
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
498

PZ049 
 

Resveratrol ve α-Lipoik Asidin DMBA 
Uygulanan Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal 

Parametreler Üzerine Etkilerinin HPLC Cihazı 
ile Ölçülmesi 

Muammer BAHŞİ1, Ökkeş YILMAZ2, Mehmet 
TUZCU2,    Mehmet GÜVENÇ2, Alparslan 

DAYANGAÇ3, Semra TÜRKOĞLU4 
 

1Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim 
Bölümü 

2Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü 

3Ahi Evran Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 
4Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya 

Bölümü 
smrturkoglu@hotmail.com 

 
Çalışmamızda 7,12 dimetilbenz[a]ntrasen 

(DMBA) etkisine maruz bırakılan yaşlı sıçanların 
serum ve eritrositlerinde Resveratrol ve alfa-Lipoik 
asitin lipofilik vitaminler, vitamin C, MDA ve 
glutatyon düzeyleri üzerine etkileri araştırıldı. 
Analizler HPLC cihazı ile yapıldı. Sonuçlarımıza 
göre, serumda D2 ve D3 vitamin seviyelerinin 
kontrol grubuna kıyasla DMBA, DMBA+LA ve 
DMBA+R gruplarında belirgin düzeyde yüksek 
(p<0.001) olduğu gözlendi. α-tokoferol düzeyi 
DMBA (p<0.001), DMBA+LA(p<0.001) ve 
DMBA+R( p<0.01) gruplarında kontrol grubuna 
göre azaldığı saptandı. Kontrol grubuna göre 
DMBA (p<0.001), DMBA+LA (p<0.01) ve 
DMBA+R (p<0.05) gruplarında K1 vitamin 
düzeyinin arttığı görüldü. Serum retinol miktarı 
kontrol grubuyla mukayese edildiğinde DMBA 
(p<0.001) ve DMBA+R gruplarında azaldığı 
(p<0.01) halde DMBA+LA (p>0.05) grubunda 
istatistiksel farklılık gözlenmedi. DMBA ve 
DMBA+LA gruplarında vitamin E düzeyinin 
yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).  α-tokoferol 
asetat düzeyi DMBA+LA grubunda kontrol 
grubundan oldukça yüksek olduğu gözlendi 
(p<0.0001). Vitamin C miktarı gruplar arasında 
anlamlı bir değişiklik görülmezken (p>0.05) serum 
MDA düzeyi DMBA (p<0.05) ve DMBA+R 
(p<0.01) gruplarında kontrol grubuna göre yüksek 
olduğu saptandı. 

Eritrositlerde kontrol grubuna göre diğer 
tüm grupların α-tokoferol miktarında artış görüldü 
(p<0.001).  DMBA, DMBA+L.A ve DMBA+R 
gruplarında K1 vitamini düzeyi kontrol grubuna 
göre yüksek olduğu saptandı (p<0.0001, p<0.05, 
p<0.001).  Vitamin A miktarı bakımından gruplar 
arasında herhangi bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). 
DMBA grubunda MDA düzeyi artarken (p<0.001), 
DMBA+LA ve DMBA+R antioksidan gruplarında 
kontrole kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 
azalmalar görüldü (p<0.001, p<0.0001). DMBA ve 

DMBA+LA gruplarında eritrosit GSH miktarının 
arttığı saptandı (p<0.001). Eritrosit GSSG 
miktarının DMBA+LA ve DMBA+R gruplarında 
azaldığı (p<0.0001, p<0.05). DMBA+LA grubunda 
GSH/GSSG oranının kontrol grubuna göre arttığı 
saptandı (p<0.001).  

Lipid peroksidasyonunun sekonder ürünü 
olan MDA sonuçlarına göre resveratrol ve α-lipoik 
asidin antiperoksidatif etkiye sahip olduğu 
gözlenmiştir.   
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Yapılan bu çalışma yaşlı erkek sıçanlara 

uygulanan DMBA‘nın toksik ve kanserojenik 
etkileri üzerine Resveratrol ve α-Lipoik Asit gibi 
antioksidan maddelerin düzenleyici etkilerinin 
incelenmesi amaçlandı. Wistar cinsi yaşlı erkek 
sıçanların karaciğer ve böbrek dokularındaki 
lipidler, 3/2 (v/v) oranında hekzan/izopropanol ile 
ekstrakte edildi. %2’lik metanolik sülfürik asit ile 
metil esterlerine dönüştürüldü ve gaz kromatografi 
cihazında FID dedektörü vasıtasıyla analiz edildi. 

Karaciğer dokusunda palmitik asit (16:0) 
ve palmitoleik asit (161:n-9) miktarlarının kontrol 
grubuna göre tüm gruplarda düşük olduğu saptandı 
(p<0.001). Stearik asit (18:0) miktarının DMBA 
grubu ve DMBA+LA grubunda yüksek olduğu 
belirlendi (p<0.01, p<0.05).  DMBA grubunda oleik 
asit’in (18:1 n-9) azaldığı (p<0.05), vaksenik asidin 
(18:1 n-7) hem DMBA grubu hem de DMBA+R 
grubunda arttığı görüldü (p<0.05, p<0.001). 
Linoleik asit (18:2 n-6) miktarının DMBA grubu ve 
DMBA+R grubunda azaldığı belirlendi (p<0.05). 
Alfa-linolenik (183: n-3) miktarının kontrol 
grubuna göre diğer gruplarda azaldığı görüldü 
(p<0.001). DMBA ve DMBA+LA gruplarında 
eikosatrienoik asit (20:3 n-9, 203:n-6) düzeylerinde 
azalma gözlendi (p<0.05). Dokosapentaenoik asit 


