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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

Balb/c Cinsi Farelerde Steviol Glikozid’e Maruziyetin Oksidatif Hasar İndeks Parametreleri, 

Paraoxonase ve Bazı Genetik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

ÖZET 

          Bu çalışmanın amacı, kullanımı her geçen gün artan stevia tatlandırıcısının bileşeni olan steviol 

glikozid (SG)’e maruziyetin oksidatif hasar indeks parametreleri, paraoxonase (PON-1) ve bazı genetik 

parametreler üzerine etkisini belirlemektir. Çalışma 40 adet (20 erkek, 20 dişi) Balb/c cinsi fare 

üzerinde yapılmıştır. Her biri 8 hayvandan oluşan (4 erkek ve 4 dişi) 4 deney grubu ve plasebo kontrol 

grubu oluşturulmuştur. Doz ayarlaması SG için belirlenen LD50 dozuna göre yapılmıştır. Farelere 4 

hafta süresince oral gavaj yöntemi ile farklı dozlarda SG verilmiştir. Dört hafta sonunda farelerden kan 

örnekleri alınarak TAS, TOS, paraoxonase (PON-1), HDL-K ve LDL-K düzeylerine bakılmış ve 

oksidatif hasar indeksi hesaplanmıştır. Çalışmada genetik parametrelerin değerlendirilmesinde 

farelerden alınan kemik iliği örneği incelenmiş muhtemel kromozomal anormallik (KA) ve hücre 

döngüsü aktivitesi değerlendirilmiştir. Elde edilen çalışma bulgularına göre, plazma lipid parametreleri 

HDL-K ve LDL-K’nın SG dozuna bağlı olarak değişmediği bulunmuştur. Oksidatif hasar indeks 

parametreleri olan TAS ve PON-1değerlerinin SG dozu ile negatif korelasyonu olduğu bulunmuştur. 

En yüksek TOS değerinin en yüksek doz SG verilen LD50/8 grubunda olduğu belirlenmiştir. TOS 

değeri ile SG dozları arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r=0,65). Elde edilen TAS ve TOS 

değerleri ile hesaplanan OSİ (oksidatif stres indeksi) sınıflamasına göre çok yüksek oksidatif stres 

sınıfında bulunan farelerin %44,5 gibi büyük çoğunluğu LD50/8 grubundadır.  Genetik parametrelerin 

incelenmesi sonucunda, uygulanan SG dozlarının anormal hücre (AH) ve KA’yı artırdığı ve aralarında 

pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur (korelasyon katsayısı sırasıyla r=0,74, 0,76).  En yüksek AH 

yüzdesi ve KA/hücre oranı saptanan grup LD50/16 olmuştur. Hücre döngüsü aktivitesini 

değerlendirmek için kullanılan mitotik indeks (Mİ) değeri ile SG dozu arasında pozitif korelasyon 

olduğu bulunmuştur (r=0,74). Çalışma bulguları neticesinde; SG’nin oksidatif hasar indeksini artırdığı, 

hücre döngüsü aktivitesini etkilediği ve KA’yı artırarak genotoksik etki gösterdiği sonucuna varılmıştır.  

Investigation of Effect Exposure to Steviol Glycoside on Oxidative Damage Index Parameters, 

Paraoxonase Enzyme and Some Genetic Parameters in Balb/c Mice 

 

SUMMARY 

          The aim of this study was to determine the effect of exposure to steviol glycoside (SG), a 

component of the ever-increasing stevia sweetener, on the oxidative damage index parameters, 
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paraoxonase (PON-1) enzyme and some genetic parameters. The study was performed on 40 (20 males, 

20 females) BALB/c typemices. There were formed 4 experimental groups and placebo control groups, 

each consisting 8 mice (4 males, 4 females). Dose adjustment had been done according to LD50 

(Lethal Dose/50) appointed for SG. Diffeent dose of SG was given by oral gavage method for 4 weeks. 

At the end of four weeks, TAS, TOS, PON-1, HDL-C and LDL-C levels were analysed by taking blood 

samples from mice and oxidative damage index was be calculated. In assessing genetic parameters in 

the study, the probable chromosomal abnormality (CA) and cell cycle activity examined bone marrow 

samples from mice were evaluated. According to the study findings, plasma lipid parameters HDL-C 

and LDL-C did not change depending on the SG dose. The oxidative damage index parameters TAS 

and PON-1 values were found to be negatively correlated with SG doses. The highest TOS value was 

determined to be in the LD50/8 group given the highest dose SG. Positive correlation was found 

between TOS value and SG doses (r=0,65). According to the OSI (oxidative stress index) classification 

calculated by the obtained TAS and TOS values, 44,5% of the mice in the very high oxidative stress 

class were in the LD50/8 group. As a result of examining the genetic parameters, it was found that the 

applied SG doses increased the abnormal cell (AC) and CA and there was a positive correlation 

between them (correlation coefficient r=0,74; 0,76, respectively). The highest of AC percentages and 

CA/cell ratio were detected in the LD50/16 group. A positive correlation was found between the 

mitotic index (MI) value used to assess cell cycle activity and SG dose (r=0,74). As a result of the 

study findings, it was concluded that SG increased the oxidative damage index, affected cell cycle 

activity and increased CA and showed genotoxic effect.  

 

II. Amaç ve Kapsam  

 

          Farelerde steviol glikozide maruziyetin oksidatif hasar indeks parametreleri, bazı biyokimyasal 

ve genetik parametreler üzerine etkisini in-vivo olarak değerlendirmek bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Ayrıca Paraoksonaz (PON-1) enziminin oksidatif strese karşı koruyucu rolü henüz 

tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu nedenle oksidatif indeks parametreleri ile PON-1 aktivitesinin 

kontrol ve farklı dozlar verilen deney gruplarında ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir. 

III. Materyal ve Yöntem  

 

          Çalışmada 25-40 g ağırlığında, 8-12 haftalık, 20 adet erkek ve 20 adet dişi olmak üzere toplam 

40 adet Balb/c cinsi fare kullanılmıştır. Fareler Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları ve Araştırma 
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Laboratuvarından (AÜDEHAL) temin edilmiştir. Fare bakımları, uzman veteriner hekimler tarafından, 

Laboratuvar Hayvanları Kullanım ve Bakım Kılavuzu’na (NRC, 2010) uygun olarak yapılmıştır. 

Fareler kafeslerde, 12 saat aydınlık, 12 saat karanlıkta, %30-40 nem oranında ve 22-25°C sıcaklıkta,  

dörderli şekilde tutulmuştur. Su olarak şehir şebeke suyu, yem olarak %18 protein, % 7 yağ ve 3320 

kkal/kg enerji değerine sahip Exclusivet firmasının standart pelet fare yemi verilmiştir. Ad libitum 

olarak beslenen farelere yemler günde iki sefer saat 09.00 ile 19.00’da verilmiş, kafeslerdeki altlıklar 

ise gün aşırı değiştirilmiştir. Çalışma süresince tüm fareler eşit çevresel koşullar altında tutulmuştur. 

Araştırmadan 7 gün önce gözlem altına alınan farelerin, deney ortamına adaptasyonu sağlanmıştır. 

Çalışmada kullanılan hayvanların daha önce herhangi bir çalışmada kullanılmamış olmasına dikkat 

edilmiştir. 

          SG için LD50 dozu JECFA tarafından 15 g/kg vücut ağırlığı olarak belirtilmiştir (JECFA, 2008). 

Çalışmada farelere verilecek dozun belirlenmesinde bu değer temel alınmıştır. Belirtilen LD50 

dozunun 1/32, 1/24, 1/16 ve 1/8’i hesaplanmış ve elde edilen değer farelerin vücut ağırlıkları ile 

çarpılarak,  farelere verilecek SG dozu belirlenmiştir. Tüm gruplarda ortak olarak her bir fare için SG 

çözeltisi uygun dozda 0,2 mL hacminde hazırlanarak 19 G (gauge)’lik çelik oral gavaj kanülü 

kullanılarak oral gavaj yöntemi ile günde bir kez ve aynı saatte (sabah 09:00) verilmiştir. Saat 

19:00’daki ikinci öğünde ise SG verilmeyip, sadece yem verilmiştir. Yirmi sekiz günlük besleme 

periyodunun ardından genel anestezi altında intrakardiyak yöntemle kan alınarak TOS (Total Oksidant 

Status), TAS (Total Antioxidant Status), PON-1 (Paraoksonaz), LDL kolesterol, HDL kolesterol 

düzeylerine bakılmış ve oksidatif hasar indeksi hesaplanmıştır. Ayrıca genetik parametrelerin 

değerlendirilmesinde femurdan alınan kemik ilik örnekleri mikroskop yardımı ile incelenmiş, 

muhtemel KA ve hücre döngüsü aktivitesi değerlendirilmiştir. 

           Kan örneklerinin alınabilmesi için farelere 5 mg/kg Xylazine ve 100 mg/kg Ketamin HCl 

(hidroklorür) intramuskuler yolla enjekte edilmiş (Buitrago ve ark., 2008) ve fareler anestezi altına 

alınmıştır. Kan örnekleri genel anestezi altındaki farelerden intrakardiyak yöntemle alınmıştır. Bunun 

için fare sırt üstü yatırılarak kalp vuruşunun en güçlü olduğu nokta işaret parmağıyla saptanmış ve iğne 

orta hattın hafifçe solunda ksifoid kıkırdağın altına batırılmıştır. Kalbe girmek için enjektör horizontal 

akstan sternuma 20-30 derecede ilerletilerek hafifçe aspire edilmiş, kan yavaşça çekilmiştir. Her bir 

fareden 1-3 ml kan alınmış, alınan örnekler enjektör yardımıyla serum tüplerine aktarılmıştır. Yaklaşık 

20 dk pıhtılaşma süresini takiben Nüve NF 400 model tezgah üstü santrifüj cihazında 3500 rpm’de 10 

dakika santrifüj edilerek, üstte kalan serum kısmı pastör pipeti yardımıyla alınmış ve ependorf tüplere 

aktarılmıştır. Ependorf tüpler, analizler yapılana kadar -20 °C’de bekletilmiş ve alınan kan örnekleri 

soğuk zincir korunarak Baran Medikal Laboratuarı’na götürülmüştür.  Numulerde, TOS (Total 

Oksidant Status), TAS (Total Antioxidant Status), PON-1 (Paraoksonaz-1), LDL kolesterol, HDL 
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kolesterol düzeylerine bakılmış ve Oksidatif Stres İndeksi (OSİ) değeri hesaplanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar laboratuvarın kullandığı referans değerlere göre yorumlanmıştır. 

          Çalışmada genetik analizlerin yapılabilmesi amacıyla farelerden kemik iliği örnekleri alınmıştır. 

Kemik iliği örnekleri alınmadan 2 saat öncesinde farelere intraperitonal olarak 5 mg/kg dozunda 

colchicine (kolşisin) 0,1 ml volümde hazırlanarak enjekte edilmiştir. Kolşisin hücrelerin bölünme 

evrelerinden olan metafaz aşamasında durmasına neden olan kimyasal bir ajandır. 

 Genel anestezi altında bulunan ve sırt üstü yatırılan farelerin her iki femur kemiğinden de kemik 

iliği örnekleri alınmıştır. Alınan kemik iliği örnekleri KCl çözeltisinin bulunduğu polietilen tüpe aspire 

edilmiştir. Numuneler 37°C’deki etüvde 20 dakika bekletilmiştir. Daha sonra 1000 rpm’de 7 dakika 

santrifüj edilerek süpernatant atılmış ve tüplere vorteks eşliğinde 5 ml 3:1 metanol asetik asit çözeltisi 

damla damla ilave edilmiştir. Numuneler 1 saat +4°C’deki buzdolabında bekletildikten sonra yeniden 

1000 rpm’de 7 dakika santrifüj edilerek süpernatantı atılmıştır. Bu işlem toplamda 3 kez 

gerçekleştirilmiştir. Fiksasyon işlemi sona erdikten sonra preparat yapım aşamasına geçilmiştir. Daha 

önceden hazırlanan ve -18 °C’de etil alkol çözeltisi içinde bekletilen lamlar distile su ile yıkanmış ve 

kemik iliği örnekleri 30°’lik eğimle 15-20 cm yükseklikten kurutulmuş lamların üzerine damlatılmıştır. 

Bir gün boyunca yaşlandırılan preparatlar %5’lik giemsa ile 15-20 dakika arasında boyanmış ve 

kuruması beklenmiştir. Boyama işleminin ardından lamların üzerine birkaç damla entellan damlatılarak 

24x60 mm’lik lamellerle kapatılmıştır. 

 

IV. Analiz ve Bulgular 

 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Her grupta verilerin parametrik koşulları yerine getirip getirmediğini 

inceleyebilmek için normal dağılıma uygunluk ve varyans homojenliği testi olan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test’i yapılmıştır. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. 

Sonuçların değerlendirilmesinde parametrik olan verilerin karşılaştırması yapılırken T-Testi ve One-

Way ANOVA testi kullanılırken, post test olarak Tukey testi kullanılmıştır. Non-parametrik verilerde 

ise Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında değerlendirilmiş ve 

istatistiksel anlamlılık p<0.05, <0.01 ve <0.001 değerlerine göre belirlenmiştir. KA/hücre frekansı, AH 

yüzdesi ve Mİ yüzdesi hesaplanmasında ise, Z testi kullanılmıştır. Sonuçlar ortalama ± standart hata 

olarak verilmiştir. Tüm parametrelerde doza bağlı değişim gösterip göstermediğini değerlendirmek 

amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.  
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          Farelerin HDL-K (Yüksek Dansiteli Lipoprotein kolesterol) değerinin en yüksek olduğu grup 

LD50/24 grubudur. Deney grubundaki en düşük grup ise LD50/16’dır. Kontrol grubundaki değerin ise 

deney gruplarında bulunan farelerden daha düşük olduğu görülmektedir. En yüksek doz SG’nin 

verildiği LD50/8 grubunda yer alan farelerin HDL-K değerinin LD50/24 grubundan sonra en yüksek 

değer olduğu görülmektedir. Tüm farelerin ortalama HDL-K değerinin 46,5±1,32 mg/dL olduğu 

bulunmuştur. Gruplar arasında HDL kolesterol değeri açısından istatistiksel olarak anlamlılık 

bulunmamıştır (p>0,05) (Çizelge 1).       

 Ayrıca farelerin LDL-K (Düşük Dansiteli Lipoprotein kolesterol) değerlerine bakıldığında 

ortalamanın 95,4±4,71 mg/dL olduğu ve en düşük LDL-K değerinin LD50/8 grubunda olduğu 

görülmektedir. Kontrol grubunun LDL-K değerinin 92,6±2,24 mg/dL olduğu ve bu değerin deney 

gruplarından (LD50/24 hariç) daha yüksek olduğu görülmektedir. En yüksek LDL-K değeri ise 

LD50/24 grubundadır. Ayrıca LD50/24 ile LD50/32 grubu arasında (p=0,049) ve LD50/8 arasında 

(p=0,041) istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Şekil 1). 

 

Çizelge 1. Gruplara göre bazı plazma lipid parametreleri 

Ort.: Ortalama; SS: Standart Sapma; a: LD50/32 grubuna göre; b: LD50/24 grubuna göre  istatistiksel önemliliği göstermektedir. 

Değerler ortalama ± standart sapma ortalaması olarak ifade edilmiştir. SG dozu ile HDL için korelasyon değeri:0,27, LDL için korelasyon 

değeri: 0,05 bulunmuştur. 

Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.  

Şekil 1. Gruplara ait HDL-K ve LDL-K değerleri 

 

Kan Lipitleri 

(mg/dL)  

KONTROL 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/32 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/24 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/16 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/8 

(n=8)  

Ort. ± SS 

TOPLAM  

(n=40)  

Ort. ± SS 

HDL-K  38,1 ± 1,75  39,2 ± 1,49  60,4 ± 7,56 44,7 ± 2,59 50,3 ± 3,70 46,5 ± 1,32 

LDL-K 92,6 ± 2,24 84,8 ± 1,23 135,2 ± 5,84 a 92,3 ± 9,81 72,3 ± 3,73b 95,4 ± 4,71 
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         Çizelge 2’de TAS, TOS, PON-1 ve OSİ parametrelerinin ortalama ve standart sapma değerleri 

verilmiştir. TAS değerlerine bakıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır 

(p=0,19). En yüksek TAS değerinin LD50/32 grubunda olduğu, en düşük değerin ise LD50/8 grubunda 

olduğu görülmektedir. Verilen doz miktarı arttıkça, TAS değeri düşmektedir.  

  TOS değerlerine bakıldığı zaman yine gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmamakla birlikte, en yüksek değerin LD50/8 doz grubunda olduğu, en düşük değerin ise 17,2±7,28 

µmol/L değeriyle kontrol grubunda olduğu görülmektedir (p=0,12) (Çizelge 2).    

 

Çizelge 2. Gruplara ait TAS, TOS, PON-1 ve OSİ değerleri 

 

a: Kontrol grubuna göre  istatistiksel önemliliği göstermektedir. Değerler ortalama ± standart sapma ortalaması olarak ifade edilmiştir. SG 

dozu ile korelasyon değeri TAS için; -0,70, TOS için; 0,65, PON-1 için; -0,71, OSİ için; 0,97 bulunmuştur.                
* One-Way ANOVA testi kullanılmıştır.                                                                                                   
**Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

 

 

          OSİ değeri, deney grupları arasında en yüksek LD50/8, en düşük LD50/32’de olduğu 

bulunmuştur.  Verilen SG dozundaki artışa bağlı olarak, OSİ değerinin arttığı görülmüş, ancak aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Şekil 2). 

 KONTROL 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/32 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/24 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/16 

(n=8)  

Ort. ± SS 

LD50/8 

(n=8)  

Ort. ± SS 

TOPLAM 

(n=40)  

Ort. ± SS 

TAS * 

(mmol/L) 
1,9 ± 0,13 2,1 ± 0,90 2,0 ± 1,26 1,5 ± 0,71 1,2 ± 0,58 1,7 ±  0,83 

TOS ** 

(µmol/L) 

17,2 ± 7,28 35,8 ± 26,41 49,4 ± 41,21 37,5 ± 23,13 50,4 ± 26,48 38,1 ± 28,45 

PON-1 * 

(U/L) 

733,6 ±   99,49 630,3 ± 135,75 428,6 ± 164,39 a 560,1 ± 135,69 390,9 ± 256,17a 548,7 ± 203,69 

OSİ ** (AU) 0,9 ± 0,35 2,2 ± 1,85 3,1 ± 3,77 4,4 ± 6,57 6,7 ± 6,75 3,5 ± 4,81 
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Şekil 2. Gruplara ait oksidatif hasar indeks parametre değerleri 

          PON-1 enzimi aktivitesi açısından en yüksek değerin kontrol grubunda, en düşük değerin ise 

en yüksek doz grubu olan LD50/8’de bulunduğu görülmektedir. Gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlılığa bakıldığında; kontrol grubu ile LD50/24 grubu arasında anlamlılık saptanmıştır 

(p=0,007). Buna ek olarak kontrol grubu ile LD50/8 grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmuştur (p=0,002) (Şekil 3).   

 

Şekil 3. Gruplara ait PON-1 enzim değerleri 

 

Çalışmada kromozomal anormallikler ile ilgili bulgular çizelge 3’te verilmiştir. Buna göre; 

anormal hücre (AH) yüzdesinin en yüksek olduğu grubun LD50/16 olduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda hücre başına düşen KA değerinin en yüksek olduğu grup yine LD50/16’dır. Kontrol grubunda 

herhangi bir KA bulunmamıştır. Kontrol grubundan sonra en az KA’nın bulunduğu grubun LD50/32, 
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yani en düşük doz SG’nin verildiği grup olduğu görülmektedir. KA genel olarak ele alındığında, en çok 

karşılaşılan anormalliğin SU (Sister Union-kardeş kromatid birleşimi) olduğu saptanmıştır (Şekil 4) ve 

bunu poliploidi (Şekil 5) takip etmektedir. En yüksek doz SG verilen LD50/8 grubunun sonuçları orta 

doz grup olarak adlandırılabilecek olan LD50/24 grubuyla benzerdir. 

                                                                                

 

 

 

  Şekil 4. SG uygulamasıyla fare                  Şekil 5. SG uygulamasıyla fare   

  kromozomlarında gözlenen SU               kromozomlarında gözlenen poliploidi     

    

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında AH yüzdesi ve KA/hücre sayısı bakımından LD50/32 

grubu dışında tüm gruplar ile istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur (p<0,001). LD50/32 ile kontrol 

grubu arasında AH yüzdesi ve KA/hücre sayısı bakımından anlamlılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Çizelge 3).  

Çizelge 3. Steviol glikozid uygulamasına bağlı olarak ortaya çıkan kromozomal anormallikler 

ETKEN 

MADDE 

UYGULAMA KROMOZOMAL ANORMALLİKLER 

Süre 

(gün) 
Grup Adı 

Doz  

(mg/kg) 
KzK KtK F P SU KD DS H 

AH ± SH  

(%) 
KA/Hücre ± SH  

28 Kontrol 0 - - - - - - - - - - 

Steviol 

Glikozid 

28 LD50/32 470 - - - - 1 - - 1 0,25 ± 0,18 0,003 ± 0,019 

28 LD50/24 620 2 1 - 5 17 - - 5 

3,75 ± 

0,67
a,b

  0,038 ± 0,069
a,b

 

28 LD50/16 940 - 2 2 9 22 1 - 2 

4,75 ± 

0,75
a,b

 0,048 ± 0,077
a,b

 

28 LD50/8 1880 - - 1 4 18 - 5 3 

3,88 ± 

0,68
a,b

 0,039 ± 0,070
a,b

 

a:Kontrol grubuna göre; b:LD50/32 grubuna göre istatistiksel önemliliği göstermektedir. KzK: Kromozom kırığı; KtK: Kromatid kırığı; 

F: Fragment; P: Poliploidi; SU: Kardeş kromatid birleşimi; KD: Kromatid değişimi; DS: Disentrik; H: Halka kromozom; AH: Anormal 

hücre; SH: Standart hata; KA: Kromozomal anormallik                                                                                                                                                                                           

Z testi uygulanmıştır. SG dozu ile korelasyon değeri KA/Hücre için; 0,76, AH yüzdesi için;0,74 olduğu bulunmuştur.  

Şekil 6’da gruplara ait anormal hücre yüzde değerleri verilmiştir. Şekil 6’dan da görüldüğü gibi; 

en yüksek AH yüzdesi LD50/16 grubunda, en düşük AH yüzdesi ise; kontrol grubundadır. 
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Şekil 6. Gruplara ait anormal hücre yüzde değerleri 

 

Şekil 7’de gruplara ait KA/hücre yüzde değerleri verilmiştir. Şekilde en yüksek KA/hücre 

yüzdesinin LD50/16 grubunda, en düşük yüzdenin ise; kontrol grubunda olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 7. Gruplara ait kromozomal anormallik/hücre yüzde değerleri 

 

          Çizelge 4’te farklı dozlardaki steviol glikozidin hücre döngüsü aktivitesi üzerine etkileri 

verilmiştir. Bu çizelgeye göre; en düşük Mİ kontrol grubundadır. Deney grubunda ise, en düşük Mİ, 

LD50/32 grubunda, en yüksek Mİ LD50/16 grubundadır. En yüksek doz steviol glikozid verilen 
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LD50/8 grubunun Mİ değerinin LD50/24 grubundan nispeten daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

KA ve Mİ aktivitesi birlikte değerlendirildiğinde sonuçların LD50/24 doz grubunda maksimum olduğu, 

LD50/8 ile LD50/24 grubunun sonuçlarının ise birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

 

  Kontrol grubu ile diğer tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur 

(p<0,001). LD50/32 grubu ile diğer gruplar arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark vardır 

(p<0,001). LD50/24 grubunun LD50/8 grubu dışındaki diğer gruplarla arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlıdır (p<0,001). LD50/16 grubu ile diğer tüm gruplar arasında da istatistiksel olarak 

anlamlılık bulunmuştur (p<0,001).  

 

 

Çizelge 4. Steviol glikozid uygulanan gruplarda mitotik indeks değerleri 

ETKEN 

MADDE 

UYGULAMA MİTOTİK İNDEKS 

Süre (gün) Grup Adı Doz (mg/kg) 

 

Sayılan Hücre 

Sayısı 

Bölünen Hücre 

Sayısı 
Mİ ± SH (%) 

Steviol 

Glikozid 

28 Kontrol 0 
8000 

287 3,6 ± 0, 21
b,c,d

 

28 LD50/32 470 
8000 

482 6,0 ± 0, 27
a,c,d 

28 LD50/24 620 
8000 

1003 12,5 ± 0,37
a,b,d

  

28 LD50/16 940 
8000 

1215 15,2 ± 0,40
a,b,c 

28 LD50/8 1880 
8000 

988 12,4 ± 0,37
a,b,d 

a:Kontrol grubuna göre; b:LD50/32 grubuna göre; c:LD50/24 grubuna göre; d:LD50/16 grubuna göre  istatistiksel önemliliği 

göstermektedir. Mİ: Mitotik indeks; SH: Standart hata  

SG dozu ile mitotik indeks değeri arasındaki korelasyon katsayısı; 0,74 olarak bulunmuştur.                                                                                                                                                       

Z testi uygulanmıştır.  

 

 

           Şekil 8’de gruplara ait Mİ değerlerinin yüzde olarak ifadeleri verilmiştir. En yüksek Mİ 

yüzdesine sahip olan grubun LD50/16 olduğu görülmektedir. En düşük Mİ yüzdesi ise, kontrol 

grubundadır. 
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Şekil 8. Gruplara ait mitotik indeks yüzde değerleri 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

 

   Bu çalışma, in-vivo olarak stevianın kan lipidleri, oksidatif hasar indeks parametreleri ve bazı 

genetik parametreler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 40 adet Balb/c cinsi 

fareye 28 gün boyunca oral gavaj yöntemi ile LD50’ye göre belirlenen farklı dozlarda SG verilmiştir. 

   Çalışmada, HDL-K ve LDL-K değerleri en yüksek LD50/24 grubunda bulunmuştur. HDL-K 

değerinin gruplar arasında istatiksel olarak anlamlılığı bulunmamaktadır. LDL-K değeri, LD50/24 ile 

kontrol grubu arasında ve LD50/8 ile LD50/24 grubu arasında istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

HDL-K ve LDL-K değerlerinin SG dozuna bağlı bir değişim göstermediği sonucuna varılmıştır. 

   Çalışmada incelenen oksidatif hasar indeks parametleri; TAS, TOS ve PON-1 değerleridir. SG 

dozu ile TAS değeri arasında negatif korelasyon olduğu (r=-0,70) bulunurken, TOS değeri ile pozitif 

korelasyon (r=0,64) bulunmuştur. PON-1 aktivitesinin, doz artışına bağlı olarak düşüş gösterdiği 

sonucuna varılmıştır (r=-0,71). SG dozundaki artışa bağlı olarak OSİ değerinin arttığı bulunmuştur 

(r=0,97). Ayrıca çalışmada PON-1 ile HDL-K değerleri arasında negatif korelasyon olduğu sonucuna 

varılmıştır (r=-0,73).    

    Çalışmada genetik parametrelerin incelenmesi sonucunda, doz artışına bağlı olarak KA/hücre 

değerinde artış olduğu görülmüştür (r=0,76). SG dozu ile AH yüzdesi arasında pozitif korelasyon 

olduğu bulunmuştur (r=0,74). Mİ değerinin doza bağlı artış gösterdiği ve korelasyon katsayısının 0,74 

olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, çalışmada kullanılan dozlardaki SG’nin in-vivo 

genotoksik ve mitojenik etkilerinin olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bu çalışma, stevianın in-vivo 
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genotoksik etkisinin bulunduğu literatürdeki 2. çalışma olması açısından önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada elde edilen biyokimyasal veriler genetik verilerle uyumlu olarak bulunmuştur. SG’nin 

oksidatif hasarı artırarak genotoksik etkilere neden olduğu görülmüştür. Ayrıca SG’nin, hücre 

proliferasyonunu uyarıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durumun mekanizması ile ilgili olarak 

kesin bir yorum yapılamamakla birlikte, hücre döngüsünü kontrol eden tümör baskılayıcı genler 

üzerinde etki göstermiş olabileceği düşünülmektedir. 

    Doğal tatlandırıcılar grubunda olması ve yapılan çalışmalar sonucunda güvenli olarak kabul 

edilmesi nedeniyle, stevianın tüketimi her geçen gün artmaktadır. Fakat bu çalışma, in-vivo koşullarda 

stevianın genotoksik ve mitojenik etkilerinin olduğunu göstermiştir. Stevia tatlandırıcısının 

güvenilirliğinin belirlenmesi açısından öncü araştırmalar arasında yer alan bu çalışmaya ilave olarak 

özellikle tümör gelişimi ile ilgili araştırmaların da yapılması ile güvenilirlik bakımından kesin bir 

sonuca varılması gerekmektedir. Yapılacak bu çalışmalar neticesinde, stevianın tüketiciler tarafından 

tüketiminin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağına karar verilmesi büyük önem arz etmektedir.   

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

            Tatlandırıcılar en çok tartışılan gıda katkı maddeleri arasındadır. Tatlandırıcılar içerisinde stevia, 

son zamanlarda bilim dünyasının en dikkat çekici konularından biri olmuştur. Steviol glikozid, stevia 

tatlandırıcısına tatlılık tadını veren ana maddedir. Stevia, doğal tatlandırıcılar sınıfında yer alması 

nedeniyle her ne kadar zararlı etkileri olmadığı kabul edilip tüketimi için katı bir sınırlandırma 

yapılmamış da olsa, bu çalışmanın sonuçları yüksek doz stevia (steviol glikozid)’nın oksidatif hasar 

indeks parametelerini artırdığı ve dolayısıyla okdidatif hasarı tetiklediği, kan lipid parametrelerinde 

değişikliğe neden olduğu ve genetik parametrelerde negatif değişiklikler meydana getirdiği 

bulunmuştur. Özetle bu çalışma, in-vivo koşullarda stevianın genotoksik ve mitojenik etkilerinin 

olduğunu göstermiştir. Stevia tatlandırıcısının güvenilirliğinin belirlenmesi açısından öncü araştırmalar 

arasında yer alan bu çalışmaya ilave olarak, özellikle tümör gelişimi ile ilgili araştırmaların da 

yapılması ile güvenilirlik bakımından kesin bir sonuca varılması gerekmektedir. Yapılacak bu 

çalışmalar neticesinde, stevianın tüketiciler tarafından tüketiminin sınırlandırılıp 

sınırlandırılmayacağına karar verilmesi büyük önem arz etmektedir.  Bu araştırmanın yöntemi ve elde 

edilen sonuçları bakımından, stevia ve türevlerinin oksidatif hasar indeks parametreleri, kan lipidleri ve 

genetik parametreler üzerine etkilerinin in-vivo olarak değerlendirilmesinde örnek teşkil edebilir. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

 Proje kapsamında sağlanan olanaklar bu proje haricinde kullanılmamıştır. 
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VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  

“ Balb/c Cinsi Farelerde Steviol Glikozid’e Maruziyetin Oksidatif Hasar İndeks Parametreleri, 

Paraoxonase ve Bazı Genetik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi ” başlıklı proje aynı 

başlık altında Şemsi Gül Yılmaz’ın yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. 

IX. Kaynaklar  

YILMAZ ŞG (2017). Balb/c Cinsi Farelerde Steviol Glikozid’e Maruziyetin Oksidatif 

Hasar İndeks Parametreleri, Paraoxonase ve Bazı Genetik Parametreler Üzerine 

Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve 

Diyetetik Anabilim Dalı, Ankara. 

X. Ekler  

 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

                  Araştırmaya ilişkin olarak ‘’Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü’’ tarafından 7000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen bütçe ‘‘Tüketime 

yönelik mal ve malzeme alımları’’ (6020 TL) ve ‘’Hizmet alımları’’ (500 TL) şeklinde 

değerlendirilmiştir. Proje bütçesinde 480 TL kullanılmayarak kalan miktardır. “Tüketime yönelik mal 

ve malzeme alımları” başlığında gider kalemlerinden birisi olarak belirtilen ve deneyde kullanılan 

Balb/c cinsi erkek ve dişi fareler deney bitiminde sakrifiye edilmiş ve başka bir çalışmada 

kullanılmamıştır. Ayrıca yine aynı başlık altında belirtilen ve deney sonundaki analizlerin yapılması 

için gerekli olan kitler (Total OxidantStatus (TOS) kiti, Total AntioxidantStatus (TAS) kiti, 

Paraoxonase kiti) çalışma sonunda kullanılmış olup elde edilen bulgular istatistiksel olarak 

değerlendirilerek analiz ve bulgular kısmında yer verilmiştir. Deney süresince farelerin bakımına ilişkin 

olarak “Fare bakım ücreti” ve deney sonunda “Ameliyathane hizmet bedeli” çalışmanın yapıldığı 

Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları ve Araştırma Labaratuvarı’na (AÜDEHAL) ödenmiştir. 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

                      Çalışmada herhangi bir makine vs. alınmamış olup, kullanılan laboratuvar sarf malzemeleri 

ise ikinci kez kullanıma uygun değildir. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 

Yoktur. 

 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler 

için uygulanmaz)  
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Yoktur. 

 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı ve Yönlendirilmiş 

Projeler için uygulanmaz) 

“Balb/c Cinsi Farelerde Steviol Glikozid’e Maruziyetin Oksidatif Hasar İndeks 

Parametreleri, Paraoxonase ve Bazı Genetik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi” 

başlıklı proje aynı başlık altında Şemsi Gül Yılmaz’ın yüksek lisans tezi olarak 

sunulmuştur. 

 


