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Fonksiyonlar Üzerine Etkisi 

 

Burcu YÖN 

 

Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ / KONYA-2016 

 

Bu çalıĢmanın amacı, deneysel diyabet oluĢturulan sıçanlarda silimarin takviyesinin kognitif 

fonksiyonlar üzerine etkisini incelemekti.  

ÇalıĢmada 38 adet 400-450 gr ağırlığında Wistar cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar rastgele 

seçilerek kontrol, silimarin, diyabet ve diyabet+silimarin gruplarına ayrıldı. Diyabet ve 

diyabet+silimarin gruplarına tek doz streptozotosin (50 mg/kg) uygulandı. Uygulamadan 7 gün sonra 

kan glikoz konsantrasyonları ölçülerek diyabet doğrulandı ve silimarin ve diyabet+silimarin 

gruplarına 35 gün süreyle 200 mg/kg silimarin oral yolla verildi. ÇalıĢmanın 30-35. günlerinde 

sıçanlara, Açık Alan (OF) Testi, YükseltilmiĢ Artı Labirent (EPM) Testi ve Moris Su Labirenti 

(MWM) Testi uygulandı. Sıçanlardan 35. günün sonunda anestezi altında kan ve beyin numuneleri 

alındı. Alınan numunelerde beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve histon deasetilaz (HDAC) 

seviyeleri ölçüldü.  

Sıçanların kan glikoz seviyeleri diyabet gruplarında kontrol ve silimarin gruplarından daha 

yüksekti. OF testinde defekasyon sayısı, diyabet+silimarin ve silimarin gruplarında diyabet grubuna 

göre daha düĢüktü (P<0,05). EPM testinde kapalı kollara giriĢ sayısı diyabet gruplarında kontrol 

grubuna göre yüksekti ve açık kollarda geçirilen süre diyabet grubunda kontrol grubuna göre düĢüktü 

(P<0,05). MWM testinde platformdan geçiĢ sayısı ve platform alanında geçirilen süre diyabet 

grubunda kontrol grubundan düĢüktü (P<0,05). Plazma ve beyin dokusu BDNF seviyeleri diyabetli 

grupta diğer tüm gruplardan düĢüktü (P<0,05), HDAC seviyeleri gruplar arasında farklı değildi 

(P>0,05). 

 Sonuç olarak bu çalıĢmadan elde ettiğimiz bulgular, silimarin takviyesinin diyabetli 

sıçanlarda BDNF seviyelerini artırarak kognitif fonksiyonları iyileĢtirebileceğini ileri sürmektedir. 

              Anahtar Sözcükler: Anksiyete; diyabet; kognitif fonksiyon; öğrenme; silimarin
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The aim of this study was to examine the effects of silymarin supplementation on cognitive 

functions in experimentally-induced diabetic rats.  

In this study 38 male Wistar rats, weighing between 400-450 g were used. Rats were 

randomly divided into the control, silymarin, diabetes and diabetes+silymarin groups. Diabetes and 

diabetes+silymarin groups were injected single dose streptozotocin (50 mg/kg). After seven days of 

the injection, diabetes was confirmed by measuring blood glucose concentration and silymarin and 

Diabetes+silymarin groups were given 200 mg/kg silymarin via orally for 35 days. On the 30
th

-35
th 

days of the study, Open Field (OF) Test, Elevated Plus Maze (EPM) Test and Moris Water Maze 

(MWM) Test were performed. At the end of the 35
th 

day, brain and blood samples were taken from the 

rats under anesthesia. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and histone deacetylase (HDAC) 

levels were measured in these samples.  

Blood glucose levels were higher in diabetic groups than control and silymarin groups. In the 

OF test, the number of defecation was lower in the silymarin and diabetes+silymarin groups than 

diabetic group (P<0.05).  In the EPM test, the number entrance to the closed arms were higher and 

time spent in open arms was lower in the diabetic group than the control group (P<0.05). In MWM 

test, the number of platform crossing and time spent in the platform area was lower in the diabetic 

group than control group (P<0.05). In the diabetic group, plasma and brain tissue BDNF levels were 

lower than the other groups  (P<0.05), in the HDAC levels there was no difference among the groups 

(P>0.05). 

 

                In conclusion, the results obtained from this study suggest that, silymarin supplementation 

could improve cognitive functions in diabetic rats by increasing the BDNF levels. 

 

              Key Words: Anxiety; cognitive function; diabetes; learning; silymarin 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Diabetes mellitus (DM), toplum ve birey sağlığı açısından oldukça önem arz 

eden bir hastalıktır. Dünyada eriĢkin nüfusun yaklaĢık % 8,4’ü (~ 382 milyon kiĢi) 

diyabet hastasıdır. 2035 yılına kadar bu sayının 592 milyon kiĢiye ulaĢacağı tahmin 

edilmektedir. Türkiye’de ise 20-79 yaĢ aralığında 7 milyon diyabet hastası 

bulunmaktadır (IDF 2013). 

Diyabet, ölümle sonuçlanabilen akut komplikasyonlara neden olabildiği gibi 

uzun süren metabolik düzensizlikler nedeniyle, çeĢitli organların çalıĢmasında 

yetersizlik ve fonksiyon kaybı Ģeklinde ortaya çıkan kronik komplikasyonlara da 

neden olabilir. Merkezi sinir sistemi (MSS) 'nde oluĢturduğu hasar nedeniyle kognitif 

fonksiyonlarda da bozulmalara yol açar. Diyabetin, demans için bir risk faktörü 

olduğu, hipokampal sinaptik plastisiteyi etkilediği, öğrenme ve hafızada 

yetersizliklere yol açtığı bilimsel çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Weinger ve ark 2008; 

Laron 2009; Reijmer ve ark 2010). 

Silimarin, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları gibi farklı hastalıkların 

tedavisinde kullanılan antioksidan, antiinflamatuar, immün düzenleyici özellikleri 

olan ve MSS üzerine olumlu etkileri bildirilen bir maddedir. Silimarin, kan-beyin 

bariyerini geçerek beyne ulaĢabildiği için MSS’de antioksidan aktiviteye sahiptir 

(Karimi ve ark 2011). 

Son dönemde yapılan çalıĢmalarda (Kiruthiga ve ark 2007; Govind ve Sahni 

2011; Karimi ve ark 2011; Bansal ve ark 2013), silimarinin birçok hastalık üzerine 

etkisi araĢtırılmıĢtır, ancak diyabete bağlı kognitif fonksiyon bozukluklarıyla iliĢkisi 

hakkındaki bilgiler oldukça yetersizdir. Bu çalıĢmanın amacı, deneysel diyabet 

oluĢturulan sıçanlarda silimarin takviyesinin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisini 

çeĢitli davranıĢ testleriyle değerlendirmek, aynı zamanda kan ve beyin dokusunda 

histon deasetilaz ve beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerini ölçmektir. 
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1.1. Diabetes Mellitus 

1.1.1. Tanımı ve Önemi 

Diabetes mellitus, pankreasın β hücrelerinden salgılanan insülinin eksikliği ya 

da insülinin etki mekanizmasındaki bozukluk nedeniyle karbonhidrat, yağ ve protein 

metabolizmasının bozulduğu kronik bir hastalıktır (Dinççağ 2011). Türkiye Diyabet 

Epidemiyolojisi ÇalıĢması’nın sonuçlarına göre, 1998 - 2010 yılları arasında 20 yaĢ 

üstü bireylerde diyabet prevelansının % 7,7’den % 13,7’ye ulaĢtığı bildirilmiĢtir 

(Satman ve ark 2002). Diyabet, kontrol edilemediğinde akut (diyabetik ketoasidoz, 

hipoglisemi vb.) ve kronik (koroner arter hastalığı, retinopati, nefropati, nöropati, 

erektil disfoksiyon v.b.) komplikasyonlara neden olarak mortaliteyi etkiler (Narayan 

ve ark 2003). 

1.1.2. Diyabet Tipleri 

Diabetes mellitus, 2003 yılında Amerikan Diyabet Birliği tarafından Tip 1, 

Tip 2, gestasyonel ve diğer spesifik diyabet olmak üzere dört gruba ayrılmıĢtır. 

Günümüzde en çok Tip 1 ve Tip 2 diyabet görülmektedir (Dinççağ 2011). Tip 1 

diyabet, pankreasın beta hücrelerinde gerçekleĢen otoimmün hasar nedeniyle oluĢur 

ve mutlak insülin eksiliği sonucunda ortaya çıkar, Tip 2 diyabet ise insülin 

yanıtındaki yetersizliğe bağlı olarak görülmektedir (Lasaridis ve Sarafidis 2003).  

Tip 1 diyabetin baĢlangıcı yaĢla iliĢkilidir. Çocukluk çağında klinik olarak 

çok hızlı bir ilerleme gösterirken, ileri yaĢlarda daha yavaĢ ilerler. Genetik yatkınlığı 

bulunan bireyler, doğumda normal beta hücre yapısına sahipken virüsler, toksinler ve 

diğer çevresel faktörlerin etkisiyle geliĢen otoimmün reaksiyonla oluĢan harabiyet 

sonucunda beta hücrelerini kaybederler. Beta hücrelerinin harabiyeti ne kadar 

hızlıysa diyabetin ortaya çıkıĢ süresi o kadar kısalır ve bu durum kiĢiden kiĢiye 

değiĢir. Diyabete geçiĢi tetikleyen olaylar glikoz intoleransının yanı sıra insülin 

ihtiyacını artıran durumlarla da iliĢkilidir (Büyüköztürk 2007). Tip 1 diyabetli 

bireylerde en çok gözlenen belirtiler poliüri, polidipsi, kilo kaybı, halsizlik ve 

yorgunluktur. Diyabet geliĢmiĢ hastalarda, glikozun idrar yoluyla kaybı lipolize 



3 
 

neden olur ve subkutan yağ dokusunun azalması sonucu kilo kaybı görülür (Abacı ve 

ark 2007). 

Tip 2 diyabet, baĢlıca dört temel metabolik bozuklukla karakterizedir. Ġnsülin 

salgısında bozulma ve insülin direnci geliĢimi en etkili olan faktörlerdir. Ġnsülin 

eksikliği ve insülin direncinin varlığı periferik dokularda insülin duyarlılığını 

bozarak glikoz kullanımını azaltır (Weyer ve ark 1999). Ġnsülin direnci geliĢiminde, 

insülinin hücre yüzeyinde bulunan reseptöründeki hasara bağlı olarak 

kullanılamaması sonucunda glikoz hücre içine alınamaz (WHO 2006).  

1.1.3. Streptozotosin ile Oluşturulan Deneysel Diyabet ve Fizyopatolojisi 

Diyabetin etiyolojisi, patogenezi ve uzun süreli etkilerinin araĢtırılmasında 

diyabetik hayvan modelleri kullanılmaktadır. Kimyasallarla oluĢan deneysel diyabet 

modellerinde sıklıkla alloksan ve streptozotosin (STZ) kullanılır.  STZ’nin alloksanla 

kıyaslandığında beta hücreleri dıĢındaki dokularda daha az hasar oluĢturduğu, ancak 

yüksek kan glikoz seviyelerine ise alloksanla ulaĢıldığı bildirilmiĢtir. Alloksan ile 

oluĢturulan diyabette ketozis görülme sıklığı ve mortalite oranı yüksektir. Alloksanın 

bu özellikleriyle birlikte uygulama zorluğunun da olması STZ’nin deneysel diyabet 

modellerinde daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır (Srinivasan ve Ramarao 

2007). 

STZ, pankreatik beta hücre karsinomu tedavisinde kullanılan kemoterapötik 

bir ajan olan Streptomycetes achromogenes isimli bakteri tarafından sentezlenen bir 

glikozamin-nitrozoüre bileĢiğidir (Graham ve ark 2011). STZ’nin diyabetajonik 

etkisini ilk olarak Rakieten ve ark (1963) sıçan ve köpeklerde kalıcı diyabet 

oluĢturarak göstermiĢtir. 

STZ’nin toksik etkisini gösterebilmesi için kimyasal alkilleyici bileĢiklerin 

hücre içine alınması gerekir (Lenzen 2008). Glikozamin kısmıyla hücre 

membranından geçebilme özelliği gösteren STZ, nitrozüre kısmıyla ise pankreasın 

beta hücrelerinde hasara sebep olur. Nitrozüre kısmı aynı zamanda serbest radikal 

oluĢumunun artması sonucu geliĢen DNA kırılmalarından da sorumludur (Srinivasan 

ve Ramarao 2007). Sıçanlara 50-100 mg/kg dozunda intravenöz (iv) veya 
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intraperitoneal (ip) uygulanabilir (Ġrer ve Alper 2004). Tip 1 diyabet oluĢturmak için 

eriĢkin sıçanlarda iv tek doz 40-60 mg/kg, Tip 2 diyabet oluĢturmak içinse yeni 

doğmuĢ sıçanlara tek doz iv veya ip 100 mg/kg STZ uygulamasının yeterli olacağı 

bildirilmiĢtir (Önturk ve Özbek 2007). 

Sıçanlarda STZ uygulamasını takip eden 2. saatte kan glikoz seviyesinde artıĢ 

ve 6. saatte ise kan insülin düzeyinde oluĢan yükselme nedeniyle geçici hipoglisemi 

gözlenir (Kurçer ve Karaoğlu 2012). Kalıcı hiperglisemi fazı olarak adlandırılan 

evrede enjeksiyonu takip eden 10-12. saatte plazma insülin düzeyleri düĢer ve geri 

dönüĢümsüz hiperglisemi geliĢir (Ter Laak ve ark 2000). 

1.1.5. Diyabetin Merkezi Sinir Sistemine Etkileri 

Diyabet nedeniyle oluĢan MSS komplikasyonları kabul gören ve dikkat çekici 

bir sorundur. Diyabetik hastalar ve diyabetli hayvan modellerinde pek çok MSS 

değiĢiklikleri gözlenmiĢtir (Wrighten ve ark 2009). Yapılan çalıĢmalar (McCarthy ve 

ark 2002, Petrak ve ark 2003) diyabetin, MSS fonksiyonlarında bozulmalara neden 

olduğunu ortaya koymaktadır. Ġnsanlar üzerinde yapılan çalıĢmalarda Tip 1 ve Tip 2 

diyabetli bireylerin aynı yaĢtaki sağlıklı bireylerle karĢılaĢtırıldığında biliĢsel 

fonksiyonlarında bozulmalar tespit edilmiĢtir (Greenwood ve Winocur 2005) ve bu 

durumdan tekrarlayan hipoglisemi ve hiperglisemi atakları sorumlu tutulmuĢtur 

(Kodl ve Seaquist 2008). 

Birden fazla organ ve sistemle birlikte beyin de diyabetin olumsuz etkilerine 

maruz kalmaktadır (Stranahan ve ark 2008). Diyabetli bireylerde hipokampusta 

elektrofizyolojik ve biliĢsel değiĢiklikler görülmektedir (Wrighten ve ark 2009). 

Gispen ve Biessels (2000), kronik hipergliseminin beynin yaĢlanma sürecini 

hızlandırdığını bildirmiĢtir. Ayrıca diyabet, beyinde demans ve depresyon 

oluĢumunu da tetikler (Greenwood ve Winocur 2005). Li ve Sima (2004), Tip 1 

diyabetli hastalarda serebral kortekste bölgesel hasarlar, nöronal kayıplar ve 

demiyelinizasyon gibi yaygın yapısal değiĢiklikler tanımlamıĢtır. 

Deneysel diyabet oluĢturulan hayvanların MSS’de yapısal ve elektrofizyolojik 

bozuklukların ortaya çıkmasıyla nörotransmitter düzeylerinde, nöron sayısında, 
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apoptotik aktivitede ve biliĢsel fonksiyonlarda önemli değiĢimler olduğu 

bilinmektedir. Deney hayvanlarında MSS hasarları, davranıĢsal değiĢikliklere de 

neden olur. Örneğin, STZ ile diyabet oluĢturulan hayvanların, spontan lokomotor 

aktivitelerinde, saldırganlık, anksiyete ve depresyon Ģiddetlerinde, öğrenme ve sosyal 

etkileĢim davranıĢlarında değiĢiklikler olduğunu rapor eden çalıĢmalar 

bulunmaktadır (Kamei ve ark 2003; Miyata ve ark 2005). 

MSS’de diyabete bağlı olarak ortaya çıkan biliĢsel bozuklukların nedenleri 

arasında insülin sinyal iletiminde ve glikoz homeostazında bozulma da etkili 

olabilmektedir (Reagan ve ark 2007). Diyabetlilerde, kan glikozunun anormal 

artıĢıyla meydana gelen kısa ve uzun süreli hiperglisemi tablosu metabolik yollar 

kanalıyla kan-beyin bariyeri yapısında değiĢiklilere ve nöronal hasara yol açar 

(Horani ve Mooradian 2003). Manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan bir 

çalıĢmada (Starr ve ark 2003), Tip 2 diyabetli hastalarda, kan beyin bariyer 

bütünlüğünün hasara uğradığı ve geçirgenliğinin arttığı gözlenmiĢ ve diyabetin MSS 

bozukluklarının oluĢumuna katkıda bulunabileceği ileri sürülmüĢtür. 

Hipokampus, öğrenme ve bellek üzerine kilit rol oynayan bir beyin yapısıdır 

ve glikoz homeostazındaki değiĢikliklere son derece duyarlıdır (Reagan 2007). STZ 

ile oluĢturulan Tip 1 diyabet modelinde, glikoz regülasyonundaki fonksiyonel kayıp 

ya da insülin kullanımındaki yetersizlik hipokampusta nöronal sinaptik düzenlemede 

bozukluğa neden olur (Magarinos ve Mcewen 2000). Malone ve arkadaĢları (2006), 

STZ ile diyabet oluĢturulan sıçanlarda, kontrol grubuna kıyasla hücre dansitelerinde 

ve nöron sayılarında artıĢ, nöronların protein, yağ asidi, kolesterol ve miyelin 

içeriklerinde ise azalma olduğunu bildirmiĢlerdir. Papoviç ve arkadaĢları (2001), 

STZ ile oluĢturulan diyabetin öğrenme performansını azalttığını ve beraberinde 

geliĢen hipokampustaki nöronal ve sinaptik bozulmaların insülin uygulamasıyla 

düzeltilebildiğini bildirmiĢlerdir. 
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1.2. Kognitif Fonksiyonlar 

1.2.1. Öğrenme ve Bellek 

Beyin düĢünme, hissetme, sezme, merak ve hareket için temel organdır. 

DavranıĢı deneyimlere göre değiĢtirebilme yeteneği hayvanlara ve özellikle de 

insanlara özgü bir durumdur. Öğrenme, bunu gerçekleĢtirebilmek için bilgi edinme 

olup, bellek ise bu bilgiyi koruma ve gerektiğinde kullanmak için depolama olarak 

tanımlanmaktadır. Öğrenme ve bellek birbirleriyle yakından iliĢkilidir (Barret ve ark 

2011). 

1.2.1.1. Öğrenme  

Öğrenme, deneyim sonucu davranıĢ değiĢikliği gösterebilme becerisi veya 

canlının çevresiyle etkileĢimi sonucunda davranıĢında oluĢan kalıcı değiĢiklikler 

olarak tanımlanabilir (Özten 2003). MSS, içeriden ve dıĢarıdan gönderilen uyarılara 

adaptasyon gösterir. Ġçten ve dıĢtan gelen bu uyaranlar karĢısında nöronlar ve 

sinapsların yapısal özelliklerinde ve iĢlevlerinde gözlenen değiĢikliklere 

nöroplastisite denir. Ġç ve dıĢ uyaranlara adaptasyon öğrenme sayesinde gerçekleĢir. 

Bununla birlikte, öğrenmenin oluĢabilmesi için uzun dönemli güçlendirmeye de 

ihtiyaç vardır (KocabaĢoğlu 2005).  

Öğrenme üç alt baĢlıkta değerlendirilir. 

I. Nonasosiyatif öğrenme 

Nonasosiyatif öğrenme bir uyaran sonucu oluĢurken, öğrenilen bilgiler 

birbiriyleriyle iliĢkili olmak zorunda değildir. Uyarının önemini kaybetmesiyle 

oluĢan habitüasyon ve uyaranın önemli olmasıyla birlikte uyaran karĢısında hızlı 

yanıt verilen sensitizasyon olmak üzere iki çeĢidi bulunan öğrenme türüdür (Yiğit 

2001). 

a. Habitüasyon: Daha önce uygulanmamıĢ, canlının bilmediği ve tepki 

oluĢturan bir uyaranın sürekli gönderilmesi sonucu zamanla canlının daha az 

yanıt oluĢturmasıyla uyarana alıĢması ve uyarana tepkisiz kalmasıdır (Barett 
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ve ark 2011). Öğrenmenin en basit formudur. Canlı aĢırı ya da zararlı uyaran 

karĢısında serotonerjik sistemle birlikte kaçınma refleksi oluĢturur (Bekar ve 

ark 2001). 

 

b. Sensitizasyon: Tekrarlanan uyaranın hoĢa giden veya gitmeyen bir baĢka 

uyaranla tek seferde veya birlikte defalarca uyarılmasıyla daha fazla yanıt 

oluĢturmasıdır. Annenin sesli bir odada uyuyor olmasına rağmen bebeği 

ağlayınca sesinden tanıyıp uyanması sensitizasyona örnek verilebilir (Barett 

ve ark 2011). 

II. Asosiyatif Öğrenme 

Organizmanın birbirinden farklı iki uyaranı ilĢkilendirdiği asosiyatif öğrenme 

Ģartlı refleks ve operant koĢullanma olarak ikiye ayrılır. 

a. Şartlı refleks: Tek baĢına verildiğinde ya hiç yanıt oluĢturamayan ya da çok 

az yanıt oluĢturan bir uyaranın, yanıt oluĢturabilen farklı bir uyaranla eĢ 

zamanlı ve tekrarlayarak verilmesi sonucunda ilk uyaranın tek baĢına 

verildiğinde de tepki göstermesiyle meydana gelen refleks yanıttır (Barett ve 

ark 2011). 

 

b. Edinsel Koşullanma (Operant Şartlanma): ġartlı refleks yoluyla 

öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için davranıĢa neden olan uyarıcının bilinmesi 

gerekmektedir, ancak uyarıcının bilinmesi her zaman mümkün olmamaktadır. 

Bu nedenle Ģartlı refleks pek çok öğrenme durumunu açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır. Bu gibi durumlarda öğrenmeyi edinsel koĢullanma (operant 

Ģartlanma) açıklamaktadır (Elden 2003). 

 

Edinsel koĢullanmada birey çevrenin davranıĢlarına gösterdiği tepkileri 

değerlendirerek öğrenir. Bireyin uyarıcı faktörlerden bağımsız, içinden gelerek 

yaptığı davranıĢları yani edimleri olumluysa ödüllendirilir ve bu ödüllendirme 

olumlu ya da olumsuz bir pekiĢtirici olarak bireydeki davranıĢın tekrarlanmasına ya 

da bu davranıĢından vazgeçilmesine yol açar.  Edinsel koĢullanma, ödüle ulaĢtıran ve 
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cezadan kurtaran yanıtın öğrenilmesine ya da bir davranıĢın pekiĢtirilerek 

kuvvetlenmesine denir (Elden 2003). 

III. Bellek 

Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için belleğe ihtiyaç vardır. Bellek ve öğrenme 

birbirini tamamlamaktadır. Bellek bilgiyi kodlama, kopyalama ve geri çağırma 

sürecini kapsar (Açıkgöz 2003). Öğrenilen bilginin hatırlanması gerektiğinde bellek 

taranarak istenilen bilgi bulunur ve hatırlanır (Engin ve ark 2008). Bellekte bilgiyi 

iĢleme süreci duysal kayıt,  kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere üçe 

ayrılır (Yılmaz 2005). 

a.  Duysal Kayıt: Birey duyu organlarına gelen uyarıları duyu reseptörleri 

aracılığıyla algılar. Oldukça yüksek kapasiteye sahip olan duysal kayıt bu 

bilgileri birkaç saniyeliğine kaydedebilir (KeleĢ ve Çepni 2006). Duysal 

sinyaller, beyinde kaldıkları bu kısa süre içinde taranarak önemli noktalar 

çıkarılır. Bu olay belleğin baĢlangıç aĢamasını oluĢturur (Senemoğlu 2005). 

 

b.  Kısa Süreli Bellek: Kısa süreli bellek, düĢünmenin büyük kısmının ve 

bilginin kaydedilmek üzere iĢlendiği bölümdür. Sınırlı bilgiyi geçici olarak 

depolar. Kısa süreli bellek, çalıĢan bellek olarak da ifade edilir (Senemoğlu 

2005). 

 

c. Uzun Süreli Bellek: Kısa süreli bellekten gelen bilgilerin yıllarca 

saklanmasında etkili olan uzun süreli bellekte öğrenme sonrasında daha çok 

sinapslarda yapısal değiĢiklikler oluĢur. Sinapslar güçlenerek etraftaki 

nöronlarla yeni bağlar oluĢturur ve beyinde oluĢan bu değiĢiklikler uzun 

süreli bellekte bilgilerin kalıcılığını sağlar (Senemoğlu 2005). 

 

Belleğin oluĢmasındaki temel faktör uzun süreli güçlendirmedir. Bir nöron art 

arda kısa süreli ve zayıf elektriksel uyaranlarla uyarıldıktan sonra tek uyarılara daha 

Ģiddetli tepkiler oluĢturmaya baĢlar. Bu durum sinirsel iletimin güçlenmesiyle 

açıklanmaktadır, yani bir bilgi yinelenerek öğrenilmiĢse sinirsel ağ güçlenerek aynı 
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bilgiyle iliĢkili bir baĢka uyaran geldiğinde iletim ağı önceden oluĢturulduğu için 

bilgi tümüyle hatırlanmaktadır (Yılmaz 2005). 

 

Kısa süreli belleğe gelen bilgi yalnızca duyu organlarından gelen bilgiyle 

sınırlıyken, uzun süreli bellekteki bilgiler o ana kadar yaĢamıĢ olduğumuz ve 

edindiğimiz bilgiler bütünüdür (Karabekiroğlu ve ark 2005). Sınırsız kapasiteye 

sahip bu bellekteki bilgilerin depolanıĢ Ģekli bilgilerin hatırlanma süresini etkiler. 

(Yılmaz 2005). 

Bellek yukarıdaki sınıflamalar dıĢında klasik olarak dekleratif (eksplisit) ve 

refleksif (implisit) bellek olmak üzere ikiye ayrılır. 

I. Deklaratif (Eksplisit) Bellek: Olayların bilinçli olarak hatırlandığı bu 

bellek türünden medial temporal lob sorumludur. Bu bellek, devam eden 

anlık olayların hatırlanması, yakın geçmiĢte yaĢananların kısa süreli 

hatırlanmasında görev alan çalıĢan belleği ve uzak geçmiĢte yaĢananların 

uzun süreli hatırlanmasında görev alan referans belleği içinde barındırır 

(Yiğit 2001).  

 

II. Refleksif (İmplisit) Bellek: Beceri, alıĢkanlıklar, klasik koĢullanma ve 

nonassosiyatif öğrenmeyi içerir. Hatırlamak için bilince gerek yoktur ve 

temporal lobdan bağımsızdır. Serebellum, bazal ganglionlar, amigdala ve 

korteksin bazı alanlarıyla iliĢkilidir (Kandel ve ark 2000, Yiğit 2001). 

1.2.2. Öğrenme ve Limbik Sistem  

  Limbik sistem; kiĢilik özellikleri, bellek, açlık, susama, kan basıncı, hormon  

salgılama ve koklama gibi faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alan yardımcı bir 

sistemdir. Limbik sistem hipokampal girus, forniks, mamiller cisim, mamillo-talamik 

yol, amigdala ve singulat girustan oluĢmaktadır. Limbik yapılar temporal lobda yer 

almaktadır. Bilgilerin ve öğrenilen davranıĢların depolanmasında, 

değerlendirilmesinde ve bellek oluĢumunda limbik sistem oldukça önemlidir 

(Özpoyraz 2002). 
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Bellek ve beyin yapıları iliĢkisinin incelendiği çalıĢmalar (Phelps 2004, 

Benfenati 2007) çeĢitli duyu organlarından gelen impulsların son olarak 

değerlendirildiği beyin yapılarının,  temporal lobda bulunan hipokampus ve amigdala 

olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Hipokampusun ön kısmında bulunan amigdala, duysal 

uyaranlarla bellek arasındaki bağlantıları sağlayarak uzun süreli belleğin 

güçlenmesinde etkili olduğundan duysal hafıza merkezi olarak kabul edilmektedir. 

Duysal uyaranlarla iliĢkilendirilen bilgiler daha uzun süre depolanmaktadır (ġenel 

2012). 

1.2.3. Hipokampusun Bellek Oluşumundaki Rolü  

Hipokampus; serebral korteksin, lateral ventrikülün ventral yüzeyini 

oluĢturmak üzere yukarı ve içeri kıvrılıp uzamasıyla oluĢan, yaklaĢık 5-8 cm 

uzunluğunda bir gri cevher tabakasıdır. Görünümü itibariyle denizatına 

benzetildiğinden hipokampus adı verilmiĢtir (Arıncı ve Elhan 1995). 

Algı ve bellek yapıları arasında bilgi ve uyaran aktarımı sağlayan 

hipokampus, beynin pekçok bölgesinden duysal uyarılar alır ve bu uyarıları forniks 

yoluyla hipotalamus ve talamusa iletir. Ayrıca, subkortikal alanlarla olan iliĢkisi 

nedeniyle hipokampus diğer beyin yapılarıyla iletiĢim halindedir. Hipokampusun 

komĢu beyin yapılarıyla olan bu iletiĢimi Papez halkasını meydana getiren yapılar 

sayesinde gerçekleĢir. Papez halkası; limbik sistem korteksi, hipotalamus ve talamus 

iliĢkisinden oluĢmaktadır. Papez halkasında uyarıların ard arda birbirlerini takip 

etmeleri, düĢüncenin duyguya dönüĢmesine ve duygunun artarak kalıcı hale 

gelmesine sebep olur  (Songur ve ark 2001). 

Öğrenme ve hafızada etkili olan hipokampus, öğrenilmiĢ yeni bilginin 

saklanması ve anıların kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasında görev 

alır.  Bu nedenle sağ ve sol hipokampus olmadan uzun süreli anılar saklanamaz. 

Diğer yandan, sağ hipokampus görsel, sol hipokampus ise sözel hafızayla ilgilidir 

(Songur ve ark 2001). 

Öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için uzun süreli güçlendirmeye (LTP) ihtiyaç 

vardır. Presinaptik nöronların sık ve Ģiddetli uyarılması postsinaptik nöronda aksiyon 

potansiyelini oluĢturur. Zamanla bu sinapslar daha duyarlı olur ve uyarı postsinaptik 
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bölgeye artarak iletilir. Hipokampus baĢta olmak üzere MSS’nin pekçok yerinde LTP 

oluĢtuğu gösterilmiĢtir (Gürpınar ve ark 2007).  

Hipokampus ayrıca stresin etkilerine en duyarlı beyin bölgelerinden birisidir 

(Gürpınar ve ark 2007). Her türlü zihinsel faaliyette hipokampal hacimde ve 

nörogenezde artma, kronik stres durumlarında hipokampal hacimde ve hipokampal 

nörogenezde azalma gözlenmiĢtir (Kotan ve ark 2009). 

1.3. Deney Hayvanlarında Kognitif Fonksiyonları Değerlendirmede Kullanılan 

Testler 

DavranıĢ testleri genellikle hayvanların sensorimotor ve lokomotor 

aktivitelerinin ölçülmesinde ve anksiyete ya da biliĢsel fonksiyonlarının 

değerlendirilmesinde kullanılır (Semenderoğlu ve ark 2013). Öğrenme deneylerinde 

en çok tercih edilen davranıĢ testi Morris Su Labirenti (MWM) testidir.  Öğrenme 

anksiyete ile iliĢkili olup, öğrenme bozukluğu anksiyetenin belirtilerindendir. Ġki 

farklı fare türünde davranıĢ ve öğrenme iliĢkisinin değerlendirildiği bir çalıĢmada 

(Ohl 2003), anksiyete seviyesindeki fazlalığın öğrenmeyi inhibe ettiği raporlanmıĢtır. 

Anksiyetenin değerlendirilmesinde sıklıkla YükseltilmiĢ (+,T) Labirent (EPM) ve 

Açık Alan  (OF) testleri uygulanmaktadır. 

1.3.1. Morris Su Labirenti Testi 

Ġlk kez Richard Morris tarafından 1980’ li yıllarda tanımlanan bu test, deney 

hayvanlarında öğrenme ve bellek mekanizmalarının incelenmesinde kullanılır 

(www.watermaze.org). MWM, kemirgenlerde biliĢsel hasarın tespitinde kullanılan 

geçerli bir yöntemdir (Rudi ve Peter 2001). MWM, referans bellek ve çalıĢan 

belleğin değerlendirilebilmesini sağlar. Referans bellek tekrarlanan yüzdürme 

deneyleri sonunda bellekte oluĢan bilgilerdir. ÇalıĢan bellek ise tekrar gerektirmez. 

Hayvanın belirli bir alanda sabit duran platformu bulması referans belleği, 

platformun yerinin her gün değiĢtirilerek deneyin tekrarlanması ise çalıĢan belleği 

test eder (Groen ve ark 2002).  

 

http://www.watermaze.org/
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1.3.2. Yükseltilmiş (+,T) Labirent Testi 

Bu test ilk kez, Pellow ve ark (1985) tarafından uygulanmıĢtır. YükseltilmiĢ 

labirent testinin artı, T ve O harfi Ģeklinde kullanılabilen çeĢitleri bulunmaktadır. Artı 

labirent iki açık ve iki kapalı kolu olan ve bu kolların birleĢtiği, yerden belirli 

yüksekliği bulunan bir materyaldir. Bu düzenekte kol boyutları ve yerden yükseklik 

fare ve sıçanda farklılık göstermektedir. Sıçanlarda kol boyu genellikle 50 x 12 cm 

(boy x en) ve yerden yükseklik 50 cm’dir. 

Fare/sıçanlar doğuĢtan açıklık ve yüksekten korkar. Test yerden yüksekte 

bulunma, ıĢık ve açık kol gibi faktörlerin hayvanlarda anksiyete oluĢturması ilkesine 

dayanır. Hayvan düzeneğin birleĢim noktasına açık koldan bırakılır ve beĢ dakika 

süresince gözlemlenir. Bu süre boyunca gözlenen açık kolda geçirilen süre, açık kola 

giriĢ sayısı, açık ve kapalı kolda sergilenen ayağa kalkma davranıĢ sıklığı, 

temizlenme ve donma davranıĢı, defakasyon sayısı gibi faktörler artmıĢ anksiyete 

varlığını ifade eder. Hayvan eğer tekrarlayan deneylerde sürekli kapalı koldan 

bırakılırsa açık kola girmeme (inhibitör kaçınma) davranıĢını öğrenecektir ya da açık 

koldan, ancak düzeneğin birleĢim noktasına yakın yerden bırakılırsa kapalı kola 

kaçma tepkisi gösterecektir. YükseltilmiĢ (+,T) Labirent Testi hayvanlarda 

emosyonel aktivite ve anksiyeteyi ölçmede çok tercih edilen bir davranıĢ testidir 

(Dolu ve Özesmi 2004). 

1.3.3. Açık Alan Testi  

Ġlk kez Hall tarafından 1936 yılında kullanılan açık alan testi, fare/sıçanların 

emosyonel durumlarının, anksiyetelerinin ve lokomotor akvitelerinin 

değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Ohl 2003).  

Bu test, genellikle bir farenin/sıçanın, kaçması duvarla önlenmiĢ yuvarlak, 

dikdörtgen ve kare gibi değiĢik formlardan oluĢabilen üstü açık, bir alana bırakılarak 

davranıĢlarının gözlenmesi ilkesine dayanır (Prut ve Belzung 2003). Açık alan 

korkusu bulunan ve yaĢamını sürdürdüğü ortamdan uzaklaĢtırılıp, düzeneğe alınan 

deney hayvanında çeĢitli anksiyete davranıĢları gözlenir. Açık alandaki takip süresi 
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2-20 dk arasında değiĢiklik göstersede sıklıkla 5 dakikadır. Bu sürede gözlenen her 

hareket, hayvanın emosyonel durumu hakkında bilgi verir (Dolu ve Özesmi 2004).  

Fare/sıçan kendini düzeneğin duvara yakın kenarlarında daha güvende 

hisseder ve düzeneğin merkezi anksiyetenin tetiklendiği kısımdır. Merkezde 

geçirdiği süre, merkeze geliĢ sıklığı ve düzenekte kat edilen mesafe lokomotor 

aktivite olarak değerlendirilir. Lokomotor aktivitenin yanı sıra arka ayaklar üzerine 

kalkma, kaĢınma ve defekasyon düzenekteki hayvanda gözlenebilen 

davranıĢlardandır. Bu davranıĢlar da artmıĢ anksiyete düzeyiyle orantılıdır. 

Lokomotor aktivite ve arka ayakları üzerine kalkıĢ sayısının artıĢı anksiyete düzeyi 

hakkında doğrudan fikir verirken, kaĢınma hareketinin gözlenmesi dolaylı olarak 

bilgi sağlar (Dolu ve Özesmi 2004). Açık alan korkusunun en önemli göstergesi 

defekasyon sayısıdır. Hayvan anksiyete düzeyi artıkça kendi ortamını oluĢturmak 

için daha sık defekasyon yapar (Prut ve Belzung 2003). 

1.4. Silimarin ve Fizyolojik Özellikleri 

Cardus marianum ailesinin bir üyesi olan deve dikeni, karaciğer ve safra 

kesesi hastalıkları gibi farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan yılan ısırması, böcek 

sokması, mantar zehirlenmesi ve aĢırı alkol alımına bağlı karaciğer hasarına karĢı 

koruyucu etkisi yüzyıllardır bilinen tıbbi bir bitkidir (Karimi ve ark 2011). 

 

       ġekil 1.1. Silimarinin aktif bileĢenleri (Abenavoli ve Bellentani 2013). 

Silimarin; izosilibin, silikristin ve silidianinle beraber, ağırlıklı olarak 

silibininin aktif bileĢenlerini içerir. Bunlar, bir koniferil alkol ile flavonolün 
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enzimatik kombinasyonu sonucu bitki içinde üretilen flavonol (flavonolignanlar) 

türevleridir (Kidd ve ark 2002). 

DüĢük biyoyararlanımı sebebiyle silimarinin plazma seviyesinin tedavi edici 

düzeye ulaĢması için yüksek dozlarda verilmesine ihtiyaç vardır. Blumenthal ve 

arkadaĢları (2000), silimarin emiliminin genellikle % 20-50 arasında olduğunu rapor 

etmiĢlerdir.  

Hem insanlarda hem de hayvanlarda pik plazma silimarin konsantrasyonuna 

4-6 saatte ulaĢılır ve yarı ömrü 6-8 saattir (Pepping 1999). Silibinin ve silimarinin 

diğer bileĢenleri karaciğerde glukronik asit ve sülfata hızlıca konjuge olur. 

Konjugatlar toplam dozunun % 80’ inin bulunduğu plazma ve safraya geçer. DüĢük 

bir miktar ise idrarla elimine edilir (Karimi ve ark 2011).  

Steroid hormon yapısına benzerlik gösteren silimarin (Govind ve Sahni 

2011), DNA ve RNA sentezini artırıp, karaciğer hücrelerinin yenilenebilme 

yeteneğini geliĢtirerek hepatosit dıĢ membranın yapısını değiĢtirir. Bu durum 

hücrelere ksenobiyotiklerin giriĢini önler. Ayrıca lipit peroksidasyonunun 

önlenmesine sebep olan hücresel glutatyon miktarını artırır ve serbest radikalleri 

temizler (Saller ve ark 2007, Karimi ve ark 2011). Farmakolojik çalıĢmalarda (Toklu 

ve ark 2007, Ramakrishnan ve ark 2009,  Wen ve ark 2008) silimarininin 240-800 

mg/gün aralığında kullanılmasının toksik etki oluĢturmadığı için güvenle 

kullanılabileceği raporlanmıĢtır. 

Silimarinin antioksidan, immün düzenleyici, antifibrotik, antiproliferatif ve 

antiviral etkilere sahip olduğu bildirilmiĢtir (Shaker ve ark 2010). Bir antioksidan 

olarak silimarin, membranlarda lipit peroksidasyonuyla iliĢkili radikallerin 

oluĢumlarını önler, bazı radikal türlerini bağlar, böylece membran permeabilitesini 

düzenler ve bağlayıcıların hücre içi miktarını artırır (Trouillas ve ark 2008). 

Kiruthiga ve arkadaĢları (2007) silimarin takviyesinin hidrojen peroksite maruz 

kalmıĢ eritrositlerde lipit peroksidasyonunun belirteci olan malondialdehit (MDA) 

düzeylerinde azalmayla birlikte süperoksit dismutaz (SOD), katalaz, glutatyon 

peroksidaz (GPx), glutatyon redüktaz ve glutatyon-S-transferaz gibi antioksidan 

enzimlerin aktivitelerini artırdığını göstermiĢlerdir. Silimarinin antioksidan etkisi 
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sayesinde yaĢlı sıçanlarda hipokampus ve kortekste protein oksidasyonunun azaldığı 

bildirilmiĢtir (Nencini ve ark 2007). Silimarinin etkileri sıçanlarda bir diğer deneysel 

diyabet ajanı olan alloksanla oluĢturulan diyabet modellerinde de test edilmiĢtir 

(Szkudelski 2001, Soto ve ark 2004, Sha ve ark 2007).  Soto ve arkadaĢları (2010), 

alloksan uygulandıktan 20 gün sonra verilen silimarinin böbrek doku hasarı üzerine 

etkili olduğunu göstermiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda silimarinin SOD, GPx ve 

katalazı aktive edebilme özelliğinin olduğu bildirilmiĢtir. Böylece, silimarinin 

diyabetik nefropati tedavisinde kullanılması önerilmiĢtir (Varzi ve ark 2007). 

Silimarin ayrıca karaciğer koruyucu, ksenobiyotiklere maruziyette membran 

stabilitesinin artıĢı, nükleer ekspresyonunun düzenlenmesi yoluyla steroid benzeri 

özellikleri ve yıldız hepatositlerin miyofibroblastlara dönüĢümünün baskılanması 

gibi etkilere de sahiptir. Ek olarak, silimarin /silibin, RNA polimeraz I uyarımıyla 

protein sentezini artırır (Saller ve ark 2007). Silimarin belirgin bir Ģekilde, artmıĢ 

interlökin 2 ve 4 (IL-2, IL-4), interferon gama (IFN-γ) ve tümör nekroz faktör alfa 

(TNF-α) düzeylerini baskılar. Ayrıca, alanin aminotransferaz ve aspartat 

aminotransferaz düzeylerini azaltır ve hepatositlerde apoptozu baskılar (Saller ve ark 

2007, Morishima ve ark 2010).  

Bunlara ek olarak silibin, GLUT 4’ ün blokajıyla adipositlerde glikoz alımını 

düzenler. Sıçan hepatositlerinde, 25-100 μmol/L konsantrasyon aralıklarında 

silibinin, piruvat kinaz aktivitesi üzerine baskılayıcı etkileriyle farklı glikoneojenik 

maddelerden glikoz oluĢumunu azalttığı bildirilmiĢtir (Nomura ve ark 2008). Kültür 

edilmiĢ hepatositlerde silibinin düĢük dozları mitokondride reaktif oksijen türlerinin 

oluĢumunu azaltır; bu azalma glikolizden artan karbonların oksidasyonunda 

azalmaya neden olur (Detaille ve ark 2008). Tip 1ve Tip 2 diyabetli hayvan 

modellerinde ve alkolik karaciğer hastalıklı bireylerde yapılan randomize 

çalıĢmalarda ve Tip 2 diyabetli hastalarda silibin, kan glikoz ve trigliserit seviyelerini 

etkileyerek hemoglobin A1c düzeylerini azaltmıĢtır (Maghrani ve ark 2004, Huseini 

ve ark 2006). 

Yüksek oksijen kullanımı, yüksek miktarda çoklu doymamıĢ yağ asitleri, 

artmıĢ serbest demir iyonu ve düĢük antioksidan savunma hep birlikte beyin 

dokusunu reaktif oksijen türlerinin hasarına karĢı duyarlı hale getirir (Galhardi ve ark 
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2009). Silimarin, kan-beyin bariyerini geçerek MSS’ne girebildiği için MSS’de 

antioksidan aktivite gösterebilir (Karimi ve ark 2011). Silimarinin 200 mg/kg dozda 

verildiğinde substantia nigranın pars kompakta nöronlarını toksisiteye karĢı 

koruduğu bildirilmiĢtir (Baluchnejadmojarad ve ark 2010). Silimarinin ayrıca 

beyinde dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi bazı nörotransmitterlerin 

konsantrasyonlarını artırdığı da gösterilmiĢtir (Bansal ve ark 2013). Silimarin 14 gün 

süresince 200 mg/kg dozunda verildiğinde, yaĢlı sıçanlarda hipokampus ve kortekste 

protein oksidasyonunu azaltmıĢtır (Galhardi ve ark 2009).  

1.5. Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör ve Histon Deasetilaz 

1.5.1. Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör  

Nörotrofinler; nöronların büyümesini, canlılığını, çoğalmasını ve 

fonksiyonlarını etkileyen sinaptik fonksiyonu, plastisiteyi kontrol eden ve 

düzenleyen dimerik yapılı proteinlerdir (Kazak ve Yarım 2014). En iyi tanımlanmıș  

nörotrofinler beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), nöron büyüme faktörü 

(NGF), nörotrofin 3 (NT-3) ve nörotrofin 4 (NT-4)’ dür (Skaper 2012). Nörotrofik 

faktörler, MSS’de nörotransmitter olarak görev yapmazlar, ancak 

nörotransmitterlerin etkili oldukları sinir yolaklarının canlılığını sağlayarak 

fonksiyonlarını sürdürebilmelerine yardımcı olurlar. Spesifik nöronlarda, bazı 

nörotrofik faktörlerin eksikliği o nöron ya da nöron grubunun canlılığını yitirmesine 

neden olur (Tongiorgi 2008). 

Öğrenme ve egzersiz, hipokampusta BDNF salınımını artıran önemli 

faktörlerdir. Sinaptik canlılığı ve hücresel uyarılabilirliği etkileyerek nöronal 

plastisitite ve öğrenmenin oluĢabilmesi için gerekli olan LTP’nin oluĢumunu sağlar. 

Sinaptik aktivite, BDNF gen transkripsiyonunu, BDNF mRNA’nın dendritlere 

taĢınmasını ve sinaptik yarığa BDNF salınmasını uyarır (Schmit ve Duman 2007). 

Korteks, hipokampus, serebellum, amigdala, bazı hipotalamik çekirdekler ve 

adrenerjik beyin sapı çekirdekleri BDNF ekspresyonunun en fazla olduğu yapılardır. 

BDNF ayrıca lenfositler, trombositler ve lökositlerden de sentezlenir ve kanda 

trombositlerde depolanır (Kazak ve Yarım 2014). 
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BDNF, beyin geliĢimi sürecince olgunlaĢmamıĢ nöronların büyümesine ve 

farklılaĢmasına katkı sağlar, nöronları toksik hasara karĢı korur (Gürpınar ve ark 

2007). Sıçanlarla yapılan bir çalıșmada (Palizvan ve Sohya 2004) korteksten alınan 

nöronlara BDNF uygulandığında dendrit ve sinapsların geliĢiminde artıĢ 

gözlenmiĢtir. Bir diğer çalıĢmada (Frecilla ve Insausti 2000) ise fare striatumunda bir 

grup hücreye BDNF geni yerleĢtirdikten sonra bütün hücrelere nörotoksin 

uygulanmıĢ, BDNF geni yerleĢtirilen hücrelerde diğer hücrelerde görülen serotonin 

ve dopamin kaybının gerçekleĢmediği bildirilmiĢtir. Bu bulgular BDNF’nin 

nöroplastisite ile iliĢkisini ve nöronları koruyucu etkisi olduğunu destekler 

niteliktedir (Gürpınar ve ark 2007).  

BDNF’nin diyabetli hayvanlarda insülin direncini olumlu yönde etkilediği 

gösterilmiĢtir (Öztekin ve ark 2011). Suwa ve arkadaĢları (2006) yağ ve 

karbonhidratla zenginleĢtirilmiĢ diyetle beslenen hayvanlarda hipokampusta BDNF 

seviyelerinin azaldığını göstermiĢlerdir. Delahanty ve arkadaĢları (2012) tedavi 

edilmemiĢ hiperglisemide BDNF sentezinde artıĢ tespit etmiĢler ve bu durumun 

kompansatuar bir yanıt olduğunu ileri sürmüĢlerdir.  Ġnsülin direncini iyileĢtirdiği 

bilinen düzenli egzersizin insülin duyarlılığındaki az miktarda iyileĢmeyle birlikte 

plazma ve iskelet kasındaki BDNF konsantrasyonunu artırdığı raporlanmıĢtır (Zoladz 

ve ark 2008, Pedersen ve ark 2009). 

1.5.2. Histon Deasetilaz  

Histon proteinleri kromatinlerdeki nükleozomların yapısında bulunur. 

Histonlar,  metilasyon ve asetilasyon gibi genetik modifikasyonlarla kromatin yapıyı 

ve fonksiyonlarını değiĢtirerek gen transkripsiyonunun aktifleĢmesini veya 

baskılanmasını sağlayan yapılardır. Ayrıca histonlar hücresel sinyal iletiminde de 

önemli rol oynar (Bora ve Yurter 2007). Histon asetilasyonu, histon asetil 

transferazlar (HAT) ve histondeasetilaz (HDAC) tarafından düzenlenir (Lu ve ark 

2006).  

Genlerin okunmasından sorumlu en önemli modifikasyon histon 

asetilasyonudur. Negatif yüklü asetil grubunun, histon proteininin amino 

bölgesindeki pozitif yüklü lizin amino asidine bağlanması, pozitif yükü nötrolize 
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ederken kromatinde gevĢeme meydana gelir. Kromatin yapısında görülen bu 

değiĢiklik transkripsiyon faktörlerinin hedef genlere ulaĢabilmelerini sağlar. Asetil 

grubunun ayrılması ise deasetilasyon olarak ifade edilir ve kromatinin tekrar sıkı 

bağlanmasına ve gen ifadesinin baskılanmasına yol açar (Peterson ve Laniel 2004). 

HDAC ve HAT aktivitesi hücre bölünmesi, apoptoz ve farklılaĢma gibi hücresel 

olaylarda da iliĢkilidir (Vahid ve ark 2015). 

HDAC, hem pozitif hem de negatif transkripsiyon değiĢikliklerine aracılık 

edebilir (Vahid ve ark 2015). HDAC, memelilerde 4 sınıfa ayrılır. Sınıf 1: Çinko 

bağımlı HDAC1, 2, 3 ve 8, Sınıf 2: HDAC4, 5, 6, 7, 9, 10, Sınıf 3: HDAC7 ve Sınıf 

4 ise HDAC11’den oluĢur (Vahid ve ark 2015). Sınıf 1 HDAC’ler transkripsiyon 

baskılayıcı proteinlerden oluĢmaktadır ve HDAC aktivitesini etkileyerek kromatin 

yoğunluğunu artırırken transkripsiyonun baskılanmasını sağlarlar (Millard ve ark 

2013). 

Histon asetilasyonu, glikoz metabolizmasının düzenlenmesinde önemli bir 

görev üstlenen ve glikoz homeostasisini kontrol eden HDAC inhibitörleri tarafından 

gerçekleĢtirilir (Feng ve ark 2011). HDAC inhibitörleri yapısal özelliklerine göre 

hidroksamatlar, siklik tetrapeptitler, benzamidler, elektrofilik ketonlar ve kısa zincirli 

yağ asitleri olmak üzere beĢ gruptur (Dokmanovic ve Marks 2005).  

HDAC3, çekirdek hormon reseptörleri aracılığıyla transkripsiyonu 

destekleyen enzimatik bir bileĢen olmakla birlikte yağ asidi ve glikoz 

metabolizmasının düzenlemesinde etkin rol alır. Genetik ve farmokolojik 

çalıĢmalarda HDAC3’ün karaciğerde lipid depolanmasını ve glikoz tüketimini 

etkileyerek metabolik faaliyetlerin düzenlenmesine katkı sağladığı bildirilmiĢtir 

(Feng ve ark 2011).  

Kan glikoz seviyesinin yüksekliği pankreasın beta hücreleri için toksiktir. 

Ġnsülin salınımının düzenlenmesinde pankreatik duedonal transkripsiyon faktörü 1 

(PDx1) oldukça önemlidir (Mıcılı ve Özoğul 2007). Ġnsülin gen ekspresyonundan 

HDAC ve PDx1 sorumludur. Obez farelerle yapılan bir çalıĢmada, HDAC3 

inhibisyonunun iskelet kası ve kalp hücrelerinde mitokondri oluĢumunda eksikliğe 

neden olduğu raporlanmıĢtır (Knutson ve ark 2008).  
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HDAC2,  diyabetli farelerde diyabetin düzenlenmesinde anahtar bir rol oynarken, 

HDAC3 ise Tip 2 DM prevelansının azalmasına katkı sağlar (Zeng ve ark 2014). 

HDAC3, HDAC4 ile birlikte öğrenme ve hafıza mekanizmasında da önemli role 

sahiptir. Ek olarak, HDAC3 ve HDAC4 gen mutasyonlarının Ģizofreni hastalığının 

fizyopatolojisi ile de iliĢkili olabileceği savunulmuĢtur  (Wang ve ark 2014). 

Bu tez çalıĢmasının amacı, deneysel diyabet oluĢturulan sıçanlarda silimarin 

takviyesinin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisini çeĢitli davranıĢ testleriyle 

değerlendirmek ve aynı zamanda kan ve beyin dokusunda HDAC3 ve BDNF 

düzeylerini ölçmektir. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalıĢma Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi (SÜDAM) Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu’nun 12.11.2014 tarih ve 

2014/9 karar no’lu izniyle aynı merkezde gerçekleĢtirildi. 

ÇalıĢmada yaklaĢık 400-450 gr ağırlığında 38 adet 4 aylık erkek Wistar sıçan 

kullanıldı. Sıçanlar 21 ± 2˚ C sıcaklıkta, % 50 nem ve 12 saat aydınlık/karanlık 

döngüsünün sağlandığı odalarda, polikarbonat kafeslerde ve her kafeste en fazla 5 

hayvan olacak Ģekilde tutuldu ve sıçanlara standart sıçan yemi ve çeĢme suyu ad 

libitum olarak verildi.  

2.1. Deney Gruplarının Oluşturulması 

  Gruplar oluĢturulmadan önce tüm hayvanlar tartıldı ve homojen ağırlıklı 4 

grup oluĢturuldu. Grupların dağılımı Ģu Ģekilde belirlendi: 

1. Kontrol Grubu (n: 6): 35 gün boyunca taĢıyıcı madde olan mısır yağı oral 

olarak verildi. 31. günden itibaren sıçanlara beĢ gün süren davranıĢ testleri 

uygulandı. DavranıĢ testlerinin bitiminde kan ve doku numuneleri alındı.  

 

2. Diyabet Grubu (n: 12): STZ enjeksiyonundan bir hafta sonra baĢlanarak 35 

gün boyunca taĢıyıcı madde olan mısır yağı oral olarak verildi. 31. günden 

itibaren sıçanlara beĢ gün süren davranıĢ testleri uygulandı. DavranıĢ 

testlerinin bitiminde kan ve doku numuneleri alındı. 

 

3. Silimarin Grubu (n: 8): 35 gün boyunca 200 mg/kg silimarin mısır yağında 

çözülerek oral gavaj yoluyla verildi ve son 5 gün davranıĢ testleri uygulandı. 

ÇalıĢmanın 35. gününde kan ve doku numuneleri alındı. 

 

 

4. Diyabet+Silimarin Grubu (n: 10): Sıçanlara STZ enjeksiyonundan bir hafta 

sonra baĢlanarak 35 gün boyunca 200 mg/kg silimarin mısır yağında 

çözülerek oral gavaj yoluyla verildi ve son 5 gün davranıĢ testleri uygulandı. 

ÇalıĢmanın 35. gününde kan ve doku numuneleri alındı. 
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2.2. Deneysel Diyabet Oluşturulması  

Sıçanlarda deneysel diyabet oluĢturmak için STZ kullanıldı (S0130 Sigma, 

ABD). STZ enjeksiyonundan önce 24 hayvan 5 saat aç bırakıldı. Bu sürenin 

sonunda, pH’sı 4,5 olan 0,1 M sodyum sitrat tamponu içinde taze olarak hazırlanan 

STZ, 50 mg/kg dozunda ip olarak tek doz uygulandı. Ardından STZ uygulanan 

hayvanlara hipoglisemiyi önlemek için çeĢme suyu yerine 3 gün boyunca % 5’ lik 

dekstroz verildi. STZ enjeksiyonundan bir hafta sonra 24 hayvanın kuyruk veninden 

alınan kan örneklerinde glikoz düzeyleri bir glikometreyle (eBsensor, Tayvan) 

ölçülerek, kan glikoz düzeyi 250 mg/dl’yi geçen 22 sıçan diyabet grubuna dahil 

edildi. ÇalıĢma süresince diyabetli sıçanlarda polifaji, polidipsi gibi diyabet belirtileri 

gözlemlendi.  

2.3. Silimarin Takviyesi 

ÇalıĢmada silimarin takviyesi yapılacak gruplara 35 gün süresince, 200 

mg/kg silimarin (S0292, Sigma ABD) mısır yağı içerisinde çözülerek oral gavaj 

yoluyla verildi. Silimarin çözülmeden önce - 20 ºC’ de, çözüldükten sonra ise + 4 

ºC’de ıĢıktan korunarak saklandı. Silimarin ve mısır yağı takviyesi her gün aynı 

saatlerde (10:00- 10:30) ve aynı kiĢi tarafından uygulandı.  

2.4. Sıçanlara Uygulanan Davranış Testleri  

ÇalıĢmanın 31. gününden itibaren beĢ gün boyunca sıçanlara OF, EPM ve 

MWM testleri uygulandı. Tüm gruplara 31. gün MWM, 32. ve 33. günlerde önce 

MWM,  ardından OF testi, 34. ve 35.  günlerde ise MWM'den sonra EPM testi 

uygulandı. Tüm davranıĢ testleri ses ve ıĢık izolasyonu yapılmıĢ bir odada, aynı kiĢi 

tarafından ve hayvanın emosyonel durumunu değiĢtirecek faktörlere dikkat edilerek 

(koku ve gürültü gibi farklı uyaranlar elimine ederek, her uygulamada aynı kıyafeti 

giyerek) uygulandı. Kullanılan test odasının havalandırılması sağlandı.  EPM ve OF 

düzenekleri, her sıçanın davranıĢ testi sonrasında, hayvana ait ipuçlarını (koku, tüy, 

idrar gibi) ortamdan uzaklaĢtırmak için %70’lik alkol ile temizlendi ve kurulandı. 

Tüm davranıĢ testleri günün aynı saatinde gerçekleĢtirildi (09:00-12:00).  
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Deneklerin uygulanan davranıĢ testleri sırasında sergiledikleri davranıĢlar video 

kamera kullanılarak kaydedildi. DavranıĢ testlerinin analizi bir yazılım kullanılarak 

gerçekleĢtirildi (Ethovision XT 9.0, Noldus Information Tech.Wageningen, 

Hollanda). 

2.4.1. Açık Alan Testi  

Sıçanların spontan lokomotor aktivitesi 80 cm x 80 cm boyutlarında 40 cm 

yüksekliğinde kenarları olan, kare Ģeklinde siyah ahĢap bir kutu olan OF düzeneği ile 

değerlendirildi. Düzeneğin duvara yakın bölgeleri perifer, orta kısmı ise merkez 

olarak belirlendi. Her bir sıçan merkezden düzeneğe bırakıldı ve 5 dakika süresince 

kutu içinde serbest hareket etmelerine izin verildi. Test sırasında aĢağıdaki 

parametreler kaydedildi: a) toplam kat edilen mesafe (cm), b) merkezde ve c) 

kenarlarda geçirilen süre (s), d) arka ekstremiteleri üzerinde yükselme, e) defekasyon 

ve f) kaĢınma sayıları, g) test sırasındaki ortalama hızı (cm/s), h) hareketli olarak 

geçirilen süreler (s), ı) merkeze geçiĢ sayısı ve j) duvar kenarına geçiĢ sayısı. 

2.4.2. Yükseltilmiş Artı Labirent Testi 

YükseltilmiĢ Artı Labirent Testi için yerden 50 cm yüksekliğinde iki kapalı 

ve iki açık kolu olan bir düzenek kullanıldı. Siyah pleksiglastan yapılmıĢ düzeneğin 

kapalı ve açık kolları 50 cm uzunluğunda, 10 cm geniĢliğinde idi. Kapalı kolların 40 

cm yüksekliğinde ahĢap duvarları vardı. Sıçanlar yüzleri açık kollardan birisine 

bakacak Ģekilde tek tek platformun ortasına yerleĢtirildi ve 5 dakikalık test süresi 

boyunca düzenekte serbestçe hareket etmelerine izin verildi (Resim 1). Test sırasında 

aĢağıdaki parametreler kaydedildi: a) toplam kat edilen mesafe (cm), b) merkeze, c) 

açık ve d) kapalı kollara giriĢ sayıları ve e) merkezde, f) açık ve g) kapalı kollarda 

geçirilen süreler (s). 
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                         ġekil 2.1. EPM testi sırasında açık koldaki sıçan. 

 

2.4.3. Morris Su Labirenti Testi  

Spasyal öğrenme ve hafıza 150 cm çapında ve 60 cm derinliğinde daire 

Ģeklinde bir su tankı olan MWM ile analiz edildi. Suyun sıcaklığı 25 ± 2 ºC olarak 

ayarlandı. Su toksik olmayan yeĢil boya ile renklendirildi. Tank kuzeydoğu (NE), 

güneydoğu (SE), kuzeybatı (NW) ve güneybatı (SW) olmak üzere hayali dört 

bölüme ayrıldı. 10 cm x 10 cm boyutlarındaki kare platform (kaçıĢ platformu) suyun 

2 cm altına kenarlardan uzak, NW kadranına yerleĢtirildi ve test süresince sabit 

tutuldu. Tankın çevresine hayvanın yer-yön tayini yapabilmesi için görebileceği 

Ģekilde renkli geometrik Ģekilli ipuçları yerleĢtirildi ve tankın çevresi perde ile 

kapatılarak çevre izolasyonu sağlandı.  

MWM, sıçanlara birbirini izleyen 4 gün boyunca uygulandı ve son 

uygulamadan 24 saat sonra (5. gün) analiz testi yapıldı. Uygulama esnasında sıçan 

her defasında farklı bir bölümden suya bırakıldı ve 60 s’de platformu bulması 

beklendi (Resim 2). Belirlenen sürede platformu bulamayan hayvanlar 30 s süreyle 

platformun üzerine bırakıldılar (Resim 3). Böylece çevreyi tanımaları ve platformun 

yerini öğrenmeleri hedeflendi. Test sırasında aĢağıdaki parametreler kaydedildi;  
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a) platformu bulma süresi (s), b) toplam kat edilen mesafe (cm), c) ortalama yüzme 

hızı (cm/s) ve d) thigmotaksis davranıĢ süresi (s). 

Dört günlük uygulamanın ardından (5. gün), kaçıĢ platformu kaldırıldıktan 

sonra 90 s’lik analiz testi yapıldı. Analiz testi sırasında aĢağıdaki parametreler 

kaydedildi; a) toplam kat edilen mesafe (cm), b) ortalama yüzme hızı (cm/s), c) 

platform üzerinden geçiĢ sayısı ve d) platform alanında geçirilen süre (s). 

 

 

                    ġekil 2.2. MWM testi.  
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                         ġekil 2.3. Platformda bekletilen sıçan. 

 

2.5. Deneyin Sonlandırılması ve Örneklerin Toplanması 

Tüm gruplar beĢ gün süren davranıĢ testlerinin ardından, intramüsküler (i.m.) 

50 mg/kg ketamin, 10 mg/kg ksilazin enjeksiyonu ile anestezi altına alındı. Anestezi 

uygulanan sıçanlardan intrakardiyak kan alımı gerçekleĢtirildi. Antikoagülan 

içermeyen kuru ve EDTA’lı tüplere alınan kan örnekleri, santrifüj cihazında (Nüve 

NF 1200R, Türkiye), 4100 rpm’de 15 dakika santrifüj edilerek sırasıyla serum ve 

plazmalarına ayrıldı. Kan alımının ardından servikal dislokasyon yöntemiyle 

sakrifiye edilen sıçanlardan beyin dokuları alındı. Beyin örnekleri soğuk serum 

fizyolojik ile kan ve doku artıklarından arındırıldıktan sonra kurutma kağıdından 

geçirilerek plastik tüplere konuldu ve sıvı azot tankına atılarak hızlı bir Ģekilde 

donduruldu. Serum, plazma ve beyin numuneleri ölçümler yapılıncaya kadar - 80 º 

C’de saklandı. 

2.6. Doku Homejenizasyonu  

-80 ºC’de bekletilen beyin dokularının, homojenizasyondan önce sırasıyla - 

20 ºC ve  + 4 ºC’de çözülmeleri sağlandı. Dokular hassas terazide tartılarak darası 

alınmıĢ tüplere aktarıldı ve her bir tüpe numune ağırlıklarının 10 katı kadar Tris –

HCl tamponu (50 mmol,  pH: 7,5) eklendi. Daha sonra tüpler buz dolu bir kap içinde 

homojenizatör (Daihan HS, Seul, Güney Kore) yardımıyla homojenize edildi. 
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Homojenatlar 4100 rpm’de 30 dakika santrifüj edilerek süpernatant oluĢturuldu. 

Süpernatant’tan 1 ml alınarak 3/5 oranında hazırlanan etanol/kloroform 

solüsyonundan aynı miktarda üzerine eklendi. Elde edilen homejenatlar 4100 rpm’de 

30 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonunda tüplerin üzerinde oluĢan süpernatant 

protein ölçümü için ayrıldı.  

2.7. Biyokimyasal Analizler 

2.7.1. BDNF Ölçümü 

BDNF seviyelerinin ölçümü, BDNF ELISA Kiti (Cusabio, Katalog No: CSB-

E04504r, Ġspanya) kullanılarak ELISA yöntemiyle yapıldı. Testin prensibi, mikro 

plaka üzerine BDNF antikorları bağlanmıĢtır. Standartlar ve örnekler kuyucuklara 

pipetlenir.  Kuyucuklara enzim bağlı monoklonal BDNF antikorlar eklenir. Yıkama 

ile bağlanmamıĢ antikor-antijen kompleksi uzaklaĢtırılır. Substrat solüsyonu eklenir 

ve renklenme meydana gelir. Durdurma solüsyonu ile renklenme durdurulur ve 

oluĢan renk ELISA spektofotometresinde ölçülür. 

BDNF analiz basamakları sırasıyla Ģöyledir: 

1. Reaktifler, örnekler ve standartlar hazırlanarak oda sıcaklığına getirildi. 

2. Her bir kuyucuğa 100 μl standart ve örnek eklendi ve 37 ºC’ de 2 saat  

inkübe edildi. 

3. Her bir kuyucuğa 100 μl biotin antikoru eklendi ve 37 ºC’de 1 saat inkübe 

edildi. 

4. Her kuyucuk aspire edildi ve 200 μl yıkama tamponu kullanılarak yıkandı. 

ĠĢlem toplamda üç yıkama olacak Ģekilde tekrarlandı. 

5. 100 μl BDNF konjugat eklenip 37 ºC’de 1 saat inkübe edildi. Ardından 

aspirasyon ve yıkama iĢlemleri tekrarlandı. 

6. Her kuyucuğa 90 μl substrat solüsyonu pipetlendi ve ıĢıktan korunarak 37 

ºC’ de 30 dakika inkübe edildi. 

7. 50 ML durdurma solüsyonu kuyucuklara eklenerek renk reaksiyonu 

durduruldu. 
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8. Örneklerin optik dansitesi 450 nm’de ELISA okuyucusu kullanılarak 

(Powervave XS, Biotek, USA) ölçüldü. 

9. BDNF seviyeleri kanda ng/ml beyin dokusunda ise ng/mg protein olarak   

ifade edildi. 

2.7.2. HDAC3 Ölçümü 

HDAC3 seviyeleri, Rat Histone Deasetylase 3 ELISA Kiti (Bioassay 

Technology Laboratory, Katalog No: E1215Ra, Çin Halk Cumhuriyeti) kullanılarak 

ELISA yöntemiyle ölçüldü. 

Testin prensibi, HDAC3 monoklonal antikorlarıyla kaplanmıĢ mikroplakaya 

standart ve örnekler pipetlenir. Kuyucuklara enzim bağlı monoklonal HDAC3 

antikorları eklenir ve inkübasyon için beklenir. Ardından yıkama ile bağlanmamıĢ 

antikor-antijen kompleksi uzaklaĢtırılır. Substrat solüsyonunun eklenmesiyle renk 

değiĢikliği oluĢur.  

HDAC3 analiz basamakları sırasıyla Ģöyledir:  

1. Reaktifler, örnekler ve standartlar hazırlanarak oda sıcaklığına getirildi. 

2. Standart kuyucuklarına 50 μl standart ve 50 μl HRP-streptavidin eklendi.     

Örnek kuyucuklarına 40 μl örnek, 10 μl HDAC3 antikoru ve 50 μl HRP   

streptavidin pipetlenerek 37 ºC’ de 1 saat inkübe edildi. 

3. Her kuyucuk yıkama tamponu kullanılarak yıkandı. ĠĢlem beĢ kez 

tekrarlandı. 

4. Yıkama iĢlemi bittikten sonra 50 μl renklendirici eklenerek, renk değiĢimi 

için 37 ºC’de 10 dakika inkübe edildi. 

5. 50 μl durdurma solüsyonu kuyucuklara pipetlenerek renk reaksiyonu 

durduruldu. 

6. Örneklerin optik dansitesi 450 nm’de ELISA okuyucusu kullanılarak 

(Powervave XS, Biotek, USA) ölçüldü. 

7. HDAC3 seviyeleri kanda ng/ml, beyin dokusunda ng/mg protein olarak 

ifade edildi. 

Beyin dokusunda protein miktarının tayini Lowry ve ark (1951) metoduna göre 

yapıldı. 
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2.8. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS 20.0 programı (Chicago, ABD) kullanılarak yapıldı. 

Sayısal nitelikteki değiĢkenlerin tanımlayıcı değerleri ortalama (ort)  ve standart hata 

(SH) olarak ifade edildi. Öğrenme ve anksiyete parametrelerinin diyabet ve silimarin 

ile iliĢkisini değerlendirmek, grup ortalamaları ve gruplar arasındaki farkın önemini 

tespit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Farklılık çıkan 

grupların karĢılaĢtırılmasında ise Tukey testinden yararlanıldı. Farklı zamanlarda 

ölçülen sayısal nitelikteki değiĢkenlerin ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında tekrarlı 

ölçümlerde varyans analizi kullanıldı. Gruplar arası farkın önemli olduğu durumlarda 

farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Tukey 

testi kullanıldı. Ġstatistiksel anlamlılık düzeyi P < 0,05 olarak kabul edildi. 
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3. BULGULAR 

3.1. Silimarin Takviyesi ve Diyabetin Vücut Ağırlığına Etkisi 

 

ÇalıĢma gruplarının, çalıĢma süresince haftalık ölçülen vücut ağırlıklarına 

iliĢkin ort ± SH değerleri Çizelge 3.1.’de sunulmuĢtur. Gruplar zamana göre vücut 

ağırlıkları değiĢimleri bakımından farklılık göstermiĢtir (P < 0,05). Kontrol ve 

silimarin gruplarının vücut ağırlıklarında bir artıĢ izlenirken, diyabet ve 

DM+Silimarin gruplarının baĢlangıçta yüksek vücut ağırlıklarına sahip oldukları 

zamanla vücut ağırlıklarını kaybettikleri ve diyabet grubunun çalıĢmanın sonunda en 

düĢük vücut ağırlığına sahip olduğu görüldü. 

 

Çizelge 3.1. Silimarin takviyesi ve diyabetin vücut ağırlığına etkisi (ort ± SH).   

  Kontrol Diyabet Silimarin DM+Silimarin 

VA0 (g) 383,16 ± 12,86 418,50 ± 9,09
a
 366,50 ± 11,13

b
 431,60 ± 9,96

ac
 

VA1 (g) 387,50 ± 12,02
*
 370,66 ± 8,50

*
 370,25 ± 10,41

*
 387,10 ± 9,31

*
 

VA2 (g) 405,33 ± 14,56 367,00 ± 10,30
a
 382,25 ± 12,61 394,10 ± 11,28 

VA3 (g) 410,33 ± 13,62
*
 360,50 ± 9,63

*a
 387,00 ± 11,79

*
 379,50 ± 10,55

*
 

VA4 (g) 414,33 ± 14,49 363,75 ± 10,24
a
 399,37 ± 12,55

b
 377,50 ± 11,26 

VA5 (g) 420,66 ± 15,05 343,25 ± 10,64
a
 406,00 ± 13,03

b
 368,80 ± 11,66

ac
 

VA6 (g) 420,50 ± 15,32 339,83 ± 10,83
a
 407,50 ± 13,26

b
 369,70 ± 11,86

ac
 

VA: Vücut ağırlığı 

*VA0’a göre, 
a
Kontrole göre, 

 b
Diyabete göre, 

c
Silimarine göre P < 0,05. 
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3.2. OF Testinde Değerlendirilen Parametreler 

Çizelge 3.2. OF testi sırasında ölçülen parametreler  (ort ± SH).   

  
Kontrol Diyabet Silimarin DM+Silimarin 

Defekasyon 

sayısı 
2,83 ± 1,16 4,50 ± 1,16

a
 2,50 ± 2,07

b
 2,67 ± 0,866

b
 

Toplam kat 

edilen mesafe 

(cm) 

570,17 ± 250,78 719,76 ± 339,52 572,35 ± 241,72 570,82 ± 209,19 

KaĢınma 

sayısı 
3,17 ± 1,94 2,50 ± 2,46 3,25 ± 1,83 1,90 ± 2,07 

Hareketli 

olarak 

geçirilen  

süre (s) 

14,96 ± 8,45 26,8 ± 12,41 20,77 ± 5,23 15,72 ± 9,66 

Arka 

ekstremiteleri 

üzerine 

yükselme 

sayısı 

7,00 ± 1,89 11,00 ± 4,70 9,88 ± 6,10 7,40 ± 3,13 

Test 

sırasındaki 

ortalama hız 

(cm/s) 

1,90 ± 0,83 2,39 ± 1,13 2,44 ± 1,88 1,90 ± 0,69 

Kenarlarda 

geçirilen  

süre (s) 

116,10 ± 72,66 150,03 ± 55,06 185,15 ± 52,45 162,84 ± 85,22 

 

Merkezde 

geçirilen  

süre (s) 

192,43 ± 47,65 141,83 ± 53,86 

   

152,55 ± 23,12 
 

137,36 ± 85,22 

Merkeze geçiĢ 

sayısı 
18,00 ± 11,45 15,67 ± 6,44 22,88 ± 12,10 17,40 ± 13,45 

Duvar 

kenarına geçiĢ 

sayısı 

15,83 ± 10,02 13,33 ± 5,63 19,13 ± 8,70 15,80 ± 12,57 

  a
Kontrole göre, 

 b
Diyabete göre P < 0,05. 
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OF testinde değerlendirilen parametreler Çizelge 3.2.’de gösterilmiĢtir. 

Gruplar arasında defekasyon sayısı bakımından fark bulunurken (P < 0,05), diğer 

değiĢkenler için gruplar arasında fark bulunmamıĢtır (P > 0,05). Defekasyon sayısı 

diyabet grubunda diğer gruplardan yüksekti (P < 0,05).  

3.3. EPM Testinde Değerlendirilen Parametreler 

Çizelge 3.3. EPM testi sırasında ölçülen parametreler  (ort ± SH). 

  Kontrol Diyabet Silimarin  DM+Silimarin 

Toplam  

kat edilen  

mesafe 

(cm) 

343,47 ± 170,89 435,57 ± 272,29 1466,55 ± 698,92
ab

 559,24 ± 412,40
c
 

Kapalı  

kollara  

giriĢ sayısı  

0,67 ± 0,51 2,36 ± 1,12
 a
 1,63 ± 0,91 2,10 ± 0,99

 a
 

Açık  

kollara  

giriĢ sayısı 

1,67 ± 0,51 0,36 ± 0,67 2,00 ± 2,77 0,60 ± 0,69 

Merkeze  

giriĢ 

sayıları  

1,17 ± 1,94 3,09 ± 6,70 6,50 ± 7,83 0,40 ± 0,69 

Açık  

kollarda  

geçirilen 

süre (s) 

62,73 ± 35,11 4,09 ± 4,26
a
 36,40 ± 33,6 27,98 ± 33,21 

Kapalı 

kollarda 

geçirilen  

süre (s) 

221,36 ± 119,37 291,23 ± 8,73 263,85 ± 40,91 256,88 ± 92,77 

Merkezde  

geçirilen 

süre (s) 

3,10 ± 5,71 3,41 ± 6,06 9,95 ± 10,48 8,34 ± 12,68 

a
Kontrole göre, 

b
Diyabete göre, 

c
Silimarine göre P < 0,05. 
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EPM testinde değerlendirilen parametreler Çizelge 3.3.’te verilmiĢtir. EPM 

testinde; toplam kat edilen mesafe, kapalı kollara giriĢ sayısı ve açık kollarda 

geçirilen sürelerde gruplar arasında fark bulunmuĢtur (P < 0,05). Toplam kat edilen 

mesafe silimarin grubunda diğer gruplardan yüksekti (P < 0,05). Kapalı kollara giriĢ 

sayısı diyabet ve DM+Silimarin gruplarında kontrol grubuna göre yüksekti (P < 

0,05). Açık kollarda geçirilen süre diyabet grubunda kontrol grubundan düĢüktü (P < 

0,05).  

3.4. MWM Testi Öğrenme Dönemi Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

MWM testi sırasında sıçanların tekrarlayan günlerde kat ettiği mesafeler 

Çizelge 3.4.’de verilmiĢtir. MWM testi sırasında gruplar arasında tekrarlayan 

günlerde platformu bulmak için kat edilen toplam mesafe değerlendirildiğinde 

gruplar arasında fark yoktu (P > 0,05), fakat zamana bağlı değiĢimde fark 

bulunmuĢtur (P < 0,05). Her bir grubun testin 2. gününde kat ettiği toplam mesafe, 

testin 1. gününde kat edilen mesafeden düĢüktü (P < 0,05). Ayrıca testin 3. ve 4. 

gününde kat edilen mesafeler 1. ve 2. günden daha düĢüktü (P < 0,05). 

Çizelge 3.4. Tekrarlayan günlerde platformu bulmak için kat edilen toplam mesafe 

(cm) (ort ± SH).   

  Kontrol Diyabet Silimarin DM+Silimarin 

1.gün  649,40 ± 76,62 703,20 ± 54,17 656,65 ± 66,35 773,97 ± 59,35 

2.gün 380,00 ± 102,81
a
 466,25 ± 72,70

a
 360,47 ± 89,04

a
 527,84 ± 79,64

a
 

3.gün 344,68 ± 90,61
ab

 294,49 ± 64,07
ab

 303,17 ± 78,47
ab

 270,12 ± 70,19
ab

 

4.gün 266,15 ± 72,19
ab

 249,93 ± 51,04
ab

 345,08 ± 62,52
ab

 246,59 ± 55,92
ab

 

a
1. güne göre, 

b
2. güne göre P < 0,05. 

 

 

Çizelge 3.5.’te MWM testi sırasında tekrarlanan günlerde sıçanların 

platformu bulma süreleri verilmiĢtir. Sıçanların platformu bulma sürelerine 
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bakıldığında gruplar arasında fark bulunmazken (P > 0,05)  grup içinde zamana bağlı 

değiĢimde fark bulunmuĢtur (P < 0,05).  Her bir grupta, platformu bulmak için geçen 

süreler 1. günde en yüksekken, takip eden günlerde bu süre giderek azalmıĢtır (P < 

0,05).   

Çizelge 3.5. Tekrarlanan günlerde sıçanların platformu bulma süreleri (s) (ort ± SH).   

     Kontrol   Diyabet   Silimarin DM+Silimarin 

1.gün  35,11 ± 4,53 39,28 ± 3,20 39,23 ± 3,92 42,06 ± 3,51 

2.gün 20,22 ± 4,57
a
 23,22 ± 3,23

a
 22,61 ± 3,96

a
 26,34 ± 3,54

a
 

3.gün 18,36 ± 4,04
a
 18,12 ± 2,85

a
 20,46 ± 3,50

a
 16,59 ± 3,13

a
 

4.gün 15,49 ± 3,01
ab

 15,6 ± 2,13
ab

 19,41 ± 2,60
ab

 14,63 ± 2,33
ab

 

a
1. güne göre, 

b
2. güne göre P < 0,05. 

 

MWM testi sırasında sıçanların tekrarlayan günlerde thigmotaksis davranıĢ 

süreleri Çizelge 3.6.’da verilmiĢtir. MWM testinde thigmotaksis davranıĢ süresi 

bakımından gruplar arasında fark bulunmazken (P > 0,05)  grup içinde zamana bağlı 

değiĢim görülmüĢtür (P < 0,05). Sıçanlarda thigmotaksis davranıĢ süresi testin 1. 

gününde en yüksek iken 2., 3. ve 4. günlerinde 1. güne göre azalmıĢtır (P < 0,05).   
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Çizelge 3.6. Tekrarlayan günlerde Thigmotaksis davranıĢ süresi  (s) (ort ± SH).   

  Kontrol Diyabet Silimarin DM+Silimarin 

1.gün  10,94 ± 2,84 13,18 ± 2,09 8,82 ± 2,46 18,11 ± 2,20 

2.gün 3,21 ± 1,64
a
 3,64 ± 1,16

a
 0,88 ± 1,42

a
 6,11 ± 1,27

a
 

3.gün 1,07 ± 1,28
a
 2,50 ± 0,91

a
 1,07 ± 1,11

a
 1,00 ± 0,98

a
 

4.gün 0,88 ± 1,22
a
 1,72 ± 0,86

a
 3,12 ± 1,06

a
 0,93 ± 0,94

a
 

a
1. güne göre P < 0,05. 

 MWM testi sırasında sıçanların tekrarlayan günlerdeki hızları Çizelge 3.7.’de 

verilmiĢtir. Bu parametrede gruplar arasında fark yokken (P > 0,05), zamana karĢı 

fark vardı (P < 0,05).  Testin 3. günü ölçülen ortalama hız, 1. ve 2. günlere göre daha 

düĢüktü (P < 0,05). Ayrıca 4. günde ölçülen hız, 1. günden daha düĢüktü (P < 0,05).  

Çizelge 3.7. Tekrarlayan günlerde hız (cm/s) (ort ± SH).    

  Kontrol Diyabet Silimarin DM+Silimarin 

1.gün  16,78 ± 0,73 16,41 ± 0,51 16,01 ± 0,63 17,71 ± 0,56 

2.gün 16,27 ± 1,15 18,46 ± 0,81 13,17 ± 0,99 16,90 ± 79,64 

3.gün 15,85 ± 1,46
ab

 14,49 ± 1,03
ab

 12,24 ± 1,26
ab

 14,21 ± 1,13
ab

 

4.gün 15,50 ± 1,39
a
 14,28 ± 0,98

a
 14,12 ± 1,21

a
 15,06 ± 1,08

a
 

a
1. güne göre, 

b
2. güne göre P < 0,05. 
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3.5. MWM Testi, Test Günü Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

ArdıĢık dört gün süresince yapılan MWM alıĢtırma denemeleri sonrasında 5. 

gün yapılan test günü değerlendirmesinin sonuçları Çizelge 3.8.’de verilmiĢtir. Her 

bir kadranda geçirilen sürede gruplar arasında fark görülmezken, hız değiĢkeninde 

gruplar arası fark bulunmuĢtur (P < 0,05). DM+Silimarin grubu, diyabet grubuna 

göre daha yavaĢtı.  Platform üzerinden geçiĢ sayısı, platform alanında geçirilen süre 

ve platform alanından geçiĢ sayısı değiĢkenlerinde gruplar arası farklılık bulunmuĢtur 

(P < 0,05). Platform üzerinden geçiĢ sayısı ve platform alanında geçirilen süre 

diyabet grubunda diğer gruplara göre düĢüktü (P < 0,05). Platform alanından geçiĢ 

sayısı diyabet grubunda kontrol grubuna göre düĢüktü, silimarin grubunda diyabet 

grubundan yüksekti ve DM+Silimarin grubunda ise silimarin grubundan düĢüktü (P 

< 0,05). MWM uygulanan sıçanlarda toplam kat edilen mesafede gruplar arası fark 

vardı ve DM+Silimarin grubunda diyabet grubundan düĢüktü (P < 0,05).  
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Çizelge 3.8. MWM test günü değerlendirilen parametreler (ort ± SH).   

  
        Kontrol       Diyabet        Silimarin DM+Silimarin 

Test günü 

hız (cm/s) 
    26,87 ± 3,65 32,01 ± 5,87 27,86 ± 3,59 25,5 ± 3,81

b
 

Kuzeybatı 

kadranında 

geçirilen 

süre (s) 

44,33 ± 10,49 40,60 ± 4,90 42,65 ± 10,00 44,14 ± 8,39 

Kuzeydoğu 

kadranında 

geçirilen  

süre (s) 

14,36 ± 4,60 15,68 ± 5,50 17,37 ± 10,43 17,56 ± 2,66 

Güneybatı 

kadranında 

geçirilen 

süre (s) 

20,36 ± 4,69 22,55 ± 7,35 18,97 ± 6,88 18,12 ± 5,12 

Güneydoğu 

kadranında 

geçirilen  

süre (s) 

11,13 ± 3,48 11,37 ± 3,63 11,20 ± 4,81 10,36 ± 4,66 

Platform 

alanından  

geçiĢ sayısı 

7,67 ± 1,63 4,17 ± 1,80
a
 7,75 ± 1,58

b
 5,40 ± 1,83

c
 

Platform 

üzerinden  

geçiĢ sayısı 

5,17 ± 0,98 1,75 ± 0,86
a
 5,50 ± 0,75

b
 4,10 ± 1,79

b
 

Platform 

alanında  

geçirilen  

süre(s) 

2,33 ± 0,32 0,96 ± 0,44
a
 2,20 ± 0,56

b
 2,20 ± 1,12

b
 

Toplam  

kat 

edilen  

mesafe 

(cm) 

2383,94 ± 323,25 2794,24 ±0,86 2249,43 ± 344,78 2502,23 ± 435,24
b
 

a
Kontrole göre, 

b
Diyabete göre, 

c
Silimarine göre P < 0,05.
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3.6. BDNF ve HDAC Seviyeleri 

Plazma ve beyin dokusu BDNF seviyeleri Çizelge 3.9.’da gösterilmiĢtir. 

Plazma BDNF seviyeleri diyabet grubunda, diğer gruplardan düĢüktü. Beyin dokusu 

BDNF seviyeleri, diyabet grubunda kontrol grubuna göre düĢüktü (P < 0,05).  

Çizelge 3.9. Plazma ve beyin dokusu BDNF seviyeleri (ort± SH).   

BDNF Kontrol Diyabet Silimarin DM+Silimarin 

Plazma 

(ng/ml) 
0,89 ± 0,16 0,46 ± 0,10

 a
 0,79 ± 0,22

b
 0,80 ± 0,26

b
 

Beyin 

(ng/mg 

protein) 

0,18 ± 0,05 0,10 ± 0,05
 a
 0,13 ± 0,03 0,15 ± 0,03 

a
Kontrole göre, 

b
Diyabete göre P < 0,05. 

 

Plazma ve beyin dokusu HDAC3 seviyeleri Çizelge 3.10.’da verilmiĢtir. 

Plazma ve beyin dokusu HDAC3 seviyelerinde gruplar arasında fark yoktu (P > 

0,05). 

Çizelge 3.10. Plazma ve beyin dokusu HDAC3 seviyeleri (ort ± SH).   

HDAC3      Kontrol Diyabet Silimarin DM+Silimarin 

Plazma 

( ng/ml ) 
4,80 ± 0,62 4,34 ± 0,99 4,74 ± 1,32 5,05 ± 0,85 

Beyin 

(ng/mg 

protein ) 

0,40 ± 0,12 0,46 ± 0,12 0,47 ± 0,09 0,39 ± 0,08 
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4.TARTIŞMA  

Diyabet, insülin sekresyonunda azalma veya insülinin yapısal bozukluğu 

nedeniyle ortaya çıkan polidipsi, poliüri, polifaji, kilo kaybı ve halsizlik gibi 

semptomlarla karakterize bir hastalıktır. Ayrıca diyabet birçok organ ve sistemi 

olumsuz etkiler (Kuzuya ve ark 2002). Diyabet varlığında, enerji kaynağı olan 

glikozun idrar ile kaybı lipolize neden olur ve subkutan yağ dokusu azalarak kilo 

kaybı geliĢir (Abacı ve ark 2007). ÇalıĢmamızda STZ ile diyabet oluĢturulan 

gruplarda kilo kaybı gözlenirken, kontrol ve silimarin gruplarının vücut 

ağırlıklarında azalma olmadı. En fazla kilo kaybı diyabet grubunda görülmüĢtür. 

Alvarez ve ark (2009), davranıĢsal değiĢikliklerde hipokampus ve diyabet 

arasında dikkat çekici bir iliĢki olduğunu bildirmiĢlerdir. OF testi sıçanların çevrede 

sergiledikleri davranıĢ değiĢikliklerini ve lokomotor aktivitelerini değerlendirmede 

kullanılır. OF testinde değerlendirilen parametrelerden olan defekasyon sayısı, 

sıçanın emosyonel durumu hakkında bilgi verir ve OF testinde anksiyete düzeyinin 

en önemli beliryecisidir (Prut ve Belzung 2003). ÇalıĢmamızda, hayvanın kendisine 

daha güvenli bir alan oluĢturmak için gerçekleĢtirdiği defekasyonun diyabet 

grubunda, DM+Silimarin ve silimarin gruplarına kıyasla fazla olması, diyabetli 

sıçanlarda davranıĢ değiĢikliği olduğunu ve diyabetin anksiyete düzeyini artırdığını 

göstermiĢtir. Silimarin uygulamasının diyabetli sıçanlarda anksiyete düzeyini 

azalttığı görülmektedir.  

Anksiyete ve öğrenme iliĢkisinin değerlendirdiğimiz testlerden bir tanesi olan 

EPM testi, açık ve kapalı kollarda hayvanların sergilediği davranıĢlar ve bu kollarda 

bulunma süreleri, sıçanların anksiyete ve korku seviyeleri hakkında bilgi verir (Dolu 

ve Özesmi 2004). EPM testinde toplam kat edilen mesafe, kapalı kollara giriĢ sayısı 

ve açık kollarda geçirilen sürelerde gruplar arasında fark bulundu. Silimarin grubu 

platformda en fazla mesafe kat eden grup olurken, diğer gruplarda anlamlı fark 

yoktu. Diyabet grubunun kapalı kollara giriĢ sayısı kontrol grubundan yüksekti, 

ancak diğer gruplar arasında fark yoktu. Açık kollarda geçirilen süre diyabet 

grubunda kontrol grubundan oldukça düĢüktü ve diğer gruplar arasında fark 

bulunamadı. Landgraft (2003), farelerde anksiyete ve depresyon üzerine yaptığı 

çalıĢmasında anksiyetenin öğrenmeyi güçleĢtirici etki gösterdiğini ifade etmiĢtir.  
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Diyabetli grupların kontrol grubuna göre kapalı kollara giriĢ sayısının yüksek 

ve açık kollarda geçirilen sürenin kısa olması, diyabetli hayvanlarda anksiyete 

varlığını göstermektedir. 

Bu çalıĢmada,  MWM testi alıĢtırma dönemi parametrelerinde ilk dört günde 

gruplar arasında fark bulunmasada toplam kat edilen mesafe, platforma ulaĢma 

süreleri ve thigmotaksis davranıĢ süresi her grupta 1. günden 4. güne giderek azaldı 

ve sonuç olarak MWM testi alıĢtırma döneminde tüm gruplarda öğrenme gerçekleĢti.         

STZ uygulamasının, beyine doğrudan toksik etkisi olduğu düĢünülse de, kan beyin 

bariyerinde kan glikozunun düzenlenmesinde rol oynayan GLUT 2 bulunmadığından 

STZ beyni doğrudan etkileyememektedir (Biessels ve Gispen 2005). Biessels ve 

Gispen’ın çalıĢmalarında (2005), STZ uygulanan sıçanlarda kognitif ve sinaptik 

plastisitede oluĢan değiĢiklerin haftalar sonra bile, insülin tedavisiyle giderildiğini 

raporlamaları bu bilgiyi doğrular niteliktedir.  

Diyabetin hipokampustaki nöronal yapılarda nörotransmitter salgılanması ve 

nörotransmitterlerin reseptörlere bağlanmasında kimyasal, yapısal ve fonksiyonel 

bozukluklara ve nöronal apoptoza neden olarak kognitif fonksiyonları bozduğu 

bildirilmiĢtir (Magarinos ve McEwen 2000). Hipokampusta LTP, öğrenme ve bellek 

iĢlevlerinin gerçekleĢtirilmesi için gerekli olan bir sinaptik plastisite olayıdır. Kamal 

ve arkadaĢları (2000), diyabet oluĢturdukları sıçanların hipokampal kesitlerinde 

sinaptik plastisitede farklılık tespit etmiĢlerdir. Altı – sekiz haftalık diyabetlilerde 

görülen LTP değiĢikleri hipokampusun CA1 bölgesinde gözlemlenmiĢ ve 12 haftalık 

diyabetli sıçanlarda LTP oluĢumundaki hataların en yüksek seviyeye ulaĢarak kalıcı 

hale geldiğini bildirmiĢlerdir. Bir baĢka çalıĢmada, Papoviç ve arkadaĢları (2001)  

STZ uygulayarak diyabet oluĢturdukları sıçanların hipokampus kesitlerinde LTP 

oluĢumunda aksama ve eksiklikler tespit etmiĢlerdir. LTP’de görülen bu bozukluk 

hipergliseminin süresi ve Ģiddetiyle orantılı bulunmuĢtur. Ayrıca STZ enjeksiyonu 

sonrası 1., 8. ve 14. günlerde hipokampusta gerçekleĢen nöronal ve sinaptik 

dejenerasyona bağlı olarak diyabetin öğrenme performansını azalttığını 

raporlamıĢlardır. Yonguç ve arkadaĢları (2014), diyabetin öğrenme ve hipokampus 

piramidal nöronlarına etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında 60 mg/kg STZ 

uygulayarak diyabet oluĢturdukları sıçanlara, 6 hafta sonra MWM testi uygulamıĢ ve 

diyabetli sıçanlarda öğrenmenin çok daha zor gerçekleĢtiğini bildirmiĢlerdir.  
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ÇalıĢmamızın MWM test gününde hız, platform üzerinden geçiĢ sayısı, 

platform alanında geçirilen süre, platform alanından geçiĢ sayıları ve toplam kat 

edilen mesafe parametrelerinde gruplar arası fark anlamlı bulundu. Diyabet grubunun 

hızı DM+Silimarin grubundan yüksekti, ancak diğer gruplar arasında fark yoktu. 

Toplam kat edilen mesafe diyabet grubunda DM+Silimarin grubundan yüksekti. 

Platformdan geçiĢ sayısı ve platform alanında geçirilen süre diyabet grubunda 

kontrol ve silimarin gruplarından düĢüktü ve diyabet ve DM+Silimarin grupları 

arasında fark yoktu. Platformdan geçiĢ sayısının ve platform alanında geçirilen 

sürenin diyabet grubunda kontrol grubundan düĢük olması nedeniyle, bu grupta 

öğrenmede bozulma olduğunu tespit ettik ve DM+Silimarin grubunda bu 

parametrelerin daha yüksek olması 200 mg/kg silimarin uygulamasının diyabete 

bağlı kognitif fonksiyon bozukluklarını düzeltebileceğini gösterdi. 

Tuzcu ve BaydaĢ (2006), melatonin ve E vitaminin diyabetli sıçanlarda 

öğrenmeye etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında 60 mg/kg STZ ile diyabet 

oluĢturdukları sıçanlara 6 hafta sonra MWM testi uygulamıĢlardır. BeĢ gün süresince 

gizli platform havuzda iken, günde dört kez öğrenme denemeleri yapmıĢlar ve 

sekizinci günde platform kaldırılarak öğrenme analiz testi uygulamıĢlardır.  BeĢ 

günlük öğrenme denemeleri sonunda diyabetli sıçanların platformu bulma süresinin 

diğer gruplardan fazla olduğunu tespit etmiĢlerdir. Öğrenme analiz testinde ise 

diyabetli grubun, platform alanında daha az süre geçirdiğini raporlamıĢlardır. Bu 

çalıĢmada STZ uygulaması sonrası MWM testine baĢlama süresi çalıĢmamıza benzer 

olup deney protokolü farklılık göstermektedir. Biz MWM testinin 5. gününde 

öğrenme test analizini uyguladık, ancak öğrenme analiz test günü ortaya çıkan 

bulgular çalıĢmamızda elde ettiğimiz veriler ile uyumludur. 

Nörotrofinler sinir siteminin canlılığını ve geliĢimi sağlayan, glikoz ve 

kolestrol metabolizmasında etkili ve daha pek çok fizyolojik olayda görev alan 

polipeptit yapılardır (Yano ve Chao 2000). Nörotrofik faktörlerin en önemlilerinden 

birisi olan BDNF nöronların korunmasını,  büyümesini ve sinaptik plastisitenin 

devamlılığını sağlar. BDNF, noradrenerjik ve serotonerjik nöronları toksik hasardan 

koruyarak geliĢmini destekler (Cevher 2009). Palizvan ve Sohya (2004), fare 

korteksinden elde ettikleri nöron kültürüne BDNF uygulamıĢ ve sonuçta dendrit ve 

sinapslarda geliĢimin arttığını raporlamıĢlardır. 
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Yapılan çalıĢmalarda (Wu ve ark 2004; Kapczinsnki ve ark 2008) oksidatif 

hasarın BDNF düzeylerini azalttığı ve kognitif fonksiyonlarda azalma oluĢturduğu 

tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda plazma BDNF seviyesi diyabet grubunda diğer 

gruplardan düĢüktü. Ayrıca beyin dokusu BDNF seviyesi de diyabet grubunda 

kontrol grubuna göre düĢüktü. DM+Silimarin grubunun BDNF düzeylerinin diyabet 

grubundan yüksek olması silimarinin antioksidan etkisiyle (Detaille ve ark 2008, 

Ligeret ve ark 2008, Tsai ve ark 2010, Grattagliano ve ark 2013, Zhu ve ark 2014) 

iliĢkili olabilir. 

Histon modifikasyonları gen ifadesinde değiĢiklik görülmesini sağlayan 

önemli epigenetik mekanizmalardan bir tanesidir (Jiang ve ark 2004). Wang ve 

arkadaĢları (2014) diyabet ve sinaps iliĢkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, diyabetli 

sıçan beyinlerinde HDAC1 sınıfı histonlarda değiĢiklik görülmediğini ancak; 

HDAC2 sınıfı histon seviyelerinde artıĢla birlikte gen ekspresyonunda hatalar 

görüldüğü ifade etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda ise plazmada ve beyinde HDAC3 

seviyelerinde gruplar arası anlamlı fark bulunmamıĢtır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sıçanlara uyguladığımız davranıĢ testlerinde diyabet grubu ve DM+Silimarin 

grupları arasında öğrenmede fark olması, 200 mg/kg silimarinin diyabete bağlı 

görülen kognitif fonksiyon bozuklukları üzerine iyileĢtirici etkisinin olduğunu 

gösterdi. 

 

ÇalıĢmamızda diyabetli grupta gözlemlediğimiz düĢük plazma ve beyin 

dokusu BDNF seviyeleri, silimarin takviyesi alan diyabetik sıçanlarda 

(DM+Silimarin) yükselmiĢti.  Silimarin antioksidan özelliğinden dolayı diyabetin yol 

açtığı oksidatif stresi azaltarak BDNF seviyelerini etkileyebilir. 

ÇalıĢmamız bu alanda yapılan ilk çalıĢmadır. Elde ettiğimiz verilerin yanı sıra 

silimarinin diyabet ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin daha detaylı ortaya 

konulabilmesi için farklı doz ve farklı biyobelirteçlerle yapılacak yeni çalıĢmalara 

ihtiyaç vardır. 
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