ve bulantı kesici olarak kullanılmaktadır ( 121, 124 ). 

Kaynatma/ısıtma (pekmez) ile üretilen taflan ağacı meyvesinin pekmezi 

Türkiye' de yüzyıllardır kullanılmaktadır. Üzüm gibi taze veya kuru meyveler pelanezin 

üretimi için genelde kullanılabilir fakat elmalar, armutlar, erikler, dutlar, taflanlar, 

karpuzlar ve kayısılar diğer meyveler; pekmez üretiminde de kullanılabilir (126). Bu 

meyveler arasında taflandan yapılan pekmez, potansiyel ve fark edilen sağlık 

yararlarından ötürü artan bir popülaritesi vardır (27). Bitki kaynaklı yenebilir ve 

yenerneyen ürünler, antiaksidan aktiviteleri içeren fenolik bileşiklerin geniş bir çeşidini 

(fenolik asitler, flavonoidler, antosiyaninler ve taninler) içerir. Bu fenalikler zararlı 

serbest radikallere karşı koruma sağlar ve belirli kanser çeşirleri, koroner kalp hastalığı, 

kardiyovasküler hastalık, inme, aterosklerozis ve oksidatif stresle ilişkili diğer 

dejeneratifhastalıkların riskini azalttığı bilinmektedir (127, 128). 

Bu fenoliklerin antiaksidan aktivitesi daha çok, indirgeme ajanları veya 

hidrojen-atom vericileri olarak hareket etmelerine izin veren redoks özelliklerine 

bağlıdır. Sonuç olarak doğal antioksidanlar serbest radikal temizleyici ve zincir kırıcı 

olarak; prooksidan metal iyonlarının birleştiricisi ve tekil oksijen oluşumunun gidericisi 

olarak fonksiyon gösterebilirler (130). 



31 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nün 

(DEATE) 30.03.2009 tarih ve 26 numaralı Deney Hayvanları Etik Kurul onayı ile 

Cerrahpaşa Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 'nda 2010-201 ı tarihleri 

arasında yapılmıştır. 

Çalışmada İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney 

Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı 

Laboratuvarlarında üretilmiş, 200-250 gr ağırlığında, yetişkin, erkek Wistar tipi albino 

sıçanlar kullanıldı ve deney 4 gruptan oluşturuldu. Deney hayvanları standart kafeslerde 

ı2 saat aydınlık, ı2 saat karanlık ve ısısı 22-24oC olan fizyolojik ortamlarda tutulup 

standart pellet yem ve musluk suyu ile serbest beslerneye tabi tutuldular. 

Çalışmada kulanılan tatlan meyvesi Ordu Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İslam tarafınca Ordu yöresinden 20 ı O yılı Haziran

Temmuz aylarında toplanmış ve dondurulmuş olarak İstanbuPa nakil edilmiştir. 

Meyvelar deney süresince dondurucuda saklanmış olup, ihtiyaç olunan miktar 

çözündürülerek kullanılmıştır. 

3.1. DENEY GRUPLARI 

1. grup (Kontrol); Diyabetik olmayan sağlıklı kontrol grubu olarak ayrıldı. 

Diğer gruplarla aynı gün STZ yerine ı cc serum fizyolojik intraperitonal (i.p) tek doz 

uygulandı (n=8). 

2. grup (STZ-diyabetik); Serum fizyolojik içinde eritilmiş streptozotocin (STZ) 

(Fluka Biochemica 85882) 60 mg/kg intraperitonal (i.p) olarak tek doz uygulandı (129). 

Bu grup STZ-diyabetik grup olarak ayrıldı (n=8). 

3. grup (Taflan + STZ + Taflan); Her gün taze olarak çözündürülen Taflan 

meyveleri çekirdekleriyle berabeL her hayvana ı 6 gr. olacak şekilde, STZ öncesi 30 

gün süreyle gündüz 08:00- ı 6:00 saatleri arası hayvanıara yedirildi. Geri kalan zamanda 

hayvanlar pellet ile beslendiler. 30. günün sonunda 60 mg/kg STZ i.p olarak tek doz 

uygulamasını takiben. 2. günden itibaren tatlan meyveleri aynı şekilde 30 gün daha 

hayvanıara verildi. (n=8). 
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4. grup (Taflan); Her gün taze olarak çözündürülen Tatlan meyveleri 

çekirdekleriyle beraber, her hayvana 16 gr. olacak şekilde, 30 gün süreyle gündüz 

08:00-16:00 saatleri arası hayvanıara yedirildi. Geri kalan zamanda hayvanlar pellet ile 

besiendiler (n=8). 

Gruplar oluşturulduktan sonra hayvanlar her birinde 4' er adet olmak üzere 

kafeslerine konuldu ve transfer nedeniyle stres olmaması için 48 saat süreyle 

dinlendirildi. 48 saatin sonunda hayvanıann kan glikozu değerleri ve vücut agırlıkları 

ölçüldü ve bu tarih O. gün olarak kabul edildi. Ardından 2. ve 3. gruplara STZ 

eJ1jeksiyonu, 1. ve 4. gruplara ise aynı miktarlarda serum fizyolojik i.p olarak uygulandı. 

Enjeksiyon uygulamasının ardından, 48 saat sonra hayvanların kuyruk venlerinden 

alınan kan örneklerinde glikoz düzeyleri glukometre aletiyle ölçülüp; 2: 200 mg/dL 

olanlar diyabetik olarak kabul edildiler. 

30. günün sonunda ise hayvanıara ketalar (50 mg 1 kg) ve xlazin (I O mg 1 kg) 

anestezikleri i.p olarak uygulandı ve bu esnada kalplerinin sol ventriküllerinden ayrı 

ependorftüplerine 2'şer cc kan alındı. Alınan kan örnekleri 3000 rpm'de 5 dk. santrifüj 

edildi. Elde edilen serumlar total kolesterol, trigliserid, HDL, VLDL ve LDL 

değerlerinin incelenmesi için İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pikret Biyal Merkez 

laboratuvarına gönderildi. Kan alımının arkasından hızlıca çıkarılan pankreasların yarısı 

ışık ve elektron mikroskobu incelemesi için ayrı ayrı olmak üzere tespit solüsyonlarına, 

kalan yarısı da MDA ve SOD düzeylerine bakılmak üzere ependorf tüplerine alınarak 

-80 °C derin dondurucuya konuldu. 

3.2. VÜCUT AGIRLIGI 

Hayvanların vücut ağırlık ölçümleri 1., 15. ve 30. günlerde tartılarak saptandı. 

3.3. BİYOKİMY ASAL YÖNTEMLER 

3 .3 .1. Kan glikozu 

Deneysel çalışmaya ait gruplar oluşturulduktan sonra çalışma başlangıcında O. 

günde, 48. saatte, 15. ve 30. günlerde tüm gruplar bir gece öncesinden aç bırakıldı. 

Ertesi sabah kuyruk venlerinden kan alınarak kan glikoz düzeyi ölçümleri glukometre 
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(Accu-Check Active cihazı, ROCHE, Germany) ile glikostiksler (Accu-Check Active 

Glucose test stripi, ROCHE, Germany) kullanılarak yapıldı. 

3.3.2. Total Kolesterol, Trigliserid, VLDL, HDL, LDL Ölçümleri 

Biyokimyasal parametreleri saptamak üzere alınan kan örnekleri 3000 rpm ·de 

ı O dk süreyle santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Serum örneklerinde: total kolesterol. 

trigliserid; HDL, LDL kolesterol düzeyleri enzimatİk yöntem ile Abbott C8000 (Abbott. 

USA) otoanalizörde aynı marka hazır kitler kullanılarak ölçüldü. 

3.3 .3. Antioksidan tayinleri 

Doku Homojenizasyonu; Kontrol ve deney gruplarına ait pankreas doku 

örnekleri, fosfat tampon u içerisinde (pH 7.4) homojenize edilip, homojenadar 

hazırlandı. Elde edilen doku homojenadar 30 saniye süreyle~ orta şiddette iki kez sonike 

edildi. Homojenizasyon ve sonikasyon işlemleri yaklaşık olarak 4 oc de soğuk ortamda 

yapıldı. Sonikasyon işleminden sonra lipit peroksidasyonu tayini için hazırlanmış 

homojenadar 2000 rpm 'de ı O dakika, SOD tayinleri için ise soğutmalı eppendorf 

santriftijü ile ısooo rpm'de 20 dakika santrifüj edildi. Çalışmalar supematantlardan 

alınan örneklerle yapıldı. Örneklerde ayrıca protein tayini yapılarak sonuçlar mg protein 

başına hesaplandı (130). 

Süperoksid Dismutase (SOD) Aktivitesi Tayini; Sun ·ın modifiye yöntemine 

dayanarak ölçüldü ( ı30). Ksantin 1 ksantin oksidaz sistemiyle oluşturulan süperoksit 

anyonlarının nitroblue tetrazoliumu indirgernesinin SOO tarafından inhibisyonuna 

dayanır. bir ünite SOD aktivitesi nitroblue tetrazoliumun indirgenmesini % 50 

baskılayan protein konsantrasyonu olarak ifade edilir. SOO aktivitesi doku örneklerinde 

tayin edildi (130). 

Ksantin oksidaz 

Ksantin + H20 + 02 ------.... Ürik asit + 2 0 2 - + 2 H+ 

Nitroblue tetrazolium -------. Formazon ( kırmızı ) 

SOD 

---------+ H202 +O 



Çözeltiler 

Reaksiyon karışımı 

- Ksantin ( 0.3 mM) 

- NaıEDT A ( 0.6 mM ) 

- Nitroblue tetrazolium ( ı 50 J.!M ) 

- Sodyum karbonat ( 0.6 mM) 

- Bovin serum al bumin ( % ı 00 mg ) 

* Ksantin oksidaz çözeltisi: 0.2 U/ml 

*Bakır klorür: 8 mM 

Yöntem 

Kör (ml) Ömek(ml) 

Reaksiyon kanşımı 2.850 2.850 

Saf su o .ı -

Örnek - o. ı 

Ksantin oksidaz 0.05 0.05 

Kanştınlıp 25. C'de 20 dakika enkübasyon 

Bakır klorür 0.05 

Kör ve örneklerin 560 nın dalga boyunda formazon oluşumları ölçülür. 

Hesaplama 
0/o Baskılama = ( Akör- A örnek ) 1 Akör X ı 00 

Malondialdehid (MDA) Aktivitesi Tayini; 

0.05 

TBA (Tiyobarbitürik Asit) --+ % O. 75 (0. 75 gr TBA, saf su ile ı 00 ml' ye tamamlanır. 

TCA (Trikloroasetik asit) --+ % 30 (% ı 00 TCA çözeltisinden hazırlanır.) 

5 M HCl(% 37 ı2 M derişik HCl çözeltisinden hazırlanır.) 

Deney prosedürü 

250 J.!l homojenat + ı .5 ml TBA + ı ml TCA + 0.2 ml HCl 

İçeren çözelti hazırlanır ve kaynar su banyosunda en az ı 5 dakika bekletil ir. 

Kaynatmadan sonra çözeltiler soğutularak havası alınır ve oluşan pembe renkli çözelti 

532-535 nın de okunur. 

34 
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Hesaplama 

(ABS/1.56x ı 05)x(Total Hacim/Örnek hacmi)x( ı 06)=nınol/mg protein 

3.4. MORFOLOJİK YÖNTEMLER 

3.4.ı. Işık mikroskopi yöntemleri 

3.4.1.1. Histokimya yöntemleri 

Dokular % ı O"luk nötral formalin fiksatifine alınarak tespit edildi. Ardından 

rutin ışık mikroskopu takip yöntemleri kullanılarak pankreas dokuları parafine 

gömüldü. Mikrotom yardımı ile 5 ıım kalınlığında alınan parafin kesitler ışık 

mikroskopi ve immünohistokimya yöntemi için poly-L-lysine kaplı larnlara alındı. 

Doku kesitlerine Hemataksilen + Eozin (H + E) ve Aldehid fuksin boyası 

yapıldı. 

Bernatoksilen + Eozin 

Pankreas dokusunun genel görünümünü izlemek amacıyla yapıldı. Parafini 

uzaklaştırılan kesitler saf suya alındı. Ardından hücre çekirdeklerinin boyanınası için 

Erlich Hematoksileninde ı5 dk bekletildi. Çeşme suyunda yıkandıktan sonra asit

alkelde kısaca çalkalandı ve çeşme suyunda 20 dk nükleus renginin morartılması için 

bekletil di. Morartma sonrası siteplazmanın boyanınası için 2 dk Eo zin· de bekletil di. 

Daha sonra yükselen alkol serilerinden geçirilen dokular toluol aşamasının ardından 

entellan ile kapatıldı. 

Aldehid füksin 

Bu boya Langerhans adacığının a ve ~ hücrelerini farklandırarak. dağılımlarını 

incelemek amacıyla kullanıldı. Parafini uzaklaştırılan kesitler saf suda çalkalandıktan 

sonra Gomori karışımında ı O dak bekletildi. Oksalik asitte (%> ı) rengi beyazlaştırıldı. 

% 70 alkolde yıkandıktan sonra saf suda çalkalanıp ı5 dakika modifiye aldehid fuksin 

boyası ile boyandı. Süratle % 96 alkol ve saf suda yıkandıktan sonra 45 saniye zıt 
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boyada tutuldu ve yükselen alkol serilerinde geçirilip toluolde şeffaflaştırıldı ve entellen 

ile kapatıldı. 

3.4.1.2. immuno histokimya 

işaretlenmiş poliklonal antikorlar kullanılarak hücre ve doku antijenlerini 

bulundukları yerde göstermek amacıyla Streptavidin-Biotin-Peroksidaz yöntemi ile 

immünohistokimyasal boyama uygulandı. 

Kesitler tavşan monoklonal insülin (San ta Cruz Sc-9168) ve tavşan monoklonal 

glukagon (Santa Cruz Sc-13091) antikorları ile muamele edildiler. Antikorlar için 

dilüsyon oranı sırasıyla lll 00 ve 11300 olarak belirlendi. 

Parafin kesitlere uygulanan Streptavidin-Biotin-Peroksidaz yöntemi ile kit içinde 

tavsiye edilen boyama işlem sırası antikodara göre modifiye edilen işlem sırası: 

Histostain-Plus Bulk boyama işlem sırası (Zymed LAB-SA Detection System) 

1. Kesitler 60 dk. toluolde parafini giderildi ve inen alkol serilerinden (o/o 100-

o/o 70) geçirilip saf suya alındı. 

2. Antijenin maskelenmesi amacıyla mikrodalga fırında orta ayarda 3x5 dk 

antijen iyileştirilmesi ( Sitrat Tampon (x 1 O~ pH:6). DAKO) uygulaması 

yapıldı. 

3. Kesitler oda ısısına gelinceye kadar soğutuldu. 

4. 5 dk saf suda yıkandı. 

5. Kesitler. PBS ile 1 O dk yıkandı. 

6. 0/o 0.3 H202-metanol "de 1 O dk muamele edildi. (Endojen peroksidazın 

parçalanması için). 

7. 3 kez PBS ile yıkandı. 

8. Normal keçi serumu ile muamele edildi. (zemin boyamasının maskelenmesi) 

9. Birincil antikor ile bir gece buzdolabında +4°C.de muamele edildi. 

1 O. PBS ile 3x5 dk yıkandı. 

1 1. Biotin ile işaretli ikincil antikor ile 20 dk muamele edildi. (keçi-anti fare) 

12. PBS ile 2x2 dk yıkandı. 

13. Streptavidin- Peroksidaz kompleksinde 20 dk muamele edildi. 

14. PBS ile 3x2 dk yıkandı. 
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ı5. Substrat-kromojen solüsyonu ile 5-6 dk renk reaksiyonu (kırmızı) gözlenene 

kadar muamele edildi. 

ı6. Saf suda çalkalandı. 

ı7. Kesitlere hemataksilen zıt boyaması yapıldı (ı dk). 

ı8. Çeşme suyunda çalkalandı. 

ı9. PBS"de 40 sn bekletildi. 

20. Saf suda yıkandı. 

2ı. Kapama maddesi damlatılarak ( Oliserin jel) lamel ile kapatıldı. 

İnsülin ve Glukagon immün boyaması 

ı. Kesitler. 60 dk. Toluol içinde parafini giderildi ve inen alkol serilerinden (0/o ı 00 

- o/o 70) geçirilip saf suya alındı. 

2. Kesitler. PBS ile 3X2 dk. yıkandı. 

3. Serum Bloklama: Normal serum ile ıOdk. muamele edildi. (zemin boyanmasının 

maskelenmesi) 

4. Kesitleri yıkamadan kuruladı 

5. Birincil Antikor: Birincil Antikor ile oda ısısında nemli ortamda 60 dk muamele 

edildi (2 damla:ıoo ı.ıl). (İnsülin için ı/100: glukagon için ı/300 sulandırma) 

6. PBS ile 3 x 2 dk. yıkandı 

Peroksidaz. Bloklama: 0/o OJ HıOı-metanol"de ı O dk. muamele edildi (2 ml. o/o 30 

H20 2+ ı8 ml PBS) (Endojen peroksidazın maskelenmesi için). 

7. PBS ile 3 x 2dk yıkandı 

8. ikincil Antik or: Biotin ile işaretli ikinci antikor ile ı O dk. muamele edildi. 

9. PBS ile 3 x 2dk yıkandı. 

1 O. Streptavidin- Peroksidaz kompleksinde ı O dk. muamele edildi. (2 damla: ı OOı.ıl) 

ll. PBS ile 3 x 2 dk yıkandı. 

12. Kromojen 1 Substrat: Substrat - kromojen (AEK = 3. amino etil 9. karbazol) 

solüsyonu ile 5-6 dk. renk reaksiyonu (kırmızı) gözlenenekadar muamele edildi. 

13. Saf suda çalkaland ı. 

14. Kesitlere hemataksilen zıt boyaması yapıldı (25sn- ı dk.). 

15. Çeşme suyunda çalkalan dı. 

16. PBS de 40 sn. bekletildi. 

1 7. Saf suda yıkandı. 
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İnsülin immunreaksiyonunun değerlendirilmesi: Olympus marka ışık 

mikroskobunda X40 büyütmede her deney grubundan her bir kesitte rastgele ı O adacık 

sayılarak yapıldı. Reaksiyon şiddeti -~ boyanma yok, +: zayıf boyanma. ++; orta 

derecede, +++: şiddetli boyanma olarak kabul edildi (ı 69). 

İmmun boyama özgüllüğünün kontrolü 

İmınun boyamanın kontrolü için bir negatif kontrol kullanıldı. Negatif kontrol 

olarak kullanılan kesite immün boyama işlemi aynen uygulandı sadece birinci antikor 

yerine PBS konularak bu safha atlandı. 

3.4.2. Elektron mikroskopi tekniği 

Deney gruplarındaki tüm hayvanlardan alınan pankreas dokuları. geçinneli 

elektron mikroskopu incelemeleri için. pH'ı 7.3 olan millioning fosfat tamponu 

içerisindeki o/o 4 "lük glutaraldehit tespit sıvısında, +4°C de buzdolabında 2-4 saat tespit 

edildi. Sertleşen dokular 1 mm3"lük parçalara küçültüldü. pH"sı 7.3 olan millioning 

fosfat tamponla yıkandıktan sonra yine aynı tampon içerisindeki %) l"lik osmiyum 

tetraoksitle 1 saat ikinci tespit yapıldı. Süre sonunda dokular 3 kez ı 5" er dakika aynı 

tampon içerisinde yıkandı. Dehidratasyon için parçalar; o/o ı O, % 30~ % 50, % 70. o/o 80. 

% 96"lık alkollerde ı o·ar dakika, % ı 00 alkolde, 2 kez 20"şer dakika muamele edildi. 

Bundan sonra 2 kez ı5·er dakika propilenoksitte bekletildikten sonra lll propilen + 

aralditte 45 dakika: ı /3 propilen oksit + araldit karışımında 45 dakika: son olarak da saf 

aralditte bir gece bekletidi. Ertesi gün parçalar içlerine saf araldit konulan plastik 

kaplara gömüldü. 60°C"lik etüvde 48 saat bırakılarak polarize olmaları sağlandı. Elde 

edilen elektron mikroskobu bloklarından, Reichert UM 2 ve Reichert UM3 

ultramikrotomlarında cam bıçaklarla önce 0.5 mikron yarı ince kesitler alındı. Bunlar 

toluidin mavisi ile boyanarak, istenilen bölge tespit edildikten sonra. 60-70 nın 

kalınlığında ince kesitler bakır gridler üzerine alındı. Bu ince kesitler önce o/o 70 

etanolle hazırlanmış doymuş uranil asetat ve sonra Reynold"un kurşun sitratı ile 

boyandı. Elde edilen kesitler Joel JEM ıoı ı EM ile İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Histoloji

Embriyoloji ABD" ında incelendi ve SIS System dijital kamara ile fotoğrafları çekildi. 
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3.5. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 

Tüm gruplardaki hayvanların~ kan glikoz seviyeleri~ vücut ağırlıkları, idrar 

hacmi ölçümleri. total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, VLDL, doku MDA, doku 

SOD. değerleri gruplar arası kıyaslamalar için one way-ANOV A testi ( anlamlılık 

seviyesi p<0.05). istatiksel olarak değerlendirmesinde GraphPad InStat (GraphPad 

Software Ine .. San Diego. CA~ USA) programı kullanıldı. 

KULLANILAN KİMYASAL MALZEMELER 

ı- Streptezotocin (Fluca) 

2- Glukagon antikoru (Santa Crus SCı309ı) 

3- İnsülin antikoru (Santa Crus SC9ı 68) 

4- % 37 Formaldehid (Merck) 

5- Toluol (Merck) 

6- Entellan (Merck) 

7- Parafin (Merck) 

8- PBS (Phosphate buffared saline) (San ta Cruz) 

9- Gluteraldehid (Merck) 

ı 0- Osmium tetraoksit (Merck) 

ı ı- Araldit set (Fluca) 

ı2- Cam bıçak (EMS) 

ı3- Grid (EMS) 

ı4- Uranil asetat (Merck) 

ı 5- Kurşun sitrat (M ere) 

ı 6- Ge latin (Sigma) 

ı 4-Gliserol (United) 

ı 7- Na2HP04 (Merck) 

ı 8- NaH2P04 (Merck) 



KULLANILAN GEREÇLER 

1- Poly-L-Lysin kaplı lam (Thermo) 

2- Lamel (ISOLAB, Almanya) 

3- Su banyosu (Elektromag) 

4- Hassas terazi (Ohaus Galaxy 4000) 

5- Leica SM 2000 mikrotom 

6- Ultramikrotom (Reichert, Almanya) 

7- Işık mikroskopu (Leica, Almanya) 

8- Etüv (Heraeus, Almanya) 

9- Mikropipet 1-10110-1001100-1000 (MediSys) 

10- Pipet ucu (mavi, sarı, beyaz) (Thermo) 

ll- Ependorf tüpleri (Thermo) 

12- Accu-Check Active Glikoz ölçüm cihazı (ROCHE, Almanya) 

13- Accu-Check Active Glikoz ölçüm test stripi (ROCHE, Almanya) 

14- Saf su cihazı (Millipore Elix3) 

15- Buzdolabı (Profılo) 

KULLANILAN TAMPON VE ÇÖZELTiLER 

1- 0/o lO'lık Nötr Formaldehit (pH:7.2-7.6) 

0/o 3 7 Formaldehit 

Saf su 

2- Gliserin jel 

Jelatİn 

100 ml 

6.5 g 

3.5 g 

900 ml 

ı g 

40 



Oliserol 

Milli Q su 

1 ml 

6 ml 

41 
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4. BULGULAR 

4.1. BİYOKİMYASAL BULGULAR 

4.1.1. Kan Glikoz Düzeyi (mgldL): 

Çalışma başlangıcında, kan glikoz ölçümleri kıyaslandığında anlamlı bir fark 

tespit edilemerli (p > 0.05). STZ uygulamasını takiben 2. günde yapılan ölçüıniere göre 

hayvanların diyabet olduklarına karar verildi ve deney başlatıldı. 1. günde, 15. günde ve 

çalışma sonunda (30. gün) yapılan kan şeker ölçümlerinin istatistiksel analizinde Taflan 

+ STZ + Taflan, Taflan ve kontrol gruplarına kıyasla STZ-diyabetik grubta kan glukoz 

değerinde anlamlı bir artış olduğu tespit edildi (p < 0.001 ). Tatlan + STZ + Tatlan 

uygulanan grubun kan glikoz düzeylerinin STZ-diyabetik gruplanna kıyasla anlamlı 

olarak azalmış olduğu saptandı (p < 0.001) (Tablo 4.1 ) (Şekil 4.1 ). 

Tablo 4. I: Gruplara ait kan glikoz düzey verilerinin istatistiksel analizi 

- ------ -------------------- --

Grup Kan Glikoz Kan Glikoz Kan Glikoz Kan Glikoz 

(n=8) O.gün l.gün 15.gün 30.gün 
· ······-------- -----------·----- -- -- ---- --- ------- ----- ... ------- ----- -- - ·• -- - ·--- ------- - ------- -- --- ----- ------ --- _____ ..., 

Kontrol 

STZ-diyabetik 

Tatlan + STZ + 

Tatlan 

Tatlan 
---- ----- --

96.00± 4.98 95.87 ± 3.48 97.37 ± 3.29 97.87 ± 2.29 

96.37 ± 4.80 450.87 ± 45.453 498.87 ± 31.858 
1 -Sı5±J2.13 8 -----i 

95.50± 2.56 -- ı3o~Is-±-4is2l>____ 144.62 ± 47.74 ----·-···-----·-·-·---·-------··-----"1)·--·-i 
ı 62.50 :f:: 35.52 i 

-- -
96.37 ± 4.68 92.37 ± 5.39 

--------- --- - -

' 

' ----- ------------
96.00 ± 9.84 i 106.50 ± 7.48 

i _ ___________ ___ı . -· 

ap< 0.001; STZ-diyabetik grubuna kıyasla; Tatlan + STZ + Tatlan ve Tatlan gruplarına 

b p < 0.00 I ;STZ-diyabetik gruba kıyasla; Tatlan + STZ + Tatlan grubu 



Kan gl i koz değerleri (mg/ dl) 

Kontrol STZ-diyabetik Taflan+STZ-iTaflan 

Şekil 4.1: Deney gruplarının kan glikoz değerleri 

ap < 0.001 ; STZ+diyabetik grubuna kıyasla; Tatlan + STZ + Tatlan ve Tatlan gruplarına 

b p < O.OOl;STZ-diyabetik gruba kıyasla; Tatlan + STZ + Tatlan grubu 
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o.gun 

l.gün 

lS.glın 

Taflan 
30.gün 

4.1.2. HDL, LDL, VLDL, Total Kolesterol ve Trigliserid Düzeyi (mg/di): 

HDL düzeyi ölçümlerinin istatistiksel analizinde tüm gruplara kıyasla STZ

diyabetik grupta ileri düzeyde anlamlı bir azalma olduğu tespit edildi (p < 0.001). 

LDL düzeyi ölçümlerinin istatistiksel analizinde tüm gruplara kıyasla STZ

diyabetik grupta ileri düzeyde anlamlı bir artış tespit edildi (p < 0.001). 

VLDL düzeyi ölçümlerinin istatistiksel analizinde sağlıklı kontrol gruba kıyasla 

STZ-diyabetik gruptaki ölçümlerde belirgin artış saptanırken (p<0.001), STZ-diyabetik 

gruba kıyasla Tatlan + STZ + Tatlan, Tatlan gruplarında belirgin bir azalma tespit 

edildi (p < 0.001). 

Total kolesterol düzeyi ölçümlerinin istatistiksel analizinde tüm gruplara kıyasla 

STZ-diyabetik gruptaki ölçümde belirgin artış saptandı (p < 0.001). STZ' li grup ile 

kıyaslandığında tatlan yedirilen grubta total kolesterol, VLDL, LDL, trigliserid 

düzeylerinde belirgin azalma gözlendi. 
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Trigliserid düzeyi ölçümlerinin istatistiksel analizinde STZ-diyabetik gruptaki 

ölçümlerde sağlıklı kontrol gruba kıyasla belirgin artış saptanırken (p < 0.001), STZ

diyabetik gruba kıyasla Taflan + STZ + Taflan, Taflan gruplarında belirgin bir azalma 

olduğu tespit edildi (p < 0.001) (Tablo 4.2) (Şekil 4.2). 

Tablo 4.2: Gruplara ait kan biyokimyasal veriler (30. Gün) 
- - -r-

KOLESTEROL l HDL LDL VLDL TRİGLİSERİD 
rup (n=8) 

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) 
G 

- - - -r- - -
Kontrol 28.00 ± 1.51 ı 1.12 ± 5.43 12.25 ± 0.46b 51.37 ± 5.23 61.12 ± 1.45 

- -

ST Z + diyabetik 9.5 ± 0.92 a 40.75 ± 6.71 3 28.00 ± 6.69c 78.25 ± 9.28 a 140.00 ± 34.08 b, c 

Ta 
---1-- - -- -

tlan + STZ + 
25.25 ± 2.18 14.5.± 3.96 

Tatlan 

Tatlan 25.5 ± 2.00 7.12 ± 3.56 

ap < 0.001 Tüm gruplara kıyasla; STZ-diyabetik grup 

b p < 0.001 Kontrol gruba kıyasla; STZ-diyabetik grup 

-
15.12 ± 5.84 

7.12 ± 1.64 

c p < 0.001 STZ-diyabetik gruba kıyasla; Tatlan + STZ + Tatlan, Tatlan grupları 

54.87 ± 7.97 

39.75 ± 3.84 

Kan Biyokimyasal Değerler (mg/dl) 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
HDL LDL VLDL KOLESTEROL TRiGLiSERID 

Şekil 4.2: Deney gruplarının kan biyokimyasal parametreleri. 

ap < 0.001 Tüm gruplara kıyasla; STZ-diyabetik grup 

b p < 0.001 Kontrol gruba layasla; STZ-diyabetik grup 

ep < 0.001 STZ-diyabetik gruba kıyasla; Tatlan + STZ + Tatlan, Tatlan grupları 

~ --
75.37 ± 30.12 

-- - -
35.75 ± 8.24 

Kontrol 

STZ·diyabetik 

Taflan+STZ+Taflan 

Tatlan 
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4.1.3. Doku malondialdehid (MDA) düzeyi (nmol 1 mg. prot): 

Doku MDA düzey ölçümlerinin istatistiksel analizinde Taflan + STZ + Taflan, 

Taflan ve sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla STZ-diyabetik grupta belirgin bir artış 

olduğu tespit edildi (p < 0.001) (Tablo 4.3) (Şekil4.3). 

Grup (n=8) 

Kontrol 

STZ-diyabetik 

Tablo 4.3: Gruplara ait doku MDA düzey verileri. 

Doku MDA (nmolj mg protein) 

0.23 ± 0.08 

1.65 ±0.08 a 

Taflan + STZ + Taflan 0.59 ± 0.52 

Taflan 0.28 ± 0.10 

ap < 0.001 STZ-diyabetik gruba kıyasla; Kontrol , Tatlan + STZ + Tatlan ve Tatlan grupları 

Doku MDA 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

ı 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
Kontrol STZ-diyabetik Taflan+SlZ+ laflan laflan-Stok Kontrol 

Şekil 4.3: Deney gruplarının doku MDA düzey verilerini gösteren grafik. 

ap < 0.001 TZ-diyabetik gruba kıyasla; Kontrol , aflan + TZ + Tatlan ve aflan grupları 
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4.1.4. Doku süperoksit dismutase (SOD) düzeyi (U nite/mg protein) 

Doku SOD düzey ölçümlerinin istatistiksel analizinde sağlıklı kontrol grup, 

Taflan + STZ + Taflan ve Taflan gruplarına kıyasla STZ + diyabetik grupta belirgin bir 

azalma olduğu tespit edildi (p < 0.001) (Tablo 4.4) (Şekil 4.4). 

Tablo 4.4: Gruplara ait doku SOD düzey verileri 
Grup (n=8) Doku SOD (Ünite/mg protein) 

Kontrol 3.97 ± 0.12 

j STZ- diyabetik 2.50 ± 0.40 a 

Tatlan + STZ + Tatlan 

Tatlan 

3.50 ± 0.74 

3.74 ± 0.31 

a p < 0.00 ı· Tüm gruplara kıyasla; STZ-diyabetik grup 

Doku SOO (Unite/mg protein) 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

ı 

0,5 

o 
Kontrol STZ-diyabetik Taflan+STZ+Taflan 

--~~--------~ 

Tatlan 

Şekil 4.4: Deney gruplarının doku SOD düzey verilerini gösteren grafik. 

a p < 0.001 Tüm gruplara kıyasla; TZ-diyabetik grup 

4.2. Vücut ağırlık değerleri (gr): 

Grupların çalışma başlangıcındaki vücut ağırlık ölçümleri anlamlı fark 

göstermedi (p > 0.05). 15. günde vücut ağırlık değerlerinin analizinde STZ-diyabetik ve 
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Tatlan + STZ + Tatlan gruplarında Tatlan grubuna kıyasla anlamlı bir azalma tespit 

edildi (sırasıyla p < 0.01, p < 0.05). Deney sonundaki vücut ağırlıkları ölçümünde, STZ

diyabetik grupta tespit edilen azalmanın kontrol grubuna ve Tatlan gruplarına kıyasla 

anlamlı derecede olduğu saptandı. Tatlan + STZ + Tatlan grubunda ise STZ-diyabetik 

gruba kıyasla anlamlı bir artış olduğu tespit edildi (p < 0.05). (Tablo 4.5 ) (Şekil 4.5). 

Tablo 4.5: Gruplara ait vücut ağırlık dğerleri (gr) 

Grup (n=8) 

Kontrol 

STZ-diyabetik 

Tatlan + STZ + Tatlan 

Tatlan 

l.gün 

224.12 ± 8.20 

239.87 ± 7.3 ı 

225.37 ± 23.23 

237.87 ± 7.49 

a p < 0.01 STZ-diyabetik grubuna kıyasla; Tatlan grubunda 

bp < 0.05. Tatlan + STZ + Tatlan kıyasla; Tatlan grubunda 

15.gün 

229 ± 7.27 

206.12 ± 5.463 

22 ı. 5 ± 3 3 .3 3 b 

246.12 ± 14.38 

ep< 0.001 STZ-diyabetik gruba kıyasla; Kontrol ve Tatlan gruplarında 

dp < 0.05 STZ-diyabetik gruba kıyasla; Tatlan + STZ + Tatlan grubunda 

Vücut ağarhk değerleri (gr) 

Kontrol SlZ-diyabetik Taflan+STZ+Taflan 

Şekil 4.5: Grupların vücut ağırlık değerleri. 

a p < 0.0 ı TZ-diyabetik grubuna kı ya la; Tatlan grubunda 

bp < 0.05. aflan + TZ + Tatlan kıya la; Taflan grubunda 

ep < 0.00 ı TZ-diyabetik gruba kıyasla; Kontrol ve Tatlan gruplarında 

dp < 0.05 TZ-diyabetik gruba kıyasla; Tatlan + TZ + Taflan grubunda 

30.gün 

234 ± 5.50 

185.62 ± 8.28c 

223.62 ± 48.89d 

254.25 ± 13.62 

l.gün 

lS. gün 

laflan 30.gün 
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4.3. MORFOLOJİK BULGULAR 

4.3.1. Histokimya 

Kontrol grubu (1. Grup ve 4. Grup) 

Işık mikroskobik bulgular: Endokrin pankreasa ait Langerhans adacığı, 

eksokrin parankima içinde Bernatoksilen + Eozin boyası ile boyandığında daha soluk 

boyalı olarak ayırt edildi. Adacıklar kısmen ağ şeklinde birleşmiş olan ve aralarında 

kapilerlerin yer aldığı hücre kordonlarından oluşmaktaydı (Şekil 4.6, 4.7). Adacıkta yer 

alan beta hücreleri aldehit füksin boyası ile ayırt edildi. Genellikle adacığın merkezinde 

yer alan ve çoğunluğu oluşturan beta hücreleri yuvarlak şekilli ve buna uygun olan 

nükleusları ile mavi-mor olarak gözlendi. Alfa hücreleri ise küçük gruplar halinde, 

çoğunlukla adacığın periferinde yer almaktaydı. Her iki hücrenin de normal 

morfolojilerinde olduğu görüldü (Şekil 4.8, 4.9) 

Elektron mikroskobik bulgular: Kontol grubu pankreas ince kesitlerinde 

Langerhans adacıklarında~ Alfa hücrelerinin, heterokromatik yapıda bir nükleusu ve 

orta elektron yoğun sitoplazmaya sahip olduğu gözlendi. Alfa hücrelerinin mitokondri, 

endoplazmik retikulum ve Golgi kompleksi normaldi. Alfa hücrelerinin salgı granülleri 

sınırlandırıcı bir vakuol içinde elektron yoğun olarak gözlendi. Sitoplazmaya homojen 

olarak dağılan granüllerin belirgin bir membranla sarılı ve hemen hemen aynı 

büyüklükte olduğu gözlendi. Langerhans adacıklarında, salgılama döngüsünün farklı 

evrelerinde oldukları düşünülen açık ve koyu B hücreleri gözlendi. Bu hücrelerde 

paralel sistemalar ile GER, orta büyüklükte veya oval mitokondriyumlar, vezikül ve 

vakuollerden oluşan Golgi kompleksi izlendi. Beta hücrelerinin az elektron yoğun veya 

elektron yoğun yapıda olan salgı granülleri ile geniş ve belirgin bir halo içermekteydi 

(Şekil 4.1 0). 

STZ-diyabetik Grubu (2. Grup) 

Işık mikroskobik bulgular: Çeşitli dejeneratif değişiklikler izlenen H+E ile 

boyanmış diyabet kontrol grubunda; Langerhans adacığımn oval yada yuvarlak şeklini 

kaybettiği ve düzensiz bir şekil aldığı ve kontrol gruba kıyasla daha küçük boyutlarda 

olduğu görüldü. Ayrıca adacık kapillerlerinin genişlediği görüldü (Şekil 4.6 4. 7) 
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Aldehit füksin boyanan beta hücrelerinin sayısı ciddi oranda azalmış olarak saptandı. 

(Şekil 4.8, 4.9). 

Elektron mikroskobik bulgular: STZ ile indüklenmiş diyabetik sıçanların 

Langerhans adacığındaki beta hücresinin elektron mikrogratlarında, hücrelerin hem 

ökromatik ve hem de heterokromatik nukleusları ile belirgin nukleolusları olduğu 

görüldü. Bazı hücrelerin GER'larında kısmi, bazı hücrelerin GER'larında ileri derecede 

dilatasyon olduğu ve granüllerin azaldığı gözlenmiştir. Mitokondriyumlarda çok 

belirgin hasar bulunmaktaydı ve kristaların yer yer ortadan kalktığı gözlemlendi. Golgi 

komplekslerinde dilatasyonlar görüldü. Ayrıca kontrol grubuna kıyasla beta 

hücrelerinde oldukça az sayıda, insülin granülleri gözlendi (Şekil 4.11 ). 

Tatlan + STZ + Tatlan grubu (3. grup) 

Işık mikroskobik bulgular: Tatlan + STZ + Taflan grubunda Hemataksilen + 

Eozin ile boyanan Langerhans adacıklarımn kontrole benzer olduğu gözlendi (Şekil 4.6 

4. 7). aldehit füksin ile boyandığında beta hücrelerinin kontrol grubundaki gibi adacığın 

merkezinde daha çok konumlandığı ve adacık hücrelerinin çoğunluğunu oluşturduğu 

belirlendi (Şekil4.8 4.9). 

Elektron mikroskobik bulgular: Tatlan + STZ + Tatlan grubunun Langerhans 

adacıklarındaki beta hücrelerilerinde STZ alan gruptakibeta hücrelerine kıyasla daha az 

dejeneratif değişiklikler olduğu görüldü. Paralel konumlu sistemaları olan GER ve 

normale yakın kristaları olan mitokondriyumlar bulunmaktaydı. Sitoplazmada dağınık 

ve bol miktarda insülin granülleri görülmekte olup, bunların olgun depo granülleri ve 

yeni oluşan insülin granülleri oldukları gözlendi (Şekil.4.12). 
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Şekil 4.6: Tüm gruplara ait H+E boyaması yapılan pankreas doku kesitleri (xl 0). Sağlıklı 
kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+) (A, C). STZ - diyabetik 
grubuna ait pankreas doku kesiti, Langerhans adacığı (-+) (B). Tatlan + STZ + Tatlan grubuna 
ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+) (D). 
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Şekil 4.7: Tüm gruplara ait H+E boyaması yapılan pankreas doku kesitleri (x40). Sağlıklı 

kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri, Normal morfolojik görünümlü Langerhans 
adacıkları (-+) (A, C). STZ - diyabetik grubuna ait pankreas doku kesiti, oval yada yuvarlak 
şeklini kaybetmiş, kapillerleri genişlemiş Langerhan s adacığı (-+) (B). Taflan + STZ + Tatlan 
grubuna ait pankreas doku kesitleri, kontrol gruplarına benzer morfolojik özellik sergileyen 
Langerhans adacığı (-+)(D). 
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Şekil 4.8: Tüm gruplara ait Aldehid iliksin boyaması yapılan pankreas doku kesitleri (xl 0). 
Sağlıklı kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+) (A, C). STZ -
diyabetik grubuna ait pankreas doku kesiti, Langerhans adacığı (-+) (B). Tatlan + STZ + Tatlan 
grubuna ait pankreas doku kesitleri, Langerhan s adacığı (-+)(D). 
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Şekil 4.9: Tüm gruplara ait Aldehid fiiksin boyaması yapılan pankreas doku kesitleri (x40). 
Sağlıklı kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri, Normal morfolojik görünümlü 
Langerhans adacıkları ( -t) (A, C). STZ - diyabetik grubuna ait pankreas doku kesiti, oval yada 
yuvarlak şeklini kaybetmiş, kapillerleri genişlemiş, beta hücrelerinin sayısı ciddi oranda azalmış 
Langerhan s adacığı ( -t) (B). Tatlan + STZ + Tatlan grubuna ait pankreas doku kesitleri, kontrol 
gruplarına benzer morfolojik özellik sergileyen Langerhans adacığı ( -t) (D). 
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Şekil 4.10: Kontrol gruplarına ait Langerhans adacığı Elektron Mikroskop görüntüleri. N: 
Nükleus; SG: Salgı granülü; GER: Granül1ü Endoplazmik Retikulum; A: Alfa hücreleri ; B: Beta 
hücreleri. 
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Şekil 4.11: STZ - Diyabetik gruba ait Langerhans adacığı Elektron Mikroskop görüntüleri. N: 
Nükleus; SG: Salgı granülü; K: Kapiller, M: Mitokondrium. 
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Şekil 4.12: Tatlan + STZ + Tatlan grubuna ait Langerhans adacığı Elektron Mikroskop 
görüntüleri. N: Nükleus; SG: Salgı granülü; GER: Granüllü Endoplazmik Retikulum; A: Alfa 
hücreleri; B: Beta hücreleri, M: Mitokondrium. 



4.3 .2. immuno histokimya 

Kontrol grupları (1. ve 4. grup) 
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Pankreas doku kesitlerinde; insülin antikoru kullanılarak boyama yapıldığında, 

sitoplazmaları kırmızı renkte boyanan hücreler insülin pozitif hücreler kabul edildi. 

Daha çok adacıkların merkezinde konuınianan beta hücreleri reaksiyon şiddetine göre 

değerlendirildiğinde kuvvetli ( + + +) boyandığı görüldü. Ayrıca pankreas ekzokrin doku 

içerisinde immün pozitif boyanan tek tek veya küçük kümeler oluşturan beta hücreleri 

görüldü (Tablo 4.6) (Şekil4.13 , 4.14). 

Glukagon antikoru kullanılarak boyama yapılan pankreas doku kesitlerinde 

sitoplazmaları boyanan hücreler glukagon pozitif hücreler olarak kabul edildi. Kontrol 

gruplarında alfa hücrelerinin Langerhans adacıklarının daha çok periferinde yerleştikleri 

görüldü (Şekil 4.15, 4.16). 

STZ-diyabetik grup (2. grup) 

İnsülin antikoru kullanılarak boyama yapılan pankreas doku kesitlerinde, STZ 

alan gruptaki beta hücrelerinin reaksiyon şiddetine göre zayıf ( +/-) boyandığı görüldü. 

Ayrıca adacıkların hipertrofik immünreaktif beta hücreleri de içerdikleri belirlendi 

(Tablo 4.6) (Şekil4.13 4.14). 

Glukagon antikoru kullanılarak boyama yapılan pankreas doku kesitlerinde 

kontrol grubunda periferde yerleşmiş görülen alfa hücrelerinin STZ-diyabetik grupta 

adacık periferinden adacığın merkezine doğru yığılım gösterdiği görüldü (Şekil 4.15 , 

4.16). 
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Tatlan + STZ + Tatlan grubu (3. grup) 

İnsülin antikoru kullanılarak boyama yapılan pankreas doku kesitlerinde, beta 

hücleri reaksiyon şiddetine göre değerlendirildiğinde kuvvetli ( + + +) boyandığı 

görüldü. Beta hücrelerinin daha çok Langerhans adacıklarının merkezinde 

konumlandığı gözlendi. Ayrıca pankreas kanallarının çevresinde ve ekzokrin doku 

içerisinde immün pozitif boyanan tek tek veya küçük kümüler oluşturan beta hücreleri 

görüldü (Tablo 4.6) (Şekil 4.13, 4.14) 

Glukagon antikoru kullanılarak boyama yapılan pankreas doku kesitlerinde, 

kontrol gruplarındaki gibi alfa hücrelerinin daha çok Langerhans adacıklarının 

periferinde yerleştikleri görüldü. (Şekil 4.15, 4 .16) 

Tablo 4.6. İmmünohistokimya uygulanan kesitlerde insülin immün reaksiyon yoğunluğu. 

Gruplar 

İ mm un 

reaksiyon 

şiddeti 

Kontrol 

+++ 

STZ Kontrol Tatlan+STZ+TaOan Tatlan 

+/- +++ +++ 

(-; boyanma yok, +/-; zayıf boyanma, ++; orta derecede, +++; şiddetli boyanma) 
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Şekil 4.13: Tüm gruplara ait insülin immünboyaması yapılan pankreas doku kesitleri (x l O). 
Sağlıklı kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri , Langerhans adacığı (-+) (A, C). STZ -
diyabetik grubuna ait pankreas doku kesiti, Langerhans adacığı (-+) (B). Tatlan + STZ + Tatlan 
grubuna ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+) (D). 
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Şekil 4.14: Tüm gruplara ait insülin immünboyaması yapılan pankreas doku kesitleri (x40, 
xl 00). Sağlıklı kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+).Daha çok 
adacıkların merkezinde konuınianan beta hücreleri reaksiyon şiddetine göre 
değerlendirildiğinde kuvvetli ( + + +) boyandığı, ayrıca pankreas kanallarının çevresinde ve 
ekzokrin doku içerisinde de immün pozitif boyanan küçük beta hücreleri görüldü ( *) (A, C). 
STZ - diyabetik grubuna ait pankreas doku kesitinde, beta hücrelerinin reaksiyon şiddetine göre 
zayıf ( +/-) boyandığı görüldü. Langerhans adacığı (-+) (B). Tatlan + STZ + Tatlan grubuna ait 
pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+ ). Daha çok adacıkların merkezinde konuınianan 
beta hücreleri reaksiyon şiddetine göre değerlendirildiğinde kuvvetli ( + + +) boyandığı, ayrıca 
pankreas kanallarının çevresinde içerisinde de immün pozitif boyanan küçük beta hücreleri 
görüldü(*) (D). 
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Şekil 4.15: Tüm gruplara ait glukagon immünboyaması yapılan pankreas doku kesitleri (xlO). 
Sağlıklı kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+) (A, C). STZ -
diyabetik grubuna ait pankreas doku kesiti, Langerhans adacığı (-+) (B). Taflan + STZ + Taflan 
grubuna ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+) (D). 
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Şekil 4.16. Tüm gruplara ait glukagon immünboyaması yapılan pankreas doku kesitleri (x40). 
Sağlıklı kontrol gruplarına ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+ ). Kontrol 
gruplarında alfa hücrelerinin adacıklarının daha çok periferinde yerleştikleri görüldü (A, C). 
STZ - diyabetik grubuna ait pankreas doku kesiti, Langerhans adacığı (-+ ). Alfa hücrelerinin 
STZ-diyabetik grupta adacık periferinden adacığın merkezine doğru yığılım gösterdiği görüldü 
(B). Tatlan + STZ + Tatlan grubuna ait pankreas doku kesitleri, Langerhans adacığı (-+) 
Kontrol gruplarına benzer boyanma ve yerleşim gösteren alfa hücreleri (D). 



63 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

1922 'de insülin tedavisinin bulunuşundan önce açlık diyetleri ve geleneksel bitki 

tedavileri antidiyabetik tedavilerin temelini oluşturmaktaydı (131 ), günümüzde insülinle 

ve oral antihiperglisemik ilaçlarla diyabetin kontrol altına alınması söz konusu ise de bu 

tedavilerin bırakılması durumunda, diyabet yıne etkisini göstermekte ve 

komplikasyonlarını ortaya çıkarmaktadır (132). 

Diyabet hastalarının erken dönemde teşhisi ve buna göre tedavinin yapılması; 

komplikasyonların önlenmesi açısından büyük yarar sağlamaktadır ( 133 ). Son 

zamanlarda diyabet için bitkilerle tedaviye olan ilgi artmıştır. Bu nedenle. farmasötik 

endüstri ve akademik araştırmalar da giderek yaygınlaşmıştır (13-23 ). Fakat ülkemiz 

zengin bir floraya sahip olduğu halde enden1ik bitkilerin halk arasındaki tedavi veya 

diğer amaçlarla kullanılışını konu alan bilimsel çalışmaların çok az sayıda olduğu 

görülmektedir (24, 25). 

Diyabetin neden olduğu komplikasyonları ortaya koyabilmek ya da diyabet 

tedavisine alternatif yaklaşımlar getirebilmek amacıyla alloksan ya da streptozotocin 

(STZ) kullanılarak deney hayvanlarında oluşturulan diyabet modelleri sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir ( 133 ). STZ geniş spektrumlu bir antibiyotik olup~ pankreasın ~

hücrelerin de harabiyet yaparak deney hayvanlarında kalıcı hiperglisemi oluşturmaktadır 

( 65, 134-136). Bu çalışmada STZ uygulanarak oluşturulan diyabet modelinde elde 

edilen kan glikoz düzeyi verilerinin, STZ-diyabetik modelindeki karakteristik kan 

glikoz verileri ile uyumlu olduğu (132, 135, 13 7) ve STZ-diyabetik grubunda deney 

süresince yüksek seyrettiği tespit edilmiştir. Olgularda tespit edilen kan glikoz 

düzeyindeki artış diyabetin varlığı ile karakterizedir. Yapılan çalışmalar, bazı bitkilerin 

hiperglisemi üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Y azdanparast ve ark.' ları 

Achillea santo/ina bitkisinin ekstratı ile yaptıkları çalışmada, STZ ile diyabet 

oluşturulmuş sıçanlarda kan glikoz seviyesini anlamlı oranda düşürdüğünü göstermiştir 

( 138). Yine farklı bitkilerde yapılan benzer çalışn1alarda da kan glikoz düzeyi önemli 

oranda düşürülmüştür (139-141 ). 

Bu çalışma diyabet ve taflan bitkisinin meyvesi arasındaki ilişkiyi gösteren ilk 

ve tek deneysel çalışmadır. Uygulanan bu deneysel diyabet çalışmasında ilk kez taflan 

bitkisinin diyabetteki koruyucu etkileri ortaya çıkarılınıştır. Daha önce taflan bitkisinin 
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yaprak ekstratları ile deneysel tek çalışma Erdemoğlu ve ark. 'ları tarafından yapılmıştır. 

Çalışmalarında taflanın antienflamatuar etkisi ortaya çıkarılmıştır (142). Bu çalışmada 

daha önceki deneysel diyabet ve tedavi sonuçlarına benzer şekilde Tatlan + STZ + 

Tatlan uygulanan grubun kan glikoz düzeylerinin STZ-diyabetik grubuna kıyasla 

anlamlı olarak azalmış olduğu ve taflanın diyabetikierde kan glukoz seviyelerini anlamlı 

olarak düşürdüğü saptandı. 

Diyabetle hücrelerin ihtiyaç duyduğu glikozun elde edilebilmesi için meydana 

gelen lipolizis ve glikoneogenez, vücut ağırlığında azalmaya neden olmaktadır. Bu 

nedenle kilo kaybı diyabette en sık rastlanan bulgulardandır (65, 136). Cam ve ark.'ları 

ve Aksoy ve ark. 'ları yaptıkları deney sonunda diyabetik sıçanların vücüt ağırlıklarında 

belirgin bir azalma olduğunu tespit etmişlerdir (143, 144). Bu çalışmada da, STZ

diyabetik grubun deney sonundaki vücut ağırlık ölçümleri sonucu tespit edilen kilo 

kaybının, kan glikoz seviyelerindeki artış ile negatif korelasyon gösterdiğini tespit 

edildi. STZ-diyabetik grubta, Kontrol ve Tatlan + STZ + Tatlan tedavi grubuna kıyasla 

belirgin kilo kaybı saptandı. Literatürlerde de STZ ile diyabet yapılan sıçanlara 

uygulanan bitkisel ekstratların hayvanlarda vücut ağırlığı kaybını STZ-diyabetik 

kontrollere kıyasla azalttığını gösteren çalışn1aların olması bizim sonuçlarımızla 

paralellik göstermektedir ( 145, 146) 

Diyabetli olgularda kan yağlarının oranlarında ve düzeylerinde insan sağlığını 

bozacak şekilde değişiklikler meydana gelmesi, kardiyovasküler hastalıklar için bir risk 

faktörüdür. Düşük HDL konsantrasyonu ve yükselmiş LDL konsantrasyonu, diyabetik 

dislipideminin temel karateristik özelliğidir (146, 14 7). Godin ve ark. 'ları (148) 

deneysel diyabetik sıçanlarda total kolesterol ve trigliseridin belirgin oranda arttığını 

saptamışlardır. Tsai ve arkadaşları ( 1 49) diyabette proteinlerin glikozilasyonu ve glikoz 

otooksidasyonu sırasında, oksijen serbest radikalleri oluşması ile oksidatif stresin artmış 

olabileceğini ve bu oksijen radikallerinin LDL oksidasyonunu kolaylaştırdığını ileri 

sürmüşlerdir. Aynı araştırmacılar diğer bir neden olarak da, diyabette antiaksidan 

savunmanın (vitamin C gibi) azalmış olabileceğini belirtmişlerdir. Bu duruma uygun 

olarak, bu çalışmada da STZ-diyabetik grupta HDL seviyesi oldukça düşük LDL, 

VLDL, total kolesterol ve trigliserid ise yüksek saptandı. Tüm kontrol gruplarında ve 

Tatlan + STZ + Tatlan tedavi grubunda HDL'nin yükseldiği LDL. VLDL~ total 

kolesterol ve trigliseridin seviyelerinin ise düştüğü gözlenmiştir. Taflanın bu total 
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kolesterol düşürücü etkisinin antioksidan etkisiyle ilişkili olduğunu ayrıca, içeriğindeki 

C vi taminin de antioksidan savunma katkıda bulunduğunu düşündürmektedir. 

Lipit peroksidasyonun son ürünleri hİdrokarbon gazlar ve toksik aldehidlerdir. 

Aldehidlerden malondialdehid (MDA) ölçümü lipit peroksidasyonun göstergesidir ve 

bu amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır (149, ı50). Pek çok çalışma diyabetik 

kompliklasyonlar ve lipit peroksidasyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur (8, 84, 

ı 5 ı). Bu yüzden lipit peroksidasyonunun kontrolü çok önemlidir. Bu amaçla da hem 

endojen hem de eksojen antioksidanlar kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

antioksidan takviyesinin doku antioksidan düzeylerinin önemli derecede arttırdığı 

vurgularunaktadır (152, ı53). Antioksidan enzimler içerisinde SOD enziminin serbest 

oksijen radikallerine karşı savunmada ilk basamak olabileceği ve hücreler ya da 

organizmalar oksidatif strese maruz kaldığında hemen indüklenebileceği 

düşünülmektedir (154, ı 55). Genel olarak yapılan çalışmalarda, SOD aktivitesinin 

diyabetle düştüğü gözlenmektedir (155- ı 57). Anti o ksidan özelliği ispatlanmış bir çok 

bitkinin bu özelliği sayesinde diyabetli sıçanlarda; doku MDA seviyelerini düşürüp, 

SOD seviyelerini yükselttiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (148, ı 58). Serbest 

radikallerin diyabetle etkin olduğunun belirtilmesi indirekt olarak bu hastalığın 

oluşumunu önleme ve tadavisinde radikal oluşumunu önleyici antioksidan vitaminierin 

kullanılabileceği düşüncesini geliştirmiştir (159- ı 6 ı). C.M. Li yana ve ark. 'ların 

yaptıkları çalışmada, kateşinle karşılaştırıldığında tatlanın hem taze meyvesi hem de 

pekmezinin süperoksit radikalleri için güçlü temizleme aktivitesi gösterdiğini bildirmesi 

(125), Alasalvar ve ark.' larının (26) yaptıkları; tatlanın güçlü bir antioksidan olduğunu 

bildiren çalışmasını destekler niteliktedir. Bu çalışmanın sonucunda da STZ uygulanan 

ve tatlan alan gruplarda, STZ-diyabetik gruba kıyasla MDA düzeyi anlamlı düşük, SOD 

seviyeleri ise anlamlı yüksek olarak bulundu. 

Tatlan meyvesi: sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri. 

yüksek miktarlarda içermektedir. Ayrıca eser elementlerden mangan, demir, çinko ve 

bakın da önemli miktarlarda içerdiği tespit edilmiştir (27). Mangan miktarı diğer eser 

elementlerden daha yüksek bulunmasına karşılık, RDA'nın belirlediği değerin çok 

altında olduğu saptandı (28). Tatlanda bulunan manganın, SOD'un yüksek aktivitesi ile 

ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 
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SIZ verilen diyabetik hayvanların histolojik ve ultrastrüktürel araştırmalarında 

Langerhans adacıklarının olumsuz etkilendiği ve önemli değişiklikler gösterdiği 

bildirilmiştir (162). SIZ'nin yarattığı hasar sonucu; Langerhans adacıklarında merkezde 

konuınianan beta hücrelerin hem sayısı hemde insülin salgının oldukça azaldığı, 

periferde konumlanması gereken alfa hücrelerinin merkeze doğru yerleştikleri 

gözlenmiştir. Bu da SIZ'nin beta hücreleri üzerindeki hasarının sonucu olarak kabul 

edilmektedir. Bu çalışmalarda beta hücrelerinde nüklear küçülme, piknoz, kristaları 

silinmiş mitokondri, dilate olmuş endoplazmik retikulum, degranülasyon ve çok sayıda 

vakuoller tespit edilmiştir (163). Bu dejenerasyonlar, insülin sentezinin ve salınımının 

baskılandığını göstermektedir ( 163-165). Bu çalışmada da diğer çalışmalara paralel 

olarak, diyabetik grupta dejeneratif yapı bozuklukları saptandı. Diyabetten en çok 

etkilenen beta hücrelerinde ultrastrüktürel olarak mitokondriyumların çoğunun 

kristalarının silinmiş olduğu, endoplazmik retikulum dilatasyonunun fazlalığına, granül 

sayısındaki azalmanın eşlik ettiği belirlendi. Iaflan verilen grupta ise SIZ' ye rağmen 

Langerhans adacıklarının, alfa ve beta hücrelerinin salgılarının ve konumlarının normal 

olduğu hatta damar çevrelerinde yeni oluşmaya başlayan beta hücrelerinin varlığı 

gözlendi. Bu durum taflanın SIZ'nin yarattığı adacık hasarına karşı koruyucu ve beta 

hücre rejenerasyon yeteneğini arttırıcı etkisi olduğunu düşündürmektedir. Taflan alan 

gruplarda, SIZ alan gruplara göre daha sağlam mitokondrilerin görülmesi; bununda 

insülin salgılanması ya da sentezlenmesi aşamasında gereken enerji kaynağı açısından 

son derecede önemli olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda bol miktarda hem depo 

hemde öncül insülin granüllerinin görülmesi, insülin biyosentezinin taflan tarafından 

uyarıldığını göstermektedir. ( 166). 

Sonuç olarak taflan içeriğinde bulunan antosiyanin, karotenoid, fenolikler, 

vitamin, mineral ve eser elementler sayesinde; iyi bir antiaksidan özellikte oluşuyla 

profilaktik olarak kullanırnın diyabet oluşumunu geciktirebileceği ve SIZ uygulamasına 

rağmen Langerhans adacıklarında daha az hasara neden olarak adacıklarda ~ hücrelerini 

koruduğu bu çalışma ile morfolojik olarak da gösterildi. Taflan kullanımı ile tespit 

edilen bulguların sonucuna göre diyabete yatkın kişilere taflan verilmesinin Langerhans 

adacıkları ve beta hücreleri üzerinde koruyucu bir etki oluşturarak diyabetin oluşmasına, 

komplikasyonlarının gelişmesine ve ilerlemesine karşı etkili olabileceği sonucuna 

varıldı. 
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Taflanın diyabet oluşumuna ve ilerlemesini engellemeye yönelik bu etkisi ile 

ilişkili hücresel mekanizmaların açıklanmasına ve en uygun uygulanma dozunun 

saptanmasına yönelik daha kapsamlı çalışmalara gereksinme vardır. 
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