
i 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

 

 

 

FARKLI DÜZEYDE BALIK YAĞI ĠLE BESLENEN ERKEK 

RATLARDA L-KARNĠTĠN’ ĠN BAZI KAN VE DOKU 

PARAMETRELERĠNE ETKĠLERĠ 

 

 

 

Halil YAVUZ 

 

 

DOKTORA TEZĠ 

 

 

 

BĠYOKĠMYA (VET) ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

DanıĢman 

Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU 

 

 

 

KONYA-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

 

FARKLI DÜZEYDE BALIK YAĞI ĠLE BESLENEN ERKEK 

RATLARDA L-KARNĠTĠN’ ĠN BAZI KAN VE DOKU 

PARAMETRELERĠNE ETKĠLERĠ 

 

 

Halil YAVUZ 

 

 

DOKTORA TEZĠ 

 

 

 

BĠYOKĠMYA (VET) ANABĠLĠM DALI 

 

 

DanıĢman 

Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU 

 

 

Bu araĢtırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

tarafından 09102053 proje numarası ile desteklenmiĢtir. 

 

 

 

 

KONYA-2013 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 



ii 

 

ÖNSÖZ 

 

L-karnitinin keĢfedilmesi 1905’ li yıllara dayanır. Birçok olumlu özelliğinin 

ortaya konulmasından sonra medikal tedavide ve veteriner hekimlikte yaygın olarak 

kullanılan bir bileĢik haline gelmiĢtir.Karnitin, oksidatif stresi azaltan bir faktör 

olarak değiĢik Ģartlarda tedavi edici olarak etkindir ve doktor kontrollü olmak üzere 

geleneksel tedaviye ilave etken madde olarak kullanılabilmektedir. Yorgunluk, 

fiziksel performansın artırılması, kalp-damar sisteminin korunması, infertilite 

tedavisi, yaĢlılık, gebelik gibi farklı amaçlarla karnitin kullanımı güvenli ve pozitif 

etkilere sahip olduğu çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur. L-karnitinin farmakolojik 

özellikleri, kullanım biçimleri, etki mekanizmaları gibi konularda yoğun araĢtırmalar 

yapılmakta olup tıp alanında iyi tanınması sayesinde son otuz yıldır tıbbi-

biyokimyasal araĢtırmalar içerisinde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. 
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1. GĠRĠġ 

 

L-karnitin (3-hidroksi-4-N-trimetil azonumil bütanoat), canlı organizmada 

farklı dokularda fizyolojik olarak sentezlenen ve sitoplazmadan mitokondri 

matriksine transfer edilecek uzun zincirli yağ asitlerinin iç mitokondri zarından 

geçiĢinde görev alan aminoasit benzeri bir maddedir (Kopec ve Fritz 1973, Shug ve 

ark 1982, Mroczkowska ve ark 1997).  Hidrofilik yapıda ve düĢük molekül ağırlığına 

sahip olup, ilk olarak 1905 yılında Gulewitcsh ve Krimberg adlı Rus asıllı 

araĢtırmacılar tarafından kas dokusundan izole edilerek bu yapıya “carnis” (Latince 

et anlamında) teriminden hareketle karnitin adı verilmiĢtir. Carter ve ark (1952) 

tarafından ise Tenebrio molitor adlı un kurtçuklarının büyümesi için gerekli olan bir 

yapı olduğu belirlenerek vitamin benzeri etkisine bağlı, vitamin BT olarak 

isimlendirilmiĢtir (Çitil 2002).  

 

L-karnitin enerji gereksinimleri için özellikle yağ asitlerini kullanan dokular 

açısından esansiyel bir metabolittir (Siliprandi 1982).L-karnitin, çevresel dokularda 

uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri zarından geçiĢinde önemlibir rol oynar 

(Gülçin 2006).  

 

Besinsel olarak baĢlıca karnitin kaynakları, kırmızı et ve süt ürünleri baĢta 

olmak üzere tüm hayvansal kaynaklı gıdalardır. Bitkisel gıdalar hayvansal besinlere 

oranla karnitin içerikleri yönünden oldukça yetersizdirler (BaĢpınar ve Kurtoğlu 

2003).Vejetaryen beslenmede endojen karnitin sentezi önemlidir(Bremer 1983,De 

Vivo ve Tein 1990, Deniz 1999).Vejetaryenlerde L-karnitin biyosentez oranının 

günlük 1,2 μmol/kg dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir (Lombard ve ark 

1989).  

 

L-karnitin organizmada lizin ve metiyonin esansiyel aminoasitlerinden sentez 

edildiğinden normal beslenme koĢullarında eksikliği görülmez. Ancak karnitinin 

dokulardaki konsantrasyonu diyetle alınan miktara bağlı olarak değiĢir (Rebouche ve 

Paulson 1986).Normal beslenen insanlarda günlük 2-12 μmol/kg kadar L-karnitin 

biyosentezi yapılır ve bumiktar vücut karnitin kaynaklarının yaklaĢık % 75'ini temsil 

eder (Vaz ve Wanders 2002). L-karnitinin gıda takviyesi olarak 

kullanılmasınınyerinebesinlerle doğal yoldanalınmasınınbiyoyararlılığı 

açısındandaha etkili olduğu saptanmıĢtır (Evans ve Fornasini 2003). 
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1. 1. Karnitin ve Kimyası 

 

Karnitin, "Gama-Trimetil amino beta hidroksi bütirik asit" yapısında ve 

(CH3)3N-CH2CH(OH)CH2-COOH formülünde olup, suda iyi çözünen 161 Dalton 

moleküler ağırlıklı bir bileĢiktir (Çitil 2002).  Bir asimetrik karbon atomuna sahip 

olması nedeniyle D ve L formlarına sahiptir (ġekil 1.1). Dokularda sadece L formu 

sentez edilir ve sadece bu formu metabolik olarak aktiftir (Da Torre ve ark 1991).L-

karnitin (β-hidroksi-γ-trimetilaminobütirat) endojen olarak beyin, böbrek ve 

karaciğerde lizin ve metiyoninamino asitlerinden dönüĢüm yoluyla sentezlenir 

(Krajcovicova-Kudlackova ve ark 2000, Hoppel 2003). Büyük ölçüde diyetle alınır 

veiskelet kası içinde depolanır (Guarnieri ve ark 2001, Rebouche 2004). 

 

 

ġekil 1.1. L-karnitin (γ-trimetilamonyum-hidroksibutirat). 

 

Biyosentez için; 4-butiro-betain hidroksilaz enzimi yanı sıra, primer olarak 

lizin ve metiyonin, kofaktör olarak ise vitamin B3, B6, C, folik asit ve demire 

gereksinim vardır (Borum 1983, Banji 1984, Rebouche 1987). Bu sentez iĢleminde 

metil grubu, metiyoninamino asidinden,  karbon zincirleri ve azot grupları ise lizin 

amino asidinden sağlanır (Rebouche 1992).  

 

Toplam beĢ basamakta Ģekillenen L-karnitininendojen biyosentezi, lizin 

aminoasidinin metilasyonu ile baĢlar, deoksikarnitin hidroksilaz katalizörlüğünde 

deoksikarnitinin karnitine dönüĢmesi ile sonlanır (ġekil 1.2). Enzimatik aktivite 

yönünden karaciğerde, insanlarda ise karaciğere ek olarak böbreklerde bu son 

basamak reaksiyonu aktiftir;kas ve kalp dokusunda söz konusu enzim aktivitesi 

olmadığından karnitin sentezi yapılamaz (Bremer 1990). 

 

Endojen karnitin sentezi lizozomal protein yıkımıyla trimetillizinin (TML) 

serbest bırakılması ile baĢlar, trimetillizin;trimetillizin dioksijenaz, 3-hidroksi-N-

trimetillizin aldolaz ve 4-N-trimetilaminobutiraldehit dehidrojenaz (TMABADH) 
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içeren bir dizi enzimatik reaksiyonla γ-butirobetaine devam eder ve γ-butirobetain, γ-

butirobetaindioksigenaz (BBD) tarafındanhidrolize edilir(Vaz ve Wanders 2002). 

 

 
 

ġekil 1.2. Karnitin Biyosentezi (Özçakmak 2007). 

 

1. 2. Karnitinin Emilimi 

 

Ağız yolu ile alınan karnitin ince bağırsaklardan aktif taĢıma ile % 80’ lere 

varan oranda emilerek asetile edilir. EmilmemiĢ L-karnitinkalın bağırsakta 

mikroorganizmalar tarafından çoğunlukla yıkıma uğratılır(Rebouche 2004).  

 

Vücuda çok yüksek miktarda karnitinin alınması, bağırsaktaki karnitin 

düzeyini artırdığı için geri emilim oranları düĢmektedir (Rebouche 1991).Böbrekler 

karnitini % 95 oranında süzerek homeostazisinde önemli bir rol oynamaktadır 

(Mancinelli ve ark 1995). 
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1. 3. Karnitinin TaĢınması 

 

Karnitinin hücre içi homeostazisinde 3 önemli faktör rol oynar (Calvani ve 

ark 2004).  

 

1) Besinsel kaynaklarından alınan karnitininnormal koĢullarda aktif taĢıma ile 

intestinal emilimi, günlük gereksinimin % 65-75’ ni karĢılayabilir (100-400 mg / 

gün). 

2) Karaciğer ve böbreklerde lizin ve metiyonin amino asitlerinden endojen 

sentezi de günlük gereksinimlerin geri kalan % 25-35’ ni kapsar (14 mg / gün). 

3) Böbreklerden atılması,karnitinin verimli geri emilimiyle (% 98-99) 

iliĢkilidir. 

 

Karnitinin geri emilimi yaĢlanma gibi çeĢitli fizyolojik faktörlere göre 

azalabilir ve karnitin asetiltransferaz, CPT1A (karnitin palmitoiltransferaz 

1A)veCPT2 gibi enzim aktiviteleri ile de sıkı iliĢki içerisindedir (Karlic ve ark 2003). 

Temel olarak; karnitinin barsak emilimi, böbreklerde geri emilimi ve dokulara 

dağılımı, organik katyon taĢıyıcısı OCTN2 tarafından düzenlenir. OCTN2 (Na+ 

bağımlı, yüksek affiniteli taĢıyıcı), fizyolojik olarak en önemli karnitin taĢıyıcısıdır 

(Fillitz ve ark 2006). L-karnitin ve asil karnitinler mitokondriyal OCTN1 (organik 

katyon taĢıyıcısı 1) plasmalemmal OCTN2 ve peroksizomal OCTN3 tarafından 

taĢınmaktadır (Pekala ve ark 2011).OCTN2, serumdaki karnitin miktarının normal 

düzeylerde tutulmasında oldukça önemli olup aynı zamanda böbreklerdeki karnitin 

geri emiliminden de sorumludur (Ringseis ve ak 2012).  

 

1. 4. Karnitinin Depolanması 

 

Ġskelet ve kalp kası gibi dokularda karnitin sentezlenemediğinden kaslara 

taĢınması önemlidir (Borum 1983). Ġskelet ve kalp kası karnitin konsantrasyonları 

plazmadaki konsantrasyondan 70 kat daha yüksektir (Rebouche ve Paulson 1986). 

Arenas ve ark (1996), idiopatik inflamatuvar miyopatili (sebebi belli olmayan yangılı 

kas hastalıkları) bazı hastalarda iskelet kası karnitin içeriğinin azaldığını 

bildirmiĢlerdir. L-karnitinin insan vücudunda oransal olarak yaklaĢık % 95’ i iskelet 

kası ve kalp kasında, % 2-3’ ü karaciğer ve böbrekte, % 0,5-1' iekstrasellüler 

sıvılarda bulunur (Rebouche ve Seim 1998, Löster 2003).Ġnsan vücudunda iskelet 
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kasları L-karnitinin ana depolanma yeri olup kas yapısının sağlıklı olması da bu 

depolanma oranında önemli etkiye sahiptir (Ramsay ve ark 2001). 

 

Vücuttaki karnitinin % 80' iserbest formda bulunurken, geri kalan % 20’ lik 

kısmının kısa zincirli asil karnitinler (asetilkarnitin ve propiyonil-L-karnitin) 

formunda bulunduğu bildirilmiĢtir (Cerretelli ve Marconi 1990).Sağlıklı bir insanda 

(70 kg) toplam karnitinin vücuttaki miktarının 21 gram civarında olduğu tahmin 

edilmektedir (Brass 1995). Plazma karnitin düzeyleri canlının yaĢ ve cinsiyetine 

bağlı olarak değiĢir (Boulat ve ark 1993). L-karnitinin plazma 

konsantrasyonlarınınkadınlarda 41 µM, erkeklerde 51 µM bulunduğu (Ramsay ve 

ark 2001), bu farklılığın cinsiyet hormonlarının karnitin biyosentezine 

olasıetkilerinden kaynaklandığısanılmaktadır (Vaz ve Wanders 2002).  

 

1. 5. Karnitinin Atılması 

 

Serbest karnitin ve asil karnitin esterleri halinde glomerul ultrafiltratına geçen 

karnitinin % 95 kadarı böbreklerde aktif transportla geri emilirken, atılan toplam 

karnitinin küçük bir kısmı (% 5) dıĢkı yoluyla olabilmektedir. DolaĢım kanındaki 

karnitin konsantrasyonlarıgüçlü bir emilimle etkin bir Ģekilde korunur. Karnitin ve 

karnitin esterleriningeri emilimi böbreğinproksimal tübül epitellerindeki 

karnitineduyarlıve Na+’ abağımlı organik katyon taĢıyıcısı OCTN2 tarafından 

yapılır(Rebouche 2004). 

 

Sıçan (rat) ve insanlarda karnitin yıkım ürünlerindenmetil grubu içerenγ-

butirobetainbüyük ölçüde dıĢkı ile atılır. Bir diğer bozulma ürünü trimetilamin ise 

karaciğerde trimetilamin-N-oksite dönüĢtürülerek idrarla atılır (Rebouche ve ark 

1984, Rebouche ve Chenard 1991). 

 

1.6. Asetil-L-Karnitin 

 

Memelilerde beynin yanı sıra birçok dokuda bulunan asetil-L-karnitin 

(Bremer 1983, Bieber 1988) geri dönüĢümlü bir asetilasyonla L-karnitinden 

sentezlenen kısa zincirli bir karnitin esteridir.Kan-beyin bariyerini L-karnitinden 

daha kolay geçen asetil-L-karnitin,asetilkolin ile benzer bir yapıya sahiptir ve 
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gerektiğinde tekrar karnitine dönüĢtürülebilir. Enerji üretimini artıran asetil-L-

karnitinmitokondriyi oksidatif strese karĢı korumaktadır (Mingorance ve ark 2011). 

 

Asetil-L-karnitin, mitokondriyal ATP üretimini artırır. Mitokondriyal 

proteinlerin yapılarını koruyarakaynı zamanda oksidatif strese karĢı mitokondriyi de 

korumuĢ olur (Liu ve ark 1993, Aureli ve ark 1994, Mazzio ve ark 2003). Zaitone ve 

ark(2012),  asetil-L-karnitinin tekbaĢına ya da α-lipoik asit ilebirliktemitokondriyal 

ATP düzeyini artırdığını, keza asetil-L-karnitininzarlar üzerinde doğrudan etkileri 

olabileceği ve zarları serbest radikallerin hasarına karĢı koruyabileceği öne 

sürülmüĢtür. 

 

Asetil-L-karnitinin Alzheimer, HIV enfeksiyonu, diyabetik nöropatiler, 

multipli sklerozis, alkolizm, biliĢsel bozukluk ve yaĢlanma gibi bazı nörodejeneratif 

hastalıklar için tedavi edici bir madde olabileceği de öne sürülmüĢ (Calabrese ve ark 

2003,Abdul ve ark 2006, Mancuso ve ark 2007);Colucci ve ark (2005), L-karnitin ile 

tedavi ettikleri yaĢlı hastalarda, L-karnitinin osteoblast aktivitesini teĢvik ettiğini ve 

yaĢa bağlı kemik kaybını azaltabildiğini bildirmiĢleridir.Fillitz ve ark (2006) da 

karnitinle iliĢkili enzimlerin hematopoietik hücrelerde, hücre yaĢlanması ve 

farklılaĢmasını düzenleyen basamaklarda belirleyici bir rol üstlenebileceğini 

belirtmiĢlerdir. 

 

Epilepsi hastalarındaglikozunkullanımının azalması hallerinde, asetil-L-

karnitinin beyinde alternatif bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebileceği ve 

nöbetlerinĢiddetini azaltabileceği öne sürülmüĢtür (Smeland ve ark 2012). 

 

Asetil-L-karnitinin, gastrik ülser (Arafa ve Sayed-Ahmed 2003, Dökmeci ve 

ark 2005), diyabetik polinöropati (Sima 2007) ve parkinson (Beal 2004, Zhang ve 

ark 2010) dahil olmak üzere pek çok nöropatolojik bozukluklarda belirgin 

antioksidan etkileri kanıtlanmıĢtır. Asetil karnitinin antioksidan etkisi hücre zarlarını 

serbest radikallere karĢı daha dirençli hale getirerek oksidatif stresin etkilerinden 

dokuları korumasıdır. Bu etkisininbüyük olasılıkla serbest radikal üretimini azaltarak 

ya da oksidatif stresin çift katlı lipitlere verdiği zararın onarımını kolaylaĢtırarak 

gerçekleĢtiği düĢünülmektedir (Calabrese ve ark 2005).   
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Asetil-CoA’ nın fazla miktarlarda üretilmesi hücreler için toksik etkili olabilir 

(Bremer 1983, Rebouche ve Seim 1998). Fazla miktarda üretilen serbest veya bağlı 

asetil gruplarının detoksifiye edilmesinde L-karnitin önemli rol oynar ve böylece 

hücre zarlarının korunmasını sağlar (Fritz ve Arrigoni-Martelli 1993, Rebouche ve 

Seim 1998). 

 

Asetil L-karnitin yağ asidi oksidasyonu süresince mitokondri içerisine asetil-

CoA alımını artırır, asetil kolin sentezini uyarır, protein ve zar fosfolipit 

senteziniuyarır (Yasui ve ark 2002). 

 

1.7. Karnitinin Biyokimyasal ve Metabolik Etkileri 

 

L-karnitin tüm memeli türlerinde bulunan endojen bir maddedir. Bu önemli 

metabolitin temel fonksiyonuuzun zincirli yağ asitlerinin sitoplazmadan mitokondri 

içine taĢınmasını sağlayarak mitokondriyel β-oksidasyonda kullanılabilir hale 

getirmektir (Hoppel 2003, Seline ve Johein 2007). 

 

L-karnitin, hücre içi enerji metabolizmasında hayati bir görevi vardır ve bu 

görevini2 Ģekilde gerçekleĢtirir: Ġlki; uzun zincirli yağ asitlerini (12-20 karbon 

atomundan oluĢanlar) asil karnitinler Ģeklinde bir enerji kaynağı olarak mitokondri 

içine taĢıyarak  β-oksidasyonu gerçekleĢtirir. Ġkincisi; mitokondride kısa (4-6 karbon 

atomu içerenler)ve orta (6-12 karbonlu olanlar) zincirliyağ asitlerinin metabolizması 

sonucunda Ģekillenen serbest CoA’larınbirikmesi ile oluĢabilecektoksik etkileri 

engeller(Calabrese ve ark 2012). 

 

Kısa zincirli yağ asitleri hücre zarında büyümeyi uyarma özelliklerinden 

dolayı önemlidir. Kısa zincirli yağ asitleri az miktarda süt ve süt ürünlerinde bulunur. 

Kısa zincirli yağ asitlerinin asıl kaynağı sindirim sisteminin üst kısmında 

sindirilmeyen ve bakteriler tarafından kullanılan karbonhidratlardır. Kısa zincirli yağ 

asitleri barsak hücreleri gibi hızlı çoğalıp yenilenen hücreler için en önemli enerji 

kaynağıdır. Bu bölgelerde direk enerji amaçlı olarak hizmet ederler. Orta zincirli yağ 

asitleri (OZYA)yaĢamın ilk aylarında en önemli enerji kaynağıdır. Kısa zincirliler 

gibi hızlı Ģekilde enerjiye dönüĢtüklerinden depolanma özellikleri düĢüktür. 

Sindirimi ve emilimi diğer yağ asitlerine oranla daha kolaydır. Bu özelliklerinden 

dolayı kistik fibrozis ve bilier atrezi gibi yağlara karĢı emilim bozukluğunun geliĢtiği 
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hastalıklarda önemli enerji kaynağıdırlar. Yeni doğan midesinde kolaylıkla 

emilebildiğinden kronik ishalli yavrularda ve prematüre beslenmesinde önemli bir 

yer tutar. Süt yağı, kakao yağı ve hindistan cevizi yağı önemli MCT 

kaynaklarıdır.Uzun zincirli yağ asitleri ise genellikle bitkisel sıvı yağlarda bulunur 

(Jiang ve ark 2007). 

 

Okside edilecek uzun zincirli yağ asitlerinin asil CoA esterleri mitokondri 

hücre zarını geçemezler,ancak karnitin varlığında sitoplazmadan mitokondrilere 

girebilirler. Bu karnitin mekiğinde sorumlu enzim karnitin asil transferaz olup, 

karnitin asil transferaz I ve II olmak üzere iki ayrı formda bulunur. Karnitin, karnitin 

asil transferaz I’ in katalizi ile asetil-CoA ile birleĢerek asil karnitin oluĢur. Bu 

Ģekilde mitokondri matriksine gelen asil karnitin, karnitin asil transferaz II enzimi 

etkisiyle karnitin ve asetil-CoA Ģeklinde bileĢenlerine ayrılır ve açığa çıkan asetil-

CoA’ lar ise β-oksidasyonla enerji sentezine hizmet ederler (Arrigoni-Martelli ve 

Caso 2001). 

 

 
 

ġekil 1.3. Karnitinin Asil-Co A ile birleĢerek asil karnitin oluĢturması. 

 

Karnitin yetersizliğinde yağ asitleri oksidasyonu azalır, bunun yerine yağ 

asitlerinden karaciğerde trigliserit sentezi gerçekleĢtirilir. Ayrıca karnitin 

yetersizliğinde mitokondride toksik asil CoA metabolitleri sentezlenir ve bu toksik 

metabolitin miktarındaki artıĢ sitrat siklusunun, glikoneogenezisin, üre siklusunun ve 

yağ asidi oksidasyonu gibi döngülerin yetersizliğine yol açar. Bu olgularda ekstra 

karnitin uygulamaları, toksik asil gruplarının idrar ile atılımını kolaylaĢtıran güvenli 

bir tedavi Ģeklini oluĢturabilir (Bremer 1990, Mansour 2006).  

 

Karnitinin asil türevleri olan propiyonil L-karnitin ve asetil L-karnitin kısa 

zincirli esterler olup, daha hızlı emilime uğrarlar ve biyoyararlılıkları L-karnitine 

oranla daha yüksektir (Marciani ve ark 1991). Karnitin, yağ asitlerinin asil grupları 
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ile esterleĢerek asil karnitin türevlerine dönüĢür. Bu türevler, yağ asitlerinin 

mitokondrilere taĢınmasını sağlamanın yanı sıra asil CoA ve asetil karnitin halinde 

toksik metabolitlerin de mitokondriden uzaklaĢtırılmasında etkindir (Moreno ve ark 

2005). 

 

Beslenme ile yağ asitleri yetersiz alındığında vücutta depolanmıĢ yağların β-

oksidasyon oranı arttığından kaslarda ve karaciğerde karnitine olan gereksinim 

yükselir. Yağ asitlerinin fazla olması durumunda ise yağ asitlerinin bir bölümü 

vücutta birikirken, yağ asitlerinin vücuttan aĢırı miktarda atılması sırasında 

detoksifikasyonun sağlanması için yine karnitine olan gereksinim artar (Kalaycıoğlu 

ve ark 2010). Ayrıca karnitin lipolizis, termogenezis, ketogenezis, antioksidan etki ve 

azot metabolizmasında da birçok reaksiyona katılır (BaĢpınar ve Kurtoğlu 2003). 

Örneğin özellikle kıĢ uykusuna yatan hayvanların ve soğuk iklimlerde yaĢayan küçük 

vücutlu, kemirgen sıfına giren, tüysüz, kılsız memelilerin kahverengi yağ 

dokularında, termogeneziste rol oynar (Borum 1983).  

 

Yağ asitlerinin katabolizması için ana yol, yağ asitlerinin mitokondri içine 

taĢınımı ve enerji amaçlı beta oksidasyonudur (ġekil 1.4). Kandan hücre içine alınan 

serbest yağ asitlerinin öncelikle hücre içinde asil-KoA esterinin Ģekillenmesi ile 

aktive edilmeleri gereklidir. Mitokondri iç zarında “asil-KoA sentetaz” enzimi orta 

zincir yağ asitleri (4-10 karbonlu) ve kısa zincir yağ asitlerini (asetat ve propiyonat) 

aktive eder. Kısa zincir yağ asitleri sitoplazmadan mitokondriye serbestçe 

geçebilirlerken uzun zincirli yağ asitleri  (12-20 karbon ve yukarısı) geçemez. DıĢ 

zarın aĢılabilmesi için adı geçen esterin karnitinle kombine olup asilkarnitine 

dönüĢümü gereklidir (Pepine 1991, Arrigoni-Martelli ve Caso 2001). Asilkarnitin 

oluĢum reaksiyonu "Karnitin palmitoil transferaz-I (CPT-I)" enzimi tarafından 

katalize edilir. Bu kez mitokondri içinde, karnitin esterleri CPT-II ile CoA esterlerine 

geri dönüĢtürülür ve sonrasında bu esterler β-oksidasyon yoluna girebilir. Karnitin 

palmitoil transferazaktivitelerinin bozulmasıile bazı hastalıklararasında önemli 

bağlantılar bulunduğu araĢtırıcılarca tanımlanmıĢtır (McGarry ve Brown 1997, 

Ramsay ve ark 2001, Bonnefont ve ark 2004).Açlık, diyabet, hipertiroidi 

durumlarında CPT-I aktivitesinin artması yağ asidi oksidasyonunda karnitin rolünün 

bir göstergesidir (Bremer 1990, Hoppel 2003). Asilkarnitinin mitokondriyal iç zardan 

geçişine mitokondriyal translokaz enzimleri aracılık ederler. Bunlar, hem serbest 
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karnitinin hem de esterlerinin zarlarda her iki yöne transportunu sağlarlar. Karnitin-

asilkarnitin translokaz enzimi iç zar karnitin değişim taşıyıcısı gibi hareket eder, 

asilkarnitin içeri taşınır. İçtekizarın iç yüzeyinde bulunan "Karnitin palmitoil 

tranferaz-II (CPT-II)" enzimi, bu yüzeye taşınan asil grubunun KoA havuzundan 

çekilen KoA’ ya transferini katalize eder, mitokondriyal matrikste tekrar asil-

KoAşekillenir ve karnitin açığa çıkar (McGarry ve ark 1991). 

 

Karnitin UZYA OZYA-KZYA

Karnitin

Açil-KoA

UZYA-KoA

Uzun Zincirli Açil KoA
Sentetaz

KoA
Plazma membran

CPT-IKarnitin

Açilkarnitin

mitokondri  membran

iç membran
translokaz

Açilkarnitin
CPT-II

KoA

Açil-KoA

KoA

BETA-OKSIDASYON

Orta ve Kisa
Zincirli Açil KoA Sentetaz

 
 

ġekil 1.4. Yağ asitlerinin mitokondri içine taĢınımı. 

KZYA-kısa zincirli yağ asitleri, OZYA- orta zincirli yağ asitleri, UZYA-uzun 

zincirli yağ asitleri, CPT-karnitinpalmitoyil transferaz I, II. 

 

L-karnitin konsantrasyonu; birçok metabolik hastalıklar ya da doğuĢtan gelen 

metabolizma bozukluklarına bağlı olarak değiĢebilir. Birincil L-

Karnitinyetersizlikleri, lipit ve amino asit metabolizmasında genetik bozukluklara 

bağlı olabilir. Ġkincil eksiklikler serbest L-karnitinin düĢük kullanılabilirliği ile 

karakterizedir. Hemodiyaliz ya da sürekli kullanılan bazı ilaçlar (antiepileptik, lipit 

düzenleyici lovastatin, antibiyotik ya da kemoterapötik gibi)  ilave karnitin 

kullanımını gerektiren koĢullar arasındadır (Kendler 1986, Cruciani ve ark 2009). 

 

Karnitin eksikliğinin biyolojik olarak etkilerinin ortaya çıkması için normal 

değerinin %10-20 altına düĢmesi gerekir (Stanley 1987).Karnitin eksikliği ayrıca 
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kardiyomiyopati, iskelet miyopatisi, hipoglisemi ve hiperamonyemi gibi çeĢitli 

hastalıklara da yol açabilir (Stanley 2004).Crentsil (2010) iskelet miyopatisi, 

yorgunluk ve istemsiz kilo kaybı gibi tüm belirtilerin karnitin eksikliğine bağlı 

olabileceğini ileri sürmüĢtür. 

 

Karnitin yetersizliği, sağlıklı ve normal beslenen memelilerde sıklıkla 

rastlanılan bir durum değildir ancak anoreksi, kronik açlık, kalp damar hastalıkları, 

difteri, hipoglisemi, hiperlipidemi, infertilite ve miyopati gibi durumlarda ilave 

karnitin uygulamalarının gerekli olduğu bilinmektedir (Vitali ve ark 1995, Plioplys 

ve Plioplys 1997).  

 

1. 8. Doğal Karnitin Kaynakları  

 

Sağlıklı yetiĢkin bireylerde endojen plazma L-karnitin referans aralığı 38-44 

µmol/L arasındadır. L-karnitin düzeylerindeki bozukluklarının insan sağlığı üzerinde 

olumsuz etkisi olduğu gösterilmiĢtir (Reuter ve ark 2008). 

 

Ġnsanlarda L-karnitinin % 25’ i iskelet kası, kalp, karaciğer, böbrek ve 

beyinde sentezlenirken; %75’ i kırmızı et, balık ve süt ürünleri gibi besin 

kaynaklarından elde edilmektedir. Ancak süt ve süt ürünleri ete oranla karnitin 

içeriği açısından daha yetersizdir.  L-karnitin, ağırlıklı olarak birincil diyet yakıtı 

olarak yağ asitlerini kullanan dokularda yer almaktadır (Möder ve ark 2005).Bitkisel 

kökenli ürünler karnitin içeriği yönündenzayıftırlar. Meyve ve sebzelerdeL-karnitinin 

eser miktarlardasentezlendiği, sadece avokado ve kuĢkonmazın kayda değer miktarda 

karnitin içerdiği belirtilmiĢtir (Knuttel-Gustavsen ve Harmeyer 2007). 

 

Seline ve Johein (2007), farklı gıdaların karnitin içeriklerini incelemiĢler ve 

hayvansal dokularda bitkisel dokulardan daha fazla miktarda karnitin bulunduğunu, 

en fazlada kanguru ve at kaslarında karnitinerastlandığını tespit etmiĢlerdir.   

 

1. 9.Karnitin’ in Lipit Metabolizmasına Etkileri 

 

Yağ asitlerinin azalmıĢ oksidasyonları (β-oksidasyon) ve lipogenezis sonucu 

vücutta trigliseritler birikir. Fruktoz zengin diyetle beslenen rat modellerinde bir 

yandan gliserol 3 fosfat öncül molekülleri ve trigliserit birikimi Ģekillenirken diğer 

yandan dalipoprotein lipaz aktivitesinin azalmasını izleyereklipit moleküllerinin 
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hidroliziyavaĢlar ve hiperlipidemiağırlaĢır. Keza fruktoz zengin diyetle beslenen 

ratlarda hepatosit HMGCoA redüktaz enzim aktivitesinin artıĢına bağlı olarak 

kolesterol seviyelerinin yükseldiği bildirilmiĢtir (Spence ve ark 1985). Ayrıca bu tarz 

beslenmeye bağlı Ģekillenen insülin rezistansında yağ asidi sentetaz ve asil CoA 

karboksilaz gibi lipogenik enzim aktivitelerinin artmasıyla hiperlipidemi 

Ģekillenir(Lee ve ark 1997).  

 

Eksojen karnitin birincil etki olarak yağ asitlerinin asilkarnitin türevleri 

halinde mitokondrilere taĢınmasını katalize ederek karaciğerde trigliserit sentezi için 

gerekli substrat olan yağ asidi miktarını azaltarak trigliserit sentezini baskılar. Bunun 

yanı sıra hiperlipidemi üzerindeki karnitin etkisi, aynı zamanda karnitinin glikoz 

kullanımına ve insülin etkinliğine etkisi ile devam eder. Glikoz kullanımını artırıcı 

etkisi piruvat dehidrogenaz aktivitesini artırıp intramitokondrial asetil-CoA/CoA 

oranının azalması ile iliĢkilidir (Ferrannini ve ark 1988).   

 

L-karnitin yağ asidi oksidasyonunu artırır (Laviano ve ark 1996),bunun 

sonucunda dolaĢımdakiyağ asidi ve trigliserit seviyeleri azalır (Iimura ve ark 1985, 

Winter ve ark 1995). 

 

L-karnitin ratlarda (Sidoriak ve Volgin 1996) ve menopoz sonrası dönemde 

bayanlarda (Lofgren ve ark 2005) lipit peroksidasyon düzeylerini sabittutarken, total 

lipit, fosfolipit, kolesterol,  düĢük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve çok düĢük 

yoğunluklu lipoprotein (VLDL)konsantrasyonlarını düĢürmüĢtür.  

 

AraĢtırmacılar karnitin ilavelerinin yaĢlı rat modellerinde trigliserit, serbest 

yağ asitleri ve kolesterol değerleri yanı sıra canlı ağırlıklarda da azalma sağladığı, 

ancak belirtilen etkilerin genç ratlarda yaĢlı hayvan gruplarında olduğu kadar belirgin 

olmadığını vurgulamıĢlardır. YaĢlı rat modellerindeilave karnitin aynı zamanda 

azalmıĢ olan doku karnitin düzeylerinin de normal düzeylerine ulaĢmasını ve 

antioksidan rezervlerin artıĢını sağlamıĢtır (Tanaka ve ark 2004).YaĢlı ratlarda ilave 

karnitin etkisiyle lipoprotein lipaz aktivitesine bağlı yağ asidi oksidasyonunun 

artarak hiperlipidemik etkinin azaldığı ve trigliserit ile LDL kolesterol düzeylerinin 

normal düzeylere yaklaĢtığı tespit edilmiĢ, kolesterol ester yıkılımının da karnitin 
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desteği ile arttığı ve hipokolesterolemik etkinin bu mekanizmaya dayalı gerçekleĢtiği 

belirtilmiĢtir (Tanaka ve ark 2004). 

 

Maccari ve ark (1987),L-karnitin uygulanan sıçanlarda plazma trigliserit, 

kolesterol, fosfolipidler, esterleĢmemiĢ yağ asidi ve LDLkonsantrasyonlarında 

azalma olduğunu bildirmiĢlerdir.EsterleĢmemiĢ serum yağ asidi konsantrasyonu 

karnitinden etkilenmemektedir (Carlson ve ark 2007).  

 

Mansour (2006), deneysel radyasyona (gamma radyasyon) maruz bırakarak 

oksidatif stres oluĢturduğu rat modellerinde; kontrol grubuna göre, trigliserit, 

kolesterol, LDL kolesterol düzeylerinde sırası ile %32, %66 ve %47 oranında 

belirgin (P<0,001) yükselme; karaciğer dokusu SOD, GSHPx ve GSH düzeylerinde 

ise yine sırası ile %33,3, 10,6 ve 36,6 oranlarında düĢme olduğunu belirlemiĢtir.  

Karaciğer MDA ve NO değerlerinin de %38 ve 70 oranında artıĢ gösterdiğini tespit 

etmiĢtir. Akciğer MDA ve NO değerlerinin ise %109 ve %164 gibi daha yüksek 

oranlarda artıĢ oluĢtuğunu belirten Mansour (2006), radyasyon uygulaması öncesinde 

5 gün art arda i.p. 250 mg/kg asetil L-karnitin (ALC) uygulamasının MDA ve NO 

değerlerinde %40 ve %67 düĢüĢ, SOD, GSHPx ve GSH değerlerinde ise % 34, % 66 

ve % 41 oranlarında artıĢ oluĢturduğunu saptamıĢtır. Rajasekar ve ark (2005), 

hiperlipidemik ratlarda L-karnitin takviyesinin VLDL-C ve VLDL-trigliseritlerin 

plazma düzeylerini azalttığını bildirmiĢlerdir. 

 

Yalçın ve ark (2007) da Japon bıldırcınlarında yaptıkları çalıĢmalarında;L-

karnitin ilavesinin performansı olumlu yönde etkilediğini, serum kolesterol ve 

trigliserit düzeylerini düĢürdüğünü gözlemlemiĢlerdir. Siegner ve ark (2010) ise lotus 

yaprağı ekstresi çözeltisinin ve L-karnitinin kombine bir Ģekilde tedavide 

kullanılmasını bunların tek tek kullanımı ile karĢılaĢtırdıklarında, trigliserit 

birikiminde önemli bir azalma sağladığınıbelirtmiĢlerdir. Aynı zamanda lipit 

depolanması ile ilgili farklı yolları uyararak obezite tedavisi ve korunmada iyi bir 

potansiyele sahip olduğunu bildirmiĢlerdir. Obez rat modellerinde yapılan 

araĢtırmada(Amin ve Nagy 2009) da, L-karnitin serum TG, VLDL, TK ve LDLde 

önemli düĢüĢler sağladığı ortaya konmuĢtur.Ayrıca obez farelerin iskelet kaslarında 

TK seviyesi L-karnitin etkisi ile belirgin oranda azalma göstermiĢtir (Rajasekar ve 
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Anuradha 2007).Elgazzar ve ark (2012), Yeni Zelanda tavĢanları ile yaptıkları 

çalıĢmalarında L-karnitin takviyesinin serum total kolesterol (TK), trigliserit (TG), 

LDL-C ve VLDL seviyelerinde belirgin bir azalmaya neden olduğunu 

göstermiĢleridir. 

 

Müller ve ark (2002), sağlıklı yetiĢkin bireylerde 10 gün süreli ilave karnitin 

verilmesinin serum L-karnitinkonsantrasyonlarını anlamlı olarak arttırdığını, serum 

glikoz, HbA1c, TG, TK, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol seviyelerinde ise 

değiĢikliğe neden olmadığını bildirmiĢlerdir.  

 

Yang ve ark (2012) gümüĢ levrek balıklarıyla yaptıkları çalıĢmada; balık 

yemlerinde takviye L-karnitinin büyüme geliĢtirilmesi konusunda olumlu etkileri 

ortaya konmuĢtur. Aynı çalıĢmada kas karnitin düzeylerinin arttığı, intraperitonel yağ 

oranının ve de tüm vücut lipit içeriğinin azaldığı belirtilmiĢtir. 

 

1. 10. Karbonhidrat Metabolizmasına Etkileri 

 

Mitokondri içerisinde asetil-CoA’nın azalması sonucu piruvat dehidrogenaz 

(PDH) kinaz aktivitesinde azalma ve buna bağlı olarak da piruvat dehidrogenazın 

daha aktif olması; sonuç olarak glikoz oksidasyonunu artırması beklenir. PDH kinaz, 

PDH enzim kompleksi içerisinde görevli 2 regülatorik enzimden biri olup, PDH 

aktivesini kontrol altında tutar. Asetil-CoA/CoA oranı ise enerjinin 

karbonhidratlardan ya da lipitlerden sağlanacağının belirleyicisi olarak iĢlev görür. 

Söz konusu oranda ki azalma PDH enzimini aktive ederken, peroksizomal asetil 

karnitin aracılığıyla malonil-KoA transferaz üretiminde artma ve son olarak da uzun 

zincirli yağ asitlerinin mitokondriyal matriks içine ulaĢmasının engellenmesi izler. 

Malonil CoA, CPT1 enziminin inhibitörüdür, yağ asidi oksidasyonunu kontrol 

altında tutar. AraĢtırıcılar (Broderick ve ark 1992), kalp kası mitokondrilerinde 

yaptıkları deneysel çalıĢmalarında; karnitinin, özellikle de propionil L-karnitin 

ilavelerinin, PDH enzimindeki inhibisyonunu yavaĢlattığını, bunu da karnitin etkisi 

ile mitokondri içerisine asetil gruplarının giriĢinin kolaylaĢtırılıp asetil karnitin 

oluĢumunun hızlandırılması ile gerçekleĢtirildiğini savunmuĢlardır. Bu Ģekilde, 

glikozun (piruvat) oksidasyonunun uyarılması ile aĢırı laktat birikiminin önüne 

geçilerek, dokuların laktik asit toksikasyonundan korunduğu savunulmuĢtur. 

AraĢtırmacılar (Broderick ve ark 1992, Calvani ve ark 2000), karnitinin sadece yağ 
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asidi oksidasyonunu uyarmasından öte kaslarda glikoz-yağ asidi oksidasyon 

dengesini oluĢturmada etkin olduklarını savunmaktadırlar. Karnitinin bu etkinliği de 

özellikle diyabet, açlık gibi enerji dengesi bozukluklarına neden olabilen Ģartlarda 

kendini göstermektedir (Cave ve ark 2008, González-Ortiz ve ark 2008). 

 

Bazı araĢtırma sonuçları; karnitin takviyesi ile yağ oksidasyonunun arttığını 

ve glikoz tüketiminin azaldığını göstermektedir (Bacurauve ark 2003, Stephens ve 

ark 2007). Buna karĢın diğer bazı çalıĢmalarda ise karnitin takviyesi ile glikoz ve 

laktat konsantrasyonları ile yağ ve karbonhidrat metabolizması üzerine hiçbir 

etkisinin olmadığı belirtilmektedir (Broad ve ark 2005, Eroğlu ve ark 2008). Bu 

verilere benzer Ģekilde Mojtaba ve ark (2012), heparin enjeksiyonu ve L-karnitin 

takviyesinin kombine edilerek uygulandığı bir denemede kan glikoz ve laktat 

konsantrasyonlarında herhangi bir değiĢikliğin oluĢmadığını ileri sürmüĢler, De 

Preter ve ark (2011) da karnitin ilavesinin bütirat oksidasyon oranında herhangi bir 

artıĢa neden olmadığını bildirmiĢlerdir. 

 

Sutton-Mcdowall ve ark (2012) karbonhidrat yokluğunda L-karnitinin erken 

sığır embriyo kültür ortamında, embriyo geliĢimine katkı sağladığını ifade 

etmiĢlerdir. Aynı makalede karbonhidrat varlığında ise L-karnitinin embriyo 

geliĢimine olumlu etkisinin daha fazla olduğu belirtilmiĢtir. 

 

Ġnsülin direncinin obez sıçanlarda araĢtırıldığı çalıĢmada (Cave ve ark 2008), 

karnitinin glikoz toleransı ve enerji harcamasını artırdığı belirtilmiĢ; González-Ortiz 

ve ark (2008) ise tip 2 diyabet hastalarında L-karnitin uygulamasının insülin 

duyarlılığını artırmada ve lipit profilini değiĢtirmede etkisinin olmadığını 

vurgulamıĢlardır. 

 

1. 11. Protein Metabolizmasına Etkileri 

 

Piruvat, yağ asitleri ve amino asitlerden elde edilen asetil-CoA,geri 

dönüĢebilirbir Ģekilde, iç zara bağlı mitokondrial matriks enzimi, karnitin 

asetiltransferaz (KAT)tarafından, karnitin varlığında asetilkarnitin ve KoA’ ya 

dönüĢtürülür. Bu iĢlem yağ asidi oksidasyonu ve trikarboksilik asit (TCA) 

döngüsünün devam etmesine olanak sağlar veserbest koenzimA’lar yenilenir. Asetil 

grupları; sterol, yağ asitleri ve keton cisimleri sentezine katılır (Kerner ve ark 2011). 
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L-karnitin tükenmesi sonucusadece lipit metabolizması değil aynı zamanda 

insülin-aracılı glikoz kullanımyolları, dallanmıĢ zincirli aminoasit katabolizmasının 

düzenlenmesi ve sonuçta tüm organizmanın protein dengesiolumsuz etkilenebilir 

(Hoppel 2003). 

 

1. 11. 1. DallanmıĢ Karbon Zincirine Sahip Aminoasit Metabolizmasındaki Rolü 

 

Karnitin; löysin, izolöysin, valin gibi dallanmıĢ aminoasitlerin oksidasyonunu 

uyarır. Mitokondriye dallı zincirli α-oksoasitlerin giriĢi arttığı zaman, 

hemendallanmıĢasil karnitinler oluĢmaktadır. Löysin, izolöysin ve valinin, 

dallanmıĢasil-karnitin yoluyla mitokondri ve peroksizom dıĢına taĢınması,bu 

aminoasitlerin katabolizmalarında oldukça önemlidir. Çünkü löysinin katabolizması 

sonucu oluĢan izovaleril–CoA’nın mitokondri dıĢına taĢınması karnitin yetmezliği 

halinde aksayacak ve izovaleril–CoA birikimi sonucu izovalerik asidemi gibi 

metabolik değiĢmeler ortaya çıkabilecektir (Bremer 1990, Hoppel 2003). 

 

1. 12. Karnitin ve Antioksidan Savunma 

 

Uzun yıllardan bu yana aldehidik lipit peroksidasyon ürünlerinin, hücre 

zarında iyon taĢıyıcı proteinlerinin bütünleĢmesini engellediği bilinmektedir. Örneğin 

koroner arterlerin oksijen radikallerinin etkisine maruz kalması sonucunda hücre zarı 

sodyum pompaları tahribata uğramaktadır (Elmoselhi ve ark 1994).  

 

Organizma içerisinde bulunan alfa tokoferol, askorbik asit ve L-karnitin güçlü 

antioksidan özellikteki bileĢiklerdir ve özellikle lipit peroksidasyonunu belirgin 

Ģekilde inhibe etmektedirler. Potansiyel antioksidan özelliklerinden dolayı bu 

yapıların oksidatif strese bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde faydalı olduğu 

bilinmektedir (Balercia ve ark 2005). 

 

Serbest oksijen radikalleri hücre ve dokularda birikerek birtakım hasarlar 

oluĢtururlar. Omega 3 yağ asitlerinin bu hasarları önlemede 2 metabolik yoldan etkili 

olduğu ileri sürülmektedir (Masters 1996, Özgöçmen ve ark 2000);Ġlk yol ω-3 yağ 

asitleri hücre içinde peroksizomlarda CAT düzeyini artırırlar ve hücre içinde serbest 

radikallere karĢı savunmada artıĢ Ģekillenir. Ġkinci metabolik yol ise ilave edilen ω-3 

yağ asitleri hücre zarlarındaki diğer PUFA ile yer değiĢtirirler ve zarları hasara 

uğratmak üzere etkili olabilecek olan süperoksit anyonları, hidrojen peroksit ve 
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hidroksil radikalleri ile savaĢırlar. Omega-3 yağ asitlerinin hücre zarlarını koruyucu 

bir diğer etkisinin de indirek yoldan gerçekleĢtiği belirtilmekte; ω-3 yağ asitlerinin 

etkisiyle önemli bir antioksidan olan vitamin E’ nin hücre zarı yapısına katılması 

teĢvik edilerek zardaki lipit peroksidasyon riskinin azaltılabileceği savunulmaktadır 

(Chautan ve ark 1990). 

 

Antioksidan savunmada etkili ögeler birbirlerinin etkilerini dengelemek üzere 

aktivite gösterirler. Örneğin, hipertansif ratlarda glutasyon peroksidaz (GPx) 

aktivitesinin azalması sonucu, hidrojen peroksit (H2O2)’in suya ve oksijene 

dönüĢümü gerilerken, katalaz (CAT) aktivitesi artar (Gómez-Amores ve ark 2006). 

Ancak araĢtırıcılar (Gómez-Amores ve ark 2006), propiyonil L-karnitin(PLC) 

ilaveleri sonucunda hipertansif rat modellerinde hem GPx hem de CAT 

aktivitelerinin H2O2’ leri detoksifiye etmek üzere birlikte artıĢ gösterdiklerini 

belirtmiĢlerdir. Aynı denek modellerinin normotansif ve hipertansif gruplarında lipit 

peroksidasyon oranları (TBARS) ile trigliserit ve kolesterol düzeylerinde belirgin 

azalmalar gözlenmiĢtir (Gómez-Amores ve ark 2006).  

 

Karnitinin etki mekanizmasının PLC’ deki karnitin parçacığının karnitin 

asiltranferaz tarafından aktive edilmesi ile gerçekleĢtiği (Di Lisa ve ark 1989) 

belirtilmiĢtir.Hiperlipidemik hayvan modellerinde katnitinin etkileri daha belirgin 

olarak ortaya çıkmaktadır (Spagnoli ve ark 1995). 

 

Askorbik asit düĢük konsantrasyonlarda demir ve bakır ile kombinasyon 

halinde reaksiyona girerek prooksidan olarak etkilidir. Yüksek konsantrasyonlarda 

ise antioksidan etki gösterir(Juliet Arockia Rani ve Panneerselvam 2001). 

 

Juliet Arockia Rani ve Panneerselvam (2001)’ a göre karnitin ilaveleri iki 

metabolik yoldan askorbik asit konsantrasyonunu artırır: 1. Rebouche ve Engel 

(1980) ile Kalaiselvi ve Panneerselvam (1998)’ ın da çalıĢmalarında destekledikleri 

gibi, askorbik asit karnitin sentezinin kofaktörlerinden biri olduğu için ilave karnitin 

organizmada askorbik asidin birikimini sağlar. 2. L-karnitin aynı zamanda bir Ģelator 

(Koudelová ve ark 1994, Rauchová ve ark 1998) olduğu için lipit peroksidasyonuna 

neden olabilecek demir iyonlarına karĢı askorbik asit yerine geçerek, askorbik asidin 

oksitlenmesini önler. L-karnitin ilaveleri ile glutasyon (GSH) ve askorbik asit 

konsantrasyonlarında ortaya çıkan artıĢlarla ratlarda vitamin E konsantrasyonunda da 
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dolaylı artıĢlar oluĢabilir(Juliet Arockia Rani ve Panneerselvam 2001).Bu 

fonksiyonlar özellikle demir bağımlı gerçekleĢen lipit peroksidasyonlarını (Haber 

Weiss reaksiyonu) önlemede karnitinin önemini ortaya koyar. Karnitin, bir 

antioksidan olarak hücresel hasarı önler, ATP üretimini sağlar (oksidatif 

fosforilasyon), hücrede protein sentezi ve diğer hücresel olayları aktive ederek 

protein sentezine bağlı olarak enzimleri aktive eder ve GPx, glutasyon redüktaz 

(GR), süperoksitdismutaz (SOD), CAT gibi enzimatik, GSH, askorbik asit, vitamin E 

gibi enzimatik olmayan antioksidanların aktivasyonlarını düzenler (Gómez-Amores 

ve ark 2006).  

 

Gómez-Amores ve ark (2006), spontan hipertensif Ģartlarda bulunan rat 

modellerinde normal Ģartlarda düĢük GSHPx aktivitesi ve buna bağlı olarak artan 

H2O2 seviyelerinin, organizmanın karĢılıklı antioksidan savunması gereğince CAT 

aktivitesini artırarak normal düzeyine düĢürürken, ratlara PLC (propionil L-karnitin) 

desteğinin verilmesini takiben GSHPx ve CAT aktivitelerinin birlikte artarak H2O2’ 

leri ortadan kaldırmada birlikte hareket ettiklerini belirtmiĢlerdir. AraĢtırıcılar 

(Gómez-Amores ve ark 2006), deneme grubunda TBARS düzeylerinin de PLC 

uygulamaları ile daha düĢük seviyelere gerilediğini bildirmiĢlerdir. 

 

Muthuswamy ve ark (2006), L-karnitin ve lipoik asidin tek ve kombine 

Ģekilde ilavelerinin yaĢlı ve genç rat gruplarında beyin dokusu GPx ve GR 

aktivitelerine etkileri yönünden karĢılaĢtırmıĢlar; söz konusu katkıların sinerjik etkili 

olarak yaĢlı rat gruplarında belirtilen antioksidan enzimlerde küçük fakat önemli 

artıĢlar gösterdiğini ancak aynı etkinin genç grupta gözlenmediğini belirtmiĢlerdir.  

 

Antioksidan etkinlikte L-karnitinin serbest Fe, Cu gibi metaller ile Ģelat 

yapma özellikleri önem taĢır. L- karnitin -OH ve karboksil grupları ile Fe
+2

’ yi bağlar 

(Gülçin 2006). 
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ġekil 1.5. Fe + iyonlarının karnitinle Ģelat oluĢturması (Gülçin 2006). 

 

BileĢimlerinde iki ya da daha fazla -OH, -SH, -COOH, -PO3H2, C=0, -NR2, -

S- ve -O- gibi fonksiyonel grup bulunduran bileĢikler metal Ģelasyon aktiviteleri 

yönünden etkindirler (Yuan ve ark2005).Gülçin (2006);L-karnitinin 30 µM Fe iyonu 

ile Ģelat oluĢturma oranının %98,9 olduğunu bildirmiĢtir. Alfa tokoferol, trolox ve 

EDTA’ nın 30 µg/mL’ nin Ģelat oluĢturma oranlarını sırası ile % 39,7, %35,8 ve % 

80,7 olarak bulmuĢtur.  

 

Kronik hiperlipidemide artan lipitkonsantrasyonuna bağlı olarak antioksidan 

savunma aktive olur, zamanla GSH ve vitamin B6 düzeyleri düĢer ve peroksidasyon 

hızı artar (Iwana ve Okada 1982, Niki ve ark 1984). Karnitin aynı zamanda tiyol 

(SH)gruplarının ve metiyoninin plazma ve dokularda birikimini sağlayarak bu 

antioksidanların etkisi ile normal hücre fonksiyonlarının sürdürülmesinde dolaylı 

etkiler sağlar (Khairallah ve Wolf 1985). Karnitin ayrıca düĢük moleküler ağırlıklı -

SH gruplarını (GSH, homosistein, sistein) ve lipitleri, peroksinitrit (ONOO-) 

oksidasyonuna karĢı koruyucu etki de gösterir (Kolodziejczyk ve ark 2011). 

 

Karnitin ilavelerinin aynı zamanda endojen karnitin sentezini dolaylı olarak 

aktive ettiği belirtilmektedir (Dayanandan ve ark 2001). AraĢtırıcılar karnitin 

uygulamalarının vitamin B6(PLP- pridoksal fosfat) sentezini uyararak β-hidroksi-N-

trimetillizin aldolaz aktivitesini artırdığını, sonucunda da β-hidroksi-N-trimetillizin’ 

in karnitin biyosentezinde önemli ön maddeler olan glisin ve 

trimetilaminobutiraldehite dönüĢümünün katalize edildiğini (Khairallah ve Wolf 

1985) ifade etmektedirler. Hiperlipidemide de azalan GSH ve vitamin B6düzeylerinin 
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karnitin biyosentezinin azalmasına bağlı olarak Ģekillendiği görüĢü bu hipotezi 

desteklemektedir (Iwana ve Okada 1982, Niki ve ark 1984). 

 

L-karnitin;hücre zar yapısı için gerekli fosfolipidlerin sentezini artırarak ve 

fosfolipidlerin yeniden asillenmesini sağlayarak, zar yapısı bütünlüğünün 

sağlanmasını ya da hasarlarının onarımını gerçekleĢtirir (Kashiwagi ve ark 2001). 

Gençlere oranla yaĢlı ratlardaki lipit peroksidasyonun artması ve antioksidan etkiye 

sahip olan SOD, GSH ve CAT enzimleri ile C ve E vitaminlerinin azalması; karnitin 

ilaveleri ile de artıĢ gösterebilmeleri bu görüĢü desteklemektedir (Schnackenberg ve 

Wilcox 2001, Gülçin 2006). 

 

Kızıltunç ve ark(1998), romatoid artritisli bireylerde karnitin düzeylerinin 

normal bireylere göre daha düĢük olduğunu;Çimen ve ark (2000), bu düĢüĢün doku 

hasarına bağlı olarak Ģekillendiği vurgulanmıĢlardır. Jaswal ve ark (2003) ise GSH 

konsantrasyonlarının da düĢtüğünübildirmiĢlerdir. Farklı hayvan modelleri ile 

yapılan çalıĢmalarla  (Dökmeci ve ark 2005, Sundaram ve Panneerselvam 2006) elde 

edilen sonuçlara destek olabilecek nitelikteki sonuçlar TaĢtekin ve ark (2007) 

tarafından da bulunmuĢtur. TaĢtekin ve ark (2007) deneysel olarak artritis 

oluĢturdukları ratlarda alfa lipoik asit ve karnitin ilavelerinin lipit peroksidasyonunu 

azaltırken, GSH düzeyi ile GSH-Px aktivitesini artırabildiğini; SOD aktivitelerini ise 

değiĢtirmediğini saptamıĢlardır. Yine aynı çalıĢmada plazma malondialdehit (MDA) 

düzeyleri ile karnitin konsantrasyonları arasında negatif korrelasyon 

belirlenmiĢlerdir.Karnitin ve lipoik asit ilavesini takiben ise bu negatif korrelasyonun 

plazma karnitin düzeyleri lehine dönüĢtüğünü belirlemiĢlerdir.   

 

Deneysel olarak kronik renal bozukluk oluĢturulan (ġener ve ark 2004) rat 

modellerinde de incelenen plazma ve doku (böbrek, kalp, aort, corpus cavernosum) 

MDA, GSH, SOD, GPx, CAT değerlerinin L-Karnitin ilavesi ile değiĢim gösterdiği, 

oksidatif stres (MDA-LPO) değerlerinde ise belirgin azalma bulunmuĢtur. Aynı 

çalıĢmada renal bozukluk oluĢturulmuĢ grupta artan oksidatif hasara bağlı olarak 

GSH kullanımının artıĢı ve sonuçta GSH değerlerinde düĢüĢ,  SOD ve CAT 

aktivitelerinde de benzer azalmalar gözlemlenmiĢtir. L-karnitin ilavelerinin söz 

konusu değerleri sağlıklı rat grupları ile karnitin ilaveli diğer grup değerlerine 

yaklaĢtırdığı tespit edilmiĢtir.  
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Kalaiselvi ve Pannerselvam (1998)’ a göre; ilave karnitin uygulamaları 

gençlere oranla yaĢlı ratlarda daha belirgin etkilerle ortaya çıkmakta; bunun en 

önemli nedeninin ise yaĢlılık dönemlerinde plazma ve doku karnitin 

konsantrasyonlarında endojen sentez yetersizliğine bağlı olarak geliĢen düĢüĢler 

olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle yaĢlı ratlarda gençlere oranla ilave karnitin 

emilimi, gereksinimin karĢılanması için daha hızlı geliĢir. Gençlerde karnitin 

konsantrasyonları normal Ģartlarda yeterli düzeylerde olduğundan yaĢlılara oranla 

emilimden çok, atılım daha hızlı geliĢmektedir (Kalaiselvi ve Pannerselvam 1998). 

Ġlerleyen yaĢ ile birlikte hücrede okside olmuĢ protein oranının dolayısı ile hücresel 

hasarın da artıĢ gösterdiği diğer bir bulgudur. Lambert ve ark (2009) genç ve yaĢlı 

ratlarda 21 gün süreli verdikleri L-karnitinin sadece yaĢlı rat gruplarında plazma ve 

doku karnitin düzeylerine etkili olduğunu, endojen karnitin sentezinin daha yüksek 

olduğunu düĢündükleri genç grupta ise ilave karnitin uygulamasının plazma doku 

karnitin konsantrasyonlarına etkili olmaktan uzak kaldığını vurgulamıĢlardır.   

 

Karnitin, protein oksidasyonunun klinik göstergesi olan protein karbonil 

(PCO) oranlarında da tıpkı lipit peroksidasyon göstergesi olan MDA (TBARS-LPO) 

da olduğu gibi belirgin artıĢlar oluĢturur (Youngman ve ark 1992, Çakatay ve ark 

2001). 

 

Bir antioksidan olan L-karnitin takviyesi ile oksidatif strese eĢlik eden bir 

artıĢ olmadan mitokondriyal fonksiyonda artıĢ ve genel metabolik aktivitede olumlu 

etkiler elde edilebilmiĢtir (Arrigoni-Martelli ve Caso 2001, Hagen ve ark 2002). 

Oksidatif stres boyunca artan hücre içi kalsiyum iyon konsantrasyonları ksantini 

okside ederek süperoksit anyonu (O2·)’ na dönüĢümünü katalize eden ksantin 

dehidrogenazın, ksantin oksidaza dönüĢümüne neden olur (Annunziato ve ark 2003). 

Bu etkiler özellikle yaĢlanma sürecinde daha fazla oksidatif strese maruz kalmaya da 

bağlı olarak SOD aktivitesinde belirgin azalmalara neden olabilmektedir. L-karnitin 

ve alfa lipoik asit ilavelerinin etkisi ile azalan SOD aktivitelerinin yeniden yükseliĢ 

gösterdiği tespit edilmiĢtir (Muthuswamy ve ark 2006 ). 

 

Glutasyon (GSH), GPx enziminin substratıdır ve bu fonksiyonda CAT 

enziminden daha aktiftir (Spector ve ark 1993).GSH düzeyindeki azalma sonucunda 

serbest radikal üretiminde zincirleme artıĢlar Ģekillenerek mitokondrial 
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bozukluklarve sonuçta negatif enerji dengesi Ģekillenir (Jurma ve ark 1997). 

AraĢtırıcılar GSH’ ın karnitin aktivitesini teĢvik ettiğini göstermiĢlerdir (Fariello ve 

ark 1988, Sushamakumari ve ark 1989). GSH, oksidatif stresin derecesini 

değerlendirmede kullanılabilen diğer önemli bir parametre olup, organizmada 

sıklıkla oluĢan ve serbest radikal olmadığı halde öncül madde olarak oldukça aktif 

olan; özellikle de OH· radikalinin ortaya çıkıĢını indükleyen H2O2’ in (Gülçin 2006) 

ortadan kaldırılmasında birincil derecede sorumlu olan bir antioksidandır. 

 

Katalaz, yeniden aktive olmak için indirgenmiĢ NADPH’ lara gereksinim 

duyan bir enzimdir. Karnitin etkisi ile CAT aktivitesinde gözlenen artıĢlar,  G6PD 

(glikoz 6 fosfat dehidrogenaz) etkisi ile HMP (hegsoz monofosfat) yolunda NADPH’ 

ların düzeyinin artmasına bağlıdır. Lipoik asit hücrelere glikoz giriĢini uyararak 

pentoz fosfat yolu ve oksidatif fosforilasyon hızını artırır. Buna bağlı olarakda 

özellikle GSH, CAT gibi antioksidanlarla kararsız yapıdaki oksidan maddelerin 

indirgenmesi için organizmada hazır bulunması gereken NADPH’ ların düzeyleri 

yükselir. Bu mekanizmaların aktive edilmesinde L- karnitin uygulamalarının lipoik 

asit ile de desteklendiği çalıĢmalara sıklıkla rastlanılmaktadır (Muthuswamy ve ark 

2006).  

 

AraĢtırmacılar (Muthuswamy ve ark 2006) artan yaĢ ile glikoz 6 fosfat 

dehidrogenaz (G6PD) enzim aktivitesinde düĢüĢ ve buna bağlı olarak hegzos mono 

fosfat (HMP) yolu ile üretilen (G6PD katalizörlüğünde) NADPH düzeylerinde de 

azalmaya iĢaret etmiĢler; yaĢlı rat modellerinde L-karnitin ilavesi ile artan CAT 

aktivitesi ile G6PD aktivasyonunun sağlandığı ve böylece NADPH düzeylerinde 

gerçekleĢen artıĢ sonunda CAT enzim rejenerasyonunun gerçekleĢtiği (Alvarez ve 

ark 1993) prensibini desteklemiĢlerdir. 

 

1. 13. Karnitin ve Egzersiz 

 

Son yıllarda egzersizin radikal üretimi ve antioksidan sisteme etkileri, 

üzerinde yoğun çalıĢmalar gerçekleĢtirilen bir alan olmuĢtur. Konu üzerindeki 

yoğunlaĢmanın altında yatan en önemli neden, yorucu (tükenme) egzersizlerde 

serbest radikallerin arttığının saptanmıĢ olmasıdır. Karnitin uygulamalarının 

sporcularda performans artırıcı etkileri yanında, özellikle yoğun egzersizlerde artan 
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radikal oluĢumuna bağlı olumsuz reaksiyon etkilerini azaltabileceği belirtilmektedir 

(Ho ve ark 2010, ġıktar ve ark 2011) 

 

Fiziksel aktivite ve egzersiz sırasında artan kas kontraksiyonları, enerji 

tüketimi ve metabolik aktiviteyi önemli ölçüde hızlandırmaktadır. Metabolik 

aktiviteye bağlı olarak kullanılan oksijen ve mitokondriyel elektron transport 

zincirinden elektron sızıntısı artmakta, sonuçta süperoksit, hidrojen peroksit ve 

hidroksil radikali baĢta olmak üzere birçok reaktif oksijen türü açığa çıkmaktadır. 

Organizmada, vücut ağırlığı, günlük alınan gıda ve kalori oranı arttıkça bu oksijen 

türlerinin açığa çıkma miktarı da artmaktadır ( Balcı ve ark 2011). Özellikle tükenme 

egzersizlerinin olumsuz etkilerinin belirtilen koĢullarda daha net ortaya çıktığı da 

belirtilmektedir. 

 

Egzersiz sırasında L-karnitin takviyesinin plazma glikoz düzeylerine herhangi 

bir etkisi ise gözlenmemiĢtir (Panjwani ve ark 2007, Mojtaba ve ark 2009).Özellikle 

tükenme egzersizlerini kapsayan çalıĢmalar için L-karnitinin oral kullanımına oranla 

intravenöz uygulamasının doğal olarak daha kısa sürede etki sağladığı ve bu nedenle 

tercih edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (ġıktar 2008).L-karnitininyorucu 

egzersizin tetiklediği MDA düzeylerini düĢürdüğü gösterilmiĢtir (ġıktar ve ark 

2011). L-karnitin tedavisiyle fiziksel aktivitede (ortalama hız ve kat edilen mesafe) 

artıĢ gözlemlenmiĢtir (Busquets ve ark 2012).  

 

Gültürk ve ark (2007) elde ettikleri bulgulara göre, karnitinin sıçanlarda 

yüzme egzersizine dayanıklılıksüresini artırdığını tespit etmiĢlerdir.AraĢtırmalar 

karnitin takviyesinin dayanıklılık performanslarında artıĢa ve egzersiz sonrası plazma 

laktat konsantrasyonunda azalmaya neden olduğunu ortaya koyarken (Karlic ve 

Lohninger 2003, Stephens ve ark 2007); Ho ve ark (2010) da genç insanlarda L-

karnitin takviyesinin egzersizdensonra dokulardaki kimyasal hasarı azalttığını ve kas 

dokusunun onarımsürecini kısalttığını ifade etmiĢlerdir. 

 

1. 14. Karnitin ve Ġmmun Sistem  

 

L-karnitin, dolaĢımdaki lenfositlerde yüksek oranlarda bulunur ve bu 

hücrelerin apoptozise uğramasını geciktirerek, mitojenik aktivitenin artmasına 

yardımcı olur(Deng ve ark 2006). Karadeniz ve ark (2008),düĢük enerjili yemlerle 
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beslenen broyler piliçlerine ekzojen olarak verilen karnitinin timus, dalak ve sekal 

tonsillerinde yangı hücrelerinin infiltrasyonunu azalttığını ileri sürmüĢlerdir.Öte 

yandan Janssens ve ark (2000) da yaptıkları çalıĢmadaL-karnitinin yetiĢkin diĢi 

güvercinlerdeIgG ve IgM antikor yanıtlarını artırarak immun sistemi düzenlediğini 

bildirmektedirler. 

 

1. 15. Karnitin ve Fertilite 

 

Ġnsan vücudu içinde; erkek üreme sisteminde, L-karnitin serbest ve en yüksek 

düzeyde epididimal sıvıda bulunur. L-karnitin sperm hücresi mekanizmasında önemli 

bir role sahiptir. Serbest ve asetillenmiĢ formu doğrudansperm metabolizmasını ve 

olgunlaĢma sürecini etkiler (Agarwal ve Said 2004, Ng ve ark 2004).Matalliotakis ve 

ark (2000) tarafından karnitinin yoğun olarak epididimisde bulunduğu, sperm 

metabolizmasında karnitinin asil karnitine dönüĢümünün önemli bir yer tuttuğu ve 

asil karnitinin normal spermatozoada karnitinden çok daha yüksek oranlarda 

bulunduğu tespit edilmiĢtir.   

 

Son zamanlarda bazı yayınlarda karnitin ve asetillenmiĢ formunun erkeklerde 

erektil fonksiyon bozukluğunda kullanılabilecek bir tedavi seçeneği olabileceği 

bildirilmiĢtir (Cavallini ve ark 2005). Ayrıca astenozoospermi bulunan 

hastalardakarnitin takviyesinin sperm kalitesini ve miktarını artırdığı 

bildirilmiĢtir(Lenzi ve ark 2003, Balercia ve ark 2005).Seminal karnitin 

konsantrasyonu; sperm sayısının yanı sıra sperm hareketliliği ve morfolojisi ile de 

pozitif iliĢkilidir (Zopfgen ve ark 2000, De Rosa ve ark 2005).Ġnfertil hastalarda ise 

seminal plazma total karnitin düzeyinin düĢük bulunması ve karnitin takviyesiyle 

üreme fonksiyonlarında geliĢmelerin saptanması (Matalliotakis ve ark 2000, Gürbüz 

ve ark 2003, Lenzi ve ark 2003), bu konudaki hipotezleri desteklemektedir. 

 

Ġnfertil erkeklerde L-Karnitinuygulamaları sonrası sperm konsantrasyonu ve 

hareketliliğinde (Kozink ve ark 2004, Jacyno ve ark 2007, Abd-Allah ve ark 2009, 

Yeste ve ark 2010), sperm miktarında (Moradi ve ark 2010) artıĢlar gözlenmiĢtir.L-

karnitin, yağ asidi metabolizmasınıdüzenleyerek sperm hareketliliğini arttırır 

(Dökmeci 2005). Aliabadi ve ark (2012) farelerde gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, 

L-karnitin ve l-asetil karnitin uygulamalarının sperm hareketliliği ve kromatin 

kalitesini artırdığını bildirmiĢlerdir.Banihani ve ark (2012)L-karnitinin sperm 
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canlılığı ve bazal DNA oksidasyonu önemli ölçüdeetkilemezken, in vitroinkübasyon 

ve santrifüj süresince sperm hareketliliğini artırdığını bildirmiĢlerdir. 

 

L-karnitin, radikal oksijen türleri (ROT)’ un üretimini azaltarak spontan 

gebelik oluĢumuna da dolaylı destek sağlayabilmektedir (Vicari ve Calogero 2001). 

 

1. 16. Karnitinin Ġnsan Hekimliğinde Kullanımı 

 

L-karnitinin, enerji metabolizmasındaki önemli görevi ve sağladığı 

faydalardan dolayı, insan sağlığı çalıĢmalarında ve hekimlikte son yıllarda yaygın 

olarak kullanılan alternatif bir tedavi ajanıdır. L-karnitin en çok yaĢlanmayı 

geciktirme (Kalaiselvi ve Panneerselvam 1998), hafızanın geliĢtirilmesi (özellikle 

Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklardan korunmada) (Hagen ve ark 2002,Traina 

ve ark 2008),kalp hastalıklarından korunma(Lopaschuk 2000),perifer damar 

hastalıkları(Brevetti ve ark 1999, Dayanandan ve ark 2001)ve kronik böbrek 

yetmezliği (Veselá ve ark2001,ġener ve ark 2004),hiperkolesterolemi (Sayed-Ahmed 

ve ark 2001), sinirsel rahatsızlıklar ve depresyon(Garzya ve ark 1990), 

hipertansiyontedavilerinde (Rajasekar ve ark 2007), dengeli beslenme, diyet, obezite 

ve diyabet tedavisi (Malone ve ark 1999, Stephens ve ark 2006),bağıĢıklık 

sisteminindesteklenmesinde (Thangasamy ve ark 2008),sperm olgunluğu ve 

hareketliliğini geliĢtirme (Moradi ve ark 2010)ile sporcu sağlığı ile ilgili konularda 

(Wȁtcher ve ark 2002) fonksiyonel ve tedaviye destek preparatları amacı ile kullanım 

alanı bulmaktadır.  

 

Bueno ve ark(2005) propiyonil-L-karnitin ve L-karnitinin hipertansiyonlu 

ratlarda endotel fonksiyon bozukluğunu kısmen giderebildiğini, hipertansiyona karĢı 

korunmada bu mekanizmanın etkinliğini tespit etmiĢlerdir.  

 

Miguel-Carrasco ve ark (2010) çalıĢmalarında L-karnitin ile tedavi edilen 

hipertansif sıçanlarda arteriyel kan basıncı ve kalp hızında azalmanın yanında kalp 

antioksidan enzimlerinde bir artıĢ gözlemlemiĢlerdir. Oyanagi ve ark(2011),  rat 

kalbinden izole edilmiĢ mitokondrilerde yüksek karnitin ilavelerinin (5 mM) yağ 

asitlerinin β-oksidasyonunu hızlandırarak mitokondriyal zar sabitliğine katkı 

sağlanabildiğini ileri sürmüĢlerdir.Ueland ve ark (2012) kalp yetmezliğinin 

patojenezinde karnitin metabolizmasının bozulmasının rolü olabileceğini ve bu 
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hastalardakarnitin türevlerinin tedavide prognostik bilgi verebileceğini ileri 

sürmüĢlerdir. 

 

Yapılan çalıĢmalarda L-karnitinin antikanserojenik ajanların toksik etkilerine 

karĢı oldukça etkili olduğu gösterilmiĢtir (Miguez ve ark 1998, Andrieu-Abadie ve 

ark 1999).L-karnitin, iskelet kası içinde proteolitik aktiviteyi hafifletebilir ve aynı 

zamanda canlılarda kanser vakalarında görülen kas erimesini ve beden zayıflığını da 

kısmen tolere edilebilir düzeyde tutabilir. (Busquets 2012). 

 

1. 16. 1. Karnitinin Veteriner Hekimlikte Kullanımı 

 

Vücut karnitininin % 20’ sini oluĢturan asilkarnitinin, yüksek verimli 

hayvanlarda fazla bulunması durumunda enerji açığından söz edilebilir. Çünkü 

asilkarnitin düzeyinin belirgin olarak artması genellikle lipolize bağlı olarak kanda 

karnitini bağlayabilecek serbest yağ asidi düzeyinin artması olarak yorumlanabilir, 

dolayısı ile artan lipoliz, enerji açığını ve artan lipit yıkımını ifade eder (Çitil 2002). 

Keza abomazum kaymalı, ketozisli ve retensiyo sekundinarumlu hayvanlarda klinik 

olarak ester karnitin seviyeleri normal hayvanlara oranla yüksektir. Bu tür klinik 

vakalarda karnitin (3g/gün) verilmesi ile serbest yağ asitlerinin oksidasyonu ve keton 

cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanımı artırmıĢ, kanda glikoz düzeyleri 

yükseltmiĢ ve ketozisli hayvanlarda özellikle erken evrede karnitin uygulamalarının 

tedavi edici etkisinin olabileceği vurgulanmıĢtır (Erfle ve ark 1971). 

 

Verim performansı açısından ekonomik önem arz eden süt ineği, yumurta 

tavuğu ve broylerlerde yapılan farklı çalıĢmalarda da günlük olarak uygulanan 

karnitinin; et, süt ve yumurta verim performanslarında belirgin artıĢlar sağladığı, bu 

hayvan türlerine özgü Ģekillenen ve metabolik olarak sık görülen bozuklukları 

engelleyerek metabolizmayı desteklediği belirtilmiĢtir (Newton ve Burtle 

1992,Harmeyer ve Schlumbohm 1997, Çitil 2002).Kanatlı yemlerindeki aflatoksin 

kontaminasyonundaiçme suyuna L-karnitin ilavesinin etkili bir koruma 

oluĢturabileceği de bildirilen(Çitil ve ark 2007) etkiler arasındadır. 

 

Ruminantlara ilave karnitin verilmesi ile trigliserit, kolesterol, üre, glikoz, T3 

ve T4 gibi enerji metabolizması göstergeleri olan biyokimyasal parametrelerde 

anlamlı pozitif değiĢimler saptanmıĢtır (Çitil ve ark2009).  
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Karnitinin sığır yetiĢtiriciliğinde karkas kalitesini geliĢtirebileceği ileri 

sürülmüĢtür (Greenwood ve ark2012).Sutton-McDowall ve ark (2012) isesığır 

embriyo üretimi sırasında uygulanan L-karnitinin,  in vivo ve in vitro embriyo 

üretimi arasındaki geliĢme farklılıklarının azaltılmasında etkili potansiyele sahip 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

Peripartum dönemdeki yağlı kuyruklu koyunlarda L-karnitinin enerji 

metabolizması üzerine etkisinin incelendiği çalıĢma (Pancarcı ve ark 2007) 

sonucunda; periparturient dönemde L-karnitin uygulamasının serum β-

hidroksibutirik asit (BHBA), trigliserit veglikoz konsantrasyonlarına etkisi 

olmaksızın, serbest yağ asidi konsantrasyonununda azalmaya neden 

olduğusaptanmıĢtır. 

 

Rabie ve ark (1997), enerji düzeyleri aynı ancak sırasıyla %18, %20 ve %22 

ham protein içeren rasyonlara L-karnitin ekledikleri çalıĢmalarında, ham protein 

düzeylerinden bağımsız olarak, L-karnitin eklenmesinin, broylerlerin canlı ağırlık 

artıĢı ve yemden faydalanma oranını büyük ölçüde artırdığı, abdominal yağ ağırlığını 

ise azalttığını tespit etmiĢlerdir. Iben ve Meinhart (1997) ise lizin ve metiyonin 

yönünden optimum ya da % 20 oranında eksik olan iki temel rasyona, 20 mg/kg 

dozda L-karnitin ekledikleri çalıĢmalarında; optimum düzeyde amino asit içeren 

gruptaki hayvanların canlı ağırlıklarını, esansiyel amino asitler yönünden yetersiz 

beslenenlere göre % 4,5 oranında daha yüksek bulmuĢlardır. Optimum düzeyde lizin, 

metiyonin ve L-karnitin içeren rasyonla beslenen broylerler, L-karnitin içermeyen 

yemle beslenen gruptaki hayvanlardan % 2,7 oranında daha yüksek canlı ağırlığa 

ulaĢmıĢlardır. Lizin ve metiyonin yönünden yetersiz ancak L-karnitin katkılırasyonla 

beslenen broylerler, L-karnitin katkısı yapılmayanlara göre % 3,02 oranında daha 

yüksek canlı ağırlığa sahip olmuĢlardır. 

 

Banji (1984) tahıl yönünden zengin rasyonla beslenen hayvanlarda, yemlere 

L-karnitin ilavesinin vücutta yağ birikimini azalttığı yönünde sonuçlar elde 

etmiĢtir.L-karnitineksikliğinde ise kaslarda yağ damlacıkları Ģeklinde yağ birikimi 

(miyolipidozis), kas zayıflığı, kalp kasında çabuk yorulma ve kas ağrısı durumlarının 

ortaya çıktığı belirtilmiĢtir (Fritz ve Arrigoni-Martelli 1993, Angelini ve Vergani 

1996).Özellikle metabolik strese maruz kalınması durumunda, ayrıca endojen 

karnitin sentezinin kısıtlı olduğu genç hayvanlarda ve enerji gereksinimi artmıĢ olan 
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yüksek performanslı hayvanlarda L-karnitingereksiniminin arttığı ifade edilmektedir 

(Snoswell ve Henderson 1980, Borum ve Bennett 1986, Jacobs 2002). 

 

Etlik piliç rasyonlarına L-karnitin eklenmesinin broylerlerin besi 

performanslarına etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen çalıĢmalardan farklı 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Dengeli rasyonlara L-karnitin ilave edilmesinin canlı ağırlık 

kazancını artırdığı (Rabie ve ark 1997)ve abdominal yağ oranını azalttığını (Rabie ve 

ark 1997, Buyse ve ark 2001) bildiren çalıĢmaların aksine, L-karnitinin canlı ağırlık, 

yemden yararlanma (Buyse ve ark 2001, Lien ve Horng 2001)ve abdominal yağ 

oranını etkilemediğine (Lien ve Horng 2001)dair ifadeler de yer almaktadır. 

 

1. 17. Esansiyel Yağ Asitleri ve Kimyasal Yapıları 

 

Linoleik, linolenik ve araşidonik asitler temel olarak gereksinim duyulan ve çoğu 

organizmalar için esansiyel olan yağ asitleridir. AraĢidonik asit (AA), desatüraz 

enzimi taĢıyan kedi gibi belirli türlerde linoleik asitten sentezlendiği için esansiyel 

değil, bu enzimi taĢımayan türlerde esansiyeldir. Linoleik ve linolenik asit değiĢik 

türlerde esansiyeldir (BaĢpınar ve Kurtoğlu 2003). 

 

Esansiyel yağ asitlerinde;  

Zincirdeki C atomlarının sayısı (zincir uzunluğu) ve zincirdeki çift bağ sayısı 

önem taĢır. 

Omega (ω) sayısı; terminal metil grubundan itibaren ilk çift bağ taĢıyan C 

atomunu tanımlar(BaĢpınar ve Kurtoğlu 2003). 
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Linoleik asit (18:2 ω 6) 
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CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 – CH = CH – CH2 – CH =  

 CH – CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH – CH2 – CH2 - CH2 - COOH 

AraĢidonik asit (20:4 ω 6) 

 

Esansiyel olan linoleik asit (18:2 ω-6) ve linolenik asitler (18:3 ω-3) 

bitkilerde sentezlenebilen fakat hayvansal organizmalarca sentezlenemeyen yağ 

asitleridir. Hayvansal organizmalarda C 3-4 ve 6-7 arasındaki çift bağlar 

sentezlenemediğinden ω-3 ve  ω-6 serisi tüm yağ asitleri esansiyel nitelik taĢırlar. 

Oysa ω-7, ω-9 gibi yağ asitleri, kendi ω orijinine uyan yağ asitlerinden 

sentezlenebilirler. Örneğin; ω-7 serisi palmitoleik asitten (16:1 ω-7), ω-9 serisi de 

oleik asitten (18:1 ω-9) endojen olarak sentezlenebilmektedir. Ayrıca sözü edilen bu 

yağ asitleri, hayvansal organizmalarda ω serisi aynı olmak üzere, zincir uzama 

reaksiyonları ile diğer bileĢiklere dönüĢtürülebilirler. Örneğin, linoleik asit (18:2 ω-

6) araĢidonik aside (20:4 ω-6); linolenik asit ise (18:3 ω-3) eikosapentaenoik asit  

(EPA, 20:5 ω-3) ve dokosahekzenoik aside (DHA, 22:6 ω-3) dönüĢebilmektedir 

(McDowell 2000, BaĢpınar ve Kurtoğlu 2003). 

 

Esansiyel yağ asitleri omega 6 (konjuge linoleik-KLA, gamma linolenik asit, 

dihomo-gamma linolenik asit, araşidonik asit) ve omega 3 yağ asitlerini 

(Eikosapentaenoik asit-EPA ve Dokosaheksaenoik asit-DHA) içermektedir. 

Esansiyel yağ asitleri biyolojik hücre zarlarının asıl yapısal bileşenleri olup sağlıklı 

hücre fonksiyonları için hem omega-6,  hem de omega-3 yağ asitlerinin dengeli bir 

şekilde tüketmek gerekmektedir (Simopoulus 1991).  

 

Değerli bir omega-3 kaynağı olan balıkyağı, ilk kez Dr. Samuel Kay 

tarafından romatizmal ağrılar ve kemik hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Eski 

yıllardan beri balık yağının gut, verem, bronşit, kronik cilt hastalıkları ve raşitizm 

gibi hastalıkların iyileşmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Balık yağının en zengin 

A ve D vitaminleri kaynağı olduğu anlaşıldıktan sonra bu konuda araştırmalar 

hızlanmıştır. Örneğin Grönland Eskimoları’ nın aşırı hayvansal yağ tükettikleri halde 

kan kolesterol düzeylerinin düşüklüğünün,koroner kalp hastalıklarının, kanser ve 

romatoit artrit oranının azlığınınözellikle yağlı balıklarla beslenme alışkanlıklarına 

bağlı olduğu belirtilmiştir (Harris 2004). 
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Omega-3 yağ asidi,  EPA’ nın ön maddesidir ve EPA antitrombotik etkiye 

sahiptir (Zyriax ve Windler 2000, Harris 2004). Yağ asitlerinden alfa linolenik asit, 

EPA ve DHA en fazla balık yağında bulunur (Kitessa ve ark 2003). Metabolik ve 

fonksiyonel açıdan farklılık gösteren Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri canlı 

vücudunda birbirine dönüştürülemezler. Bunların vücuttaki dengesi büyüme ve 

gelişmede önem arz etmektedir.  

 

Omega-3 yağ asitleri, serbest radikalleri temizlemesinin yanı sıra 

oluĢumlarını da engelleyebilir. Yapılan bir araĢtırmada (Baydas ve ark 2002) balık 

yağının, organizmada hidrojen peroksit oluĢumunu hızlandıran ve kardiovasküler 

hastalıklara zemin hazırlayan önemli bir faktör olarak bilinen homosistein 

düzeylerini azalttığı (%20) ve dolaylı olarak serbest radikal oluĢumunu önlediği 

bildirilmiĢtir. Balık yağının bu etkisi intraselüler metiyonin metabolizmasını 

düzenleyici etkisine bağlanmıĢtır. Zira bu metabolik yolda oluĢan defektler plazma 

homosistein düzeylerinin yükselmesine neden olmaktadır (Olszewski ve ark 1993, 

Baydas ve ark 2002). 

 

Balk ve ark (2006), balık yağı ile total kolesterol değerlerinde fark elde 

edemezken, trigliserit, HDL ve LDL kolesterol değerlerinde önemli (P<0,001) 

değiĢim izlemiĢlerdir. Keza aynı araĢtırmacılar balık yağının, yüksek trigliserit 

değerlerinde daha belirgin düĢürücü etkisinin olabildiğini belirtmiĢlerdir. Örneğin, 

294 mg/dl baĢlangıç trigliserit değerindeki insanda, her gram düzeyindeki ilave balık 

yağının trigliserit değerinde 19 mg/dl lik düĢüĢ sağlarken, 60 mg/dl trigliserit 

düzeyinde ise yine aynı düzey balık yağının her gramına karĢılık trigliseritte sadece 2 

mg/dl lik düĢüĢler gerçekleĢtiğini vurgulamaktadırlar. HDL düzeylerinde de, 

trigliserite göre daha küçük olmakla birlikte net yükselmeler olduğu aynı araĢtırıcılar 

tarafından bildirilmiĢtir. 

 

1. 18. Konjuge linoleik asit  

 

Konjuge linoleik asit (KLA),  insan ve hayvanlar için esansiyel bir yağ asidi 

olan linoleik asidin, pozisyonel ve yapısal olarak bir veya birden fazla konjuge çift 

bağa sahip olan izomer grupları için kullanılan bir terimdir (Naguib 2002, Akalın ve 

Tokusoğlu 2003, Aydın ve Özsan 2003).  
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Bitkilerdeki KLA oluşumu ısı etkisi altında (Ha ve ark 1987), et ve sütteki 

KLA oluşumu ise rumendeki uzun zincirli yağ asitlerinin mikrobiyel enzimatik 

reaksiyonların (Gurr 1987) etkisi altında gerçekleşir. KLA, 8 geometrik izomerden 

oluşmakla birlikte en yaygın olarak hayvansal dokularda bulunan izomerlerinin cis-9, 

trans-11 ve trans-10, cis-12 KLA olduğu ve şimdiye kadar bu ikisinin biyolojik 

özellikler taşıdığı bildirilmektedir (Sporn 1996). Rumende meydana gelen 

indirgenme reaksiyonlarında linoleik asit önce cis-9, trans-11 izomerlerine, daha 

sonra vaksenik aside (C:18.1 trans-11) ve sonunda stearik aside (C18:0) 

dönüştürülmektedir. (Bauman ve ark 1999, Bauman 2002, Kay ve ark 2002).  

 

Rasyonda bulunan KLA’nın en yaygın izomeri cis-9, trans -11 izomeridir. Süt 

ürünlerinin KLA içeriği her gram yağ için yaklaşık olarak 3 ile 9 mg arasında 

değiştiği ve total KLA’nın %70-90’ı ise cis-9, trans-11 izomerinden oluştuğu 

bildirilmektedir (Chin ve ark 1992, Chouinard ve ark 1998). Bu nedenle ruminantlar 

ve bu hayvanların ürünleri KLA bakımından en zengin kaynakları oluşturmaktadır 

(Cook ve ark 1993,  Pariza ve ark 1999). Ruminantlardan elde edilen etteki KLA, 

tamamıyla rumen biyohidrojenizasyonundan kaçan KLA’ dır ya da steroil CoA 

redüktaz enziminin emilen vaksenik asit üzerine etkimesi sonucu (cis-9, trans-11 

KLA) oluşmaktadır (Griinari ve ark 2000). Ruminantlarda yemlerle alınan doymamış 

yağ asitleri rumendeki bakteriler vasıtasıyla hidrojenizasyonla doyurulmakta, 

dolayısıyla süt yağı ve et yağlarında cis ve trans yağ asidi izomerleri görülmektedir. 

Ruminantların dokularında %4-11 oranında trans formda yağ asitleri 

bulunabilmektedir (Aydın ve Özsan 2003).  

 

İnsan vücudu KLA üretemediğinden günlük ihtiyacını tükettiği sığır ve koyun 

eti ile süt ürünlerinden sağlayabilir. Et ve sütteki KLA miktarı hayvanlara verilen 

rasyona göre değişiklik göstermektedir. Yıllarca daha fazla süt üretmek ve daha fazla 

canlı ağırlık kazanmak için hayvanları çayır meralarda otlatmak yerine yoğun 

yemlerden kurulu rasyonların verilmesi hem et hem de sütteki KLA düzeyinin 

gittikçe azalma eğilimi göstermesine neden olmuştur. Sığır sütünün konjuge linoleik 

asit içeriği üzerine rasyonun etkisinin belirlendiği bir çalışmada (Dhiman ve ark 

1995); sığırlar üç deneme grubuna ayrılmıştır. Birinci gruptaki sığırların toplam 

ihtiyaçları tamamen çayır ve meralardan karşılanırken ikinci grubun 1/3, üçüncü 

grubun ise 2/3 ihtiyacı çayır ve meralardan karşılanmış, kalan ihtiyaçlar 
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konsantreyemlerle giderilmiştir. Tümüyle çayır ve meralarda otlayan hayvanlardan 

elde edilen sütün KLA ve total doymamış yağ asidi içeriğinin daha yüksek olduğu ve 

dolayısıyla süt ve tereyağında bulunan KLA miktarının rasyonla alınan linoleik asitle 

pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir.  

 

Omega-3 (ω-3) yağ asitleri α-linolenik asit (LNA), ω-6 yağ asitleri ise 

linoleik asit (LA) ile temsil edilmekte ve karaciğerde LA araşidonik aside (ARA), 

LNA ise EPA ve DHA’ ya metabolize edilmektedir (Rose ve Connolly 1999). ω-3 

yağ asitleri diyetle alındığı zaman ARA ile yarışarak hücre zarı fosfolipitlerinin 

içerisine girmekte ve böylece yangı yapıcı eikozanoit sentezi için kullanılabilecek 

olan ARA miktarı azalmaktadır (Calder 2003). Serbest radikaller, molekülleri hasara 

uğratarak yaşlanma, kanser ve arteriyoskleroz oluşumunu hızlandırmaktadır (Öz ve 

Kurtoğlu 2003). ω-6 yağ asitlerine göre ω-3 yağ asitleri, atmosfer havası koşullarında 

otooksidasyona daha duyarlı olmasına rağmen, bu tür hastalıkların oluşumunu 

baskılamaktadır.  

 

1. 19. Omega Yağ Asitlerinin Metabolik Etkileri 

 

Halk arasında "balıkyağı" olarak bilinen omega-3 ile bitkisel yağlarda 

bulunan omega-6 yağ asitleri döllenme anından baĢlayarak fötal dönemden itibaren 

yaĢam boyunca vücudumuzdaki doku hücrelerinin önemli yapı taĢlarını oluĢtururlar 

(Thomas ve ark 2004). Çoklu doymamıĢ yağ asitleri, biyolojik zarların temel yapı 

taĢları olan fosfolipitlerin bileĢenlerindendir. Esansiyel yağ asitleri yetersizliğinde ise 

bu yağ asitlerinin yerini oleik asitten sentezlenen eikosatrienoik asit (20:3 ω-9) alır 

ve hücre zar yapısı ile fonksiyonları üzerine olumsuz etkiler oluĢturur. Bu zararlı 

etkiler, özellikle mitokondrilerde ve mitokondriye spesifik hücresel fonksiyonlarda 

(oksidatif fosforilasyon gibi) kendini gösterir (BaĢpınar ve Kurtoğlu 2003). 

 

Prostaglandinler; kan pıhtılaĢması, böbreklerden su atılımının ayarlanması, 

böbrek kan akıĢı, reprodüksiyon, gastrointestinal motilite, endokrin fonksiyon, 

immun fonksiyon ve nöro-transmitterlerin salınımı gibi pek çok metabolik 

fonksiyonda görev alır. Adı geçen bu hormon üç farklı kaynaktan sentezlenebilir. 1. 

seri prostaglandinler di-homo γ- linolenik asitten (DHGL) (20: 3 ω-6); 2. serisi 
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araĢidonik asitten ve 3. seri prostaglandinler ise linolenik asitten  (20:5 ω-3) 

sentezlenirler.  Linolenik asitten türeyen ω-3 metabolitleri EPA (20:5 ω-3) ve DHA 

(22:6 ω-3)’ nın trigliserit ve kolesterol düĢürücü etkileri özellikle ratlar üzerinde 

yapılan araĢtırmalarla kesinlik kazanmıĢtır. Bu etki omega-6 metabolitlerinden daha 

belirgindir (BaĢpınar ve Kurtoğlu 2003). AĢağıdaki Ģekilde bu dönüĢümler Ģematik 

olarak gösterilmiĢtir: 

 

 

 

ġekil 1.6. Omega yağ asitleri metabolizması. 
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1. 20. Karnitin ve esansiyel yağ asitleri iliĢkisi 

 

Konjuge linoleik asit (KLA) ve L-karnitin, bulundukları besinsel kaynaklar 

da dahil olmak üzere birçok ortak özelliğe sahiptir. Her iki yapı da et, et ürünleri ve 

sütte yoğun konsantrasyonlarda bulunur. Organizma içerisinde ise lipit 

metabolizmasında sinerjik etki gösterirler. L-karnitinin lipit metabolizmasında 

açıklanan metabolik etkilerine ilaveten KLA de benzer Ģekilde yağ asitlerinin enerji 

amaçlı kullanımlarını artırırlar. Bu etkilerinin prensibi ise KLA’ nın karnitin 

palmitoil transferaz (CPT) aktivitesini artırması esasına dayandırılmaktadır (Li ve ark 

2007). Ayrıca KLA’ nın lipoprotein lipaz enzim aktivitesini azaltarak adipositlere 

lipit giriĢini azalttığı, diğer bir deyiĢle yağ asidi mobilizasyonunu artırarak enerji 

eldesi yönünde kullanıma sevk ettiği bildirilmektedir (Kurban ve Mehmetoğlu2006).  

 

Li ve ark (2007) bu mekanizmalardan hareketle L-karnitinin ve KLA’ nın 

etkilerini birleĢtirerek, etki potansiyelini artırmayı hedeflemiĢler ve bu amaçla KLA’ 

nın L-karnitin ilavesi ile esterleĢmenin yapılabileceğini bildirmiĢlerdir. Li ve ark 

(2007)’ nın belirttiklerine göre; lipaz katalizörlüğünde, yağ asitlerinin, Ģekerler, 

fosfolipidler, mentol ve vitamin C gibi bileĢiklerle esterleĢmesini inceleyen 

çalıĢmalara karĢın, L-karnitin ile esterleĢme konusunu inceleyen pek az çalıĢma 

mevcuttur (Gao ve ark 1999, Song ve ark 2006). 

 

C17H31-COOH + (CH3)3N
+
CH2CHCH2COO

- 
    -H2O(CH3)3N

+
CH2CHCH2COOOH 

 

    OHOOC-C17H31 

ġekil 1.7. Lipaz ile katalize edilen, KLA’ nın karnitinle esterleĢme reaksiyonu (Li ve 

ark 2007). 

 

ÇalıĢmada, rasyonlarına uzun zincirli farklı yağ asitleri içeren balık yağı ilave 

edilmiĢ Sprague Dawley erkek ratlarda 300 mg/kg/gün miktarında 30 gün süreli L-

karnitin uygulamalarının plazma L- karnitin, lipit hidroperoksit (LPO), antioksidan 

enzimler (SOD, CAT) ile GSH, trigliserit, kolesterol seviyeleri, yağ asitleri profili ile 

karaciğer ve kas dokusu SOD, CAT, GSH düzeylerine ve canlı ağırlığa etkileri 

incelenmiĢ, elde edilen tüm değerler, arınma dönemi olarak adlandırılan ve karnitin 

uygulamasının sonlandırıldığı ikinci 30 günlük dönem değerleri ile karĢılaĢtırılarak, 

karnitinin grup ve dönemler arası etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  



35 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Materyal  

 

2.1.1.Hayvan Materyali  

 

Bu çalıĢmada, BaĢkent Üniversitesi (Ankara) Deney Hayvanları Üretim ve 

AraĢtırma Merkezinden sağlanan 72 adet 5-6 aylık yaĢta, canlı ağırlıkları birbirine 

yakın (ortalama 240g) Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanıldı. Deneysel 

uygulamalar Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları biriminde 

gerçekleĢtirilmiĢ olup, çalıĢma protokolü Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu (SÜVFDHYEK) tarafından onaylanmıĢtır 

(13.01.2010 tarih ve 2010/01 sayılı karar). 

 

2.1.2. Yem Materyali 
 

AraĢtırmada hayvanların besin madde, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını 

karĢılayan standart rat pelet yemi (Kırıkkale Yem A.ġ) kullanıldı. Ġlgili firmadan 

temin edilen bu yeme, yağ asidi içerikleri Çizelge 2.1 ve 2.2’ de belirtilen balık yağı 

(Menhaden fish oil- SigmaF-8020)’ ndan %1 ve %5 oranlarında ilave edildi. 

 

Çizelge 2.1. Denemede kullanılan balık yağının yağ asidi içeriği* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*www.sigma-aldrich.com. 

Yağ asidi Oran % 

14:0 Miristik asit 6-9 

16:0 Palmitik asit 15-20 

16:1 Palmitoleik asit 9-14 

18:0 Stearik asit 3-4 

18:1 Oleik asit 5-12 

18:2 Linoleik asit <3 

18:3 Linolenik asit <3 

18:4 Oktadekatetraenoik asit 2-4 

20:4 AraĢidonik asit <3 

20:5 Eikosapentaenoik asit 
(EPA) 

10-15 

22:6 Dokosahekzaenoik asit 
(DHA) 

8-15 
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Çizelge 2.2.Denemede kullanılan balık yağının yağ asidi içeriği ve elde edilen 

kromatogram.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** HKARA-20 METODU’ na göre (Gökçe 2010). 

(Analizler S.Ü. Fen Fak. Kimya Bölümünde gerçekleĢtirilmiĢtir) 
 

 

Yağ asidi Oran 
% 

16:0 Palmitik asit 20 

16:1 Palmitoleik asit 14 

18:0 Stearik asit 3 

18:1 Oleik asit (trans) 1 

18:1 Oleik asit (cis) 5.6 

18:2 Linoleik asit (trans) 0,97 

18:2 Linoleik asit (cis) 1,23 

18:3 Linolenik asit - 

20:0AraĢidik asit 2,17 

20:1Gadoleik asit (cis) 0,75 

20:4 AraĢidonik asit 1,4 

20:5 Eikosapentaenoik asit (EPA) 17 

22:6 Dokosahekzaenoik asit (DHA) 8 

24:1 Nervonik asit 0,73 



37 

 

2.2. Yöntem 

 

2.2.1. Deneme Düzeni ve Uygulamalar 

 

Ratların deneme düzenine adaptasyonlarını sağlamak amacı ile ilk 10 gün 

alıĢma dönemi olarak düzenlendi. Bu dönemi takiben ratlar deneme baĢlangıcında 

tartılarak canlı ağırlıkları kaydedildi. Ġlk gün kan değerlerinin tespiti için 8 adet rattan 

yüzeysel anestezi ile kuyruk venası kanları alındı. Ratlar canlı ağırlıkları 

olabildiğince homojen, 6 ayrı grup halinde deneme süresince polietilen rat 

kafeslerinde 22 ± 1°C’lik oda sıcaklığında tutuldular. Deney süresince standart pelet 

yeme ve içme suyuna sınırsız ulaĢımları (ad libitum)sağlandı. Suluk ve altlık 

temizlikleri ise haftalık olarak gerçekleĢtirildi.  

 

 
 
Resim2.1.Denemede oluĢturulan polietilen kafes içindeki bir grup rat. 

 

AraĢtırmadaratlarıngruplara göre dağılımı Çizelge2.1’ de ve bu gruplara ilave 

edilen katkı maddelerinin düzeyleri Çizelge 2.2’ de görülmektedir. 

 

ÇalıĢmada kontrol (1.grup), %1 balık yağı (2. grup), %5 balık yağı (3. grup), 

L-karnitin (4. grup) L-karnitin + %1 balık yağı (5. grup), L-karnitin + % 5 balık yağı 

(6.grup) grupları oluĢturuldu.  

 

Denemede kullanılan balık yağı (Menhaden fish oil, Sigma F-8020) pelet 

haldeki yeme,bütünlüğü bozulmaksızın iyice absorbe olması sağlanarak azar azar 

eklenmiĢ ve homojen olarak dağılması sağlanmıĢtır. Ratlara verilen bu yemler 
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oksidasyonun en aza indirilmesi amacıyla ikiĢer gün ara ile hazırlanmıĢ ve ıĢık 

geçirmeyen siyah poĢetlerde +4 ºC de depolanmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın ilk 30 gününde (deneme dönemi) 4, 5. ve 6. gruplarda, belirtilen 

L-karnitin(Sigma C0283) (Çizelge 2.3 ve 2.4) serum fizyolojik içerisinde stok 

solüsyon hazırlanarak ilgili gruplarda (4.5. ve 6. gruplar) her bir rata 300 mg/kg/gün 

dozunda intraperitonal olarak günlük ve 30 gün süreli uygulandı. Belirtilenlerin 

dıĢındaki diğer 3 gruba ise aynı uygulama intraperitonal serum fizyolojik 

enjeksiyonu Ģeklinde gerçekleĢtirildi. 

 

Çizelge2.3. ÇalıĢmada oluĢturulan grupların dağılımı. 

 
Grup Gruplar 

1. Grup Kontrol 

2. Grup %1 Balık yağı 

3. Grup %5 Balık yağı 

4. Grup Karnitin 

5. Grup Karnitin + %1 Balık yağı 

6. Grup Karnitin + %5 Balık yağı 

 

Çizelge2.4. Deneme gruplarına uygulanan katkı düzeyleri. 
 

Gruplar/Katkılar 1.Kontrol 

2. Balık 

yağı     

(%1) 

3.Balık 

yağı     

(%5) 

4.Karnitin 

5.Karnitin 

+ 

%1 Balık 

yağı 

6.Karnitin 

+ 

%5 Balık 

yağı 

Serum 

Fizyolojik 
+ + +    

Balık Yağı 

 %1 %5  %1 

 

%5 

 

Karnitin 

(300 mg/kg /gün) 
   + + + 

 

Denemenin ilk 30 günü sonunda karnitin enjeksiyonları sonlandırılarak 

deneme ortası canlı ağırlık tartımları gerçekleĢtirildi. Kan alımı öncesi 12 saat aç 

bırakılan her bir gruptaki 12 ratın 6 adedindenPental Sodyum anestezisi(enjektabl 

flakon, Ġ.E. Ulagay, TÜRKĠYE) ile iĢlem boyunca solunumları spontan olarak devam 

edecek Ģekilde uyutularak intrakardiyak yöntem ile heparinize tüplere kanları 

alındı.Kan alımını takiben ölmeyen hayvanlara ötenazi yapıldı; iskelet kası ve 
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karaciğerdoku örnekleri tüm hayvanlardan mümkün olduğunca homojen bölgelerden 

ve bağ dokudan arınmıĢ örnekler halinde ortalama bir büyüklükte alınarak fosfat 

tamponu içerisine konuldu ve süratle-80 
0
C derin dondurucuya yerleĢtirildi. Kalan 

ratlara30 gün süren karnitin ilavesiz arınma periyodu uygulandı. Deneme sonunda 

kalan toplam 36 rattan kan ve doku alımı aynı yöntemlerle gerçekleĢtirildi. 

 

 
 

 Resim 2.2. Anestezi etkisindeki rattan intrakardiyak kan alımı. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.3. Rat iç organlarının çıkarılması. 

 

Denemenin 1.,30. ve 60. günlerinde heparinli tüplere alınan kan örnekleri 

2500 rpm’de +4 
0
C de 15 dakika santrifüj edildi. Elde edilenplazmalar,analizleri 

yapılıncaya kadar -80 
0
C de saklandı. 
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2.2.2. Doku Homojenizasyonları 

 

Analiz dönemine kadar  -80 
0
C’ de depolanan doku örnekleri içlerinde 

bulundukları fosfat tamponu ile birlikte doku homojenizatöründe (Sartorius AG 

37070 Götttingen Germany) karaciğer dokuları için 1500 rpm devirde 2 dakika, kas 

dokuları için 1500 rpm devirde 5 dakika kuru buz içerisinde mekanik olarak 

homojenize edildiler. Elde edilen homojenat süspansiyonları  +4 
0
C de 6000 rpm 

devir ile 30 dk süreli santrifüj edilerek (Universal 320 R Hettich Germany) 

süpernatantlar elde edildi. 

 

2.2.3. Analizler 

 

AraĢtırmanın 1., 30. ve 60. günlerinde alınan kan örneklerinden elde edilen 

plazmalarda trigliserit, kolesterol analizleri Spinreact (Santa Coloma 7E 17176 

Spain);L-karnitinanalizi Biovision (K642 CA 94043 USA); plazma LPO ile plazma 

ve doku CAT, SOD ve GSH değerleri Cayman (Chemical Company 1180 E. 

Ellsworth Rd. Ann Arbor, MI 48108) test kitleri kullanılarak spektrofotometrik 

yöntemle mikroplate okuyucuda (Biotek ELx800 USA) gerçekleĢtirildi.  

 

2.2.3.1. Karnitin analizi 

 

Karnitin analizleri plazmada serbest karnitin olarak Biovision (K-642) kit 

yardımı ile spektrofotometrik yöntemle gerçekleĢtirilmiĢ, absorbanslar plate 

okuyucuda570 nm’ de okunarak değerler belirlenmiĢtir.  

 

2.2.3.2. LPO analizi 

 

Lipit peroksidasyonunun belirlenmesinde geleneksel olarak günümüze kadar 

çoklu doymamıĢ yağ asitleri (PUFA)’ nın oksidasyon ürünleri olan MDA ve 4-

hidroksinonenal (4-HNE) gibi aldehitlerin ölçümü esas alınmakta idi. MDAve benzer 

aldehitlerin oldukça dayanıksız olmaları, reaksiyonlar esnasında değiĢik geçiĢ metal 

iyonlarına göre farklı reaksiyon vermeleri gibi nedenlerle güvenilir sonuçlar 

alınmamaktadır. Örneğin kolesterol ve oleik asit gibi hücresel lipitlerden Ģekillenen 

hidroperoksitlerin yıkılımları ile MDA ve 4-HNE gibi ürünler Ģekillenmez, buna 

bağlı olarak MDA ölçümleri beklenenin altında sonuçlar verebilirken, kan 

pıhtılaĢması (trombokzansentaz aktivitesi) ve trombosit aktivitesi esnasında bile 

ng/ml düzeylerinde Ģekillenebilen MDA, yüksek konsantrasyonlarda ölçülebilir 
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(Pryor ve Porter 1990). Belirtilen bu nedenlerle günümüzde artık sadece lipitlerden 

oluĢan peroksidasyonun tanımlanması ve tayini esas alınmakta ve bu amaçla LPO 

değerleri kullanılmaktadır.  

 

Hidroperoksitler ferro demir ile reaksiyona girerler ve ferrik demiri 

oluĢtururlar. OluĢan ferrik demir iyonları da tiyosiyanatlar ile reaksiyona girerek 

renkli demirsiyanatları verirler.  

ROOH + Fe +2       RO* + Fe +3+ OH¯ 

RO* + Fe+2+ H+         ROH + Fe +3 

Fe+3 + 5SCN-        Fe (SCN)5 
-2 

Ortamdaki endojen ferrik demir iyonlarından ya da H2O2 ile interferensten 

oluĢacak hatalar ise ekstraksiyonların klorofom içerisinde yapılması ile önlenmekte 

ve böylece sadece lipitlerden oluĢan hidroperoksitler (LPO) değerlendirilmektedir. 

 

ÇalıĢmada örneklerin LPO değerleri, spektrofotometre de (Shimadzu- UV 

2100 Japan) 500 nm de elde edilen absorbansların standart eğri grafiğine uyarlanması 

ile belirlendi. 

 

2.2.3.3. CAT analizi 

 

Çoğu aerobik hücrelerde normal aerobik metabolizma sonucu yoğun miktarda 

oluĢan H2O2, reaktif bir oksijen türü olup CAT enzimi tarafından detoksifiye edilir.  

CAT 

2 H2O2    O2 + 2H2O 

 

ÇalıĢmada plazmada ve doku homojenatlarındaCAT aktiviteleri plate 

okuyucuda 540 nm de okundu ve standart absorbanslar yardımı ile numune CAT 

aktiviteleri belirlendi. 

 

2.2.3.4. SOD analizi 

 

 Hücresel antioksidan savunmada kritik öneme sahip bir metalloenzimolan 

SOD; sitozolik, mitokondrial ve ekstraselüler olmak üzere üç formda bulunur. 

Sitoplazmada ve peroksizomlarda bulunan Cu-Zn-SOD, mitokondride bulunan Mn-

SOD ve hücre dıĢı ortamda bulunan EC-SOD’dur. Önemli bir oksidan olan 

süperoksit anyonunu hidrojen peroksit ve moleküler oksijene dönüĢtürür. 



42 

 

2O2
-

+2H
+     SOD

 H2O2+O2 

Plazma ve doku örneklerinde SOD aktiviteleri plate okuyucuda 450 nm de 

standart eğri grafiğine uyarlanarakhesaplandı. 

 

2.2.3.5. GSH analizi 

 

 Plazmada mikromolardan, karaciğer gibi spesifik dokularda milimolar 

konsantrasyolara kadar değiĢik oranlarda bulunabilennonenzimatik bir antioksidan 

niteliğinde olan GSH güçlü bir elektron donörüdür.  

 

 ÇalıĢmada plazma ile karaciğer ve kas doku homojenatlarında 

deproteinizasyonu takiben (Cayman GSH 703002) GSH konsantrasyonları plate 

okuyucuda 405 nm de standart grafik esas alınarak belirlendi. 

 

2.2.4.1. Yağ asidi ekstraksiyonu ve analizleri 

 

Yağ asidi analizleri için ekstraksiyonlar Lalman ve Bagley (2004)’ e göre 

gerçekleĢtirildi. Eppendorf içine 500 µl plazma, 1000 µl n-hekzan ilave edilerek 

karıĢımlar 3 dakika vortekslendi. Oda ısısına ayarlı santrifüjde 3000 rpm’ de 5 dakika 

santrifüj edilerek elde edilenorganik çözücü supernatantlarında gaz kromatografik 

(Hewlett-Packard Agillent 112-88A7) yağ asidi analizleri Çizelge 2.5’ te ayrıntıları 

belirtilen metoda göre S.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde gerçekleĢtirildi. 
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Çizelge 2.5.  ÇalıĢmada örneklere uygulanan yağ asidi analiz koĢulları(Saraç 2010). 

 

En
je

ks
iy

o
n

 B
lo

ğu
 

Enjeksiyon Miktarı 1 µL 

Enjeksiyon Bloğu 

Sıcaklığı 
250 °C  

Taşıyıcı Gaz Hidrojen  

Enjeksiyon Bloğu Basıncı Hidrojen TaĢıyıcı Gazı Ġçin 175.0 kPa 

Mod Splitless 

K
o

lo
n

 F
ır

ın
ı 

Kolon  

Agilent 112-88A7 

HP-88 Capilarry 100m x 250 µm x 0.20 µm 

nominal 

Kolon Basıncı Hidrojen TaĢıyıcı Gazı Ġçin 175.0 kPa 

Taşıyıcı Gaz Akış Hızı 0.9 ml/dk 

 Kolon Sıcaklık Programı  

45°C                                 (4 dk) 

(13°C/dk)       45°C                 175°C     (27dk) 

(4°C/dk)         175°C               215 °C     (35dk)                   

D
ed

ek
tö

r 

Dedektör Sıcaklığı 250 °C 

Hidrojen Gazı Akış Hızı 40 mL/dk  

Kuru Hava Akış Hızı 450 mL/dk 

  

Toplam Analiz Süresi:              86 dakika 

 

Enjeksiyon sonrası elde edilen piklerin alıkonma zamanları, standart yağ asidi 

metil esterlerinin alıkoyma zamanları ile karĢılaĢtırılarak (Resim 2.4) numunede 

bulunan yağ asitleri saptandı. Pik alanları kullanılarak her bir yağ asidinin miktarı 

(%) hesaplandı. 
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Resim 2.4.ÇalıĢma için gaz kromatografiden elde edilen yağ asidi mix standart 

kromatogramı. 

 

2.3.1. Ġstatistiki Analiz 

 

Verilerin analizi SPSS 17 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS 

Inc.,  Chicago,  IL,  United  States)  paket  programında  yapıldı.   

 

Gruplar ve dönemler arasında normal dağılan sürekli ölçümlü değiĢkenler 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı, tek yönlü varyans 

analizi (One-Way ANOVA); dokuların dönemlerarası (deneme ve arınma dönemleri) 

farklılıkları bağımsız t- testi ile tespit edilirken, sonuçların önemli bulunduğu 

durumlarda anlamlı farka neden olan gruplar Duncan testi ile değerlendirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BULGULAR 
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Denemede her bir parametre için 1. 30. (deneme dönemi) ve 60. (arınma 

dönemi) gün değerleri elde edilerek, gruplar arası(1-Kontrol,  2., 3., 4., 5. ve 6. 

gruplar) ve dönemlerarası (baĢlangıç dönemi, deneme dönemi ve arınma dönemi) 

değerlerinin karĢılaĢtırılması amacı ile tek yönlü varyans analizi ve istatistiksel 

farklılık tespiti için Duncan testi; doku değerlerinin dönemler arası 

değerlendirilmesinde ise iki dönem (deneme ve arınma) arası değerler elde 

edildiğinden bağımsız t testi uygulanmıĢtır. Canlı ağırlık verileri de plazmada olduğu 

gibi varyans analizi ile değerlendirilmiĢtir. Elde edilen bu veriler Çizelge3.1, 3.2 ve 

3.3 ile grafik 3.1-3.14 arasındasunulmuĢtur. 

 

ÇalıĢma süresince sadece serum fizyolojik uygulaması yapılan kontrol 

grubunda tüm kan parametrelerinde her üç kan alımı periyodu (1., 30.  ve 60.gün) 

arasında anlamlı bir değiĢim gözlenmemiĢtir (Çizelge 3.1).Gruplar arası istatistiksel 

incelemelerde (P**)  ise hem 30. gün, hem de 60. gün verileri yönünden (SOD 

değerlerinin 60. gün verileri hariç) tüm parametrelerde anlamlı farklılıklar ortaya 

çıkmıĢtır. 

 

 Belirli gruplara (4., 5., ve 6. gruplar), günlük 300 mg/kg miktarında i.p. 

olarak karnitinin uygulandığı deneme dönemi sonunda (30. gün), en yüksek plazma 

karnitin konsantrasyonları bu gruplardan elde edilmiĢ (sırası ile 31,01; 24,96; 31,14 

µM) benzer değiĢim karnitin uygulamasının kesildiği arınma dönemi sonunda (60. 

gün) da gözlenmiĢtir (Çizelge3.1 ). Ancak karnitin uygulanmayan 2. grupta da 60. 

gün periyodunda normal kan konsantrasyonları içerisinde seyreden önemli (P<0.001) 

yükselme belirlenmiĢtir. 

  

 

 

 

 

 



46 

 

Çizelge 3.1.ÇalıĢmadan elde edilen plazma değerlerinin dönem ve gruplararası ortalamaları ve istatistiksel sonuçları. 

 

 1.gün değerleri tüm gruplara ait ortak değerlerdir. 

 P* 30. ve 60.gün dönemleri arası istatistik değerleri (Duncan a-c; P<0.05)   

P** Gruplar arası istatistik değerleri (Duncan A-D; P<0.05) 

 

 

 

 

 

Parametre 

/ Grup 

Dönem 1.Grup 

Kontrol 

 

2. Grup 

%1 Balık 

Yağı 
 

3. Grup 

%5 Balık Yağı 

 

4. Grup 

Karnitin 

 

5. Grup 

Karnitin 

%1 Balık Yağı 

6. Grup 

Karnitin 

%5 Balık 
Yağı 

P** 

 

Karnitin 

(µM) 

 

1.gün 

30.gün 

60.gün 

P* 

 

8,96±0,57 

9,78±0,42C 

7,96±1,47C 

0,404 

 

c8,96±0,57 

b11,95±1,27C 

a18,91±0,37B 

0,000 

 

b8,96±0,57 

a20,53±0,41B 

a18,99±1,12B 

0,000 

 

c8,96±0,57 

a31,01±3,05A 

b22,19±0,84A 

0,000 

 

b8,96±0,57 

a24,96±2,01B 

a22,56±1,10A 

0,000 

 

c8,96±0,57 

a31,14±1,18A 

b16,96±0,78B 

0,000 

 

-- 

0,000 

0,000 

 

 

Trigliserit 

(mg/dl) 

 

 

1.gün 

30.gün 

60.gün 

P 

 

113,33±5,62 

104,44±4,91A 

120,73±4,83A 

0.150 

 

a113,33±5,62 

b76,99±3,38B 

b79,15±8,45B 

0,001 

 

a113,32±5,62 

b76,62±5,99B 

b73,87±3,41ABC 

0,000 

 

a113,32±5,62 

b65,58±4,34B 

b57,95±5,96C 

0,000 

 

a113,33±5,62 

b93,86±3,75A 

c68,39±4,22ABC 

0,000 

 

a113,33±5,62 

b76,35±6,52B 

c55,35±8,09C 

0,000 

 

-- 

0,000 

0,000 

 

Kolesterol 

(mg/dl) 

 

 

1.gün 

30.gün 

60.gün 

P 

 

104,63±3,56 

100,79±6,67BC 

117,08±4,55A 

0.087 

 

104,63±3,56 

100,00±2,02BC 

111,84±4,12AB 

0,095 

 

104,63±3,56 

118,20±4,81A 

109,01±5,21ABC 

0,116 

 

104,63±3,56 

96,85±1,86C 

95,20±5,79CD 

0,213 

 

104,63±3,56 

112,73±7,10AB 

98,96±4,57BCD 

0,209 

 

104,63±3,56 

91,78±2,21C 

92,35±5,61D 

0,051 

 

-- 

0,003 

0,007 

 

 

LPO (µM) 

 

 

 

1.gün 

30.gün 

60.gün 

P 

 

5,31±0,30 

4,89±0,54AB 

4,20±0,41A 

0.177 

 

5,31±0,30 

a5,23±0,21A 

b4,21±0,33A 

0,033 

 

a5,31± 0,30 

a5,09±0,37A 

b4,07±0,37AB 

0,047 

 

a5,31±0,30 

b2,64±0,36C 

b3,09±0,39BC 

0,000 

 

a5,31±0,30 

a5,84±0,42A 

b2,29±0,24C 

0,000 

 

a5,31±0,30 

b3,66±0,64BC 

ab4,50±0,34A 

0,046 

 

-- 

0,000 

0,013 

 

GSH (µM) 

 

 

 

1.gün 

30.gün 

60.gün 

P 

 

1,25±0,15 

1,51±0,23D 

2,02±0,35C 

0.097 

 

b1,25±0,15 

a1,95±0,23CD 

a2,37±0,30C 

0,006 

 

c1,25±0,15 

b2,65±0,36C 

a4,41±0,42AB 

0,000 

 

b1,25±0,15 

a5,97±0,35A 

a5,48±0,64A 

0,000 

 

c1,25±0,15 

a4,65±0,49B 

b3,08±0,70BC 

0,000 

 

c1,25±0,15 

a3,80±0,48B 

b2,84±0,28C 

0,000 

 

-- 

0,000 

0,000 

 

CAT 

(nmol/dk/

ml) 

 

1.gün 

30.gün 

60.gün 

P 

 

19,80±1,48 

20,06±1,53B 

19,69±1,03B 

0,984 

 

a19,80±1,48 

b13,59±0,74C 

b11,50±0,70D 

0,000 

 

a19,80±1,48 

b12,22±1,14C 

b14,52±1,29CD 

0,003 

 

b19,80±1,48 

a33,24±1,49A 

b24,66±1,07B 

0,000 

 

b19,80±1,48 

a28,65±3,01A 

a26,11±1,25A 

0,013 

 

a19,80±1,48 

b13,49±0,98C 

b16,02±1,06C 

0,003 

 

-- 

0,000 

0,000 

 

SOD 

(U/ml) 

 

 

 

1.gün 

30.gün 

60.gün 

P 

 

0,14±0,013 

0,13±0,014C 

0,14±0,015 

0,764 

 

b0,14±0,013 

a0,23±0,02B 

a0,22±0,03 

0,010 

 

0,14±0,013 

0,11±0,009C 

0,27±0,12 

0,226 

 

b0,14±0,012 

a0,41±0,02A 

a0,38±0,027 

0,000 

 

b0,14±0,013 

a0,40±0,04A 

a0,36±0,017 

0,000 

 

c0,14±0,013 

a0,29±0,023B 

b0,22±0,019 

0,000 

 

-- 

0,000 

0,080 
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Çizelge 3.1’ de gözlenen değiĢimler incelendiğinde tüm çalıĢma 

dönemleri(baĢlangıç, deneme, arınma) arasındaki trigliserit ve kolesterol 

değerlerinde baĢlangıç dönemine göre özellikle 60. gün sonunda en belirgin 

düĢüĢlerin yine karnitin uygulanan gruplarda gerçekleĢtiği görülmektedir. 

 

Lipit hidroperoksit değerleri (LPO), hem dönemler arası hem de gruplar 

arası anlam taĢıyan düĢüĢler göstermiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan balık yağı uzun 

zincirli doymamıĢ yağ asitlerince zengin olup özellikle lipit peroksidasyonuna 

duyarlı bir yapıdadır. Sadece balık yağı verilen 2. ve 3. grup LPO değerleri ile 

kıyaslandığında karnitin desteğinin (5. ve 6. grup) belirli dönemlerde belirgin düĢüĢ 

oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Glutasyon (GSH), değerleri incelendiğinde en yüksek değerler hem deneme 

hem de arınma döneminde 4 gruptan elde edilmiĢ, balık yağı ile birlikte karnitin 

verilen 5. ve 6 gruplarda ise karnitin uygulama dönemi olan 30 gün sonrasında 

GSH değerlerinin kontrol gruplarına göre anlamlı oranda yüksek olduğu dikkat 

çekici bulunmuĢtur. Karnitin gruplarının antioksidan enzim değerlerinde (CAT ve 

SOD) gözlenen belirgin yükselmeler de anlamlı olup (P<0,001), her iki enzim 

aktivitesi, karnitin ve karnitin+%1 balık yağı uygulanan 4 ve 5. gruplarda belirgin 

yükselme göstermiĢtir. Ancak kontrol grubuna göre kıyaslamada CAT ve SOD 

aktivitelerinin sadece 4 ve 5. gruplarda anlamlı yükselmeler gösterdiği söylenebilir.  

 

Kan değerlerinde olduğu gibi doku değerlerinde de balık yağı ilavesi ile 

kontrol grubuna oranla antioksidan değerlerde artıĢlar ĢekillenmiĢ, karnitin ilavesi 

de bu etkiye destek olmuĢtur.  
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Grafik 3.1. Gruplarda günlere göre plazma karnitin değiĢimleri. 

 

 

 

 

Grafik 3.2. Gruplarda günlere göre plazma trigliserit değiĢimleri. 
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Grafik 3.3. Gruplarda günlere göre plazma kolesterol değiĢimleri. 

 

 

 
 

Grafik 3.4.Gruplarda günleregöre plazma LPO değiĢimleri. 
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Grafik 3.5. Gruplarda günleregöre plazma GSH değiĢimleri. 

 

 

 
 

Grafik 3.6. Gruplarda günleregöre plazma CAT değiĢimleri. 
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Grafik 3.7. Gruplarda günleregöre plazma SOD değiĢimleri. 
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Çizelge 3.2. Doku değerlerinin dönem ve gruplar arası değiĢimleri ve istatistiksel farklılıkları. 

 

P*  30. ve 60.gün dönemleri arası istatistik değerleri (Bağımsız t-testi)  

P** Gruplar arası istatistik değerleri (Duncan A-E; P<0.05) 

 

Tüm değerlerde 30 ve 60. gün gruplar arası enzim düzeylerinde aynı 

önemderecesinde (P<0,001) yükselmeler gözlenirken, karaciğer GSH ve CAT 

değerlerinin her iki dönemde de daha anlamlı bir seyir ile yükseldiği gözlenmiĢtir. 

Kas ve karaciğer SOD değerleride deneme ve arınma döneminde gruplar arası 

oldukça anlamlı (P<0,001)yükselme seyrigösterirken, aynı seyir karaciğer SOD 

değerlerinde 30. gün, kas SOD değerlerinde ise 60. gün de karnitin gruplarında 

belirgin olmak üzere daha etkin bir yükseliĢ seyri göstermiĢtir. 

Parametre/ Grup Dönem 1.Grup  

Kontrol 
 

2. Grup  

%1 Balık 
Yağı 

 

3. Grup  

%5 Balık Yağı 
 

4. Grup  

Karnitin 
 

5. Grup 

Karnitin 
%1 Balık Yağı 

6. Grup  

Karnitin 
%5 Balık Yağı 

P** 

 

KaraciğerGSH 

(nmol/mg doku)  

 

 

P* 

 
30.gün 

 

60.gün 

 

3,89±0,20C 

3,61± 0,19B 

 

0,32 

 

4,74± 0,29BC 

4,17± 0,29B 

 

0,19 

 

5,58± 0,40B 

3,99± 0,26B 

 

0,008 

 

8,30± 0,44A 

8,47± 0,44A 

 

0,79 

 

8,85± 0,65A 

9,23±0,63A 

 

0,68 

 

9,22±0,41A 

9,12± 0,74A 

 

0,91 

 

0,000 

0,000 

 

Kas GSH 

(nmol/mg doku) 

 

P 

 

30.gün 
 

60.gün 

 

1,38±0,19E 

1,95± 0,21D 

 

0,076 

 

2,52±0,33D 

1,97±0,28D 

 

0,230 

 

4,07± 0,37BC 

3,30± 0,32C 

 

0,151 

 

4,81± 0,42BC 

5,17± 0,28A 

 

0,49 

 

6,71±0,30A 

4,61± 0,47AB 

 

0,004 

 

5,61±0,25B 

4,07± 0,39B 

 

0,008 

 

0,000 

0,000 

 

 

Karaciğer CAT 

(nmol/dk/g 

doku)  

 

P 

 

30.gün 

 

60.gün 

 

 

 

116,54±9,41C 

115,51±5,13D 

 

0,926 

 

97,07±4,10C 

120,57±6,31

D 

0,011 

 

166,99±12,03B 

143,43±8,32C 

 

0,138 

 

233,27±8,93A 

286,16±8,07B 

 

0,001 

 

239,76±9,47A 

304,11±8,40B 

 

0,000 

 

180,82±11,03A 

318,78±6,87A 

 

0,000 

 

0,000 

0,000 

 

 

Kas CAT 

(nmol/dk/g 

doku)  

P 

 

30.gün 

 
60.gün 

 

71,07±4,48D 

80,70±3,70C 

 

0,128 

 

85,67±4,45C 

80,40±2,99C 

 

0,349 

 

105,68±6,91B 

85,22±5,95C 

 

0,049 

 

99,24±1,95B 

113,56±4,01AB 

 

0,046 

 

122,26±3,20A 

109,88±4,38B 

 

0,009 

 

132,77±3,73A 

124,44±4,27A 

 

0,172 

 

0,000 

0,000 

 

 

Karaciğer SOD 

  (U/g doku)       

 

 

P 

 

30.gün 

 
60.gün 

 

1,05± 0,098D 

1,68± 0,39B 

 

0,151 

 

1,45± 0,16CD 

1,61±0,22B 

 

0,576 

 

2,14± 0,18C 

1,91±0,24B 

 

0,462 

 

4,41± 0,30B 

3,37±0,21A 

 

0,018 

 

5,53±0,30A 

3,11± 0,24A 

 

0,000 

 

5,43±0,50A 

3,96± 0,38A 

 

0,041 

 

0,000 

0,000 

 

 

Kas SOD 

(U/g doku)       

 

 

P 

 
30.gün 

 

60.gün 

 

1,30± 0,25B 

1,63± 0,15E 

 

0,290 

 

1,41± 0,13B 

1,54± 0,17E 

 

0,546 

 

1,91± 0,11B 

2,21± 0,17D 

 

0,164 

 

3,08± 0,19A 

3,14± 0,24C 

 

0,842 

 

3,19± 0,23A 

3,75± 0,17B 

 

0,080 

 

3,51±0,30A 

4,83±0,22A 

 

0,05 

 

0,000 

0,000 
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Grafik 3.8. Gruplarda günlere göre karaciğer GSH değiĢimleri. 

 

 

 
 

Grafik 3.9. Gruplarda günlere göre kas GSH değiĢimleri. 
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Grafik 3.10. Gruplarda günlere göre karaciğer CAT değiĢimleri. 

 

 

 
 

Grafik 3.11. Gruplarda günlere göre kas CAT değiĢimleri. 
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Grafik 3.12. Gruplarda günlere göre karaciğer SOD değiĢimleri. 

 

 

 
 

Grafik 3.13. Gruplarda günlere göre kas SOD değiĢimleri. 
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Canlı ağırlıklarda (CA), çalıĢma süresince gruplar arası farklılığa  

(P<0.001) sadece 60. gün ölçümlerinde ulaĢılmıĢ ancak karnitin uygulanan 4. grup 

ile karnitin + %1 balık yağı uygulanan 5. grupta canlı ağırlıklarda belirgin 

(P<0.05) düĢüĢ Ģekillendiği ortaya çıkmıĢtır. 

 

Çizelge 3.3. ÇalıĢmada dönem ve gruplar arası canlı ağırlık ortalamaları ve 

istatiksel anlamları. 

 

 

P*   Dönemler arası farklılık değerleri (Duncan a-b; P<0.05)   

P** Gruplar arası farklılık değerleri (Duncan A-B; P<0.05) 

 

 
 

Grafik 3.14. Gruplarda günlere göre canlı ağırlık değiĢimleri. 
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Dönemler 

1.Grup 

Kontrol 

 

2. Grup 

%1 Balık Yağı 

 

3. Grup 

%5 Balık Yağı 

 

4. Grup 

Karnitin 

 

5. Grup 

Karnitin 

%1 Balık Yağı 

6. Grup 

Karnitin 

%5 Balık Yağı 

P** 

 

1.gün 

 

30.gün 

 

60.gün 

 

P* 

 

252,00 ± 15,79 

 
260,33±15,24 

 

292,50±24,06A 
 

0,34 

 

294,25±14,18 

 
256,25±15,32 

 

265,17±11,32A 
 

0,15 

 

271,25±16,88 

 
280,67±12,22 

 

267,50±14,44A 
 

0,831 

 

a276,42±18,57 

 
ab245,67±16,51 

 

b197,50±8,11B 
 

0,03 

 

a278,50±13,89 

 
ab241,92±12,61 

 

b217,00±3,58B 
 

0,015 

 

264,33±19,18 

 
253,58±21,33 

 

216,83±12,58B 
 

0,35 

0,60 

 
0,59 

 

0,000 
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ÇalıĢmada plazma yağ asidi analizleri için her bir gruptan elde edilebilen 

örnek sayısı 3 ve altında olduğundan istatiksel karĢılaĢtırma yapılamamıĢ, sadece 

ortalama değerler sunulmuĢtur. Bu ortalama değerlere (%) göre (Çizelge 3.4), 

gruplara uygulanan karnitin ve yağ ilavelerinin plazma yağ asidi 

konsantrasyonlarını etkilediği görülmektedir. Kontrol grubu ile %1, %5 balık yağı 

gruplarında belirli oranlarda bulunan uzun zincirli yağ asitlerinin (16:0, 18:0, 18:1, 

18:2, 20:3), karnitin ilaveli grupların 30 ve 60. gün değerlerinin daha düĢük 

ortalama değerlerde bulunduğu dikkat çekmektedir. Yağ asidi ortalamalarında göze 

çarpan en belirgin bulgu ise karnitin ilaveli gruplarda konjuge linoleik asit (KLA) 

tespit edilmiĢ olmasıdır. Kontrol gruplarında (K, %1 yağ, %5 yağ) rasyonda 

bulunmayan KLA’ nın plazmada da bulunmaması beklenen bir sonuç iken, karnitin 

ilaveli gruplarda deneme (30.gün) dönemi yüksek, arınma (60. gün) döneminde ise 

daha düĢük konsantrasyonlarda tespit edilmiĢ olması, organizmada mevcut linoleik 

asidin (18:2) olası karnitin etkisi ile konjugasyona uğramıĢ olmasına 

dayandırılabilir.   

 

Çizelge3.4. ÇalıĢma gruplarında belirlenen plazma yağ asidi ortalamaları (%). 

 

Yağ asidi 

/Grup 

Kontrol %1 yağ %5 yağ C 

30. gün 

C%1 

30. gün 

C%5 

30. gün 

C 

60.gün 

C%1 

60.gün 

C%5 

60.gün 

 

16:0 

 

59.19 

 

17.65 

 

16.53 

 

- 

 

5.3 

 

7.04 

 

6.74 

 

- 

 

16.80 

16:1(trans) 17.26 - - 3.7 - - 4.04 3.59 - 

18:0 - - 13.10 - 7.3 6.63 7.04 - 14.89 

18:1(trans) - - - 4.84 - - 8.09 7.49 - 

18:1(cis) 8.07 17.04 23.43 - 1.84 1.76 0.07 - 1.98 

18:2(cis) 5.04 20.02 25.89 3.6 2.01 1.24 - 9.21 1.81 

18:3 - - - 3.65 - - 9.20 9.01 - 

20:3 3.12 21.24 8.05 2.8 1.18 - - - - 

22:6 - 10.01  11.78 - - 2 7.63 2.12 - 

KLA* - - - 12.5 20.57 19.37 7.12 6.99 13.03 

 

*Konjuge linoleik asit 
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4. TARTIġMA  

 

Bu çalıĢmada, farklı oranlarda yağ asidi içeren rasyonla ad libitum beslenen 

erkek ratlarda 30 gün süreli L- karnitin (300 mg/kg/gün) uygulamasının (i.p.) 

plazma L- karnitin, lipit hidroperoksit (LPO), antioksidan enzimler (SOD, CAT) ile 

GSH, trigliserit, kolesterol seviyeleri, yağ asitleri profiliile karaciğer ve kas dokusu 

SOD, CAT, GSH düzeylerine ve canlı ağırlıklarına etkileri incelenmiĢ; elde edilen 

tüm veriler arınma dönemi olarak adlandırılan ikinci 30 günlük dönem değerleri ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Son yıllarda farklı alanlarda özellikle de beĢeri alanlarda alternatif tıp ve 

sportif destek amaçlı olarak L- karnitin uygulamalarının giderek artan bir ilgi ile 

denendiği görülmektedir. Doğal ya da ticari ürünler farklı amaçlarla kullanılmakta 

ise de içerik yönünden çok farklı bileĢenlere sahip olan bu ürünlerin kullanımında 

ve içerik analizlerinin denetiminde dikkatli olunması gerekliliği de 

unutulmamalıdır. 

 

L- karnitin, birincil etkisini lipit metabolizmasında göstermektedir. Buna 

bağlı olarak plazma lipit (trigliserit ve kolesterol) profili, lipit peroksidasyon 

ürünleri ve buna bağlı olarak oksidan (LPO) ve antioksidan (SOD, CAT, GSH) 

değerler, plazma uzun zincirli yağ asidi profili ile karaciğer ve kas dokusu 

antioksidan enzim parametreleri (SOD, CAT) ile lipit kullanımının artıĢına bağlı 

olarak olası canlı ağırlık değiĢimleri çalıĢmada incelenen parametreleri 

oluĢturmuĢtur. 

 

Çizelge 3.1 incelendiğinde;  kontrol grubuna ait hiçbir plazma 

parametresinde dönemler arasında farklılık saptanmamıĢ olması, deneme 

baĢlangıcında gruplara rastgele dağıtılmıĢ olan aynı yaĢta ve canlı ağırlık yönünden 

mümkün olduğunca homojen sınırlarda olan ratların metabolik yönden de bir örnek 

olabildikleri Ģeklinde değerlendirilmiĢtir.  
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Buna karĢın deneme ve arınma dönemleri sonunda gruplar ve dönemler 

arasındaise değiĢen önem derecelerindefarklılıkların ortaya çıktığı, dolayısı ile 

ratların karnitin ile balık yağı uygulamalarından farklı oranlarda etkilendikleri 

belirlenmiĢtir.  

 

Sunulan çalıĢmada 30 gün süreli i.p. karnitin (300mg/kg/gün) 

uygulamasının plazma karnitin düzeylerine olumlu yansıyarak, hem deneme hem 

de arınma döneminde en yüksek plazma karnitin seviyeleri 4, 5 ve 6. gruplardan 

elde edilmiĢ, bu noktadan hareketlebu gruplara ait plazma ve doku parametrelerinde 

oluĢan anlamlı farklılıkların karnitin uygulamalarına bağlı olarak gerçekleĢmiĢ 

olabileceği sonucuna varılmıĢtır. Sözü edilen gruplardan elde edilen plazma 

karnitin seviyeleri (sırası ile 31,01; 24,96; 31,14 µM) normal plazma karnitin 

sınırlarında olup, düĢük olan baĢlangıç dönemi ortalaması (8,96µM) ve karnitin 

uygulanmayan diğer gruplardan (1,2,3. grup) elde edilen ortalamalara göre önemli 

düzeyde (P<0,001) farklılık göstermiĢtir. Benzer iliĢki (P<0,001) daha düĢük 

konsantrasyonlarda olmakla birlikte arınmadönemi grupları arasında da 

saptanmıĢtır. Ancak karnitin ilavesi yapılmayan3. grupta, kontrol grubuna oranla 

gözlenen karnitin düzeylerindeki artıĢın diyetle alınan yüksek (%5) yağ miktarına 

bağlı olarak karnitin sentezinin uyarılması ile bağlantılı olabileceğidüĢünülmüĢtür. 

Benzer yükselmenin yine karnitin ilavesininuygulanmadığıve daha düĢük (%1) yağ 

ilavesi yapılan 2. grupta arınma dönemi sonunda gerçekleĢmiĢ olması karnitin 

sentezinin yağlı diyetle uyarılabileceği Ģeklinde yapılan yorumu desteklemiĢtir. 

 

Bitkisel orijinli hammaddelerden üretilen ticari rat yemlerinde L-karnitin 

düzeyinin düĢük konsantrasyonlarda olacağı düĢünülerek yem karnitin analizleri 

yapılmamıĢ, Sheard ve Krasin (1994) ileLambert ve ark(2009) da benzer Ģekilde 

çalıĢmalarında kullandıkları ticari rat yeminin (Purina Mills Lab Diet 5001) içerdiği 

L-karnitin düzeylerinin ölçülebilir sınırlar içinde olmadığını ve de plazma serbest 

karnitin düzeylerinde oluĢan farklılığı açıklamakta yem karnitin düzeylerinin 

kullanılamayacağını belirtmiĢlerdir. 

 

Karnitin uygulamaları sunulan çalıĢmada deneme döneminde daha belirgin 

ve anlamlı olmak üzere trigliserit değerlerinde azalmaya neden olmuĢtur. Karnitinin 
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bu etkisi serbest yağ asitlerini asil karnitin üzerinden enerji amaçlı kullanıma sevk 

etmesi, lipoprotein lipaz enzim aktivitesini düĢürmesi,buna bağlı olarak da 

trigliserit düzeylerinin azalması ile bağlantılı olabilir(Kurban ve Mehmetoğlu 2006, 

Li ve ark 2007).Bu düĢüĢ özellikle L-karnitin ilavesi yapılan grupta daha dikkat 

çekici iken, ilave balık yağı verilen 2. ve 3. gruplarda trigliserit düzeylerinin 

kontrole göre daha düĢük olmasının nedeninin balık yağının içeriğinde bulunan 

EPA ve DHA’ ların etkisi ile olabileceği düĢünülmüĢtür.  

 

ÇalıĢmada kolesterol değerlerinde de trigliserit düzeylerinde olduğu gibi 3. 

grupta düĢüĢ eğilimi belirlenmiĢ, ancak trigliserit değerlerinde olduğu gibi net bir 

seyir izlememiĢtir. Benzer Ģekilde Erol ve Yalçın (2009) hindi yemlerine farklı 

oranlarda (50, 100, 150 mg/kg) L-karnitin katmıĢlar; trigliserit ve total kolesterol 

değerlerinde önemsiz değiĢimler gözlemlemiĢ iken trigliseritte az da olsa rakamsal 

düĢmeler olduğunu ortaya koymuĢlardır. AncakçalıĢmada kolesterolde bu Ģekilde 

net bir değiĢim gözlenmemiĢtir. Bu noktada, çalıĢmada incelenmeyen HDL ve LDL 

kolesterol profillerinin karnitinin etkilerini daha net sonuçlarla ortaya çıkarabileceği 

sonucuna varılmıĢtır.  

 

Kolesterol ve trigliserit değerleri ile ilgili olarak çalıĢmadan elde edilen 

sonuçlar, son yıllarda karnitin uygulamalarının deney hayvan modelleri (Tanaka ve 

ark 2004, Gómez-Amores ve ark 2006, Mansour 2006, Rajasekar ve ark 2007, 

Sütken ve ark 2009), ruminant (Çitil ve ark 2009), bıldırcın (Yalçın ve ark 2007)  

ileinsanlardave beĢeri hekimlik alanlarında (Vacha ve ark 1983,Özener ve ark 

1995) araĢtırma ve tedavi amaçlı gerçekleĢtirildiği çalıĢmalar ile uyum göstermiĢtir.  

 

Lipoprotein metabolizmasında canlı türleri arasında görülen genetik 

farklılıklar, diyetteki yağlara karĢı lipitprofilinde oluĢan yanıtların tamamen zıt 

geliĢmesine de neden olabilir. Örneğin domuzlarda balık yağının en düĢük HDL ve 

en yüksek LDL seviyelerine neden olduğunun belirtildiği bir araĢtırmada (Allan ve 

ark 2001) araĢtırıcılar, insan ve domuzlar arasında lipoprotein metabolizmasındaki 

temel farklılıklar nedeniyle sonuçların canlı türlerine göre değerlendirilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadırlar. AraĢtırıcılar (Allan ve ark 2001) 

domuzlarda;Kandaki kolesterol ester transfer protein (CETP) düzeyinin çok düĢük 
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olduğunu;LDL apolipoprotein B’ nin yeniden (de novo) sentezinin, VLDL’ nin 

katabolize olmasına bağlı oluĢan sentezden daha yüksek olduğunu, lesitin kolesterol 

asil transferaz (LCAT) enziminin kolesterol ester formasyonu için substrat olarak 

HDL’ den daha çok LDL kolesterolü tercih ettiğini ve bu mekanizmaların insan 

dahil diğer canlı türlerinde farklı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

Benzer farklılıklar ratlar için de belirtilmiĢ (Bravo ve ark 1998) ve ratlarda 

insanlardan farklı olarak lipit transfer protein (LTP) aktivitesinin olmadığı, HDL 

kolesterol düzeyinin yüksek olduğu ve balık yağının Ģilomikron kolesterolüne olan 

etkisinin özellikle rasyon lif düzeyi ile doğrudan iliĢkili olduğu ifade edilmiĢtir.  

 

Metiyonin endojen karnitin sentezinde de esansiyel olan bir aminoasit 

olduğundan çalıĢmada çoğu parametrede gözlenen karnitin ve balık yağının sinerjik 

etkileĢimi, olası bu mekanizma ile iliĢkili olabilir. Diğer taraftan sunulan çalıĢmada 

balık yağı ilavesi yapılan 2. ve 3. gruplarda plazma karnitin düzeylerinin karnitin 

ilaveli grup düzeylerine yakın olması, özellikle de kontrol grubuna oranla belirgin 

Ģekilde yükseliĢ göstermesi olası bu mekanizmaları doğrulamaktadır. 

 

Gruplardan elde edilen plazma yağ asidi ortalamalarına göre (Çizelge 3.4), 

gruplara uygulanan karnitin ve yağ ilavelerinin plazma yağ asidi 

konsantrasyonlarını etkilediği görülmektedir. Kontrol grubu ile %1, %5 balık yağı 

gruplarında belirli oranlarda bulunan uzun zincirli yağ asitlerinin (16:0, 18:0, 18:1, 

18:2, 20:3), karnitin ilaveli grupların 30 ve 60. gün değerlerinin daha düĢük 

ortalama değerlerde bulunduğu dikkat çekmektedir. Yağ asidi ortalamalarında göze 

çarpan en belirgin bulgu ise karnitin ilaveli gruplarda konjuge linoleik asit (KLA) 

tespit edilmiĢ olmasıdır. Kontrol gruplarında (K, %1 yağ, %5 yağ) rasyonda 

bulunmayan KLA’ nın plazmada da bulunmaması beklenen bir sonuç iken, karnitin 

ilaveli gruplarda deneme (30.gün) dönemi yüksek, arınma (60. gün) döneminde ise 

daha düĢük konsantrasyonlarda tespit edilmiĢ olması, organizmada mevcut linoleik 

asidin (18:2) olası karnitin etkisi ile konjugasyona uğramıĢ olmasına 

dayandırılabilir(Li ve ark 2007).  Kurban ve Mehmetoğlu (2006)KLA verilen deney 

hayvanlarında; adipositlere lipit giriĢini sağlayan lipoprotein lipaz aktivitesinin 

azaldığını, değiĢik dokularda ise palmitoilkarnitin asil transferaz aktivitesinin 
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arttığını göstermiĢlerdir. Böylece, lipolizin hızlandığı ya da mobilizasyonun arttığı 

ve KLA’nın etkimekanizmasın da buna dayandığı sonucunavarılmıĢtır. Bunu enerji 

kaybındaki artmada destekleyebilir (Park ve ark 1999, Wang ve Jones 2004). 

Belirtilen olası mekanizmalardan da anlaĢılacağı üzere karnitin ve KLA birbirlerini 

destekleyici etkiler göstermiĢlerdir.  

 

Sunulan çalıĢmada lipit hidroperoksitleri (LPO), lipit peroksidasyonunun 

ölçütü olarak değerlendirilmiĢ, karnitin ilavesinin yapıldığı 4. grupta beklendiği 

Ģekilde LPO değerlerinde düĢüĢ izlenmiĢtir. Balık yağı ilavesinin yapıldığı 2. ve 3. 

gruplarda yükselen LPO değerlerinde karnitin uygulamasının en belirgin etkisi %1 

balık yağı+karnitin uygulanan 5. grupta arınma döneminde gözlenerek 2,29 µM 

değerine gerilemiĢ; 6. grup deneme döneminde ise sadece %5 balık yağı verilen 

gruba oranla yine karnitinin LPO üzerindeki belirgin etkisi özellikle deneme 

döneminde ortaya çıkmıĢtır.  

 

Çoklu doymamıĢ yağ asitleri antioksidan savunma açısından bir uyarıcı ya 

da savunma etkenlerini harekete geçirici faktör olarak değerlendirilebilir. 

DoymamıĢ yağ asitlerinin oksidasyona olan duyarlılıkları nedeni ile organizmada 

yeterli antioksidan reservlerin bulunmaması durumunda peroksidasyon ürünleri 

(MDA, TBARS, LPO gibi) artıĢ gösterirken, yeterli antioksidan destek olması ile 

beklenen artıĢ yerini düĢüĢe bırakabilir.ÇalıĢmada LPO değerlerinde yukarıda 

açıklık getirilmeye çalıĢılan gruplar ve dönemler arası değiĢimler ile birlikte 

antioksidan enzimlerin (CAT ve SOD) ile GSH değerlerinin değiĢimleri (Çizelge 

3.1), bu açıklamayı destekler nitelik göstermektedir.  

 

Diğer taraftan, karnitin ilavelerinin sözü edilen belirgin etkilerini özellikle 

hastalık, metabolik bozukluk, açlık, aĢırı egzersiz, yaĢlılık gibi endojen karnitin 

sentezinin yetersiz olabildiği durum ve dönemlerde gösterdiği (Mancuso ve ark 

2007, ġıktar 2008)görüĢlerinden hareketle, elde edilen çalıĢma bulgularının 

doymamıĢ yağ asitleri ile zengin beslenmenin organizmada bir stres 

oluĢturabileceği; artan lipit peroksidasyonuna paralel olarak ilave karnitin 

gereksinimlerini artıracağı ve antioksidan savunmanın uyarılabileceği Ģeklinde 

yorumlamak mümkün gözükmektedir. 
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Sunulan çalıĢmada da antioksidan enzimlerden CAT ve SOD değerleri 

incelenmiĢ, SOD enziminin baĢlangıç dönemine göre tüm gruplarda yükseliĢ 

gösterdiği, CAT enziminin ise kontrol ve balık yağı gruplarında düĢen bir seyir 

izler iken karnitin ilaveli 4. grupta belirgin olmak üzere 5. grupta da diğer gruplara 

oranla önemli (P<0,001) yükseliĢ içerisinde olduğu belirlenmiĢtir.CAT enziminde 

6. grupta ise karnitin desteği olmasına karĢın değerler kontrol ve karnitin ilavesiz 

diğer gruba yaklaĢır bir düĢüĢ seyri göstermiĢtir. Benzer değiĢim tüm gruplar 

açısından SOD enziminde ve GSH değerlerinde de gözlenmektedir. LPO 

değerlerinde 6. grupta arınma döneminde gözlenen yükseliĢ eğiliminden de hareket 

ileyüksek yağ ilavelerinin karnitin desteğini aĢan metabolik ve oksidatif stres 

oluĢturduğuya da daha yüksek ve uzun süreli karnitin takviyesine gereksinim 

duyulabileceğide söylenebilir. 

 

Antioksidan savunmanın sinerjik etkili ya da birbirini tetikleyen bir sistem 

olduğu ve de düĢen bir enzim aktivitesinin yerinin diğerinin artıĢı ile desteklendiği, 

unutulmamalıdır.Örneğin benzer bir çalıĢmada (BaĢkaya 2007), balık yağı ilave 

edilen farelerde glutasyon redüktaz (GR) enziminde ortaya çıkan düĢüĢ 

organizmada okside glutasyon (GSSG) miktarının azalarak GR enzimine olan 

gereksinimin daha az olması sonucuna bağlanmıĢtır. Benzer Ģekilde Connor (1995), 

GR enziminin diyetsel faktörlerden etkilenmediğini, bu enzimin organizmadaki 

sentezinin GSSG miktarına göre düzenlendiğini belirtmektedir. 

 

Sunulan çalıĢmada karaciğer ve kas dokusunda incelenen GSH, CAT, SOD 

değerlerinde plazmada ve konu ile ilgili diğer çalıĢmalarda olduğu gibigruplar 

arasında anlamlı (P<0,001) değiĢiklikler saptanmıĢtır. 

 

Bu değiĢiklikler genel olarak karnitin ilaveli özellikle de karnitin ve %5 

balık yağı ilaveli 6. grupta hem 30 hem de 60. gün ortalamalarının yükselmesi 

tarzında gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 3.2). Plazma GSH, CAT ve SOD değerlerinin 

karnitin ve %5 balık yağı ilaveli 6. grupta düĢüĢ eğiliminde olması yanında; aynı 

parametrelerin karaciğer ve kas dokusu değerlerinin ilgili grupta belirgin yükseliĢ 

göstermesi ise dikkat çekici bulunmuĢtur.  
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Arınma dönemi değerleri dikkatle incelenir ise 30 günlük deneme 

döneminde günlük uygulanan karnitinin antioksidandeğerlerdeki etkinliğinin büyük 

oranda arınma döneminde de süreklilik gösterdiği, enzim aktivitelerinde 60. gün 

değerlerinde 30. güne oranla önemli artıĢlar ya da önemsiz düĢüĢler ortaya çıktığı; 

karnitin ilavesi yapılmayan ilk 3 grupta da kas GSH değerlerinin düĢüĢ gösterdiği 

görülmektedir.Bu gruplardadiyetle alınan doymamıĢ yağ asidi oranının fazlalığına 

ve bununla iliĢkili olarak kısmen artmıĢ plazma LPO değerlerine (Çizelge 3.1) bağlı 

olarak oksidatif reaksiyonhızının artmıĢ olduğu ve antioksidan reservlerin azalıĢ 

eğilimi gösterdiği söylenebilir. Bunun yanı sıra karnitin desteğinin ise 4.5.ve 6. 

gruplarda azalan bu rezervleri yerine koymada yardımcı ve etkili olabildiği 

düĢünülmüĢtür. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 ÇalıĢmada ratlara 300 mg/kg/gün miktarında verilen karnitin etkisi ile 

incelenen kan ve doku parametreleri ile canlı ağırlık ve plazma yağ asidi 

değerlerinde farklılıklar elde edilmiĢtir.  

 Ġlave karnitinin; 

 Kan ve doku antioksidan parametrelerini düzenlediği, 

 Lipit hidroperoksit düzeyini kontrol edici etki gösterebileceği, 

 Trigliserit düzeylerini azaltabileceği, 

 Canlı ağırlığında lipit kullanımını artırarak belirgin bir azalmaya neden 

olabileceği gözlenmiĢtir. 

 

Konu ile ilgili yapılabilecek benzer çalıĢmalara destek olması amacı ile 

kolesterol açısından kesin sonuçlar için toplam kolesterolden ayrı,  HDL ve LDL 

kolesterol ayırımını ortaya koyan analizlerin yapılmasının gerekli olduğu kanısına 

varılmıĢtır. Daha uzun süreli ve egzersiz destekli yapılacak deneysel uygulamaların 

konuya geniĢ katkılar sağlayabileceği söylenebilirken, çalıĢmalarda kullanılacak 

hayvan modellerinin farklı cinsiyet ve yaĢ gruplarından seçilmesi ile de 

karĢılaĢtırmalı sonuçlar elde edilebilmesi mümkün olabileceği kanısına varılmıĢtır 

. 
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6.ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Farklı Düzeyde Balık Yağı ile Beslenen Erkek Ratlarda L-Karnitin’ inBazı 

Kan ve Doku Parametrelerine Etkileri 

“Halil Yavuz” 

Biyokimya (Vet) Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZĠ / KONYA-2013 

 

Bu çalıĢmada, farklı oranlarda balık yağı içeren rasyonla ad libitum beslenen erkek ratlarda 

30 gün süreli L- karnitin (300 mg/kg/gün) uygulamasının (i.p.) plazma L- karnitin, lipit 

hidroperoksit (LPO), antioksidan enzimler (SOD, CAT) ile GSH, trigliserit, kolesterol seviyeleri, 

yağ asitleri profili ile karaciğer ve kas dokusu SOD, CAT, GSH düzeylerine ve canlı ağırlığına 

etkileri incelenmiĢ; elde edilen tüm veriler arınma dönemi olarak adlandırılan ikinci 30 günlük 

dönem değerleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

AraĢtırmada 5-6 aylık yaĢta, canlı ağırlıkları birbirine yakın (ortalama 240g) 72 adet 

Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanılmıĢtır. Denemeye baĢlamadan önce bütün hayvanlar 

tartılarak canlı ağırlıkları tespit edilmiĢ ve canlı ağırlıkları birbirine yakın olacak Ģekilde gruplara 

dağıtılmıĢtır. AraĢtırma Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi’ nde 

yürütülmüĢtür ve 60 gün devam etmiĢtir. Ratlar her birinde 12 adet olacak Ģekilde 6 gruba ayrılarak 

standart rat besleme kafeslerinde barındırılmıĢtır. Yem ve su hayvanlara ad libitum olarak 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmada 6 deneysel grup oluĢturulmuĢtur vebu gruplar Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir; 

1. Kontrol, 2. Balık yağı (%1), 3. Balık yağı (%5), 4. L-karnitin (300 mg/kg/gün), 5. L-karnitin (300 

mg/kg/gün)+balık yağı (%1) 6. L-karnitin (300 mg/kg/gün)+Balık yağı (%5). AraĢtırmada 10 gün 

adaptasyon dönemi olarak düzenlenmiĢ; bu süreyi takiben ilk 30 gün sonunda 36 adet rattan (her bir 

grup için 6 rat)kardiyak punksiyonla kanlar alınarak plazmalar kazanılmıĢ;ötenazi ile ölen 

hayvanların karaciğer ve kas dokuları izole edilmiĢ, kazanılan plazmalarda L-karnitin, tirigliserit, 

kolesterol,LPO, GSH, CAT ve SOD değerleri ilekaraciğer ve kas dokularında GSH, CAT, SOD 

aktiviteleri belirlenmiĢtir.Aynı iĢlemlerkalan 36 adet rat için ikinci 30 günlük, sadece yem ve suyun 

ad libitum verildiğive arınma periyodu olarak adlandırılan dönem sonunda tekrarlanmıĢtır. 

 

Belirli gruplara (4., 5., ve 6. gruplar), günlük 300 mg/kg miktarında i.p. olarak karnitinin 

uygulandığı deneme dönemi sonunda (30. gün), en yüksek plazma karnitin konsantrasyonları bu 

gruplardan elde edilmiĢ benzer değiĢim karnitin uygulamasının kesildiği arınma dönemi sonunda 

(60. gün) da gözlenmiĢtir.  Tüm çalıĢma dönemleri  (baĢlangıç, deneme, arınma) arasındaki 

trigliserit ve kolesterol değerlerinde baĢlangıç dönemine göre özellikle 60. gün sonunda en belirgin 

düĢüĢler yine karnitin uygulanan gruplarda gerçekleĢmiĢtir.  
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Lipit hidroperoksit değerleri (LPO), hem dönemler arası hem de gruplar arası anlam taĢıyan 

düĢüĢler göstermiĢtir. Sadece balık yağı verilen 2. ve 3. grup LPO değerleri ile kıyaslandığında 

karnitin desteğinin (5. ve 6. grup) belirli dönemlerde belirgin düĢüĢ oluĢturduğu tespit edilmiĢtir.  

Glutasyon (GSH) değerlerinde hem deneme hem de arınma döneminde 4 grupta belirgin oranda artıĢ 

göstermiĢ, balık yağı ile birlikte karnitin verilen 5. ve 6 gruplarda ise GSH değerlerinin kontrol 

gruplarına göre anlamlı oranda yüksek olduğu dikkati çekmiĢtir. Karnitin gruplarının antioksidan 

enzim değerlerinde (CAT ve SOD) gözlenen yükselmeler de anlamlı olup (P<0,001), özellikle 

karnitin ve karnitin+%1 balık yağı uygulanan 4 ve 5. gruplarda bu artıĢların belirgin olduğu 

gözlenmiĢtir. Karaciğer ve kas dokusu antioksidan enzim sonuçlarına göre tüm değerlerde 30 ve 60. 

gün gruplar arası enzim düzeylerinde aynı önem derecesinde (P<0,001) yükselmeler gözlenmiĢtir.  

 

Canlı ağırlık (CA) değerleri çalıĢma süresince gruplar arası farklılığa  (P<0.001) sadece 60. 

gün ölçümlerinde ulaĢmıĢ; karnitin uygulanan 4. grup ile karnitin + %1 balık yağı uygulanan 5. 

grupta ise baĢlangıçtan 60. güne kadar olan periyotta canlı ağırlıklarda belirgin (P<0.05) düĢüĢ 

Ģekillendiği ortaya çıkmıĢtır. 

 

Sonuç olarak, çalıĢmada ratlara 300 mg/kg/gün miktarında verilen karnitin, incelenen kan 

ve doku parametreleri ile canlı ağırlık ve plazma yağ asidi değerlerinde belirgin farklılıklar 

oluĢturmuĢtur. Ġlave karnitininkan ve doku antioksidan parametrelerini düzenlediği,lipit 

hidroperoksit düzeyini kontrol edici etki gösterebileceği, trigliserit düzeylerini azaltabileceği, canlı 

ağırlığına lipit kullanımını artırarak belirgin bir azalmaya neden olabileceği gözlenmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler:Antioksidanlar;L-karnitin; lipitprofili; rat; yağ asitleri. 
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7. SUMMARY 
 

The Effects of L- Carnitineon Blood and Tissue Parameters of Male Rats Fed with 

Different Levels of Fish Oil. 

 

In this study, effects of  l-carnitine(300mg/kg/day) applicated intraperitoneally to male rats 

fed ration containingseveral proportions offish oils for 30 days on plasma l-carnitine, lipid 

hydroperoxide(LPO), antioxidant enzymes (SOD, CAT),GSH,triglyceride, cholesterol levels,fatty 

acidprofile andliver andmuscle tissueSOD, CAT, GSH levels andbody weightvalueswere 

investigated;all the dataobtained from the first 30 days period(trial period) compared withthe 

second30-day called wash-out period. 

 

As animal material,72 Sprague-Dawley male rats that have 5-6months of age andbody 

weightclose to by each other(average240g) were used in the study.Before startingthe experiment, all 

animalswereweighed anddistributed in groups according to homogenity for theirs body weight. The 

researchlasted for60 days and conducted at Selcuk University,Faculty of Veterinary 

MedicineExperimental AnimalResearchUnit. 

 

Rats weredivided into6 groupsin each be of12 rats and were fed in standard ratcages ad 

libitum.  Sixexperimentalgroups were formedin the study and these groupsorganizedas follows; 

1-Control;2-Fish oil(1%); 3-Fish oil(5%); 4-L-carnitine (300mg/kg/ day),5-L-carnitine 

(300mg/kg/ day) plusfish oil(1%)6-L-carnitine (300mg/kg/day) plusfish oil(5%). After the 

adaptation period of 10 days, at the end ofthe first 30 daysthe36rats (6 ratsfor each group) blood 

samples were taken by cardiac puncture, plasma were acquired; liver andmuscle tissuesisolated 

fromanimalskilledbyeuthanasia, l-carnitine,trigliceride, cholesterol, LPO, GSH, CAT, SOD levels in 

the plasmaand GSH, CAT, SOD activities of liver and muscletissueswere determined. The 

sameprocedureforthe remaining36rats only givenfeedandwaterad libitum at the end of second30 

days (wash-out)periodwererepeated.  

 

In the specific groups (4, 5, and 6. groups), which carnitine applied (daily 300 mg / kg body 

weight), the maximum plasma carnitine concentrations obtained from these groups (31,01, 24,96, 

31,14 µM respectively) at the end of the trial period (30. day), similar changes for plasma carnitine 

levels of related groups at the end of wash-out period (60. day) was also observed.  

 

Lipid hydroperoxide levels (LPO) in the intertemporal as well as between groups showed 

meaningful declines. These values have been identified as posing significant decline in the group of 

carnitine supplemented groups(5 and 6) in certain periods compared to groups in 2 and 3 which fish 

oil supplemented. Glutathione (GSH) levels showed a significant increase in the group of 

4supplemented carnitine on trial and the wash-outperiodsand also, groups of 5 and 6 

administeredfish oils with carnitine havesignificantly higher GSH levels compared to control 

groups.Antioxidant enzyme(CATand SOD) activities significantly(P<0.001) increased on carnitine 

supplementedgroups especially the4
th

and 5
th

groups whichcarnitineand carnitine+1%fish oil added 

respectively..It wasobtained that SOD activityinmuscle and liverhighly significant(P <0.001) have 

increase between groups on trial andwash-out periods, samecourseof liverSODlevels was found 

onthe30
th

day, while  muscleSOD activityon day60 has emerged. 

 

Between the groups, liveweight values reached on statistically (P <0.001) changed at 

only60daymeasurements; these values in carnitineapplied (group4) and carnitine+ 1%fish oil applied 

(group 5)decreased significantly (P<0.05). 

 

In conclusion, it was found that carnitine applicated by 300mg /kg /day to rats statistically 

affected the bloodandtissue parameters,body weightof rats. It was also evaluated; extra-carnitine 

maydecrease triglyceride levels and increase blood and tissueantioxidant, 
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whilelipidhydroperoxidelevelscan be displaycontrolling effect by carnitine administration.A 

significant reduction inbody weightmay lead toincreased use oflipidvalueswere observed. 

 

Key Words:Antioxidants;fatty acids;L-carnitine;lipit profile; rat. 
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