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oluşumunda etkinlik kazanacağını göstermektedir. 
Azaserin varlığında hücrelere sistein girişindeki 
artış bu kimyasalın sisteinle aynı transport yolunu 
paylaşabileceğini göstermektedir.  
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Gerek insan gerek hayvan gerekse 
bitkilerin varolması ve soyunu devam ettirebilmesi 
için  sahip oldukları genetik materyalin sağlıklı bir 
şekilde çalışması gerekir. Organizmanın gelişmesi 
için gerekli genetik bilgiler DNA içerisinde 
bulunurlar ve burada kodlanırlar. Hücrenin görevini 
yapabilmesi, sentezlediği proteinler ile diğer 
hücreleri veya aracı maddeleri kontrol ederek 
gerçekleşir. Ancak genetik bilgiyi taşıyarak, 
nesilden nesile aktarılmasını sağlayan DNA kolay 
zarar görebilen bir moleküldür ve üzerinde sürekli 
olarak hasar oluşmaktadır. DNA da oluşan bu 
hasarların başlıcaları; tek ve çift sarmal kırıkları, 
oksidatif DNA baz hasarı, DNA-DNA, DNA-
protein ve DNA-ilaç çaprazlaşmaları ve DNA da 
mutasyonlar gibi bir takım yapısal bozulmalardır. 
Son 20 yılda DNA hasarlarını belirleyebilen yeni 
metotlar üzerinde çalışılmakta ve başarılı sonuçlar 
elde edilmektedir. DNA da şekillenen hasarların 
tespiti amacıyla tek hücre jel elektroforezi, tunel ve 
8-hidroksi 2-deoksiguanozin’in ölçümü gibi 
metotlar kullanılmaktadır. Tek hücre  jel 
elektroforezi olarak bilinen yöntem bugün in vitro 
ve in vivo genotoksisite çalışmalarında iyi 
bilinmektedir. Tek hücre jel elektroforezi yada 
“Comet Analiz” canlı populasyonlarında, hücre 
düzeyinde DNA hasar tespitinde kullanılan hızlı, 
basit ve güvenilir bir metot olması nedeniyle 
günümüzde giderek yaygınlaşan bir kullanım alanı 
bulmuştur.  
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Bu araştırmada, taurinin rat böbrek ve 

testis dokusunda nonilfenol tarafından indüklenen 
oksidatif stres üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Denekler her grupta 8 Wistar-albino erkek rat 
olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu (K) 
standart rat yemi ile, taurin grubu (T) standart rat 
yemi+%3 taurin (v/w) içme suyuna, nonilfenol 
grubu (NF) standart rat yemi+50 µg/kg yem 
nonilfenol, nonilfenol+ taurin grubu (NFT) standart 
rat yemi+50 µg/kg yem nonilfenol+%3 taurin (v/w) 
içme suyuna ve alkol grubuna (A) standart rat 
yemi+50 µl /kg yem alkol ile 30 gün süren 
araştırma boyunca ad libitum beslenmişlerdir. 
Nonilfenol’ün böbrek ve testis dokusu 
malondialdehit (MDA) düzeylerinde, kontrol 
grubuna göre, istatistiksel olarak önemli artışa 
neden olduğu gözlenmiştir (p<0.001). Taurin 
uygulanması, testis MDA düzeylerinde anlamlı bir 
azalma meydana getirirken (p<0.001); böbrek 
MDA düzeylerinde azalma ise anlamlı düzeyde 
görülmemiştir. Sonuç olarak, taurinin rat testis 
dokusunda nonilfenol tarafından indüklenen 
oksidatif stres üzerinde koruyucu etkiye sahip 
olduğu ortaya konulmuştur.  
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