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Serbest radikaller, üzerlerinde ortaklanmamış elektron taşıyan,
hücresel yapılardaki lipit, protein, karbonhidrat grupları ile rahatlıkla
etkileşmeye girerek onların yapı ve fonksiyonlarını bozan ve ayrıca
DNA yapısındaki hassas yapılar üzerine etki ederek hasar oluşturan
aktif kimyasal maddelerdir. Serbest radikaller, günümüzde bir çok
hastalığın patolojisinden sorumlu tutulmaktadırlar (3).
Organizmada radikalik hasardan korunmada, Glutatyon peroksidaz (GSH-Px E.C. 1.6.4.2), Katalaz (CAT E.C.1.11.1.6.) ve Süperoksit Dismutaz (SOD E.C. 1.15.1.1.) enzimatik olarak, vitamin E ise non-enzimatik olarak görev yaparlar. Çeşitli hücre içi ve hücre dışı kaynaklardan oluşan hidroksil (OH-) ve peroksit (02-) radikalleri enzimatik olarak, diğer radikalik maddeler ise non-enzimatik mekanizmalarla etkisizleştirilirler.
Gentamisin'in (Genta) proksimal renal tübülüslerde birikerek lizozom, mitokondri veya membran hasarı ile böbrek toksitesine yolaçtığı bilinmektedir (3,5,8,10,14,17,18). Bu toksitenin mekanizması tam
açıklanamamakla beraber bazı anti oksidanlann bu toksiteden koruyucu etki yapması bu hasarların radikal metabolizmasıyla ilişkili olabileceği düşüncesini akla getirmektedir (6,4,7,12,13,16).
Genta'nm böbrek toksitesiyle olan ilişkisi üzerine bir çok çalışma olmasına rağmen karaciğer üzerindeki serbest radikal hasan ile
ilgili olarak yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan çalışmamızda gentamisinin karaciğerdeki serbest radikal metabolizması üzerine olan muhtemel etkisi araştırılmış ve bu metabolizmadaki değişimler enzimatik açıdan incelenmiştir. Ayrıca, organizmada hidrojen
* A.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı.
** S.S.Y.B. Hıfzıssıhha Enstitüsü
*** A.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Geliş Tarihi : Ocak 1, 1995

Kabul Tarihi : Mart 30, 1995

192

O. Canbolat - M. Kavutcu - S. Öztürk - E. Olcay - İ.H. Gökhun - C. Ekinci - D. İlker

peroksit oluşumunu Fenton ve Haber-Weiss reaksiyonları ile katalizleyen demir (Fe) ve bakır (Cu) elementlerinin karaciğerdeki konsantrasyonları da tayin edilmiştir. Bu çalışmada ayrıca Vitamin E'nin karaciğer dokusundaki antioksidan etkisi değerlendirilmiştir.
MATERYAL ve METOD
İLAÇLAR : Gentamisin Deva, Vitamin E Roche firmalarından sağlandı. Gentamisin dozu 200 mg/kg/gün, Vitamin E dozu 400 mg/kg/
gün olarak intra musküler olarak uygulandı.
H A Y V A N L A R : Yaklaşık 2 aylık ve ortalama 450 gram ağırlığında
30 erkek kobay çalışmamızda deney hayvanı olarak kullanılmıştır. 1.
gruptaki 10 hayvan kontrol grubu olarak seçildi ve bu gruba sadece
serum fizyolojik uygulandı. 2. gruptaki 10 hayvana gentamisin ve 3.
gruptaki 10 hayvana ise gentamisin + E vitamini yine 10 gün süreyle
yukarıdaki dozlarda uygulandı. Çalışmada gruplara ilaç uygulaması
eş zamanlı olarak ypıldı. Hayvanlar deney şartların hazırlık ve deney
süresince normal laboratuvar diyetiyle beslendi. Hayvanlar servikal
dislokasyonla öldürüldükten sonra karaciğer dokuları ayni gün yapılan homojenizasyon işlemine kadar buz tankında saklandı.
DOKULARIN ANALİZE HAZIRLANIŞI VE
AKTİVİTE - MİKTAR TAYİNLERİ :
Karaciğer dokuları deiyonize su ile yıkandıktan sonra Braun Melsungen marka homojenizatör ile 3 dakika 1000 devirde homojenize
edildi. Homojenat 20.000 g de 60 dk. santrifüj edildikten sonra süpernatant alındı. Bu süpernatada GSH-Px aktivitesi tayin edildi (10). Geriye kalan süpernatant 5/3 (v/v) oranında hazırlanan Etanol/kloroform çözeltisiyle 1/1 oranında hazırlanıp 10.000 g de 60 dk. santrifüj
edildi. Santrifüj sonrası elde edilen süpernatantda SOD (15,12) ve CAT
(1) aktiviteleri tayin edildi. Santrifüj işlemlerinin hepsi + 4 C de yapıldı. Fe ve Cu miktarları Varian Techtron atomik absorbsiyon spektrofotometresiyle tayin edildi. Dokuların protein miktarları Lowry metodu ile tayin edildi (9).
GSH-Px ve CAT aktiviteleri spesifik aktivite cinsinden verildi (İÜ/
mg protein). SOD aktivitesi ise NBTH redüksiyon hızını % 50 inhibe
eden protein miktarı cinsinden ifade edildi. Fe ve Cu değerleri ise ppm
olarak verildi.
Dokulardaki histopatolojik değerlendirilme patoloji Anabilim Dalı
tarafından ışık mikroskobu (Nixon ve abot marka) ile yapıldı.
İstatistik çalışmalara Student's t testi kullanıldı.
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Çalışma sonuçları Tablo I de verilmiştir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi SOD değerleri genta ve genta + E vitamini grubunda kontrol
grubuna göre yüksek olarak bulundu. Genta ve Genta + E vitamini
grubundaki SOD aktiviteleri kendi aralarında karşılaştırıldığında ise
bir farklılık gözlenmedi.
GSH-Px aktiviteleri her iki grupta kontrol grubuna göre düşük
olarak bulunmuştur. Buna karşılık CAT aktivitesi kontrol grubuna göre genta grubunda düşük bulunmasına rağmen istatistiksel olarak bir
anlamlılık arzetmemiştir. Genta + E vitamini grubunda ise C A T aktivitesi kontrole göre düşük bulunmuştur. GSH-Px ve C A T aktiviteleri
açısmdan genta ve genta+E vitamini verilen iki grup karşılaştırıldığında GSHpx aktivitesinin değişmediği, buna karşılık CAT aktivitesinin genta-i-E vitamini grubunda düşük olduğu bulunmuştur.
Fe ve Cu miktarları açısında sonuçlar değerlendirildiğinde, genta
ve genta + E vitamini gruplarında kontrol gruplarına göre bir farklılık
gözlenmemiştir. Genta ve genta + E vitamini grupları Fe ve Cu miktarları açısından yorumlandığında Fe miktarlarının değişmediği buna
karşılık Cu değerlerinin genta + E grubunda düşük olduğu bulundu.
Patoloji Anabilim Dalında ışık mikroskobu ile yapılan histopatolojik değerlendirme sonucunda genta ve genta + E grubunda patolojik bir değişime rastlanmamıştır.
TARTIŞMA
Gentamisinin serbest radikal metabolizmasıyla olan ilişkisini böbrekler açısmdan açıklayan birçok çalışma olmasına rağmen ilacın bu
metabolizmayla ilgili olarak karaciğer toksitesini araştıran bir çalışmaya literatür taramasında rastlayamadık. Bu açıdan biz sadece çalışmamızdan elde ettiğimiz bulguları kendi içersinde değerlendirmeye
karar verdik. SOD enzim aktivitesinin kontrol grubuna göre diğer
iki grupta yüksek bulunması bu enzimin ortamda bulunabilecek peroksit radikallerini ortadan kaldırmasının bir çabası olabilir. Ayrıca
genta ve genta + E vitamini grubunda aktiviteler arası bir farklılık
olmaması ise E vitaminin peroksit radikallerini söndürmede bu dokuda bir etkisinin olmadığının göstergesi olarak açıklanabilir.
GSH-Px aktivitesinin her iki grupta kontrol grubuna göre düşük
bulunması buna karşılık CAT açısından anlamlı bir farklılık bulunmaması hidrojen peroksiti substrat olarak kullanan ve oluşması muhtemel
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hidroksit radikallerinden dokuyu koruyan bu iki enzimin aktivitelerindeki baskılanmayı göstermektedir. Gentanm SOD üzerine böyle bir
etkisi görünmemekle beraber, bu iki enzimden GSH-Px'in daha fazla
etkilendiği ve aktivitesinin düştüğü yorumu getirebilir. Genta ve genta + E vitamini grupları açısından karşılaştırıldığında E vitamininin
GSH-Px üzerine bir etki göstermediği, buna karşılık katalaz aktivitesini daha da baskılandığı gözlenmiştir. Bu olay E vitaminin bu dokuda
anti oksidan bir özellik taşımadığı veya henüz açıklanamayan bir mekanizma ve enzim aktivitelerini etkilediği şeklinde açıklanabilir. Bu
konun daha iyi aydınlatılmasının ise ancak kinetik çalışmalarla mümkün olabilecektir.
Fe ve Cu konsantrasyonlarının kontrol grubuna göre her iki grupta bir farklılık göstermemesi karaciğer dokusu için Fenton ve Haber Weiss reaksiyonlarının önemli bir hidrojen peroksit kaynağı olmadığı
düşüncesini akla getirmektedir. Genta ve genta + E vitamini grubu her
iki element açısından değerlendirildiğinde, Fe açısmdan bir farklılık
gözlenmezken Cu'nun genta+E vitamini grubunda genta grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Bu durum, E vitamininin Cu metabolizmasını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.
Histopatolojik incelemede dokuda bir patolojiye rastlanmaması
gentanm karaciğer üzerinde önemli bir toksitesinin olmadığı tesbitini
desteklemektedir.
Tablo I : Genta ve Genta + E vitamini uygulanan kobayların karaciğer dokularındaki
enzim aktivite sonuçları ve element konsantrasyonları.
Gruplar

SOD

GSH-Px

CAT

CU

Fe

1

10.92 + 2.66

0.71 +0.61

102.7 + 15.8

11.67 + 4.53

2

13.67 + 2.95

0.526 + 0.080

95.7 + 13.6

13.66 + 5.56

44.7+16.7

3

13.13 + 2.51

0.530 + 0.105

69.8 + 10.4

8.92 + 3.06

46.8 + 18.0

1. Grup : Kontrol
2. Grup : Genta
3. Grup : Genta + E vitamini
Student's t-testi sonuçlan
1-2
A
a
A
A
1-3
A
A
A
a
2-3
a
A : P < 0.05 İstatistik olarak anlamlı
a : P > 0.05 İstatistik olarak anlamsız

a
a
A

44.5 + 17.5

a
a
a
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ÖZET
Bu çalışma kobaylarda gentanm karaciğer toksitesini araştırmak
ve E vitamininin antioksidan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Karaciğer dokusunda Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px), Süperoksit Dismutaz (SOD), Katalaz (CAT) aktiviteleri ve Demir (Fe), Bakır (Cu) miktarları tayin edilmiştir. Çalışmada kullanılan kobaylar 3 gruba ayrılmış
1. grup kontrol, 2. grup genta uygulanan, 3. grup ise genta + E vitamini
uygulanan grup olarak seçilmiştir.
SOD aktivitesi her iki grupta kontrol grubuna göre artış göstermiştir. GSH-Px değerleri genta ve genta + E vitamini uygulanan grupta kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Kontrol grubunun CAT
aktivitesi ile Genta grubunun CAT aktivitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamakU.iır. Buna karşılık CAT aktivitesi, genta + E vitamini verilen grupta düşük olarak bulunmuştur. Fe
ve Cu açısından her iki grupta kontrol grubuna göre bir farklılık gözlenmemiştir.
Genta tedavisinin karaciğer dokusunda SOD aktivitesini indüklediği, buna karşılık GSH-Px ve CAT aktivitesini baskıladığı anlaşılmıştır. Karaciğer dokusunda Haber-Weiss ve Fenton tipi reaksiyonlar
açısından Fe ve Cu nun önemli bir katkısının bulunmadığı tesbit edilmiştir. Ayrıca E vitamininin bu dokudaki enzim aktiviteleri üzerinde
herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Histopatolojik inceleme
sonuçları da gentanm karaciğer üzerinde önemli bir toksite göstermediği görüşünü desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler : Geııtamisin, Serbest Radikaller, Elementler
SUMMARY
Establishment of Gentamicin Hepatoloxicity in Guinea Pigs : The effects of Vitamin E

In our study, activities of majör enzymes participating in free radical metabolism Iglutathione peroxidase (GSH-Px), Superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT) and levels of Ferrun (Fe), Copper (Cu)l
were measured in liver tissues from guinea pigs treated with gentamicin alone and gentamicin + Vitamin E.
In the gentamicin and gentamicin + Vitamini E groups, SOD activities were found higher compared with control groups. GSH-Px activities were found to be decreased in gentamicin and gentamicin +
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vitamin E groups. However, there were ııo meaningful differences between CAT activities of control and gentamicin groups. In the vitamin
E group, activity was found lowered.
Fe and Cu levels of the the liver tissues of gentamicin and gentamicin + vitamin E groups were not different from control group. W e
think that Fe and Cu are not important factors as catalyst of HaberWeiss and Fenton reactions in the liver tissues treated by gentamicin.
Result suggest that genta causes increases in SOD activities but
decreases in GSH-Px and CAT activites. W e found that vitamin E did
not make any effect on the activities of the free radical metabolising
enzymes in the liver tissue. Accordingly, no important changes were
observed in the histopathological examinations of the liver tissues due
to gentamicin treatment. To sum up, enzymatic antioxidant defense
system was not significantly affected with gentamicin treatment.
Key words : Gentamicin, Free radicals, Elements
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