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bakterial ve anti fungal etkileri daha önceki 
çalışmalarla gösterilmiş olan ve flukanozol benzeri 
olan 2,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo benzen 
(C18H12S2IBr) molekülünün memeli böbrek dokusu 
üzerine olan etkileri biyokimyasal metotlar 
kullanılarak çalışıldı. 
  Çalışmada ağırlıkları 150-200 gr olan 
erişkin 80 adet Wistar albino erkek ve dişi sıçanlar 
kullanıldı. Deneyde her bir grup 8 erkek ve 8 dişi 
olacak şekilde toplam 16 denek olacak şekilde 
düzenlendi. Hem flukanozol hem de 2,4 
dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo benzen alkol 
içerisinde çözünerek oral yolla, 4 hafta boyunca 
haftada bir kez olacak şekilde sıçanlara verildi. 
Tüm denekler; herhangi bir uygulama yapılmamış 
kontrol, alkol kontrol, flukazozol grup (0.28 
mgr/100 gr) ve 2,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo 
benzen’in iki farklı dozu (0.112 mg/100 gr ve 0.056 
mg/100 gr) olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Böbrek 
malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), nitrik 
oksit (NO) ve myeloperoksidaz aktivitesi (MPO) 
spektrofotometrik metotlarla çalışıldı. 

Yeni sentezlenmiş thiohalo-benzen türevi 
olan 2,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo benzen hem 
erkek hem de dişilerde lipit peroksidasyonunun 
göstergesi olan MDA düzeyini üzerine etkisi 
flukanazol  ile kıyas edildiğinde istatistiksel olarak 
anlamlı düşük bulunurken, aynı zamanda 
antioksidan kapasiteyi de artırmıştır.  

Yeni sentezlenmiş bu antifungal bileşiğin 
flukanazol ile kıyas edildiğinde özellikle erkek 
bireylerde böbrek dokusunda oksidatif hasara neden 
olmadığı sonucuna varılmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: 2,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-
bromo benzen , oksidatif stres, böbrek  
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Bu çalışmada, Türkiye’nin birçok 

bölgesinde, özellikle sulanmayan tarım arazilerinde 
yayılım gösteren Spalax leucodon türünün akciğer 
ve karaciğer dokularında bazı vitamin (α, γ, ρ 
tokoferol, α- tokoferol asetat, D2, D3, K1, retinol, 

retinol asetat ve β-karoten, µg/g) ve total kolesterol 
(µg) değerlerinin tespiti yapıldı. Çalışmada 
kullanılan kör fareler Kırıkkale ili Köprüköy 
Beldesi çevresinden elde edilerek laboratuar 
ortamında kesildi ve hayvanlara ait akciğer ve 
karaciğer dokuları çıkarıldı. Dokulardan belli 
miktar tartılarak homojenize edildi ve homojenatlar 
gerekli ekstraksiyon işlemlerine tabi tutuldu. 
Ekstraktler viallere alınarak otosampler HPLC 
(High Performance Liquid Choromatography) 
cihazında analiz edildi. Analiz sonuçlarına göre 
akciğer dokusunda; diğer parametrelere göre γ-
tokoferol, α-tokoferol yüksek değerde tespit 
edilirken, β-karoten, D2 ve retinol asetat değerleri 
gözlenmedi. Karaciğer dokusuna ait örneklerde ise 
α-tokoferol, γ-tokoferol, D3 ve Retinol değerleri 
diğer vitamin değerlerine göre yüksek tespit 
edilirken β-karoten ve retinol asetat değerleri tespit 
edilmedi. Hem akciğer hem de karaciğer dokusuna 
ait örneklerin total kolesterol değerleri ise yüksek 
değerlerde hesaplandı. Sonuç olarak, dokulara ait 
örneklerde bazı vitamin değerlerinin tespit 
edilememesi, hayvanların yaşam ortamlarından ve 
görme ile ilgili fonksiyon bozukluklarından ileri 
geldiği düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Spalax leucodon, karaciğer, 
akciğer, vitaminler, kolesterol  
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Lipid peroksidasyonu katarakta sebep olan 
önemli bir mekanizmadır. Katarakt göz doku ve 
sıvılarında serbest oksijen radikallerinin artması ve 
lenste antioksidan savunma sisteminin bozulması 
ile ortaya çıkmaktadır. Doku hasarı sonucunda 
oluşan MDA’nın miktarı doku içerisindeki oksidatif 
stresin derecesini de gösterir. 
 Bu çalışmada lipit peroksidasyonunun 
katarakttaki rolünün araştırılması planlanmıştır. 
Çalışmamızda spektrofotometrik teknik 
kullanılarak kontrol ve diyabet gruplarındaki MDA 
seviyeleri ölçülmüştür. Sonuçlar istatistiksel olarak 


