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Dietilnitrozamin (DEN) inisiyatör bir hepatokarsinojendir. Nekrojenik dozu 

preneoplastik lezyonlara neden olmakta ve bu olayda oksidatif stres etkili olmaktadır. 

Karaciğer kanseri erkeklerde daha sık görülmektedir. DEN’e bağlı karaciğer kanseri 

erkek sıçanlarda incelenmiş olup, dişilerde çok az çalışılmıştır.  Erkek ve dişilerde 

DEN’in karsinojenik potansiyeli ve mekanizması yeterince bilinmemektedir. 

Çalışmamızda öncelikle erkek ve dişi sıçanlarda DEN’e bağlı karaciğer hasarını ve 

oksidatif stresin rolünü karşılaştırdık. Ayrıca, yaban mersini ve karnozinin karaciğer 

kanserindeki antioksidan etkinliğini araştırdık. Bu amaçla, Wistar erkek ve dişi 

sıçanlara 6 hafta yaban mersini püresi (% 5 ve % 10 w/w; yemde) veya karnozin (2 g/L; 

içme suyunda) verildi. Sürenin bitiminden iki gün önce DEN (200 mg/kg;  i.p.) 

uygulandı. Serumda alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), 

laktat dehidrojenaz (LDH) ve γ-glutamil transferaz (GGT) aktiviteleri, karaciğer 

dokusunda malondialdehit (MDA), dien konjugat (DK) ve glutatyon (GSH) düzeyleri 

ile glutatyon peroksidaz (GSH-Px), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon transferaz 

(GST) aktiviteleri ölçüldü. Ayrıca histopatolojik incelemeler yapıldı. 

Bulgularımıza göre, DEN uygulamasıyla;  ALT, AST, LDH ve GGT 

aktivitelerinde artış ve karaciğerde nekrotik değişimler görüldü. Karaciğerde MDA, DK 

ve GSH düzeyleri arttı, antioksidan enzim aktiviteleri azaldı. Oluşan bu hasarın erkek 

sıçanlarda dişilere oranla daha şiddetli olduğu,  doku hasarı ile prooksidan-antioksidan 

dengedeki değişimlerin paralel gitmediği gözlendi. Bununla birlikte, yaban mersini ve 

karnozin uygulamalarının oksidatif stresi azaltarak DEN’e bağlı hepatik karsinojenezin 

baskılanmasında yararlı olabileceği görüldü.  

 



 xiii

ABSTRACT 
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Diethylnitrosamine (DEN) is an initiator hepatocarcinogen. Necrogenic dose of 

DEN causes preneoplastic lesions and oxidative stress is suggested to be underlying 

mechanism. Hepatic cancer is more frequent in men. Experimental studies of DEN-

induced hepatic cancer are concentrated on male rats than females. Carcinogenic 

mechanism and potential of DEN are still unknown. In our study, we investigated the 

hepatic injury and role of oxidative stress due to DEN both in male and female rats. In 

addition, we determined the antioxidant efficieny of blueberry and carnosine in hepatic 

cancer.  Blueberry (5% and 10%; with chow) or carnosine (2 g/L; in drinking water) 

was given for six weeks to Wistar male and female rats. DEN (200 mg/kg;  i.p.) was 

applied two days before the end of this period. Serum alanine aminotransferase (ALT), 

aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH) ve γ-glutamyl 

transferase (GGT) activities, hepatic malondialdehyde (MDA), diene conjugate (DC) 

and glutathione (GSH) levels and glutathione peroxidase (GSH-Px), superoxide 

dismutase (SOD) and glutathione transferase (GST) activities were evaluated. In 

addition, histopathological analysis was done.  

According to our results, increases in ALT, AST, LDH and GGT activities and 

necrotic changes in liver tissues in male and female rats due to DEN were observed. 

MDA, DC and GSH levels increased, antioxidant enzyme activities decreased. 

Hepatocarcinogenic effects of DEN appears to be stronger in male rats as compared to 

females and hepatic  damage is observed  to be unparalleled with the changes in 

prooxidant-antioxidant balance. However,   blueberry or carnosine treatments may be 

useful in the reduction of DEN-induced hepatocarcinogenesis by modulating oxidative 

stress.  



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Karaciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen malign tümörlerden birisi olup, 

kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır (33,79). Bu hastalığın 

oluşumunda başlıca risk faktörleri olarak B ve C hepatiti, nitrozo bileşiklere ve 

aflatoksine maruz kalma ve alkolik karaciğer hasarı sayılmaktadır (26,30,33,42).  

Karsinojenez (neoplastik transformasyon) karsinojenlerin çoğunlukla sinyal 

iletim yollarıyla etkileşimi sonucu oluşan kontrolsüz hücre çoğalmasıdır. Karsinojenez 

inisiyasyon (başlangıç), promosyon (gelişim) ve progresyon (ilerleme) olmak üzere 

herbiri kendine özgü olan üç evreye ayrılmaktadır (54,55,76,77). Đnisiyasyon normal bir 

hücrenin genotoksik bir karsinojenle karşılaşması sonucu DNA hasarı oluşması 

evresidir. Bu evrede mutant preneoplastik bir hücre oluşur. Đnisiyasyon geri 

dönüşümsüz, doza bağımlı bir olay olup bu evrede kalıcı DNA hasarı (mutasyon) 

meydana gelmektedir. Promosyon preneoplastik hasarlı hücre popülasyonunun prolifere 

olduğu evredir. Üçüncü evre olan progresyon ise hücresel ve moleküler değişikliklerin 

oluştuğu ve preneoplastik dönemden neoplastik döneme geçiş evresidir. Bu evre geri 

dönüşümsüzdür ve bu evrede genetik instabilite, nükleer ploidi değişiklikleri ve 

kromozom bütünlüğünde bozulma meydana gelmektedir (54,55,76). 

Dietilnitrozamin (DEN) bir çevresel hepatokarsinojendir ve deneysel karaciğer 

hasarı oluşturmak için sıklıkla kullanılmaktadır. DEN bir inisiyatör ajan olup nekrojenik 

dozda akut olarak (28,50,51,89,93) veya subnekrojenik dozda kronik olarak 

kullanılmaktadır (23,42,43,56,67,81,82,92,94,95). Bu koşullarda gelişen hücre hasarı ile 

karaciğerde proliferasyon indüklenmekte ve bir promotör ajan kullanmaksızın 

preneoplastik oluşumların neoplaziye dönüşümü sağlanmaktadır. Bazı çalışmalarda ise 

DEN bir promotör ajanla birlikte uygulanarak karaciğer kanseri oluşturulmaktadır 

(6,12,37,97).  

DEN hepatositlerde başlıca sitokrom p450 2E1 sistemi tarafından metabolize 

edilerek aktiflenir. Aktivasyon sonucu başlıca “etil (CH3CH2
•)” radikali olmak üzere 

radikal karakterde metabolitler meydana gelir. DEN tarafından üretilen bu radikaller 

karsinojenez sürecinde başlıca uyarıcılar olup kararsız yapıları nedeniyle başta lipitler, 

proteinler ve nükleik asitler olmak üzere tüm hücre bileşenleri ile etkileşebilme ve 

onlara zarar verme özelliğindedir. DEN ayrıca oksidatif stres aracılığı ile inflamasyonu 

da indükler. Bu olaylar hepatositlerde hücre ölümünün  (apoptoz veya nekroz) 
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tetiklenmesine yol açar. Gerçekten, birçok araştırıcı DEN uygulaması ile oluşturulan 

karaciğer kanserinde karaciğerde prooksidan-antioksidan dengenin prooksidasyon 

yönünde değiştiğini bildirmişlerdir (5,6,12,13,21,23,42,47,81,82,89,92,95,97,99). Bu 

bulgular ışığında, birçok antioksidan bileşiğin DEN’in karsinojenik etkisini 

önleyici/azaltıcı etkisi araştırılmıştır (6,13,14,21,32,33,57,82,89,92,95,98,99).  

Epidemiyolojik çalışmalar karaciğer kanserinin erkeklerde kadınlara oranla daha 

sık olduğunu göstermiştir (18,72). DEN uygulaması ile oluşturulan deneysel karaciğer 

kanseri de genellikle erkek sıçanlarda incelenmiştir 

(13,23,42,43,46,50,67,82,93,94,98,99). Dişi sıçanlarda bu konuda yapılan çok az 

çalışma bulunmaktadır (12,14). Öte yandan, erkek ve dişi deney hayvanlarında DEN’in 

karaciğer kanseri indükleme potansiyeli açısından bir farklılık olup olmadığı ve 

mekanizması yeterince bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar erkek sıçan/farelerde DEN 

uygulamasından sonra karaciğerde hücre hasarının,  inflamasyon, proliferasyon ve 

apoptozisin dişilerden daha fazla olduğunu ileri sürmüşlerdir (69,72). Bununla birlikte, 

DEN’in karsinojenik etkisinde anahtar rol oynayan oksidatif stresin uyarılma 

potansiyelinin erkek ve dişiler arasında farklılık gösterip göstermediği bilinmemektedir. 

Bu nedenle, çalışmamızda öncelikle erkek ve dişi sıçanlarda nekrojenik dozda 

uygulanan DEN’in akut dönemde karaciğerde oluşturduğu hasarı ve oksidatif stresin bu 

hasarın oluşumundaki rolünü karşılaştırmak istedik. 

Ülkemizde yaban mersini olarak bilinen ‘blueberry’, yüksek oranda polifenol 

bileşikleri içeren bir meyvedir (45,73,108). Karnozin ise β-alanin ve L-histidinden 

oluşan bir dipeptittir (16,34). Yaban mersini (2,24) ve karnozinin (3,16,39,68) farklı 

mekanizmalarla oksidatif stresi baskıladığı bildirilmiştir. Yapılan son çalışmalarda 

yaban mersini (73,108) ve karnozinin (8,39,60,64) oksidatif stresin indüklendiği 

patolojilerin önlenmesinde/azaltılmasında etkili olabileceği ileri sürülmektedir. 

Çalışmamızdaki ikinci amacımız, antioksidan potansiyeli yüksek olan ve 

deneysel karaciğer kanserinde etkinliği yeterince bilinmeyen yaban mersini ve 

karnozinin DEN’in karsinojenik etkisi üzerindeki rolünü araştırmaktır.  
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Karaciğer kanseri 

 

Karaciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen malign tümörlerden birisi olup, 

kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır (33,79). Primer karaciğer 

kanserlerinin % 85-90’ı hepatoselüler karsinom (HSK) dır (27). HSK’lı hastalarda 

mortalite çok yüksek olup, 5 yıllık survi % 5’in altındadır (25). HSK’nın sıklığı ve 

HSK’ya bağlı ölüm oranı cinsiyete ve coğrafik bölgelere göre farklılık göstermektedir. 

Erkeklerde kadınlardan 3-5 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (18,72). Uzak Doğu’da, 

Batı ve Güney Afrika’da en yüksek sıklıkta görülür. Bu bölgeler hepatit B ve C 

enfeksiyonlarının endemik olduğu ve aflatoksin B1 ile kontamine besinlerin tüketildiği 

bölgelerdir.  Şekil 2.1’de HSK’nın cinsiyete göre çeşitli bölgelerdeki dağılımı 

görülmektedir (41). 

 

 

Şekil 2.1. Hepatoselüler karsinomun çeşitli bölgelerdeki coğrafik dağılımı 

 

Coğrafik bölge olarak düşük riskli bir bölgede olmasına rağmen, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde HSK insidansı 1976-2002 yılları arasında 2 kattan fazla artış 

göstermiştir. (25,27). Bu artışta hepatit C prevalansındaki yükselmenin bir rolü olduğu 

düşünülmektedir (26). Ayrıca Tip II diabet, obezite ve alkolik olmayan karaciğer 

yağlanmasındaki artış da HSK insidansındaki artışa katkıda bulunmaktadır. Viral 

olmayan diğer HSK nedenleri arasında aşırı demir yüklenmesi, oral kontraseptif 
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kullanımı, alkol, tütün çiğneme ve sigara gibi “çağımızın alışkanlıkları” sayılabilir (84). 

Toksik endüstriyel kimyasallar, aflatoksine maruziyet, hava ve su kirliliği ile 

besinlerdeki katkı maddeleri ve fungal toksinler de hepatik karsinojenezin başlıca 

nedenleri arasındadır (30,33,42). Sonuç olarak, HSK multifaktöriyel bir hastalık olup 

endojen ve eksojen risk faktörleri hepatik karsinojenezin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. 

 

2.2. Karsinojenez 

 

Karsinojenez (neoplastik transformasyon) karsinojenlerin çoğunlukla sinyal 

iletim yollarıyla etkileşimi sonucu belirli bir süreçte gelişen ve birbirini izleyen çok 

basamaklı hücresel değişikliklerin yer aldığı kontrolsüz hücre çoğalmasıdır. 

Karsinojenez inisiyasyon (başlangıç), promosyon (gelişim) ve progresyon (ilerleme) 

olmak üzere herbiri kendine özgü üç safhaya ayrılmaktadır (Şekil 2.2), (54,55,76,77).  

1) Đnisiyasyon normal dokuda yer alan hücrenin genotoksik bir karsinojenle 

karşılaşması sonucu DNA hasarı oluşması evresidir. Bu evrede mutant preneoplastik bir 

hücre oluşur. “Đnisiye” olmuş hücre “progenitör” olarak da adlandırılır. Đnisiyasyon geri 

dönüşümsüz, doza bağımlı bir olaydır ve bu evrede kalıcı DNA hasarı (mutasyon) 

meydana gelmektedir (55,76,90). Đnisiyatör olan karsinojenler doğal veya sentetik 

olabilirler ve başlıca 2 gruba ayrılırlar. Direkt etkili olanlar karsinojenik etkilerini 

göstermeleri için kimyasal transformasyona ihtiyaç duymazlar. Đndirekt etkililer ise 

metabolizmaları sonucunda karsinojen maddeye dönüşürler. 

2) Promosyon evresi inisiye hücrenin “selektif klonal çoğalması”dır. Başka bir 

deyişle, sadece preneoplastik hasarlı hücre popülasyonunun aktif çoğalmasıdır. Bu 

evreyi başlatan ajanlara “promotör” denir. Promotörlerin ortak özelliği hücrede 

proliferasyonu indüklemeleridir. Promotörler DNA dizisinde değişiklik yapmadan 

posttranslasyonal modifikasyonlarla proteinlerin aktivitelerini değiştirirler. Böylece ya 

proliferasyonda görevli proteinler daha aktif hale geçer, ya da apoptoziste görevli 

olanların aktiviteleri azalır. Sonuç olarak, önceden genetik hasar gelişmiş olan hücre 

klonunun çoğalması sağlanır. Promotörler tek başlarına tümör oluşturma gücüne sahip 

değildir, ancak inisiye olmuş hücrelerde tümöre neden olurlar. Đnisiyatör 

uygulamasından oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra bile promotör uygulandığında 

tümör gelişebilmektedir. Ancak, promotörler inisiyatörden önce uygulandıklarında 
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tümöre neden olmazlar. Çünkü direkt olarak DNA’yı etkilemezler, yani genotoksik 

değildirler, etkileri doza bağımlı ve geri dönüşümlüdür (54,55,76). 

3) Üçüncü evre olan progresyon ise hücresel ve moleküler değişikliklerin 

oluştuğu ve preneoplastik dönemden neoplastik döneme geçiş evresidir. Bu evre geri 

dönüşümsüzdür ve bu evrede genetik instabilite, nükleer ploidi değişiklikleri ve 

kromozom bütünlüğünde bozulma meydana gelmektedir (Şekil 2.2) (54,55,76) 

 

 

                                      Şekil 2.2. Karsinojenezin evreleri 

Karsinojenez sürecinde kimyasal ajanlar farklı etkiler gösterdiklerinden 

“genotoksik” ve “epigenetik (nongenotoksik)” olarak ayrılmaktadırlar (54). Genellikle 

inisiyatörler genotoksik, promotörler ise epigenetik ajanlardır. Bazı ajanlar hem 

genotoksik hem de epigenetik etki gösterebilirler. 

Kanser genetik bir hastalıktır, yani “genetik hasar sonucu” oluşur. Ayrıca bazı 

kanser türleri kalıtsal bir özellik de gösterir. Bununla birlikte, her genetik hasar kanserle 

sonuçlanmaz. Kimyasal bir karsinojen veya metabolizması sırasında daha etkin hale 

gelmiş olan karsinojen eğer karaciğerde detoksifiye edilemezse DNA’yı değiştirebilir 

(Şekil 2.3). DNA’da tek veya çift zincir kırıklarına, pürin ve pirimidin bazlarında 

modifikasyonlara, deoksiriboz fosfat iskeletinde hasara, DNA-protein ve DNA-DNA 

çapraz bağlarına neden olabilir. Bu durumda DNA’yı ve hücreyi bekleyen başlıca üç 

seçenek vardır. Öncelikle DNA’daki hasar hücre bölünmeye başlamadan önce çeşitli 

tamir mekanizmaları ile onarılmaya çalışılır. Eğer hasar onarılamayacak kadar büyükse 

hücre apoptozise giderek kendini yok edebilir. DNA’sı onarılmadan hücre bölünmeye 
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giderse hasar kalıcı hale gelir ve mutasyonlar oluşur (Şekil 2.3). Hücre döngüsü ve 

DNA hasarının onarımında görev alan proteinleri kodlayan bazı kritik genlerde oluşan 

mutasyonlar kansere neden olmaktadır (54,55). 

Kimyasal karsinojen

Etkinleşmiş karsinojen

Detoksifikasyon

Detoksifikasyon

Değişmiş DNA

Apoptozis DNA onarımı

KANSER

Kritik genlerde mutasyonlar

 

Şekil 2.3. Kimyasal karsinojenle değişmiş olan DNA’nın akibeti 

 

2.3. Đnflamasyon ve karsinojenez 

Đnflamasyonun karsinojeneze katkıda bulunan majör faktörlerden biri olduğu 

düşünülmektedir. Đnflamasyon bir tümör promotörü gibi davranarak karsinojeneze yol 

açabilir. Bununla birlikte, insanlardaki kanserlerin sadece %15’inin etyolojisinde 

inflamasyonun bir rol oynadığı tahmin edilmektedir (62,72).  Viral ve otoimmün 

hepatitler, alkolik karaciğer hastalıkları gibi inflamatuar faktörlerin majör risk faktörü 

olduğu HSK, inflamasyonla ilişkisi olan kanserler için tipik bir örnek olarak kabul 

edilmektedir (72).N 

Kimyasal veya genetik olarak HSK’nın indüklenmesi de inflamatuar sinyal 

yolaklarına bağlıdır. Proinflamatuar stimulusların çoğu nükleer faktör kappa B (NF-

κB)’yi aktive eder. NF-κB proinflamatuar sitokinleri, kemokinleri, lökosit adezyon 

moleküllerini, inflamatuar enzimleri, pro- ve anti-apoptotik proteinleri kodlayan 

genlerin ekspresyonunu düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür. Başka bir deyişle, 
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NF-κB immünite, inflamasyon, hücre “survisi”, proliferasyon, pro- ve anti-apoptotik 

etkilerin başlıca düzenleyicisidir. NF-κB yolu viruslar, bakteriyel lipopolisakkaritler 

(LPS) gibi mikrobiyal uyaranlarla da aktiflenebilir. Đstirahatteki hücrede NF-κB dimeri 

“kB inhibitör (IκB)” proteini ile bağlı olarak sitoplazmada inaktif şekilde bulunur (Şekil 

4). Hücreye anoksi, hiperoksi, serbest radikaller, sitokinler gibi bir uyaran geldiğinde 

IκB, IκB kinaz (IKK) tarafından fosforillenir. IκB proteini IKK kompleksi tarafından 

fosforillendikten sonra NF-κB dimerinden ayrılır. IκB’den ayrılan NF-κB böylece 

aktiflenir ve sitozolden ayrılarak nükleusa transloke olur. Nükleusta ilgili genlerin 

promotör/“enhancer” bölgelerindeki konsensus dizilerine bağlanır ve bu genlerindeki 

transkripsiyonu başlatır (Şekil 2.4) (40,61,62).  

 

 

Şekil 2.4. Nükleer faktör kappa B (NF-κB)’nin gen transkripsiyonunun 

başlatılmasındaki rolünün şematik gösterimi  

 

NF-κB, HSK için risk faktörü olarak kabul edilen otoimmün ve viral hepatitler 

(B ve C) gibi çeşitli kronik karaciğer hastalıklarında aktiflenmektedir (91). Đn vivo ve in 

vitro çeşitli çalışmalar NF-κB’nin kanserin inisiyasyon, promosyon, progresyon ve 

metastaz evreleri ile ilişkisi olduğunu göstermiştir. Đn vitro çalışmalar NF-κB’nin kanser 

hücre survisi ve proliferasyonu ile ilişkisi olduğunu düşündürmektedir (91).  Bununla 

birlikte, in vivo çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bazı çalışmalarda NF-κB 

inhibisyonunun kanser gelişimini baskıladığı gösterilmiştir. Diğer yandan, NF-κB 

inhibisyonunun karsinojenezi ilerlettiği bildirilmiştir (Şekil 2.5) (61). Bu çelişkili 
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sonuçlar aslında NF-κB aktivasyonunun hepatositler ile Kupffer hücreleri gibi 

parenkimal olmayan hücrelerde farklı etkilere yol açmasından kaynaklanmaktadır.  

 

 

Şekil 2.5. Nükleer faktör kappa B (NF-κB)’nin tümör büyümesi ve regresyonu üzerine 

çift yönlü etkisi  

 

Bilindiği gibi, karaciğer dokusu hepatositlerin yanısıra sinuzoidal endotel 

hücreleri, Kupffer hücresi olarak adlandırılan hepatik makrofajlar ve ito hücreleri gibi 

parenkimal olmayan hücreleri de içermektedir (Şekil 2.6) (86). Karaciğerin primer 

görevi olan detoksifikasyon fonksiyonu ile ilişkili faz I ve II reaksiyonları parankimal 

hücrelerde (hepatositlerde) gerçekleştirilir. Sinuzoidal endotel hattı sinuzoidal boşluk 

boyunca uzanır ve karaciğeri fonksiyonel kompartmanlara bölen bir bariyer oluşturur. 

Kupffer hücreleri bu bariyerden hepatik boşluğun içine ve dışına geçebilme yeteneğine 

sahiptir, bu da onun bir çeşit sinyalizasyon görevi yapmasına izin verir. Kupffer 

hücreleri karaciğerin normal fizyolojisinde ve homeostazisinde olduğu kadar 

karaciğerin çeşitli patolojik olaylara yanıtlarında da önemli bir rol oynar (86). Doğrudan 

veya dolaylı olarak aktivasyonu sitokinler gibi çeşitli inflamatuar faktörler ve serbest 

oksijen radikallerinin ortaya çıkmasına neden olur (86). Kupffer hücre aktivasyonu 
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hepatokarsinojenezde de önemlidir. Bazı epigenetik karsinojenler Kupffer hücrelerini 

aktifler, böylece üretilen sitokinler ve serbest radikaller hepatositlerde hücre 

proliferasyonunu başlatır ve preneoplastik hücre grubunun neoplastik hale geçmesine 

yol açar. Bu nedenle Kupffer hücreleri toksik ve karsinojenik ajanlara hepatik yanıtta 

anahtar bir rol üstlenirler.  

 

 

               Şekil 2.6. Karaciğerde hepatosit ve Kupffer hücrelerinin yerleşimi  

 

2.4. Oksidatif Stres ve Karsinojenez 

Serbest radikaller, dış orbitalinde paylaşılmamış bir elektron taşıyan 

bileşiklerdir. Ömürleri çok kısa olan ve kararsız bir yapı gösteren bu tanecikler 

organizmada hem metabolizma sırasında sürekli oluşurlar, hem de radyasyon, ilaçlar ve 

zararlı kimyasallar gibi çeşitli dış etkenlerin etkisi sonucunda ortaya çıkabilirler 

(36,101). Serbest radikaller etrafındaki moleküllerle etkileşime girerek elektron almaya 

çalışır ve bir an önce kararlı hale ulaşmak isterler. Organizmada oluşan radikallerin çok 

önemli bir bölümü oksijen kaynaklıdır. Oksijen dışında azot, karbon ve kükürt merkezli 

radikaller de oluşmaktadır (Tablo 2.1) (70,71,78,101,102).  
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Tablo 2.1. Oksijen ve azot kaynaklı reaktif bileşikler 

Radikaller Radikal olmayanlar 

Hidroksil (HO•) Hidrojen peroksit (H2O2) 

Alkoksil (RO•) Singlet oksijen (*O2) 

Peroksil (ROO•) Ozon (O3) 

Süperoksit (O2
• -) Hipoklorid asit (HOCl) 

Nitrik oksit (NO•) Lipit hidroperoksit (LOOH) 

Azot dioksit (NO2
•) Peroksinitrit (ONOO -) 

 

Aerobik organizmalar oksijene mutlak gereksinim gösterirler. Oksijen hücrede 

mitokondri fraksiyonunda bir dizi reaksiyondan geçerek suya dönüşmekte ve bu süreçte 

hücre kendisi için gerekli enerjiyi sağlamaktadır. Fakat bu süreçte oksijenin %2-3 

kadarı suya dönüşmemekte ve oksijen kaynaklı radikaller oluşmaktadır. Oksijenin bir 

elektron alarak indirgenmesi ile süperoksit radikali, iki elektron alarak indirgenmesi ile 

hidrojen peroksit oluşur. Üçüncü elektron ilavesi ile yüksek derecede reaktif hidroksil 

radikali oluşur. Dördüncü elektron eklenmesi ile su oluşmaktadır (Şekil 2.7) 

(70,71,78,101,102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7. Solunum zincirinde radikallerin oluşumu 

O 2

e 2H H2O 2 OH H2O

Katalaz, glutatyon peroksidaz

Fenton reaksiyonu
Süperoksit
dism utaz

Haber-W eiss reaksiyonu

S ĐTOKROM OKS ĐDAZ

O2
e

+
+ He +

+ He +
+

Fe+2

H2O 2

+ Fe +3O2 O 2 Fe +2+

+O 2
Dem ir Katalizi

OH + OH + O 2 [ Haber-Weiss ]

H2O 2 + Fe +2 OH + OH Fe +3+             [ Fenton ]
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Serbest radikaller organizmada mitokondrinin yanı sıra hücrelerin tüm 

fraksiyonlarında zara bağlı veya serbest halde bulunan pek çok enzimin katalizlediği 

reaksiyonlar sırasında oluşmaktadır. Bunlar arasında mikrozomal karma fonksiyonlu 

oksidaz sistemi, sitoplazmada ksantin oksidaz, hücre zarına bağlı NADPH oksidaz ve 

lipooksijenazlar gibi enzimlerin kataliz ettiği reaksiyonlar sayılabilir. Serbest radikaller 

UV ışık, iyonize edici radyasyon, hava kirliliği, sigara, çeşitli ksenobiyotikler ve toksik 

kimyasallar yoluyla eksojen kaynakların etkisiyle de oluşabilmektedir 

(49,70,71,78,101,102). 

Serbest radikaller reaktif yapıları nedeniyle başta lipitler, proteinler ve nükleik 

asitler olmak üzere tüm hücre bileşenleri ile etkileşebilme ve onlara zarar verme 

özelliğindedir (36,74,78,101). Serbest radikallerin lipitler üzerindeki en önemli etkileri 

lipit peroksidasyonunun uyarılmasıdır. Lipit peroksidasyonu serbest radikaller 

tarafından başlatılan ve hücre membranlarında bulunan çok doymamış yağ asitlerinin 

oksidasyonuna yol açan kimyasal bir olaydır. Süperoksit radikali, hidroksil radikali, 

peroksil radikali ve alkoksil radikali, lipit peroksidasyonunu başlatan başlıca 

radikallerdir. Lipit peroksidasyonu çok doymamış yağ asidi (LH) zincirindeki α-metilen 

gruplarından hidrojen atomunun uzaklaşması ile başlar ve böylece yağ asidi zinciri bir 

radikal niteliği kazanır. Bu lipit radikali (L•) dayanıksız bir bileşik olup bir dizi 

değişikliğe uğrar. Đlk önce, molekül içi çift bağ aktarılması (rezonans) ile dien konjugatı 

(DK) oluşur. Bu yağ asidi radikali oksijen eklenmesiyle hızlı bir şekilde peroksil 

radikaline (LOO•) dönüşür. Bu lipit peroksil radikalleri membran yapısındaki diğer çok 

doymamış yağ asidi moleküllerinden hidrojen atomlarını çıkartarak yeni reaksiyonları 

başlatır, kendileri de açığa çıkan hidrojen atomlarını alarak lipit hidroperoksitlerine 

(LOOH) dönüşür (36,101). Lipit hidroperoksitlerinin aldehit ve diğer karbonil 

bileşiklerine dönüşmesi ile lipit peroksidasyon reaksiyonları sona erer. Hücre 

membranlarında lipit peroksidasyonu sonucu transport sistemi etkilenir, hücre içi ve dışı 

iyon dengeleri bozulur. Bunun sonucunda hücre içi kalsiyum konsantrasyonu artar ve 

buna bağlı olarak proteazlar aktive olur. Bu olaylar hücre hasarında etkin bir rol oynar. 

Ayrıca lipit peroksidasyonun son ürünü olan aldehitler de sitotoksik etkilere sahiptir  

(Şekil 2.8) (36,49,101). 
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Şekil 2.8.  Lipit peroksidasyonu reaksiyonları. 

 

Serbest radikaller proteinler üzerinde doğrudan veya dolaylı etki gösterebilir. 

Peptid bağları, prolin ve lizin gibi amino asitler serbest radikallerden oldukça kolay 

etkilenir. Protein oksidasyonu, özellikle histidin, tirozin, fenilalanin gibi amino asitlerde 

karbonil gruplarının oluşumu şeklinde olur. Lipit peroksidasyonun aldehit yapıdaki 

ürünleri, sisteinin sülfidril grupları ile veya lizin ve histidinler ile kovalent bağlar 

oluşturarak proteinlerde fragmentasyon ve çapraz bağlanmalara yol açar. Bu olaylar 

proteinlerin yapı ve fonksiyonlarının bozulmasıyla sonuçlanır (36,49,70,74). 

Serbest radikaller DNA üzerinde de önemli etkiler yaparlar (53-55,63). Pürin ve 

pirimidin bazlarında modifikasyonlara, DNA’da tek veya çift zincir kırıklarına, 
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deoksiriboz fosfat iskeletinde hasara, DNA-protein ve DNA-DNA çapraz bağlarına 

neden olabilirler. Oksidatif DNA hasarının mutasyon meydana getirebilmesi için 

hücrenin DNA onarım kapasitesini aşması gerekmektedir.  Eğer oksidatif DNA hasarı, 

DNA replikasyona girmeden önce onarılamazsa DNA mutasyonları, transkripsiyonun 

uyarılması veya durması, replikasyon hataları, sinyal yollarının uyarılması ve genomik 

dengesizlik ile sonuçlanır (Şekil 2.9) (53-55, 63,109). Bütün bunlar karsinojenez ile 

ilişkilidir. 

 

 

Şekil 2.9. Reaktif oksijen radikallerinin (ROS) kanser oluşumu üzerine etkileri 

 

Oksidatif stresi indükleyen ajanlar memeli hücrelerinde strese yanıt genleri olan 

antioksidan savunma sistemlerinin ekspresyonlarının artmasına yol açar. Düşük 

düzeyde serbest radikal üretimi ya da serbest radikallere geçici maruziyet hücre 

proliferasyonunu arttırırken, yüksek miktarda serbest radikal üretimi hücreyi nekroza ya 

da apoptozise götürür. Hücrelerde yaşam-ölüm kontrol noktasını kontrol eden çok 
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önemli bir protein olan p53 bu seçimde anahtar bir rol oynamaktadır (51,102,109). 

Lipit, protein ve DNA’ya ek olarak, serbest radikaller protein kodlayan ve kodlamayan 

RNA’lar üzerine etki edebilirler. Böylece gen ekspresyonunda, protein sentezinde 

hatalara veya regülasyon bozukluklarına da yol açabilirler (63,102). 

Organizmada sürekli biçimde serbest radikal niteliğinde bileşikler oluşmaktadır. 

Ancak bu radikallerin organizmaya zarar vermesi güçlü bir savunma sisteminin varlığı 

sayesinde engellenmektedir. Bu nedenle serbest radikallerin oluşum hızı ile 

etkisizleştirme hızının dengede tutulması son derece önemlidir. Bu denge bozulduğu 

zaman, serbest radikallerin zararlı etkileri ortaya çıkmakta ve çeşitli organ ve sistemler 

olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle antioksidan sistemlerin bilinmesi, oksidan stresin 

yol açtığı zararların engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Tablo 2.2) (36, 

49,71,74,101,102). 

Antioksidanlar, radikal oluşumunu sınırlandırma, tetiklenen biyokimyasal 

reaksiyonların kırılmasını sağlama, oluşan radikalleri ortadan kaldırma ve hasarlı 

molekülleri tamir etme ve temizleme gibi çeşitli mekanizmalarla etkilerini 

göstermektedirler. Antioksidan sistem; enzimleri, suda ve yağda çözünen radikal 

tutucularını ve metal iyonlarını bağlayan proteinleri kapsamaktadır (Tablo 2.2) 

(36,71,101,106) . 

 

Tablo 2.2. Organizmada antioksidan sistem elemanları 

Enzimler Suda çözünen 
Radikal tutucuları 

Yağda çözünen 
radikal tutucuları 

Metal iyonlarını 
bağlayan proteinler 

♦ Süperoksit dismutaz 

♦ Katalaz 

♦ Glutatyon peroksidaz 

♦ Glutatyon redüktaz 

♦ Glutatyon transferaz 

♦ Glutatyon 

♦ Vitamin C 

♦ Ürik asit 

♦ Glikoz 

♦ Sistein 

♦ Vitamin E 

♦ β-Karoten 

♦ Bilirubin 

♦ Ubikinol 

♦ Flavonoidler 

♦ Ferritin 

♦ Transferrin 

♦ Haptoglobin 

♦ Seruloplazmin 

♦ Albümin 

 

Süperoksit dismutaz (SOD): SOD enzimi süperoksit radikalini dismutasyona 

uğratarak onun H2O2 ve moleküler oksijene dönüşümünü sağlar. Organizmada substrat 

olarak serbest radikal kullanan tek enzim SOD’dur. Đnsanlarda SOD’un Cu-Zn ve Mn 
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kapsayan iki izoenzimi bulunmaktadır. Cu ve Zn içeren tipi sitozolde, Mn içeren tipi ise 

mitokondride bulunur (36,71,101,106). 

                              
.-

2O2 + 2H+ 2H2O2 + O2

SOD

 

Katalaz (CAT): Tetramerik bir hemoprotein olan katalaz enzimi yüksek 

konsantrasyonda oluşan H2O2’i oksijen ve suya parçalayan reaksiyonu katalizler. 

Enzim, peroksizomlarda yerleşmiştir (36,71,101,106) . 

                                 
H2O2 2H2O + O2

Katalaz

  

Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px): GSH-Px gerek H2O2 ve gerekse LOOH’leri 

metabolize etmektedir. GSH-Px’ın selenyum bağımlı olan ve olmayan iki farklı tipi 

vardır. Selenyum bağımlı formu hem H2O2’in hem de LOOH’lerin metabolizmasında 

yer alırken, selenyuma bağımlı olmayan tipi sadece LOOH’leri metabolize etmektedir. 

Bu reaksiyonlarda glutatyon (GSH) hidrojen verici olarak görev yapmakta, H2O2 ve 

LOOH’ler indirgenirken, GSH oksitlenmiş şekline (GSSG) dönüşmektedir. Oksitlenmiş 

glutatyon ise NADPH’a bağımlı glutatyon redüktaz (GSH-R) tarafından tekrar GSH’a 

indirgenmektedir ((36,71,101,106) . 

                                

LOOH + 2GSH 

GSH-R
2GSH + NADP+ 

GSH-Px
LOH + GSSG + H2O

GSSG + NADPH + H+                                   

Glutatyon Transferaz (GST): Yabancı maddelerin biyotransformasyonunda 

önemli rolleri olan GST’ler çeşitli endojen ve ekzojen bileşiklerin GSH ile 

konjugasyonunu kataliz ederler. GST’lerin bazı izoenzimleri GSH-Px aktivitesi 

göstererek LOOH’lerin metabolizmasını da sağlarlar ( 36,71,101,106) . 

                           R - X + GSH GS - R + HX  

                       
LOOH + 2GSH GSSG + ROH + H2O  

Glutatyon (GSH): Glutamat, sistein ve glisinden sentezlenen bir tripeptiddir. 

Başta karaciğer olmak üzere pek çok dokuda yüksek düzeyde bulunur. GSH hücre 

içinin en önemli antioksidan molekülüdür ve serbest radikaller ve peroksitlerle 

reaksiyona girerek hücreleri oksidan hasara karşı korur. Zehirsizleştirme reaksiyonlarına 
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doğrudan katıldığı gibi, bazı enzimlerin sübstratı veya kofaktörü olarak da görev 

yapmaktadır. GSH-Px,  GSH-R ve GST gibi enzimlerin fonksiyonu için gereklidir. 

Ayrıca hücrenin protein yapısındaki sülfhidril (-SH) gruplarını indirgenmiş halde 

tutarak pek çok proteinin ve enzimin inaktivasyonunu engeller. GSH amino asitlerin 

membrandan transportunda da rol alır (36,71,101,106) . 

Vitamin E (αααα-tokoferol): E vitamini yağda çözünen en kuvvetli antioksidan 

vitamindir ve yapısal olarak birbiri ile bağlantılı bir grup bileşiği içerir (tokoferoller ve 

tokotrienoller). Bunların tümü izoprenoid takısı içeren bileşiklerdir. Antioksidan 

aktivitesi en yüksek olan α-tokoferoldür. Yapısında bulunan fenol halkasındaki 

hidroksil grubu aktif kısmını oluşturur ve molekülün antioksidan özelliği bu gruptan 

kaynaklanır. 

E vitamini bitkisel yağlar ve tohumlarda bol miktarda bulunmaktadır. E 

vitamininin radikal reaksiyonları esnasında zincirleme giden reaksiyonları bozucu etkisi 

(zincir kırıcı antioksidan) bulunmaktadır. Çok güçlü bir antioksidan olarak serbest 

radikalleri ve lipit peroksitlerini indirgeyerek çok doymamış yağ asitlerini koruyan ilk 

savunma hattını oluşturmaktadır. Bu sırada kendisi de radikal şekline dönüşmektedir. E 

vitaminin tekrar yenilenmesinde GSH, askorbik asit ve koenzim Q10 (ubikinon) görev 

almaktadır  (36,71,101,106) . 

Vitamin C (Askorbik Asit): Askorbik asit suda çözünen en güçlü antioksidan 

moleküldür. Đnsanlarda sentez edilemediği için diyet yoluyla alınması gerekir. Vitamin 

C yapıca heksozlara benzemekte ve organizmada kolayca dehidroaskorbik aside 

oksitlenmektedir. Süperoksit radikali, hidroksil radikali ve singlet oksijen ile kolayca 

reaksiyona girerek onları etkisizleştirmektedir. Sulu fazda bulunmasına karşın lipit 

peroksidasyonunu başlatıcı radikalleri temizleyerek lipitleri ve zarları da oksidan hasara 

karşı korumaktadır. Tokoferoksil radikalinin α-tokoferole indirgenmesini sağlayarak E 

vitamininin rejenere edilmesinde görev alır. Böylece E vitamini ile birlikte etkin bir 

şekilde LDL’yi oksidasyona karşı korur (36,71,101,106). 

Serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı organizmada güçlü bir savunma 

sistemi olmasına rağmen, bazı durumlarda savunma sistemi yetersiz kalmakta ve 

makromoleküller hasarlanmaktadır. Hasarın yerine bağlı olarak çeşitli organ ve 

sistemler etkilenmektedir. Günümüzde serbest radikallerin birçok hastalığın ve patolojik 

durumun ortaya çıkışında önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Oksijen 

radikalleri ile ilgili bu patolojik durumlar çok geniş bir spektrum göstermektedir 
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(36,49,71,78,101,102). Serbest radikallerin yaşlanma, ateroskleroz, kanser oluşumu, 

iskemi-reperfüzyon hasarı ve karaciğer hasarı gibi birçok hastalığın oluşumunda etkin 

bir rol oynadığı bulunmuştur (36,49,71,78,101,102). 

 

2.5. Deneysel  hepatik karsinojenez  

Karaciğer kanseri deney hayvanlarına aromatik aminler, azot içeren boyalar, 

nitrozaminler ve aflatoksinler gibi çeşitli kimyasallar uygulanarak deneysel olarak 

oluşturulabilir (33). Đnisiyasyon fazının oluşturmak amacıyla en sık kullanılan ajanlar 

dietilnitrozamin (DEN) aflatoksindir. Đnisiyasyon evresini takiben promosyon evresi 

fenobarbital (FB), asetaminofloren (AAF), 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin, 

polihalojenli bifenil gibi kimyasallarla indüklenmektedir (33). Karaciğerde promosyon 

fazı promotör ajan kullanmadan farklı şekillerde de gerçekleştirilebilmektedir. Buradaki 

amaç hücre bölünmesinin uyarılmasıdır. Higgins ve Anderson (37) karaciğerde parsiyel 

hepatektomi uygulamasının, yetişkin hayvanlarda hücre proliferasyonunu indüklediğini 

ilk kez göstermiştir. Peraino ve ark (80) hepatik hücre proliferasyonunun hızlı olduğu 

yenidoğan dönemindeki hayvanları kullanmıştır. Tomasi ve ark. (100) ise 4 günlük açlık 

süresinin hepatik hücre çoğalmasını indüklediğini, yeniden beslemeden 24 saat sonra 

“subnekrojenik” dozda inisiyatör bir ajan uygulandığında karaciğer kanseri oluştuğunu 

göstermiştir. Bununla birlikte, aç bırakma/yeniden besleme metodunun kısmi 

hepatektomi ve yenidoğan metodları gibi etkin olmadığını bildiren çalışmalar da vardır 

(29). Bir başka yöntem ise DEN, aflatoksin gibi inisiyatör ajanların promotör 

kullanılmadan tek başına “nekrojenik” dozda kullanılmasıdır. Nekrozla hücre ölümü 

proliferasyon yeteneği çok yüksek bir organ olan karaciğeri “ölenlerin yerine yenisini 

koymak üzere” prolifere olmaya yönlendirmektedir. Bu sayede hepatoselüler adenom 

veya HSK oluşumu sağlanır. Karaciğer karsinojenezinin uygulanabileceği transgenik 

fare modelleri de geliştirilmiştir.      

 

2.6. Dietilnitrozamin (DEN) ve etki mekanizması 

N-Nitrozodietilamin olarak da isimlendirilen DEN, sigara, benzin, su, çedar 

peyniri, tütsülenmiş et ürünleri, kızartılmış yiyecekler, kozmetikler, tarım ilaçları, 

farmakolojik preparatlar ve besinlerdeki katkı maddelerinde bulunan güçlü bir 

hepatokarsinojen nitrozamindir (Şekil 2.10) (42).  
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Şekil 2.10. Đnisiyatör bir kimyasal ajan olan dietilnitrozaminin (DEN) iki farklı 

gösterimi. 

 

DEN hepatositlerde başlıca sitokrom p450 2E1 (CYP 2E1) sistemi tarafından 

metabolize edilerek aktiflenir. Đnsanlarda ve farelerde CYP 2A1’in de bazı koşullarda 

DEN metabolizmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir (46). Aktivasyon sonucu 

başlıca “etil (CH3CH2
•)” radikali olmak üzere radikal karakterde metabolitler meydana 

gelir. DEN tarafından üretilen bu radikaller karsinojenez sürecinde başlıca stimülatördür 

(42). Kararsız yapıları nedeniyle başta lipitler, proteinler ve nükleik asitler olmak üzere 

tüm hücre bileşenleri ile etkileşebilme ve onlara zarar verme özelliğindedir. DNA ile 

etkileştiklerinde O6–etil deoksi guanozin, O4 ve O6–etil deoksi timidin gibi pro-

mutajenik ürünler oluştururlar. Bu ürünler DNA’da hasara, depurinasyona, zincir 

kırıklarına ve sıklıkla kodlayıcı gen dizilerinde bozulmaya yol açabilir (42). 

DEN oksidatif stres aracılığı ile inflamasyonu da indükler. DEN tarafından 

üretilen serbest radikaller NF-κB aktiflenmesine yol açar. Hepatosit ve Kupffer hücresi 

olarak adlandırılan karaciğer makrofajlarında NF-κB’nin aktiflenmesi farklı etkilerin 

ortaya çıkmasına yol açar (Şekil 2.11) (62,72). Hepatositlerde hücre ölümü (apoptoz 

veya nekroz) tetiklenir. DEN bir makrofaj veya Kupffer hücresi aktivatörü değildir, 

hepatosit nekrozu sonucunda nekrotik hücrelerden serbestleşen çeşitli makromoleküller 

makrofajları aktive eder. Bu durumda Kupffer hücrelerinde NF-κB aktiflenir ve IL-6 

gibi sitokinlerin ekspresyonunda artış meydana gelir. Başlıca IL-6 olmak üzere bu 

sitokinler inisiye olmuş hepatositte nekroza kompensatuar proliferasyon başlatırlar 

(Şekil 2.11) (62,72). 
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Şekil 2.11. Hepatosit ve Kupffer hücresinde dietilnitrozaminin (DEN) nükleer faktör 

kappa B (NF-κB) aracılığı ile etki mekanizması 

 

Birçok araştırıcı DEN uygulamasıyla oluşturulan karaciğer kanserinde oksidatif 

stresin rolünü araştırmıştır. Bu çalışmalarda DEN nekrojenik dozda tek başına 

(28,50,51,89,93) veya subnekrojenik dozda bir promotör ajanla birlikte kullanılmıştır 

(6,12,37,97). Promotör olarak fenobarbital (12-15,32), karbon tetraklorür 

(5,21,47,97,98), asetilaminofloren (6,99) gibi ajanlar ve parsiyel hepatektomi (37,57) 

gibi yöntemler kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda DEN promotör kullanmaksızın düşük 

dozda periton içi (56,67) veya oral yolla (23,42,43,81,82,92,94,95) uzun süreli 

uygulanarak karaciğer kanseri oluşturulmuştur. Bu çalışmalarda karaciğerde 

prooksidan-antioksidan denge incelenmiş ve karaciğerde kanser oluşumuna 

prooksidasyon yönündeki değişimler eşlik etmiştir 

(5,6,12,13,21,23,42,47,81,82,89,92,95,97,99). Bu bulgulara dayanarak çeşitli 

araştırıcılar birçok antioksidan bileşiğin DEN’e bağlı karaciğer kanser oluşumunu 

önleyici/azaltıcı etkisini araştırmıştır. Bu çerçevede çeşitli sülfidril bileşikler, 

fitokimyasallar ve melatonin gibi antioksidanlar araştırılmış, bazılarında olumlu 

bazılarında ise olumsuz yanıtlar elde edilmiştir (6,13,14,21,32,33,57,82,89,92,95,98,99).  
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2.7. Yaban Mersini 

Ülkemizde yaban mersini veya likapa olarak bilinen ‘ blueberry’ (Vaccinium 

spp)  Ericaceae ailesine ait çiçekli bir bitkidir. Kuzey Amerika’ya özgü bir bitki 

olmasına rağmen Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Avrupa, Çin ve son yıllarda 

Türkiye’de de yetiştirilmektedir. Besin değeri yüksek bir meyve olup yüksek oranda 

antosiyanin, flavonoid ve polifenol bileşikler içerdiği için güçlü bir antioksidan 

potansiyele sahiptir (45,73,108). 

Son yıllarda oksidatif stresle ilişkili patolojilerin azaltılması amacıyla yaban 

mersini tüketiminin giderek arttığı bildirilmektedir. Bu çerçevede yaban mersini 

ekstrelerinin yaşlanmada, ateroskleroz ve iskemik kalp hastalıkları gibi oksidatif stresin 

indüklendiği patolojilerin önlenmesinde/azaltılmasında etkin bir role sahip olduğu ileri 

sürülmüştür. (73,108). Yaban mersini ekstrelerinin lipit peroksidasyonunu ve DNA 

hasarını azalttığı, DNA tamir genlerinin ekspresyonunu arttırdığı bildirilmiştir (2,24). 

Ayrıca serum lipit düzeylerini azalttığı (44,52), kolesterol sentezinde azalmaya ve 

kolesterol ekskresyonunda artışa (52) neden olduğu, Apo E eksikliği olan farelerde 

aterosklerotik lezyonları ve oksidatif stresi azalttığı bulunmuştur (105). 

Hiperkolesterolemik kişilerde de serum lipit düzeyleri ile birlikte, oksidatif stres ve 

inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir (1). Öte yandan, son yıllarda yapılan bir çalışmada 

karbon tetraklorür ile oluşturulan karaciğer fibrozu üzerinde koruyucu bir etki 

oluşturduğu ve bu etkisini karaciğerde lipit peroksidasyonu ve inflamasyonu azaltarak 

yaptığı bildirilmiştir. (103). Ayrıca, yaban mersini ekstrelerinin normal farelerde Nrf-2, 

hemoksijenaz 1 ekspresyonunu arttırdığı ve hücresel immun fonksiyonlar üzerinde 

yararlı etkilere sahip olduğu bulunmuştur (104). Öte yandan, yaban mersini gibi üzümsü 

meyvelerin antikanser etkilere sahip olabilecekleri ileri sürülmekle birlikte (73,108), 

literatürde yaban mersininin DEN ile uyarılan hepatokarsinojenez üzerine etkisini 

inceleyen bir tek çalışma bulunmaktadır (87). Bu çalışmada araştırıcılar yaban 

mersininin hepatokarsinojenezde yararlı olabileceğini ileri sürmüşlerdir (87). 

 

2.8. Karnozin 

Karnozin (β-alanil-L-histidin), iskelet kası, beyin ve sinir gibi uzun yaşam süreli, 

non-mitotik hücrelerde yüksek konsantrasyonlarda bulunan biyolojik olarak aktif bir 

dipeptiddir (16,34). Karnozin, karnozin sentaz enzimi ile sentezlenmektedir.  Đskelet 
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kası gibi dokularda fizyolojik bir tampon olarak görev yaptığı bildirilmiştir. Ayrıca 

serbest radikaller ve aldehitler için “scavenger“ olduğu ve proteinlerdeki oksidatif 

değişimleri baskıladığı bulunmuştur (3,16,39,68). Karnozinin ileri glikasyon ürünleri 

oluşumunu engellediği, iki değerlikli metal iyonlarıyla kompleks oluşturduğu 

saptanmıştır (3,16,68). Bu etkileri nedeniyle karnozinin oksidatif stresle ilişkili olan 

yaşlanma (8,39) Alzheimer hastalığı (38), ateroskleroz (10,83) ve karaciğer hasarı 

(7,9,60,64,65) gibi bazı patolojik durumların önlenmesinde etkili bir ajan olabileceği 

ileri sürülmektedir. Ayrıca diyabetik farelerde bozulmuş olan prooksidan-antioksidan 

dengeyi, hiperglisemi, hiperlipidemi ve inflamasyonu düzelttiği bulunmuştur (59). Son 

yıllarda literatürde karnozinin antikanser etki gösterdiğine ilişkin birkaç in vitro çalışma 

yayınlanmıştır (4,85).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda ortalama 5-6 aylık 200-220 g ağırlığında erkek ve 160-180 g 

ağırlığında dişi Wistar sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar Đstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp 

ve Araştırma Enstitü’sünden temin edildi. Sıçanlar normal sıçan yemi ile beslendi, yem 

ve su kısıtlaması yapılmadı. 

N-nitrozodietilamin veya diğer adıyla dietilnitrozamin (DEN) (N0258-1 g), 

karnozin (C-9625) ve tezde kullanılan diğer kimyasal maddeler Sigma-Aldrich (St. 

Louis, USA, taze yaban mersinleri ise Gedik Flora (Kartal/Đstanbul) firmalarından 

sağlandı. 

Yaban mersini içeren yemleri hazırlamak için, yeni ürün taze yaban mersinleri 

bir “blender” yardımıyla iyice homojenize edilip püre haline getirildi. Aşağıda belirtilen 

oranlarda toz halindeki sıçan yemine karıştırılıp M. Barbaros Denizeri Yem Ticaret 

(Gebze/Kocaeli) firması tarafından pellet haline getirildi. Yaban mersini içeren 

yemlerin karbonhidrat içeriği dikkate alınarak kontrol ve DEN gruplarının yemlerinde 

karbonhidrat içeriği ayarlandı. 

Sıçanlar erkek ve dişi olarak 2 ana gruba ayrıldıktan sonra, her bir cins için 

aşağıdaki deney grupları oluşturuldu. 

 

a) Kontrol grubu (n=6): Tek doz serum fizyolojik (i.p.) uygulandı. 

b) YM1 grubu (n=6): 6 hafta süre ile % 5 oranında yaban mersini içeren yemle 

beslendiler. 

c) YM2 grubu (n=6):  6 hafta süre ile % 10 oranında yaban mersini içeren 

yemle beslendiler. 

d) Karnozin grubu  (n=6): 6 hafta süre ile karnozin (2 g/L) içeren içme suyu 

verildi. Bu gruptaki sıçanlar normal sıçan yemi ile beslendiler. 

e) DEN grubu (n=6): DEN (200 mg/kg; i.p.) uygulandı ve sıçanlar 2 gün sonra 

öldürüldü. 

f) YM1+DEN grubu (n=6): 6 hafta süre ile % 5 oranında yaban mersini içeren 

yemle beslendiler. Sürenin bitimine iki gün kala bu sıçanlara tek doz DEN (200 mg/kg; 

i.p.) uygulandı. 
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g) YM2+DEN grubu (n=6):  6 hafta süre ile % 10 oranında yaban mersini 

içeren yemle beslendiler. Sürenin bitimine iki gün kala bu sıçanlara tek doz DEN (200 

mg/kg; i.p.) uygulandı. 

h) Karnozin +DEN grubu (n=6): 6 hafta süre ile karnozin (2 g/L) içeren içme 

suyu verildi. Sürenin bitimine iki gün kala bu sıçanlara tek doz DEN (200 mg/kg; i.p.) 

uygulandı. 

DEN injeksiyonundan ve öldürülmeden önce 12 saat süre ile aç bırakılan sıçanlar 

sodyum pentobarbital (50 mg/kg vücut ağırlığı) anestezisi altında kalplerinden kan 

alınarak öldürüldüler. Kuru tüplere alınan kanlar 1500 x g’de santrifuj edilerek serumlar 

ayrıldı. Karaciğer dokuları hızla çıkarıldı, % 0.9 NaCl çözeltisi ile yıkandı ve sıvı azotta 

dondurularak kullanılana dek -80° C’de muhafaza edildi.  

 

3.1. Serumda yapılan incelemeler 

Serumda alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), laktat 

dehidrojenaz (LDH) ve γ-glutamil transferaz (GGT) aktiviteleri Roche Cobas Integra 

Systems (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) otoanalizöründe ölçüldü. 

  

3.2. Karaciğer dokusunda yapılan incelemeler 

Karaciğer dokusunda malondialdehit (MDA), dien konjugat (DK) ve glutatyon 

(GSH) düzeyleri ile glutatyon peroksidaz (GSH-Px), süperoksit dismutaz (SOD) ve 

glutatyon transferaz (GST) aktiviteleri ölçüldü. MDA ve GSH düzeyleri dokuların 0.15 

M KCI’de hazırlanan %10’luk (w/v) doku homojenatlarında tayin edildi. DK 

düzeylerinin tayini için %10’luk doku homojenatlarından hazırlanan lipit ekstreleri 

kullanıldı. SOD, GSH-Px ve GST aktiviteleri ise bu homojenatlardan kademeli santrifüj 

yapılarak elde edilen postmitokondri fraksiyonunda belirlendi. 

 

3.2.1. Doku homojenatlarının hazırlanması ve postmitokondri fraksiyonlarının 

eldesi 

Đşlem: Karaciğer dokusu tartıldı ve Potter-Elvehjem doku homojenizatöründe 

soğuk 0.15 M KCI çözeltisi ile homojenize edilerek %10’luk homojenatları (w/v) 

hazırlandı. 

Postmitokondri fraksiyonu eldesi için, doku homojenatları öncelikle 4°C 

ayarlanmış soğuk santrifüjde 600 x g’de 10 dakika santrifüj edildi. Daha sonra 
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süpernatan alınarak ependorf santrifüjünde 10000 x g’de 20 dakika santrifüj edildi, 

süpernatant alındı ve -80ºC’de derin dondurucuda saklandı. 

 

3.2.2. Doku lipit ekstrelerinin hazırlanması (31): 

Đşlem: %10’luk doku homojenatlarından 0.25 ml alındı ve üzerine 3.75 ml 

kloroform:metanol (2:1) karışımı eklendi. Đyice karıştırıldı, 1 saat ara sıra karıştırılarak 

beklendi. Daha sonra süzülerek son hacimler 4 ml’ye tamamlandı ve kapaklı tüplerde 

deneyler yapılıncaya kadar -20ο C’de saklandı. 

 

3.2.3. Malondialdehit (MDA) düzeylerinin ölçülmesi (75): 

Lipit peroksidasyonunun son ürünlerinden olan MDA’nın TBA (tiyobarbitürik) 

ile oluşturduğu kompleks spektrofotometrik olarak ölçüldü. 

Đşlem: % 10’luk doku homojenatlarından 0.2 ml alındı. Üzerine 0.2 ml %8.1’lik 

sodyum dodesil sülfat, 1.5 ml %20’lik asetik asit, 1.5 ml %0.8’lik tiyobarbitürik asit ve 

0.6 ml distile su eklendi. Bu karışım kaynar su banyosunda 1 saat tutuldu. 

Soğutulduktan sonra üzerine 1 ml distile su ve 5 ml butanol/piridin (15:1) karışımı 

eklendi, karıştırıldı ve organik faz santrifüj edilerek ayrıldı. Homojenat içermeyen 

ayıraç körüne karşı absorbanslar 532 nm dalga boyunda spektrofotometrede okundu. 

Ayıraçlar: 

� % 8.1’lik sodyum dodesil sülfat  

� % 20’lik asetik asit (10 N NaOH ile pH 3.5’e ayarlandı) 

� % 0.8’lik tiyobarbitürik asit (TBA) 

� Butanol/piridin (15:1) 

� Stok 1,1,33-tetraepoksipropan (TEP) standardı: 22 mg TEP tartıldı 10 ml’ye 

distile su ile tamamlandı. Bu stok standardı çalışılmadan önce 1000 kez 

sulandırılarak 10nmol/ml’lik çalışma standardı hazırlandı. 

Hesap: Standart olarak 1,1,3,3-tetraetoksipropan kullanıldı. Sonuçlar nmol/g 

doku olarak tanımlandı. 

 

3.2.4. Dien konjugatı (DK) düzeylerinin ölçümü (19): 

Đşlem: Lipit ekstrelerinden 1 ml alındı, azot gazı altında uçuruldu. Kuru kalıntı 2 

ml sikloheksana alındı. Spektrofotometrede 233 nm’de sikloheksan körüne karşı 

absorbanslar okundu. 
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Hesap: Düzeyler 233 nm’de ekstinksiyon katsayısı 2.52x104M-1x cm-1 

sayısından yararlanılarak hesaplandı. Sonuçlar µmol/g doku olarak tanımlandı. 

 

3.2.5. Glutatyon (GSH) düzeylerinin ölçülmesi (11): 

GSH düzeyleri, Ellman ayıracı (5,5'- ditiobis-2 nitro benzoik asit-DTNB)  

kullanılarak tayin edildi. Bu ayıracın dokulardaki serbest sülfidril (-SH) grupları 

tarafından indirgenmesi sonucunda, 1 mol SH grubu başına 1 mol 2-nitro-5 tiyobenzoik 

asit oluşmaktadır. Sarı renkli bu ürün spektrofotometrik olarak 412 nm’de absorbans 

vermektedir. 

Đşlem: Dokuların 0.15 M KCl’deki %10’luk homojenatlarından 0.5 ml alındı. 

Hacimler 0.15 M KCl ile 2 ml’ye tamamlandı. Daha sonra 3 ml proteinsizleştirme 

çözeltisi eklendi ve bu karışım 3000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi. 0.5 ml 

supernatan alınarak üzerine 2 ml 0.3 M Na2HPO4 ve 0.5 ml Ellman ayıracı ilave edildi. 

Oluşan renk 412 nm’de ayıraç körüne karşı okundu. 

Ayıraçlar: 

� Proteinsizleştirme çözeltisi: 1.67 g glasiyal metafosforik asit, 200 mg Na-

EDTA ve 30 g NaCl 100 ml distile suda çözüldü. 

� 0.3 M Na2HPO4: 42.6 g Na2HPO4 1000 ml distile suda çözündü. 

� Ellman Renk Ayıracı: 4 mg 5.5'-ditiobis-2-nitrobenzoik asit 10 ml % 1’lik 

sodyum sitrat çözeltisinde çözüldü. 

� GSH standardı: (0.1 mg/ml) 

Hesap: GSH düzeyleri ekstinksiyon katsayısı 13600 M-1x cm-1 ve standart 

kullanılarak hesaplandı ve sonuçlar µmol/g doku olarak tanımlandı. 

 

3.2.6. Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesinin ölçülmesi (58): 

GSH-Px aktivite tayini iki reaksiyon ile gerçekleşir. Birinci reaksiyonda H2O2 

veya organik hidroperoksitler (ROOH) GSH-Px etkisi ile indirgenirken, ortamdaki GSH 

oksitlenmiş GSH’a (GSSG) dönüşür. Đkinci reaksiyonda GSSG, GSH- redüktaz (GSH-

R) etkisi ile tekrar GSH’a, NADPH ise NADP+’ye oksitlenmektedir. Bu dönüşüm 340 

nm’de absorbansda azalma olarak izlenir, çünkü NADPH 340 nm’de bir absorbans 

verdiği halde  NADP+ bu dalga boyunda absorbans vermemektedir.  
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ROOH + 2GSH 

GSH-R
2GSH + NADP+ 

GSH-Px
2ROH + GSSG

GSSG + NADPH+  

Đşlem: GSH-Px aktivitesi, 1 ml’lik hacimde son konsantrasyonlar 50 mM 

potasyum fosfat tamponu (pH 7.0), 1 mM EDTA, 1 mM sodyum azid, 0.2 mM 

NADPH, 1 mM GSH, 0.5 IU/ml glutatyon redüktaz, 1.2 mM kümen hidroperoksit ve 

değişik oranlarda sulandırılmış post mitokondri fraksiyonu içerecek şekilde hazırlanmış 

ortamda tayin edildi. Bu amaçla karaciğer post mitokondri fraksiyonu 50 kez 

sulandırıldı ve ortama 0.05 ml konuldu. Küvetler 37oC’ye ayarlanmış termostatlı 

spektrofotometreye yerleştirildi ve 1’er dakika arayla spektrofotometrede 340nm’de 

absorbans değişimi izlendi. Ayrıca post mitokondri fraksiyonu içermeyen ortamda da 

reaksiyon izlenerek enzimatik olmayan değişim kaydedildi (kör deney). 

Hesap: Sonuçlar NADPH’in ekstinksiyon katsayısı olan 6.22x 103 M-1x cm-

1’den yararlanılarak hesaplandı sonuçlar nmol/dakika/mg protein olarak belirtildi. 

 

3.2.7. Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesinin ölçülmesi (66): 

SOD aktivitesi, riboflavin ile duyarlandırılmış o-dianisidinin fotooksidasyon 

hızını artırma yeteneği olarak ölçülür. Riboflavinin floresans ışığı etkisiyle oluşturduğu 

süperoksit radikali, ortamdaki SOD’un etkisiyle hidrojen peroksite dönüşür. Hidrojen 

peroksit ise o-dianisidin ile reaksiyona girerek renkli ürün oluşturur. SOD aktivitesi ne 

kadar çok ise renkli ürün oluşumu o kadar fazla olur. Oluşan renkli ürün 460 nm’de 

spektrofotometrik olarak saptanır. 

Đşlem: Kör, standart ve deney tüplerine sırası ile 2.6 ml 50 mM potasyum fosfat 

tamponu (pH:7.8), 0.1 ml o-dianisidin ilave edilir. Kör tüpüne 0.1 ml distile su; standard 

tüpüne 0.1 ml standart; deney tüpüne 0.05- 0.1 ml postmitokondri fraksiyonu  eklendi 

ve her tüpe 30 saniye ara ile 0.2 ml riboflavin pipetlendi, karıştırıldı ve 460 nm’deki 

absorbans değerleri okundu.Tüpler 20W floresans lamba içeren 37ο C’ye ayarlanmış 

özel bir kutuya yerleştirildi ve tam 8 dakika süre ile floresans ışığa maruz bırakıldı. 

Sürenin bitiminde tüplerin absorbansı tekrar 460 nm’de okundu ve iki absorbans 

arasındakı fark alındı. Ayrıca deney körü ve standart için de aynı işlemler yapıldı.  

Ayıraçlar: 

� 0.1 mM EDTA içeren 50 mM Potasyum fosfat tamponu (pH 7.8) 
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� 0.2 mM riboflavin: 7.3 mg riboflavin 100 ml 10 mM potasyum fosfat 

tamponunda (pH 7.5)’ de çözündü. 

� 6 mM o-dianisidin: 19 mg o-dianisidin 10 ml distile suda çözündü. 

SOD (100 IU/ml) standardı: Sigma firmasından sağlanan SOD standardı 100 

IU/ml olacak şekilde soğuk distile su ile sulandırıldı. Daha sonra bu ana standarttan 0.1 

ve 0.05 ml alınarak deney ortamında 10 ve 5 IU SOD standardının bulunması sağlandı.  

 

3.2.8. Glutatyon transferaz (GST) aktivitesinin ölçülmesi (35): 

GST aktivitesinin tayini, GSH ve 1-kloro-2,4-dinitro-benzenin (CDNB) 

konjugasyonu sonucu oluşan ürünün, 340 nm’de spektrofotometrik olarak saptanması 

esasına dayanır. 

Đşlem: GST aktivitesi 3 ml’lik  hacimde son konsantrasyonlar 1 mM  CDNB, 

1mM GSH ve 100 mM potasyum fosfat tamponu ( pH 6.5)  içerecek şekilde ayarlanmış 

ortamda tayin edildi. Bunun için, karaciğer post mitokondri fraksiyonu 50 kez 

sulandırılıp 0.2 ml alındı, üzerine 1.5 ml 0.2 M sodyum fosfat tamponu (pH 6.5), 0.05 

ml 60 mM glutatyon çözeltisi, 0.05 ml 60 mM CDNB çözeltisi eklendi ve toplam hacim 

distile su ile 3 ml’ye tamamlandı. Daha sonra 3 dakika süre ile 250 C’de 340 nm’de 

karışımın absorbansı izlendi ve dakikadaki absorbans artışı saptandı. Aynı işlemler 

enzimatik olmayan konjugasyonu saptamak üzere, post mitokondri fraksiyonu 

içermeyen inkübasyon karışımında da tekrarlandı. 

Ayıraçlar: 

� 0.2 M potasyum fosfat tamponu ( pH  6.5) 

� 60 mM glutatyon (GSH) 

� 60 mM 1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB): Absolü etanolde hazırlandı. 

Hesap: GSH ve CDNB’nin konjugasyonu sonucu oluşan ürün için saptanmış 

olan ekstinksiyon katsayısı 9.6 mM-1 x cm-1 kullanıldı. Enzim etkisiyle olan 

konjugasyon sonucundan, spontan konjugasyon değerleri çıkarıldı ve sonuçlar nmol 

ürün/mg protein/ dakika olarak belirtildi. 

 

3.2.9. Protein tayini (96): 

Doku homojenatlarında ve postmitokondri fraksiyonlarında protein miktarı 

bişikoninik asit metodu ile belirlendi. 
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Đşlem: 200 µl protein renklendirici ayıracı üzerine sulandırılmış karaciğer 

homojenatlarından veya post mitokondri fraksiyonlarından 10 µl ilave edildi. 

Karıştırıldıktan sonra 370 C’de 30 dakika beklendi. Oda ısısında soğutuldu ve oluşan 

rengin absorbansı 562 nm’de ELĐSA’da okundu. 

Ayıraçlar: 

� Bişikoninik asit (Bicinchoninic acid solution=Sigma B 9643)  

� %4 CuSO4   

� Protein renklendirme ayıracı:10 ml bişikoninik asit çözeltisi üzerine 0.2 ml 

%4 Cu SO4 ekleyerek hazırlandı. 

3.3. Histopatolojik incelemeler 

Histopatolojik inceleme için % 0.9 NaCl ile yıkanan karaciğer örnekleri % 

10’luk tamponlanmış formalin çözeltisinde 3 gün süre ile fikse edildi, rutin doku 

takibinden geçirilen materyallerden hazırlanan parafin bloklardan elde edilen 5 µ 

kalınlığındaki kesitler hematoksilen eosin (H&E) boyası ile boyandı ve ışık 

mikroskobunda incelendi.  

 

3.4. Đstatistik incelemeler 

Sonuçlar ortalama ± SD olarak verildi ve istatistik değerlendirmeler için 

Kruskal- Wallis (post hoc Mann-Whitney U) testleri kullanıldı.  
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda yaban mersini ve karnozin uygulamalarının DEN’e bağlı 

karaciğer hasarı ve prooksidan-antioksidan denge üzerine etkisi erkek ve dişi sıçanlarda 

araştırıldı. 

  

4.1. Dietilnitrozamin (DEN) uygulanan erkek ve dişi sıçanlarda elde edilen 

bulgular 

a) Erkek sıçanlarda serum ALT aktivitesinde 100, AST aktivitesinde 49, LDH ve 

GT aktivitelerinde 4.5 katlık artışlar saptandı. Buna karşılık, dişi sıçanlarda bu artışlar 

sırasıyla yaklaşık 19, 12, 2 ve 3.3 kat olarak bulundu (Tablo 4.3, 4.4; Şekil 4.12-4.15). 

b) Erkek sıçanlarda karaciğer MDA ve DK düzeylerinde sırasıyla %56.7 ve 

%58.8 oranlarında artış oldu. Dişi sıçanlarda ise karaciğer MDA ve DK düzeylerindeki 

artışın % 105 ve % 96.3 oranlarında olduğu bulundu (Tablo 4.5; Şekil 4.16, 4.17) 

c) Karaciğer GSH düzeyleri erkek ve dişi sıçanlarda sırasıyla % 46.9 ve %153.6 

oranlarında arttı (Tablo 4.6; Şekil 4.18).  

d) Erkek sıçanlarda karaciğer SOD aktivitesinde bir değişiklik olmadığı halde, 

dişi sıçanlarda %32.2 oranında bir azalma bulundu (Tablo 4.6; Şekil 4.19). 

e) Karaciğer GSH-Px aktivitesi erkek ve dişi sıçanlarda %27.6 ve %22.3 

oranlarında azaldı (Tablo 4.7; Şekil 4.20). 

f) Karaciğer GST aktivitesi erkek sıçanlarda %47.8, dişi sıçanlarda ise %25.9 

oranında azaldı (Tablo 4.7; Şekil 4.21). 

g) Erkek sıçanların histopatolojik incelemesinde; karaciğer kesitlerinde, santral 

ven çevresinden başlayarak, midzonal alanlara ve pek çok kesitte, portal alanlara kadar 

uzanan geniş odaklar biçiminde, parenkim nekrozu, nötrofil polimorflar, lenfositler, 

plazma hücrelerinden oluşan iltihapsal infiltrasyon içeren, ileri derecede ödemli 

görünümde, çok sayıda ekstravase eritrositler içeren, alanlar görüldü. Çevredeki ve 

tanımlanan alan içindeki parenkim hücrelerinde vakuollu dejenerasyon geliştiği, 

hücrelerin sitoplazmalarının bulanık görünümlü ve şişkin oldukları dikkati çekti. 

Çevrede, tromboze, staz bulguları gösteren damarlar kesitleri saptandı (Şekil 4.22). 
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h) Dişi sıçanların histopatolojik incelemesinde; karaciğer kesitlerinde parenkim 

nekrozunun erkeklere oranla daha az olduğu, santral bölgede başlayıp midzonal bölgede 

sonlandığı, portal alanların sağlam kaldığı görüldü (Şekil 4.23). 

 

4.2. Dietilnitrozamin (DEN) uygulanan sıçanlarda yaban mersini ön 

tedavisinin etkisi 

a) YM1 ve YM2 ön tedavileri normal sıçanlarda serum ALT, AST, LDH ve GT 

aktivitelerinde ve karaciğerde prooksidan ve antioksidan göstergelerde bir değişiklik 

oluşturmadı (Tablo 4.3-4.7; Şekil 4.12-4.21). 

b) YM1 ve YM2 erkek ve dişi sıçanlarda serumda DEN’e bağlı ALT, AST, 

LDH ve GT aktivitelerindeki artışlarda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 

oluşturmadı. Sadece YM2 ön tedavisi erkek sıçanlarda serum LDH aktivitesinde % 41.1 

oranında anlamlı bir azalmaya neden oldu. Bununla birlikte, YM2 erkek sıçanlarda 

serum ALT ve AST aktivitelerinde % 26.5 ve % 36.6, dişi sıçanlarda ise sırasıyla % 

35.6 ve % 26.1 oranlarında bir azalmaya neden oldu (Tablo 4.3, 4.4; Şekil 4.12-4.15). 

c) YM1 ve YM2 erkek ve dişi sıçanlarda karaciğer MDA ve DK düzeylerini 

anlamlı olarak azalttı. Karaciğer MDA düzeylerindeki azalmalar erkek ve dişi 

sıçanlarda sırasıyla YM1 grubunda % 37.9 ve % 40.6 YM2 grubunda ise % 41.9 ve % 

45.3 olarak hesaplandı. DK düzeylerindeki azalmalar da erkek ve dişi sıçanlarda YM1 

grubunda  %13.3 ve % 37.3, YM2 grubunda ise %25.0 ve % 38.3 olarak bulundu 

(Tablo 4.5; Şekil 4.16, 4.17). 

d) YM1 ve YM2 erkek sıçanlarda DEN’e bağlı karaciğer GSH düzeylerindeki 

artışı değiştirmedi. Buna karşılık, dişi sıçanlarda GSH düzeylerinde YM1 uygulaması 

%37.2, YM2 ise %27.4 oranında azalmaya neden oldu (Tablo 4.6; Şekil 4.18). 

e) YM1 ve YM2 erkek ve dişi sıçanlarda karaciğer SOD aktivitelerinde bir 

değişiklik oluşturmadı (Tablo 4.6; Şekil 4.19). 

f) YM1 ve YM2 erkek sıçanlarda karaciğer GSH-Px aktivitesinde DEN ‘e bağlı 

azalmada bir değişiklik görülmedi. Buna karşılık, dişi sıçanlarda YM1 GSH-PX 

aktivitesinde % 44.9, YM2 ise % 55.6 oranında anlamlı bir artış oluşturdu (Tablo 4.7; 

Şekil 4.20). 

g) Erkek sıçanların DEN etkisiyle azalmış bulunan karaciğer GST aktivitesi 

YM1 uygulaması ile değişmediği halde, YM2 ile % 48 oranında anlamlı artış gösterdi. 
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Dişi sıçanlarda bu artışlar YM1ile % 46.2 ve YM2 ile % 59.5 oranında arttı (Tablo 4.7; 

Şekil 4.21). 

h) Erkek sıçanların histopatolojik incelemesinde; kontrol, YM1 ve YM2 

gruplarında doğal yapıda karaciğer dokusu izlendi. YM1+DEN grubunda DEN grubuna 

göre bir farklılık görülmedi. YM2+DEN grubunda ise karaciğerdeki hasarın daha küçük 

alanlar kapladığı ve bir çok hayvanda ve kesitte portal alanların sağlam olduğu saptandı. 

Parenkim nekrozunun DEN grubundan daha az olduğu gözlendi (Şekil 4.22). 

i) Dişi sıçanların histopatolojik incelemesinde; kontrol, YM1 ve YM2 

gruplarında doğal yapıda karaciğer dokusu izlendi. YM1+DEN grubunda DEN grubuna 

göre bir farklılık saptanmadı. YM2+DEN grubunda ise hasar bölgelerinin daha küçük 

alanlar kapladıkları izlendi. Portal alanlar tüm hayvanlarda hasarın ulaşmadığı sağlam 

adalar olarak görüldü (Şekil 4.23). 

 

4.3. Dietilnitrozamin (DEN) uygulanan sıçanlarda karnozin ön tedavisinin 

etkisi 

a) Karnozin ön tedavisi normal sıçanlarda serum ALT, AST, LDH ve GT 

aktivitelerinde ve karaciğerde prooksidan ve antioksidan göstergelerde bir değişiklik 

oluşturmadı (Tablo 4.8-4.12; Şekil 4.24-4.33). 

b) Karnozin erkek sıçanlarda serumda DEN’e bağlı ALT, AST, LDH ve GT 

aktivitelerindeki artışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik oluşturmadı. 

Dişi sıçanlarda ise ALT aktivitesinde %53.7, AST aktivitesinde %39.7, LDH 

aktivitesinde ise %34.6 oranlarında anlamlı azalmalara neden oldu (Tablo 4.8, 4.9; Şekil 

4.24-4.27). 

c) Karnozin erkek ve dişi sıçanlarda karaciğer MDA ve DK düzeylerini anlamlı 

olarak azalttı. Karaciğer MDA düzeylerindeki azalmalar erkek ve dişi sıçanlarda 

sırasıyla % 47.2 ve % 43.9, DK düzeylerindeki azalmalar ise % 31.7 ve % 38.9 olarak 

hesaplandı (Tablo 4.10; Şekil 4.28, 4.29). 

d) Karnozin erkek sıçanlarda DEN’e bağlı karaciğer GSH düzeylerindeki artışı 

% 30.0, dişi sıçanlarda ise % 40.6 oranında azalttı (Tablo 4.11; Şekil 4.30). 

e) Karnozin uygulanan erkek ve dişi sıçanlarda karaciğer SOD aktivitesinde 

anlamlı bir değişiklik oluşmadı (Tablo 4.11; Şekil 4.31). 
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f) Karnozin uygulanan erkek sıçanlarda karaciğer GSH-Px aktivitesinde DEN ‘e 

bağlı azalmada bir değişiklik görülmedi. Buna karşılık, dişi sıçanlarda karnozin GSH-

Px aktivitesinde % 56.8 oranında anlamlı bir artış oluşturdu (Tablo 4.12; Şekil 4.32). 

g) Erkek ve dişi sıçanların DEN etkisiyle azalmış bulunan karaciğer GST 

aktivitesi karnozin uygulaması ile % 35.3 ve % 50.0 oranlarında anlamlı artış gösterdi 

(Tablo 4.12; Şekil 4.33). 

h) Erkek sıçanların histopatolojik incelemesinde; kontrol ve karnozin 

gruplarında doğal yapıda karaciğer dokusu izlendi. KAR+DEN grubunda DEN grubuna 

göre bir farklılık görülmedi (Şekil 4.34).  

i) Dişi sıçanların histopatolojik incelemesinde; kontrol ve KAR gruplarında 

doğal yapıda karaciğer dokusu izlendi . KAR+DEN grubunda ise hasar bölgelerinin 

daha küçük alanlar kapladıkları izlendi. Portal alanlar tüm hayvanlarda hasarın 

ulaşmadığı sağlam adalar olarak görüldü (Şekil 4.35). 
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Tablo 4.3. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda 

alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) aktiviteleri (Ortalama 

± SD; her bir grup için n=6). 

 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 ALT 

(U/L)  

AST 

(U/L) 

ALT 

(U/L) 

AST 

(U/L) 

Kontrol 45.1 ± 7.78 ª 133.3 ± 28.2 ª 45.3 ± 10.0 ª 146.3 ± 17.3 ª 

YM1 52.8 ± 10.6 ª 117.5 ± 25.0 ª 46.3 ± 3.26 ª 120.0 ± 14.2 ª 

YM2 47.0 ± 9.42 ª 136.6 ± 27.3 ª 45.5 ± 9.22 ª 127.1 ± 28.7 ª 

DEN 4509.0 ± 2288.1 b 6518.0 ± 3026.2 b 861.0 ± 323.8 b 1714.8 ± 496.4 b 

YM1+DEN 4447.5 ± 1863.4 b 6584.5 ± 3668.1b 623.5 ± 411.7 b 1561.1 ± 592.4 b 

YM2+DEN 3312.5 ± 556.4 b 4126.1 ± 1438.1 b 554.1 ± 217.2 b 1266.0 ± 375.6 b 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; 

post-hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Tablo 4.4. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda 

laktat dehidrojenaz (LDH) ve γ-glutamil transferaz (GGT) aktiviteleri (Ortalama ± SD; 

her bir grup için n=6). 

 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 LDH 

(U/L) 

GGT 

(U/L) 

LDH 

(U/L) 

GGT 

(U/L) 

Kontrol 563.8 ± 179.1 ª 0.66 ± 0.51 ª 478.8 ± 129.7 ª 0.66 ± 0.81 ª 

YM1 531.8 ± 169.0 ª 0.33 ± 0.51 ª 504.6 ± 203.4 ª 0.50 ± 0.54 ª 

YM2 617.5 ± 146.9 a 0.50 ± 0.54 ª 477.3 ± 288.8 ª 0.66 ± 0.51 ª 

DEN 2553.1 ± 605.5 c 3.0 ± 1.41 b 952.5 ± 231.5 b 2.16 ± 0.98 b 

YM1+DEN 2431.1 ± 1422.5 bc 4.0 ± 1.54 b 775.0 ± 187.1 b 2.00 ± 0.63 b 

YM2+DEN 1502.8 ± 678.8 b 2.66 ± 1.21 b 811.5 ± 191.8 b 2.83 ± 1.83 b 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; 

post-hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Tablo 4.5. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde malondialdehit (MDA) ve dien konjugatı (DK) düzeyleri (Ortalama ± SD; 

her bir grup için n=6). 

 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 MDA 

(nmol/g doku) 

DK 

(µmol/g doku) 

MDA 

(nmol/g doku) 

DK 

(µmol/g doku) 

Kontrol 148.2 ± 9.76 ª 2.84 ± 0.20 ª 149.3 ± 22.4 ª 2.47 ± 0.19 ª 

YM1 150.9 ± 23.2 ª 3.08 ± 0.18 ª 160.0 ± 15.6 ª 2.47 ± 0.14 ª 

YM2 150.1± 23.2 ª 3.12 ± 0.19 ª 158.3 ± 26.6 ª 2.55 ± 0.24 ª 

DEN 232.3 ± 45.6 b 4.51 ± 0.26 b 306.3 ± 34.0 b 4.85 ± 0.68 b 

YM1+DEN 144.2 ± 47.5 ac 3.91 ± 0.36 c 181.7 ± 22.4 ac 3.04 ± 0.45 c 

YM2+DEN 134.8 ± 22.3 ac 3.38 ± 0.04 c 167.5 ± 32.2 ac 2.99 ± 0.20 c 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; 

post-hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Tablo 4.6. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde glutatyon (GSH) düzeyleri ve süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri 

(Ortalama ± SD; her bir grup için n=6). 

 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 GSH 

(µmol/g doku) 

SOD 

(U/mg protein) 

GSH 

(µmol/g doku) 

SOD 

(U/mg protein) 

Kontrol 5.33 ± 0.62 ª 9.76 ± 1.39 ª 4.06 ± 0.48 ª 15.2 ± 1.91 ª 

YM1 5.49 ± 0.77 ª 10.0 ± 0.97 ª 3.98 ± 0.14 ª 14.6 ± 1.68 ª 

YM2 5.30 ± 0.63 ª 8.58 ± 0.80 ª 4.12 ± 0.51 ª 13.6 ± 1.96 ª 

DEN 7.83 ± 0.83 b 9.71 ± 1.19 a 10.3 ± 0.38 c 10.3 ± 0.87 b 

YM1+DEN 7.15 ± 0.56 b 9.11 ± 1.43 a 6.46 ± 1.32 b 10.4 ± 1.22 b 

YM2+DEN 7.81 ± 0.54 b 9.15 ± 1.07 a 7.47 ± 0.75 b 11.6 ± 1.92 b 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; post-

hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Tablo 4.7. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve glutatyon transferaz (GST) aktiviteleri 

(Ortalama ± SD; her bir grup için n=6). 

 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 GSH-Px 

(nmol/dak/mg 

protein) 

GST 

(nmol/dak/mg 

protein) 

GSH-Px 

(nmol/dak/mg 

protein) 

GST 

(nmol/dak/mg 

protein) 

Kontrol 486.2 ± 62.4 ª 622.0 ± 62.0 ª 504.8 ± 52.2 ª 521.5 ± 64.7 ª 

YM1 499.0 ± 54.8 ª 657.1 ± 44.7 ª 501.5 ± 49.0 ª 512.6 ± 70.4 ª 

YM2 487.6 ± 72.0 ª 644.7 ± 65.1 ª 491.1 ± 57.1 ª 510.3 ± 69.5 ª 

DEN 351.6 ± 53.4 b 324.1 ± 67.4 b 392.0 ± 67.4 b 386.1 ± 27.6 b 

YM1+DEN 295.3 ± 21.5 b 331.5 ± 37.6 b 568.1 ± 111.9 ac 564.8 ± 90.1 ac 

YM2+DEN 300.1 ± 64.2 b 482.6 ± 102.7 c 610.0 ± 43.9 c 616.1 ± 45.4 c 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; post-

hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Tablo 4.8. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda alanin aminotransferaz 

(ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6). 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 ALT 

(U/L) 

AST 

(U/L) 

ALT 

(U/L) 

AST 

(U/L) 

Kontrol 45.1 ± 7.78 ª 133.3 ± 28.2 ª 45.3 ± 10.0 ª 146.3 ± 17.3 ª 

KAR 47.6 ± 11.5 ª 133.5 ± 23.9 ª 48.1 ± 7.70 ª 133.1 ± 22.7 ª 

DEN  4509.0 ± 2288.1 b 6518.0 ± 3026.2 b 861.0 ± 323.8 b 1714.8 ± 496.4 b 

KAR+DEN 3852.5 ± 665.9 b 5718.3 ± 1326.5 b 398.3 ± 139.6 c 1033.1 ± 310.5 c 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; 

post-hoc Mann Whitney U; p<0.05). 

 

 

 

Tablo 4.9. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda laktat dehidrojenaz 

(LDH) ve γ-glutamil transferaz (GGT)  aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6). 

Erkek Sıçanlar Dişi Sıçanlar 

 LDH 

(U/L) 

GGT 

(U/L) 

LDH 

(U/L) 

GGT 

(U/L) 

Kontrol 563.8 ± 179.1 ª 0.66 ± 0.51 ª 478.8 ± 129.7 ª 0.66 ± 0.81 ª 

KAR 599.3 ± 150.5 ª 0.66 ± 0.49 ª 459.3 ± 173.5 ª 0.66 ± 0.48 a 

DEN 2553.1 ± 605.5 b 3.00 ± 1.41 b 952.5 ± 231.5 b 2.16 ± 0.98 b 

KAR+DEN 1964.1± 313.8 b 2.16 ± 0.75 b 622.6 ± 153.7 c 1.33 ± 0.81 b 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır. (Kruskal-Wallis; 

post-hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Tablo 4.10. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde malondialdehit 

(MDA) ve dien konjugatı (DK) düzeyleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6). 

 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 MDA 

(nmol/g doku) 

DK 

(µmol/g doku) 

MDA 

(nmol/g doku) 

DK 

(µmol/g doku) 

Kontrol 148.2 ± 9.76 ª 2.84 ± 0.20 ª 149.3 ± 22.4 ª 2.47 ± 0.19 ª 

KAR 151.9 ± 22.6 ª 3.13 ± 0.21 ª 151.6 ± 24.5 ª 2.60 ± 0.22 ª 

DEN 232.3 ± 45.6 b 4.51 ± 0.26 b 306.3 ± 34.0 b 4.85 ± 0.68 b 

KAR+DEN 122.6 ± 18.0 ª 3.08 ± 0.46 ª 171.8 ± 20.6 ª 2.96 ± 0.16 c 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; 

post-hoc Mann Whitney U; p<0.05) 

 

 

Tablo 4.11. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde glutatyon (GSH) 

düzeyleri ve süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6). 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 GSH 

(µmol/g doku) 

SOD 

(U/mg protein) 

GSH 

(µmol/g doku) 

SOD 

(U/mg protein) 

Kontrol 5.33 ± 0.62 ª 9.76 ± 1.39 ª 4.06 ± 0.48 ª 15.2 ± 1.91 ª 

KAR 5.03 ± 0.52 ª 9.60 ± 0.82 ª 4.00  ± 0.47 ª 14.0 ± 1.70 ª 

DEN 7.83 ± 0.83 b 9.71 ± 1.19 a 10.3 ± 0.38 b 10.3 ± 0.87 b 

KAR+DEN 5.48 ± 1.16 ª 9.00 ± 1.22 ª 6.11 ± 0.50 c 11.4 ± 1.91 b 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; post-

hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Tablo 4.12. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde glutatyon peroksidaz 

(GSH-Px) ve glutatyon transferaz (GST) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6). 

 

Erkek sıçanlar Dişi sıçanlar 

 GSH-Px 

(nmol/dak/mg 

protein) 

GST 

(nmol/dak/mg 

protein) 

GSH-Px 

(nmol/dak/mg 

protein) 

GST 

(nmol/dak/mg 

protein) 

Kontrol 486.2 ± 62.4 ª 622.0 ± 62.0 ª 504.8 ± 52.2 ª 521.5 ± 64.7 ª 

KAR 510.5 ± 70.9 ª 615.3 ± 52.6 ª 477.8 ± 38.7  ª 512.7 ± 70.5 ª 

DEN 351.6 ± 53.4 b 324.1 ± 67.4 b 392.0 ± 67.4 b 386.1 ± 27.6 b 

KAR+DEN 350.5 ± 85.9 b 438.7 ± 70.0 c 615.0 ± 44.2 c 579.5 ± 50.5 ª 

Aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis; post-

hoc Mann Whitney U; p<0.05). 
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Şekil 4.12. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda 

alanin aminotransferaz (ALT) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6 ; aynı 

harfi paylaşmayan değerler istatistiksel  olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.13. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda 

aspartat aminotransferaz (AST) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı 

harfi paylaşmayan değerler istatistiksel  olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.14. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda 

laktat dehidrojenaz (LDH) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6 ; aynı 

harfi paylaşmayan değerler istatistiksel  olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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 Şekil 4.15. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda 

γ-glutamil transferaz (GGT) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı 

harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 

 

 

 

 



 45

 

 

 

 

 

Şekil 4.16. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde malondialdehit (MDA) düzeyleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; 

aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel  olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.17. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde dien konjugatı (DK) düzeyleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı 

harfi paylaşmayan değerler istatistiksel  olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.18. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde glutatyon (GSH) düzeyleri aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6; aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel  olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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 Şekil 4.19. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6; aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.20. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde glutatyon peroksidaz (GSH-Pxaktiviteleri(Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6 ; aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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 Şekil 4.21. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek ve dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra 

karaciğerde glutatyon transferaz (GST) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için 

n=6 ; aynı harfi paylaşmayan değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.22. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

erkek sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde 

histopatolojik görünüm (H&E; x200). 
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Şekil 4.23. %5 (YM1) ve %10 (YM2) oranında yaban mersini içeren yemle beslenen 

dişi sıçanlarda dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde 

histopatolojik görünüm (H&E; x200). 
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Şekil 4.24. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda alanin aminotransferaz 

(ALT) (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan değerler 

istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 

  

 

 



 54

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.25. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda aspartat aminotransferaz 

(AST) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan 

değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.26. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda laktat dehidrojenaz 

(LDH) aktiviteleri(Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan 

değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.27. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra serumda γ-glutamil transferaz 

(GGT) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan 

değerler istatistiksel  olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.28. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN)  uygulamasından iki gün sonra karaciğerde malondialdehit 

(MDA) düzeyleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan 

değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.29. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde dien konjugatı (DK) 

düzeyleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan değerler 

istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.30. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde glutatyon (GSH) 

düzeyleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan değerler 

istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.31. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN)  uygulamasından iki gün sonra karaciğerde süperoksit dismutaz 

(SOD) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan 

değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.32. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde glutatyon peroksidaz 

(GSH-Px) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan 

değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.33. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek ve dişi sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde glutatyon transferaz 

(GST) aktiviteleri (Ortalama ± SD; her bir grup için n=6; aynı harfi paylaşmayan 

değerler istatistiksel olarak anlamlıdır; p<0.05). 
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Şekil 4.34. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen erkek sıçanlarda 

dietilnitrozamin (DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde histopatolojik 

görünüm (H&E; x200). 
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Şekil 4.35. Đçme suyu ile 2 g/L karnozin (KAR) verilen dişi sıçanlarda dietilnitrozamin 

(DEN) uygulamasından iki gün sonra karaciğerde histopatolojik görünüm (H&E; x200). 
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5. TARTIŞMA 

DEN bir inisiyatör ajan olup nekrojenik dozda akut olarak (28,50,51,89,93) veya 

subnekrojenik dozda kronik olarak kullanılmaktadır (23,42,43,56,67,81,82,92,94,95). 

Bu koşullarda gelişen hücre hasarı ile karaciğerde proliferasyon indüklenmekte ve bir 

promotör ajan kullanmaksızın preneoplastik oluşumların neoplaziye dönüşümü 

sağlanmaktadır. Bazı çalışmalarda ise DEN bir promotör ajanla birlikte uygulanarak 

karaciğer kanseri oluşturulmaktadır (6,12,37,97). Görüldüğü gibi, preneoplastik 

lezyonların neoplaziye dönüşebilmesi için hücrelerde proliferasyonun indüklenmesi 

gerekmektedir. Tek başına yüksek dozda DEN’le oluşturulan nekroz, hepatositlerde 

kompensatuar proliferasyona ve sonuçta preneoplastik lezyonların zaman içinde 

neoplaziye dönüşmesine yol açar (54,55,72).  

Birçok araştırıcı DEN’in tek başına veya bir promotör ile birlikte kullanımıyla 

oluşturulan karaciğer kanserinde oksidatif stres parametrelerini incelemişlerdir. Çeşitli 

araştırıcılar karaciğerde prooksidan durumu gösteren 8-hidroksideoksiguanozin (67), 

MDA (5,6,13,32,42,47,81,82,89,92,95,99), protein karbonil (PK) (6,13,32 ) ve nitrik 

oksit (5) düzeylerinde artış bulmuşlardır. Bu artışlar ayrıca serum (95,97) ve 

eritrositlerde (42,82,97) de bulunmuştur. Antioksidan sistemi belirlemek amacıyla GSH 

(5,23,81,89,95), vitamin E (42)  ve vitamin C düzeyleri (42) ile SOD 

(6,23,42,47,82,95), katalaz (5,6,42,23,47,82,89,95), GSH-Px (5,42,23,47,82,89,95), 

GSH-R (42,82,95) ve GST (89,95,99)  aktiviteleri araştırılmış ve genellikle antioksidan 

sistemde bir baskılanma olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmaların bazılarında 

siklooksijenaz-2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ve NF-κB 

aktiviteleri/ekspresyonları değerlendirilmiş  (6,50,94) ve DEN’le indüklenen karaciğer 

hasarına bu enzimlerin/proteinlerin artışlarının eşlik ettiği gösterilmiştir (6,50,94). Bazı 

çalışmalarda DEN ile indüklenen kanser modelinde hücre proliferasyonu göstergeleri ve 

apoptozisle ilgili olarak Bcl-2 ve Bax ekspresyonları ve TUNEL yöntemi ile apoptotik 

hücre sayısı incelenmiş ve DEN uygulamasından sonra karaciğerde proliferasyon ve 

apoptozisin tetiklendiği saptanmıştır (6,50,67,99). Bu çalışmalar erkek sıçanlarda 

yapılmıştır. 

Bilebildiğimiz kadarıyla, dişi sıçanlarda DEN uygulayarak karaciğer kanseri 

oluşturulan 2 çalışma vardır. Bishayee ve ark. (12,14) tarafından gerçekleştirilen bu 

çalışmalarda, tek doz 200 mg/kg DEN uygulamasından sonra promotör olarak FB 
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kullanılmış ve oluşan karaciğer hasarına karaciğerde proliferasyonun ve apoptozisin 

eşlik ettiği, MDA, PK düzeyleri ile iNOS, NT ve Nrf-2 ekspresyonlarında artış olduğu 

bildirilmiştir. Bununla birlikte, DEN’in hepatokarsinojenik etkinliğini erkek ve dişilerde 

karşılaştırarak araştıran sadece iki çalışma bulunmaktadır. Nakatani ve ark. (69) 32 

haftalık sürede toplam 2.5 g/kg DEN (i.p.) uyguladıkları erkek ve dişi farelerde tümör 

oluşumunun ve oluşan tümörlerin çapının erkek farelerde dişi farelere göre daha fazla 

olduğunu bulmuşlardır. Orşiektomi yaptıkları erkek farelerde tümör oluşumunun 

azaldığını, buna karşılık overektomi yapılan farelerde ise tümör oluşumunun arttığını 

göstermişlerdir. Bu çalışmada araştırmacılar hepatokarsinojenezde östrojenlerin 

koruyucu/engelleyici, androjenlerin ise arttırıcı etkileri olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Benzer şekilde,  Naugler ve ark. (72) 6-8 haftalık erkek ve dişi farelere tek doz DEN 

(100 mg/kg; i.p.) uygulamışlar ve 24 ve 48. saatlerde karaciğerdeki hasarı 

değerlendirmişlerdir. Bu araştırıcılar serum ALT düzeylerinin erkek farelerde dişilere 

kıyasla 24 ve 48. saatlerde 1.5-2 kat, inflamasyon, proliferasyon, apoptozis ve nekroz 

göstergelerinin ise 2-3 kat daha yüksek olduğunu bulmuşlardır (72).  Bu çalışmalarında 

hepatosit nekrozunun Kupffer hücrelerinde inflamatuar yanıtı tetiklediğini ve güçlü 

proinflamatuar bir sitokin olan interlökin 6 (IL-6)’nın salınımına yol açtığını 

bildirmişlerdir (72). Buna dayanarak, IL-6’nın hepatositlerde kompansatuar bir 

proliferasyon başlattığını, östrojenlerin ise IL-6 üretimini baskılayarak 

hepatokarsinojenezi engellediğini ileri sürmüşlerdir. Bu iki çalışma erkeklerde DEN’in 

karsinojenik etkisinin daha güçlü olabileceğini göstermektedir. 

Erkek sıçanların karaciğerinin iskemi-reperfüzyon, iskemik şok, hepatektomi, 

fibroz ve endotoksinler gibi oksidatif stres uyaranlarına daha duyarlı olduğu 

bildirilmiştir (107) Bu farklılığın cinsiyet hormonlarının ve cinsiyet hormonlarının 

hepatik ekspresyonlarının farklı olmasından kaynaklandığı bildirilmiştir (107). 

Karaciğerde oksidasyon düzeyinin erkeklerde dişilere oranla daha yüksek, antioksidan 

düzeyinin daha zayıf olduğu bildirilmekle birlikte (17,20,48), bazı araştırıcılar 

karaciğerde erkek ve dişiler arasında oksidatif stres göstergelerinde bir farklılık 

bulamamışlardır (22,88).  

DEN’in karsinojenik etkisinde metabolizması sırasında oluşan serbest 

radikallerin tetiklediği oksidatif stresin etkili olduğu iyice bilinmektedir. Bununla 

birlikte, DEN ile indüklenen karsinojeneze duyarlılıkta erkek ve dişiler arasındaki 

farklılıkta oksidatif stresin rolünü araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
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çalışmamızda DEN’i yüksek dozda (200 mg/kg) uygulayarak akut dönemde (48 saat) 

dişi ve erkek sıçanlarda oluşan karaciğer hasarını ve prooksidan-antioksidan dengeyi 

inceledik. Karaciğer nekrozunu değerlendirebilmek için, histopatolojik incelemenin 

yanısıra karaciğer fonksiyon testlerinden ALT, AST, LDH ve GGT aktivitelerini tayin 

ettik. DEN uygulanan erkek sıçanlarda ALT ve AST aktiviteleri 100 ve 49 kat artarken, 

bu artış dişi sıçanlarda 19 ve 12 kat olarak belirlendi.  Serum LDH ve GGT 

aktivitelerindeki artışlar da erkek sıçanlarda daha belirgindi. Histopatolojik 

değerlendirmede DEN uygulanan erkek sıçanlarda karaciğerde nekrotik alanların 

santral, midzonal ve portal bölgeleri kapsadığı, dişi sıçanlarda ise nekrotik alanların 

daha az olup portal alanların sağlam kaldığı gözlendi.  Bulgularımız diğer iki çalışmada 

(69,72) belirtildiği gibi, erkek sıçanlarda DEN uygulamasından sonra karaciğer 

hasarının daha yoğun olduğunu açıkça göstermektedir.  

DEN uyguladığımız sıçanlarda prooksidan-antioksidan sistemle ilgili 

bulgularımıza baktığımızda, ilginç olarak erkek sıçanlarda lipit peroksit düzeylerinin 

daha az arttığını, GSH düzeylerindeki adaptif artışın ise daha az olduğunu gözledik. 

Erkeklerde SOD aktivitesinin değişmediğini, buna karşılık dişilerde  azaldığını, GSH-

Px aktivitesindeki azalmaların ise her iki cinste de aynı olduğunu saptadık. Bu sonuçlar, 

erkek ve dişi sıçanlarda DEN uygulamasına bağlı karaciğerdeki doku hasarı ile 

prooksidan-antioksidan dengedeki değişimlerin paralel gitmediğini düşündürmektedir. 

Ancak, çalışmamızda oksidatif ve nitrozatif stresi gösteren DNA hasarı, PK, NT gibi 

göstergeler çalışılmadığı için kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. 

Çalışmamızda 6 hafta süre ile yaban mersini içeren yemle beslenen sıçanlarda bu 

uygulamanın DEN’e bağlı akut karaciğer hasarı ve prooksidan-antioksidan denge 

üzerine etkisi de incelendi.  Taze yaban mersini meyvelerinden hazırlanan püre % 5 

(YM1) ve % 10 (YM2) oranlarında sıçan yemine katıldı. Bu miktarların seçimi 

literatürdeki bazı çalışmalara dayanmaktadır (2,24,44,52). YM1 ve YM2 uygulaması 

gerek erkek ve gerekse dişi sıçanlarda karaciğer fonksiyon testlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişiklik oluşturmamakla birlikte, YM2 grubundaki sıçanlarda bu testlerde 

bir azalma eğilimi belirlendi. Histopatolojik incelemede de YM2 grubundaki erkek ve 

dişilerde bir iyileşme olduğu  saptandı. Öte yandan, yaban mersinin karaciğerde DEN 

etkisiyle bozulmuş olan prooksidan-antioksidan dengede düzelmeler yaptığı, bu 

düzelmenin YM1+DEN’den ziyade YM2+DEN grubunda ve erkek sıçanlardan ziyade 

dişi sıçanlarda olduğu gözlendi. Bu sonuçlar yaban mersininin bir antioksidan olarak 
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DEN’e bağlı hepatik karsinojenezin baskılanmasında yararlı olabileceğini 

göstermektedir. Gerçekten, yaban mersinin oksidatif stresle bağlantılı bazı patolojilerde 

etkili olduğu bilinmekle birlikte (73,108), deneysel karaciğer kanserinde Sadık ve ark. 

(87) tarafından ilk kez denenmiştir. Bu araştırıcılar 15 hafta süre ile DEN (10 mg/kg, 

oral; haftada 5 kez) uyguladıkları sıçanlarda % 4 oranında yaban mersini içeren diyetle 

beslemişlerdir. Bu koşulda serumda transaminaz aktiviteleri değişmediği halde, alfa-

fetoprotein düzeylerinin azaldığını, histopatolojik bir iyileşme gördüklerini 

bildirmişlerdir (87). 

Bu çalışmada DEN’e bağlı akut karaciğer hasarı üzerine etkisi incelenen ikinci 

antioksidan etkili bileşik karnozindir. Karnozin erkek ve dişi sıçanlara içme suyunda 2 

g/L dozunda 6 hafta süre ile uygulandı. Bu doz bizim daha önceki çalışmalarımıza (7,9) 

ve literatür bilgilerine (59,65) dayanmaktadir. Bulgularımıza göre, karnozinin erkek 

sıçanlarda da DEN etkisiyle bozulan prooksidan-antioksidan dengede bazı düzeltmeler 

yapmakla birlikte, dişi sıçanlarda hem karaciğer fonksiyon testlerinde hem de 

karaciğerde histopatolojik bulgularda bir iyileşme yaptığı bulundu. Karnozin, yaban 

mersini gibi, oksidatif stresle ilişkili birçok durumda etkisi denenmiş ve olumlu etkileri 

bildirilmiştir (8,9,10,38,64). Bilebildiğimiz kadarı ile karaciğer kanserinde karnozinin 

etkinliği arştırılmamıştır. Bir çalışmada karbon tetraklorür (CCl4) ve karnozin içeren 

insan lenfosit hücre kültürlerinde, karnozinin CCl4  ile indüklenen DNA hasarını ve 

MDA düzeylerini azalttığı, antioksidan sistem elemanlarını arttırdığı bulunmuş ve bu 

nedenle, karnozinin antigenotoksik bir ajan olabileceği  ileri sürülmüştür (4). Renner ve 

ark.  (85) da malign hücre  (NIH3T3-HER-2Neu cell) injekte edilen farelerde in vivo 

karnozin uygulamasının tümör büyümesini azalttığını ve bir antikanser ajan olarak 

değerlendirilebileceğini bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar; 

a) Yüksek doz DEN uygulamasından sonra sıçanların karaciğerinde oluşan 

hasarın erkek sıçanlarda dişilere kıyasla daha şiddetli olduğunu, karaciğerdeki doku 

hasarı ile prooksidan-antioksidan dengedeki değişimlerin paralel gitmediğini,  

b) Yaban mersini ve karnozinin DEN’e bağlı hepatik karsinojenezin 

baskılanmasında yararlı olabileceğini göstermektedir. 
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