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düzeyde azaldığı belirlendi. Linoleik asit (18:2 n-6) 
VC gurubunda önemli düzeyde azalırken 
(p<0.001), kontrol gurubuna göre diğer guruplarda 
yükseldiği saptandı. (p< 0.01). Gama linoleik asitin 
ise (18:3 n-6) yalnızca VC+D gurubunda yükseldiği 
belirlendi. (p< 0.001). Arachidonik asit (20:4 n-6) 
kontrol gurubuna göre bütün guruplarda azaldığı 
belirlendi (p< 0.001). Ancak VC+D gurubundaki 
azalma düzeyi diğer guruplara göre daha belirgin 
olduğu gözlendi. ( p < 0.001). Dokosaheksaenoik 
asit miktarının ise (22:6 n-3) kontrol gurubuna göre 
diğer guruplarda yükseldiği saptandı (p< 0.05). 

Elde edilen sonuçlara göre karaciğer 
dokusunda kolesterol düzeyinin artışı ile vitamin E 
düzeyi arasında paralellik görülmektedir. Kolesterol 
düzeyindeki artışın vitamin E’nin indüklenmesiyle 
olabileceği düşünülmektedir. Yağ asidi sonuçlarına 
göre insüline bağımlı olan yağ asidi senteziyle ilgili 
enzim aktivitelerinin azaldığı gözlenmektedir. 
Uygulanan antioksidan maddeler kısmen etkili olsa 
da bazı antioksidan maddelerin daha azaltıcı rolleri 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca benzer sonuçlar 
esensiyal yağ asidi metabolizmasında da 
gözlenmektedir. Bu sonuçlar insüline bağımlı 
diyabetlerde, insülin uygulanmadan yapılan 
antioksidan madde uygulamalarının yetersiz 
kalacağını teyit etmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Diyabet, lipoik asit, vitamin 
C, karaciğer, resveratroll  
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Bu çalışmada insülin verilmeyen Tip-1 

diabetik sıçanların kas ve böbrek dokularındaki yağ 
asidi bileşiminin etkisi incelendi. Kas dokusu de 
novo yağ asidi sentezleme kapasitesinde olmadığı 
için, ihtiyaç dıuyduğu yağ asitleri extrasellular 
kaynaklardan alırlar. Yağ asitleri kalp ve iskelet 
kasına albumin proteinine bağlı olarak taşınırlar. 
Kas dokusuna madde taşınması için mutlak olarak 
insülin hormonuna ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı, 
kas dokusunda insülin yetersizliğine bağlı olarak 
yağ asitlerinin miktarı ve doymamışlık düzeyleri 
değişebilir. Böbrek dokusu ise kas dokusuna göre 
farklı özellikleri taşımaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre kas dokusunda 
vitamin E ve kolesterol düzeyinin diabet ve 
diabet+antioksidan verilen guruplarda arttığı 
belirlendi.(p<0.05, p<0.001). Palmitik (16:0), 
palmitoleik (16:1 n 7), oleik (18:1 n 9) gibi yağ 
asitlerinin oranları kontrol gurubuna göre diabetik 
guruplarda azaldığı saptandı (p< 0.01,  p< 0.001). 
Buna karşılık stearik (18:0), Linoleik (18:2 n 6), 
araşidonik asit (20:4 n 6) ve dekosaheksaenoik asit 
(22:6 n 3) miktarlarının kontrol grubuna göre diğer 
gruplarda arttığı gözlendi (p< 0.001). 

Böbrek dokusunda da vitamin E, 
kolesterol, palmitik asit, palmitoleik asit, oleik asit,  
araşidonik asit değerlerindeki değişmeler kas 
dokusundaki sonuçlara benzerdir. Ancak Linoleik 
asid ve dekosaheksaenoik asitlerin guruplar 
arasında farklı değişmeler göstermediği belirlendi. 
Sonuç olarak insüline bağımlı olarak aktivitesi artan 
stearoil CoA desatüraz (Delta-9 desatüraz) 
enziminin her iki dokuda ürünlerinin azaldığı 
belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler:  Diyabet, kas, böbrek, yağ 
asidi  
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Bu çalışmada streptozotocin (stz) ile Tip-1 

diyabet hale getirilen ratların pankreas dokusundaki 
bazı biyokimyasal değişimler üzerine resveratrol, 
lipoik asit ve vitamin C’nin etkileri araştırıldı. 
İnsülin uygulanmayan diabetik -1 ratlara 6 hafta 
süreyle R, LA, ve VC uygulamaları intraperitonal 
yolla yapıldı.   

Bulgularımıza göre, kontrol gurubu ile 
karşılaştırıldığında  α- Tokoferol miktarının diabet 
ve diabet+antioksidan verilen guruplarda azaldığı 
gözlendi (p<0.01). Kolesterol miktarında ise 
guruplar arasında farklılık gözlenmedi. Yağ asidi 
bileşimi içinde palmitik asit (16:0) ve palmiteolik 
asit (16:1 n 7) ve oleik asit (18:1 n 9) miktarlarının 
kontrol gurubuna diabet ve diabet+ antioksidan 
verilen guruplarda azaldığı saptandı. .(p<0.05,  p< 
0.01). Stearik asidin ise (18:0) kontrol gurbuna göre 
diabetli guruplarda yüksek olduğu belirlendi. 
Linoleik asid (18:2 n6), Gama linolenik asit (18:3 n 
6), Araşidonik asit (20:4 n6) ve dokosaheksaenoik 


