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Özet Bu çal mada Rosa canina’n n (Rosa canina L.)

karbonteraklorür (CCl4) ile uyar lm

lipid

peroksidasyonu, alanin transaminaz (ALT), aspartat transaminaz (AST) aktiviteleri, protein
oksidasyonunu inhibe edici etkisi ve glutatyon düzeyine etkisi çal ld . Çal mada Wistar albino
çanlardan Kontrol I, Kontrol II ve Rosa canina gruplar olu turuldu. Kontrol gruplar standart pellet
diyetle, Rosa canina grubu ise yemlerine %6 oran nda Rosa canina kat lm diyetle 3 ay beslendi. Kontrol
I grubuna zeytinya

(1ml/kg, i.p.), di er gruplara tek doz CCl4 (1 ml/kg vücut a rl

), zeytinya ndaki

%20’lik çözeltisi eklinde peritoniçi (i.p.) uyguland . Uygulamadan 2 saat sonra s çanlar öldürüldü.
çanlar n plazma ALT ve AST aktiviteleri, karaci er lipid peroksit düzeyleri, karaci er protein
oksidasyonu ve glutatyon düzeyleri ölçüldü. CCl4 uygulanan s çan grubu Kontrol II ile Rosa canina
grubundaki s çanlar kar la

ld

nda Rosa canina’n n plazma ALT ve AST aktiviteleri, karaci er lipit

peroksit, karaci er protein oksidasyonu ve glutatyon düzeylerini anlaml bir ekilde dü ürdü ü görüldü.
Bu bulgular Rosa canina’n n antioksidan aktiviteye sahip oldu unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler Rosa canina, protein oksidasyon, ALT, AST, lipit peroksidasyon
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In Vivo Antioxidant Effect of Rosa canina in Rats with Carbon
Tetrachloride-Induced Liver Injury
Abstract In this study we examined the effects of Rosa canina (Rosa canina L.) on lipid peroxidation,
alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), glutathione and protein oxidation levels in
carbon tetrachloride (CCl4) treated male Wistar rats. Two control groups and one treatment group of rats
were formed. The control groups were nourished with a standard diet, while the Rosa canina group was
nourished with standard diet which was enriched with % 6 by weight dried Rosa rugosa fruits’ powder.
After three months, a single dose of CCl4 was performed in Control II and Rosa canina groups (1ml/kg,
as 20% in olive oil ) intraperitoneally and single dose of olive oil was administered (1ml/kg,i.p.) in the
same way to rats in Control I group. They were sacrificed two hours later. Lipid peroxide levels in liver,
protein oxidation in liver, glutathione (GSH) levels in liver, ALT and AST in plasma were measured. The
rats in the Rosa canina group were found to have significantly lessened liver peroxide, protein oxidation,
glutathione levels and plasma ALT and AST activities compared with the rats in CCl4 treated control
group. These findings suggest that Rosa canina possesses antioxidant activity.
Key words Rosa canina, protein oxidation, ALT, AST, lipid peroxidation,

1. Giri
Sa

kl yiyecekler ve sa

kazanmaktad r. Buna ba

kl ya am aras ndaki ili ki her geçen gün önem

olarak tüketicilerin sa

kl bir beslenme ve diyet için do al

çevrelerde yeti tirilmi , ilaç veya kimyasallarla kontamine olmam , sa

kl , do al ve

lezzetli ürünlere olan yönelimi de artmaktad r. Rosaceae ailesinin üyeleri içerdikleri
fenolik bile ikler, vitaminler, anyon ve katyonlardan dolay tüm dünyada eski ça lardan
beri hem g da maddesi olarak hem de t bbi amaçlarla kullan lmaktad r [1-3]. Rosaceae
familyas

n Rosidea alt familyas kapsam na giren ku burnu çok y ll k bir bitkidir.

Anadolu’da do al olarak yeti en 27 Rosa türü vard r ve bunun 17’si Do u Karadeniz
Bölgesi’nde bulunmaktad r [4]. Bu türler aras nda en yayg n olan ise Rosa canina’d r
(Rosa canina L.). Mineral madde, C vitamini ve flavonoidler yönünden de zengin olan
Rosa canina,

Orta Ça ’da ve daha sonraki dönemlerde kan tükürmelere, di eti

kanamalar na, böbrek, mesane, safra ta lar , tenya, y lanc k, eker hastal

ve ishale

kar

na kar

kullan lm

r. Ülkemizde de basur, romatizma ve skorbüt hastal

kullan lmaktad r. Etkin bir kan temizleyici, ba rsak yumu at , kurt dü ürücü özelli e
sahip ku burnu, C vitamini içeri inden dolay vücudun geli imini düzenlemede, ate li
hastal klar ve so uk alg nl

na kar da kullan lmaktad r [5-10].
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Literatürde in vitro olarak ölçülen parametrelerden Rosa canina’n n lipit
oksidasyonu üzerine etkisi, radikal temizleme aktivitesi ve antioksidan aktivitesi ile
ilgili çal malar rapor edilmi tir [11-16]. Literatürde tek doz Rosa canina’n n CCl4 ile
indüklenmi

karaci er hasar na kar ; protein oksidasyonu, ALT ve AST

aktiviteleri ve glutatyon düzeylerine olan in vivo antioksidan etkisinin ara
herhangi bir çal maya rastlanmam

ld

r. Bu çal ma, CCl4 ile karaci er hasar

olu turulan s çanlarda Rosa canina’n n ALT, AST aktiviteleri, lipit peroksidasyonu,
protein oksidasyonu ve glutatyon düzeylerine etkisinin belirlenmesi amac yla
yap lm

r.

2. Deneyse Yöntem
Kimyasal maddeler; Merck, Fluka Chemika ve Sigma firmalar ndan sa land .
Rosa canina meyvleri (Yabani ku burnu), Erzincan li, Çay rl

lçesi, Mirzeo lu

Köyü’nden A ustos ay nda topland . Tür tayini; .Ü. Eczac k Fakültesi Botanik
Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kerim Alp nar taraf ndan yap ld . Çal mada
24-25 haftal k 250-300g a rl

nda erkek Wistar türü s çanlar kullan ld . S çanlar

Marmara Üniversitesi, T p Fakültesi Deneysel Ara rma ve Hayvan Laboratuar ’nda
belli ko ullar alt nda(12 saat karanl k /

k) tutuldu. Çal mada herbiri 8 hayvandan

olu an 3 grup olu turuldu (Kontrol I, Kontrol II ve Rosa canina). Kontrol I ve Kontrol
II gruplar standart diyet ile beslenirken, Rosa canina grubu diyetine %6 oran nda
ütülmü ku burnu meyvesi kar
türü olan Rosa rugosa ile yapt
için kullan lm

larak beslendi. %6’l k oran bir di er ku burnu
z çal mam zdaki en uygun doz olarak bulundu u

r [17]. S çan gruplar , 3 ayl k deneysel süreç sonunda 16 saat aç

tutuldu. Bu sürenin sonunda Kontrol II ve Rosa canina gruplar ndaki s çanlara tek doz
CCl4 (1 ml/kg vücut a rl

) zeytinya ndaki %20’lik çözeltisi eklinde peritoniçi (i.p.)

uyguland . Kontrol I grubundaki s çanlara ise ayn hacimde zeytinya
uygulamalardan 2 saat sonra 1/3 oran nda largaktil + ketalar kar

verildi. Bu
haz rland . Bu

kar m hayvanlara enjekte edilerek (i.p.) hayvanlar anestezi alt na al nd . Daha sonra
kalplerinden heparinlenmi enjektörle kan al nd ve s çanlar öldürüldü. Karaci erler
kart p serum fizyolojik ile y kand , filtre ka

ile kuruland ve –70oC’de sakland .

Karacigerler parçalara ayr ld ve %10’luk 0.15 M KCl ile homojenize edildi [18].
Plazma AST ve ALT aktiviteleri oto analizörde kit kullan larak (Transaminaz C II-Test,
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Wako) ölçüldü. Karaci er lipit peroksit düzeyleri tiyobarbiturik asit testi (TBA) ile
ölçüldü [19]. 0.2 ml %10’luk karaci er homojenat na 0.2 ml %8’lik sodyum dodesil
sülfat’ n üstüne (SDS), NaOH ile pH’s 3.5 olarak ayarlanm 1.5 ml %20 lik asetik asit
solüsyonu eklendi. Kar

n üzerine 1.5 ml %0.8’ lik TBA eklendi. Kar ma distile su

eklenerek 4 ml ye tamamland ve kar m 95ºC’ lik su banyosunda 60 dakika bekletildi.
Kar m so utulduktan sonra üzerine 1 ml distile su ve 5 ml n-butanol pridin (15:1)
oran nda eklendi. Bunu takiben kar m 10 dakika 4000 rpm’de santrifüj edildi, üst faz n
absorbans 532 nm’de okundu. 1,1,3,3-tetraetoxi-propan (TEP) eksternal standart olarak
kullan ld . Karaci er glutatyon düzeyleri Ellman metoduna göre ölçüldü [20]. 0.5 ml
%10’luk karaci er homojenat na 1.5 ml 150 mM KCl ve 3 ml proteinsizle tirme
çözeltisi eklendi. Santrifüjlemeden sonra, 0.5 ml üst faz al nd , bunun üzerine 2 ml 0.3
M Na2HPO4 ve 0.5 ml Ellman ay rac eklendi. Kar

n absorbans 412 nm’de ölçüldü.

GSH eksternal standart olarak kullan ld . Karaci er protein oksidasyon düzeyleri Levine
ve arkada lar [21] ve Lowry [22] metetodlar na göre belirlendi. Plazma ALT, AST
aktivitelerinin istatistiksel analizi ANOVA ve Duncan testine gore belirlenirken,
karaci er lipit peroksit, protein oksidasyon ve glutatyon düzeylerinin istatistiksel analizi
Kruskal Wallis ANOVA ve Mann Whitney U testi kullan larak yap ld .

3. Bulgular
Rosa canina kat lm

diyetle beslemenin, ALT ve AST aktivitelerine, lipit

peroksit, glutatyon ve karaci er protein karbonil içeri ine etkisi de erlendirildi inde,
Rosa canina’n n Kontrol II grubuna göre karaci er protein karbonil içeri inde dü

lere

neden oldu u, plazma ALT ve AST aktiviteleri, lipit perosit ve glutatyon düzeylerinde
ise anlaml dü

ler gösterdi i ve bu dü

ün Kontrol I de erlerine kadar indi i

belirlendi (Tablo 1).

4. Tart ma
Yabani ku burnu türü olan Rosa canina ile yapt

z çal mada plazma ALT ve

AST aktivitelerinin Kontrol II grubuna göre anlaml düzeyde dü ük olmas ve bu
dü
hasar

ün Kontrol I de erlerine kadar inmesi, Rosa canina’n n CCl4 kaynakl karaci er
engelleyici etkisi oldu unu göstermektedir (Tablo 1). Rosa canina’n n tohum

ve meyvelerinin antioksidan aktivitesinin bildirildi i çal malar mevcuttur [20-22].
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Ancak in vivo plazma ALT ve AST aktiviteleri üzerine etkisini ara ran herhangi bir
çal maya rastlanmam
Yapt

r.

z çal mada Rosa canina’n n Kontrol II grubuna göre karaci er lipit

peroksit düzeyinin anlaml olarak dü ük olmas ve elde etti imiz de erin Kontrol I
grubundaki de ere kadar dü mesi (Tablo 1), Rosa canina’n n güçlü antioksidan aktivite
göstererek karaci er lipit peroksidasyonunu engelledi ini göstermektedir. Rosa
canina’n n antioksidan etkisi ile ilgili olarak yapt

z literatür taramas nda Rosa

canina’n n in vitro olarak lipit peroksidasyonunu inhibe etti i bildirilmi tir [12].
Rosa canina’n n karaci er protein karbonil içeri ine etkisi incelendi inde, Rosa
canina grubundaki s çanlar n protein karbonil içeri inin Kontrol II grubuna göre
anlaml düzeyde dü mesi (Tablo 1), Rosa canina’n n antioksidan etkisinden dolay
karbonil içeri ini dü ürdü ünü dü ündürmektedir. Yap lan Rosa canina’n n karbonil
içeri i üzerine etkisinin ara

ld

in vivo bir çal maya rastlanmam

r.

Çal mam zda Rosa canina’n n Kontrol II grubuna göre GSH düzeyinde anlaml
dü

görülmesi ve bu dü

ün Kontrol I de erlerine inmesi (Tablo 1), Rosa canina’n n

antioksidan etkisinden dolay organizmay CCl4 ’e kar

korudu unu ve buna ba

olarak da organizmada do al olarak bulunan GSH’ n normal düzeyin üzerindeki
miktarlarda üretilmesine ihtiyaç olmad

dü ündürmektedir.

Sonuç olarak % 6’l k dozda, Rosa canina’ n karaci er protein karbonil
içeri inde anlaml dü

lere neden olmas , plazma ALT ve AST aktiviteleri, lipit

peroksit ve glutatyon düzeylerinde ise anlaml dü

ler göstermesi ve bu dü

ün

Kontrol I de erlerine kadar inmesi (Tablo 1), Rosa canina’ n güçlü bir antioksidan
aktiviteye sahip oldu unu göstermektedir. %6’l k dozdaki Rosa canina’n n güçlü bir
antioksidan aktiviteye sahip olmas , Rosa canina’

besin amaçl kullanman n yan s ra,

tedavi aç ndan ilginç olabilecek biyoaktif moleküllerin potansiyel bir kayna

olarak ta

cazip k lmaktad r. Öte yandan Rosa canina’ n farkl dozlarda ve farkl antioksidan
sistemler kullan larak antioksidan aktivitesinin çal lmas , bu alandaki literatüre katk
sa layacakt r.
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TABLO 1
CCl4 uygulanm

Wistar türü s çanlarda Rosa canina’n n ALT, AST aktiviteleri, lipit peroksidasyonu,

protein oksidasyonu ve glutatyon düzeylerine etkisi

Parametreler

Kontrol I

Kontrol II

Rosa canina

(n=8)

(n=8)

(n=8)

Plazma ALT (U/L)

23.1

Plazma AST (U/L)

124.8

Karaci er Lipid Peroksit (nmol 121.8

5.9

44.7

4.6*

24.6

5.2a

9.6

162.2

8.4*

123.9

5.1a

16.2

384.3

70.1*

116.5

11a

MDA/ g Karaci er)

Karaci er Protein Karbonil içeri i 4.8

0.6

11.0

1.0

6.5

2.6*

7.7

1.6*a

4.9

0.8a

(nmol karbonil/ mg protein)
Karaci er Glutatyon

5.1

1.0*

( mol GSH/ g karaci er)

De erler aritmetik ortalama

standart sapma olarak ifade edilmi tir, n=8.

*p<0.05, “Kontrol I” grubuna göre kar la rma
a

p<0,05,“Kontrol II” grubuna göre kar la rma
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