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Amaç: Ekstrasellüler matriks (ECM) tüm doku ve organlarda bulunan ve farklı bileşenlerden 
oluşmuş hücrelere biyolojik bilgi, mekanik destek, tutunma (adezyon) ve göç etme yeteneği 
sağlayan moleküler bir komplekstir. Matriks metalloproteinazlar (MMP’ler) çok geniş bir 
ekstrasellüler matriks bileşen grubun yıkma yeteneğine sahip yapısal olarak ilişkili çinko-bağımlı 
endopeptidazlardır. Bu çalışmada, deneysel olarak diyabet oluşturulmuş farelerdeki MMP1 
dağılımı, immunohistokimya ve Western blotting yöntemleri ile araştırılmıştır.

Gereçler - Yöntem: Deneysel diyabet oluşturmak için materyal olarak Ege Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Etik Kurulunun izni doğrultusunda sekizer adet Balb/c türü fare kullanılmıştır. Bu amaçla, 
uygulama grubuna 250 mg/g oranında streptozotocin, kontrol grubuna ise aynı oranda sitrat tampon 
intraperitonal olarak enjekte edilmiştir. Uygulamadan 1 hafta sonra kan glikoz düzeyleri 200 mg/
dl üzerinde olan hayvanlar diyabet hastası olarak değerlendirilmiştir. Disekte edilen hayvanlardan 
alınan pankreas dokularının bir kısmı uygun fiksasyon işlemlerinden geçirilmiş, diğer kısmı ise 
homojenize edilerek SDS-PAGE ve Western blotting uygulamaları için -20°C’de muhafaza 
edilmiştir. Daha sonra, PVDF membranlara aktarılan protein ekstraktları matriks metalloproteinaz 
I’e (MMP1) karşı monoklonal antikorlar ile muamele edilmiştir.

Bulgular: İmmunohistokimya bulgularında kontrol grubuna ait Langerhans adacıklarında 
görülen MMP-1 boyanmasının uygulama grubunda azaldığı belirlenmiştir. Western blotting 
uygulamalarında ise kontrol grubunda yaklaşık 50 kDa aralığında yoğun olarak görülen protein 
bandı uygulama grubunda azalmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada deneysel olarak diyabet oluşturulmuş farelerin pankreatik 
dokularında MMP1 aktivitesinin azaldığı belirlenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, Drosophila melanogaster’in somatik hücreleri olan hemositlerinde 
(KOMET) ve kanat imajinal disk hücrelerinde (SMART) farklı test yöntemleri kullanılarak in vivo 


