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Amaç: Diyabetin neden olduğu komplikasyonlardan biri geciken yara iyileşmesidir. Trombosit 
kökenli büyüme faktörü (PDGF) ise yara iyileşmesi tedavisinde kullanılan etkili bir büyüme 
faktörüdür. Bu çalışmada diyabetik ratlarda sırtta oluşturulan kesi yarasına topikal yolla uygulanan 
PDGF’nin, iyileşmenin 3. gününde yara dokusu antioksidan parametreleri üzerine etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: STZ (i.p. 60 mg/kg) ile diyabet oluşturulan ratlar; tedavisiz (n=6), kitosan 
(n=6), kitosan+PDGF (n=6) olarak 3 gruba ayrılmıştır. Ratlarda medulla spinalisin iki yanında 
eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. PDGF grubunda yaralara her gün birer kez topikal 
yolla kitosan jel içerisinde PDGF-BB (7 ng/ml), kitosan grubunda ise aynı miktarda kitosan jel 
uygulanmıştır. İyileşmenin 3. gününde ratlar feda edilerek yara dokusu GSH, AA seviyeleri ve SOD 
aktivitesi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür.

Bulgular: Yara dokusu GSH seviyeleri değerlendirildiğinde, tedavisiz grupta 0,84 ± 0,32 µmol/g 
doku ve kitosan grubunda 1,33 ± 0,65 µmol/g doku olarak belirlenen seviyelerin, PDGF uygulanan 
grupta anlamlı bir şekilde artarak 3,21 ± 1,50 µmol/g doku seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir 
(P < 0,05). Yara dokusu AA seviyeleri değerlendirildiğinde, tedavisiz grupta 0,10 ± 0,01 mg/g 
doku olarak belirlenen seviyenin PDGF uygulanan grupta anlamlı bir şekilde artarak 0,15 ± 0,03 
mg/g doku seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir (P < 0,05). Yara dokusu SOD enzim aktivitesine 
bakıldığında ise gruplar arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir (P > 0,05).

Sonuç: Uygulanan PDGF jelin, yara iyileşmesinin erken evrelerinde enzimatik olmayan 
antioksidanlardan GSH ve AA seviyelerini yükselterek antioksidan kapasiteyi arttırdığı 
söylenebilir. Bu verilere dayanarak PDGF uygulamasının diyabetik ratlarda antioksidan savunmayı 
güçlendirerek yara iyileşmesine olumlu katkılarının olabileceği düşünülmektedir.
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