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Özet 
 

Bu araştırmada kurşun (Pb) verilen ratlarda kanda GSH-Px, katalaz aktiviteleri ile MDA, GSH, E vitamini, A vitamini ve β-
karoten düzeylerine çörek otu tohumunun verilmesi ile oluşacak değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 40 adet 
(4 grup (n=10)) rat kullanıldı. 1. Grup kontrol grubu, 2. Grup Kurşun, 3. Grup Kurşun + % 2 çörek otu tohumu ve 4. Grup 
Kurşun + % 5 çörek otu tohumu şeklinde düzenlendi. Uygulama 6 hafta sürdü. Uygulama sonrası eritrositte MDA, GSH düzeyi 
ve GSH-Px, katalaz aktiviteleri ile plazma E vitamini, A vitamini ve β-Karoten düzeyleri ölçüldü. Kontrol grubuna kıyasla 
kurşun grubunda MDA düzeyi yüksek; GSH, katalaz ve vitamini E düzeylerinin düşük olduğu gözlendi. Kurşun + % 2 çörek otu 
tohumu verilen grup ile kurşun verilen grubu kıyasladığımızda MDA düzeyinin önemli ölçüde düşük olduğu, kurşun + % 5 çörek 
otu tohumu verilen grup ile kurşun verilen grubu kıyasladığımızda MDA düzeyinin düşük; GSH, vitamin E düzeyi ile katalaz 
aktivitesinin yüksek olduğu belirlendi. Vitamin A, β-Karoten ve GSH-Px düzeylerinde tüm guruplar arsında önemli bir farklılığın 
olmadığı gözlendi. 
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Antioxidant effect of nigella sativa seed on lipid peroxidation in lead 
administered rats 
 
Abstract 

 
The aim of this study is to determine the effects of orally administered Nigella Sativa seed on MDA, GSH, GSH-Px, CAT, 

vitamin A, vitamin E and β-carotene in lead exposed rats. In this study fourty adult rats were used. The rats were randomly 
divided into four groups and treated as follows: Group 1: Control; Group 2: Pb administered; Group 3: Pb + 2% Nigella sativa 
seed; Group 4: Lead + 5% Nigella sativa seed. The study was lasted for 6 weeks.  At the and of the study, blood samples 
collected and determined levels of MDA, GSH, vitamin A, vitamin E and β-carotene and activities of GSH-Px, CAT. MDA 
levels were found to be higher and GSH, CAT and vitamine E levels were found to be lower in Pb treated group than control 
group. MDA levels were found to be significantly lower Pb + 2% Nigella sativa seeds group compared with Pb treated group. 
MDA levels were found to be lower and GSH, CAT and vitamine E levels were found to be higher in Pb + 5% Nigella sativa 
seeds group when compared to Pb treated group GSH-Px activity and vitamin A and β-carotene levels were found no significant 
difference in among all groups. 

 
Keywords: Nigella sativa seed; lead; lipid peroxidation; antioxidation; rat 
 
1. Giriş 
 

Kurşun canlı organizma için toksik düzeyi yüksek olan 
bir metaldir. Günümüzde endüstri alanında yaygın şekilde 
kullanılan özellikle petrol, boya, pil, elektronik, takı ve 
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oyuncak sanayisinde kullanılmakta ve bunun sonucu olarak 
yaşadığımız ortamı tehdit eden ağır metal kirlenmenin 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır [1,2]. İnsan 
beslenmesinde kullanılan konserve gıdaların saklanması, 
içme suları ve motorlu araçlar tarafından eksoz dumanı ile 
dışarı atılması ve bunun canlılar tarafından solunmasına 
bağlı olarak gerek hayvanlar ve gerekse insanlarda olumsuz 
yönde etkisi bulunmaktadır [3]. Pb’un, insan ve hayvanlarda 
güçlü bir neurotoksik etkiye sahip olduğu [4] ve özellikle 
yeni doğanlarda zihinsel ve pisikomotor gelişim üzerine 
olumsuz etkilerinin bulunduğu [5], hücre zarı, mitokondri, 
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çekirdek zarı ve DNA üzerine olumsuz etki yaptığı [6], 
hücrede bulunan zarlarda lipidlerin oksidasyonuna yol 
açtığı, geçirgenliğini ve yapısını bozduğu [7], düşük 
dozlarda hemoglobin sentezini azalttığı yüksek dozlarda 
anemiye yol açtığı bildirilmiştir [8]. Canlı organizmada bu 
tür fizyolojik ve biyokimyasal bozukluklar yanında 
karaciğer, böbrek, beyin gibi birçok organ ve dokuda 
oksidatif hasar meydana getirdiği belirtilmektedir [9]. 

Dokularda meydana gelen oksidatif hasara karşı duran 
bazı enzimatik ve nonenzimatik antioksidan mekanizmalar 
bulunmaktadır. Bu antioksidan enzim mekanizmalarının 
başlıcaları, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve 
glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzimleridir [10]. Non 
enzimatik mekanizmalardan önemli olanlarından biriside 
glutatyon (GSH)’ dur. GSH, hidrojen peroksit (H2O2) ve 
süperoksit radikali (CO2

.-) ile doğrudan etkileşime girerek 
hücreleri serbest radikallerin oksidatif etkisine karşı 
korumaktadır [11].  

Çörek otu tohumu (ÇOT) Akdeniz’den Uzakdoğu’ya 
kadar uzanan bir coğrafyada binlerce yıldan beri üretilmekte 
ve tüketilmekte olup birçok hastalıkta da tedavi amacıyla 
geleneksel tıpta kullanılmaktadır [12]. Özellikle yangı 
önleyici [13], ağrı kesici, immun sistemi aktive edici, 
antihistaminik etkileri olduğu birçok araştırmacı tarafından 
bildirilmiştir [14,15]. Bunun yanında ÇOT’nun 
antibakteriyal ve antioksidan etkinliğini yüksek olduğu [16], 
insanlarda iştah açıcı, süt artırıcı, bayanlarda adet 
düzensizliklerini giderici, sindirim siteminde gaz giderici ve 
idrar söktürücü olarak yaygın şekilde kullanıldığı 
belirtilmektedir [17].  

Bu araştırmada, ratlarda Pb’un oluşturduğu hasar 
üzerine ÇOT’nun kanda lipit peroksidasyon ve bazı 
antioksidan değerlerde meydana getirdiği değişikliklerin 
belirlenmesi amaçlandı. 

 
2. Materyal ve metot 
 
2.1. Hayvan materyali 
 

Bu araştırmada canlı ağırlığı 200-230 gr olan 15 haftalık 
40 adet Wistar Albino dişi rat kullanıldı. Hayvanlar 15 
günlük adaptasyon döneminin ardından her grupta 10’ar 
adet olmak üzere 4 grup oluşturuldu. 1. Grup: Kontrol; içme 
suyu + pelet yem verildi. 2. Grup: % 0,2 Pb asetatlı içme 
suyu + pelet yem verildi. 3. Grup: % 0,2 Pb asetatlı içme 
suyu + % 2 ÇOT ilaveli pelet yem verildi. 4. Grup: % 0,2 Pb 
asetatlı içme suyu + % 5 ÇOT ilaveli pelet yem verildi. 
Uygulama 6 hafta sürdü, ratlara yem ve içme suyunda 
kurşun asetat ad-libitum olarak verildi. 
 
2.2. Yem materyali 
 

Araştırmada, Elazığ Yem Fabrikasından sağlanan rat 
yemi kullanıldı (Çizelge 1). ÇOT ilaveli yemler, aynı 
fabrikadan alınan yemlere peletleme öncesi % 2 ve % 5 
olacak şekilde ÇOT ilave edilerek hazırlandı (Çizelge 2 ve 
Çizelge 3).  

Araştırmada deneysel uygulamalar, laboratuvar 
hayvanlarının bakımı ve kullanımı şartlarına (12 saat 
aydınlık, 12 saat karanlık ve 24±3ºC) uygun olarak 
yürütüldü. Araştırma Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Etik Kurulu’ndan (Karar No:24.10.2008/6) alınan 
onaya göre Yerel Etik Kurulu ilkelerine uyularak yapıldı. 
 
2.3. Kan örneklerinin alınması 
 

Uygulama sonrası ratlar 12 saatlik açlığı takiben eter 
anestezisi altında, kalpten punksiyon yapılarak EDTA’lı 
tüplere kan örnekleri alındı. EDTA’lı tüplere alınan kan 
örnekleri, (+4) Cº’de ve 1500 g’de 10 dakika santrifüj 

edildikten sonra plazma ependorf tüplere alındı ve analizler 
yapılıncaya kadar (-30)C’de derin dondurucuda saklandı. 
Eritrosit paketleri ependorf tüplerde analiz edilinceye kadar 
(-30) C’de derin dondurucuda saklandı ve analiz için 1/9 
oranında distile su ile hazırlanan hemolizat kullanıldı.  

 
Çizelge 1. Rat yemi bileşimi (Normal) 
 

Yem Maddeleri  (%) 

Buğday 
Mısır 
Arpa 
Kepek (Buğday) 
Soya Küspesi 
Balık Unu 
Limestone (Mermer Tozu) 
Tuz 
Methionin  
*Vitamin ve Mineral Karışımı 

  30 
  15 
  10 
   5 
  30 
   6,5 
   2 
   1 
   0,25 
   0,25 

*Vitamin A, D3, K3, B1, B2, B6, B12 ve C, nicotinamide, folic acid, d-biotin, 
choline chloride, mangan, demir, çinko, bakır, iyot, kobalt ve selenyum. 
 
Çizelge 2. Rat yem bileşimi (% 2 ÇOT) 
 

Yem Maddeleri    (%) 

Buğday 
Mısır 
Arpa 
Kepek(Buğday) 
Soya Küspesi 
Balık Unu 
Çörek Otu Tohumu 
Limestone (Mermer Tozu) 
Tuz 
Methionin  
*Vitamin ve Mineral Karışımı 

29,4 
14,7 
 9,8 
 4,9 
29,4 

  6,37 
        2 

  1,98 
  0,95 

  0,245 
  0,245 

*Vitamin A, D3, K3, B1, B2, B6, B12 ve C, nicotinamide, folic acid, d-biotin, 
choline chloride, mangan, demir, çinko, bakır, iyot, kobalt ve selenyum. 
 
Çizelge 3. Rat yem bileşimi (% 5 ÇOT) 
 

Yem Maddeleri    (%) 

Buğday 
Mısır 
Arpa 
Kepek (Buğday) 
Soya Küspesi 
Balık Unu 
Çörek Otu Tohumu 
Limestone (Mermer Tozu) 
Tuz 
Methionin  
*Vitamin ve Mineral Karışımı 

   28,5 
   14,25 
     9,5 
     4,75 
   28,5 
     6,175 
     5 
    1,9 
    0,95 
    0,2375 
    0,2375 

*Vitamin A, D3, K3, B1, B2, B6, B12 ve C, nicotinamide, folic acid, d-biotin, 
choline chloride, mangan, demir, çinko, bakır, iyot, kobalt ve selenyum. 
 
2.4. Plazma vitamin E, vitamin A ve β-karoten tayini  

 
Plazmada E vitamini, Kayden ve ark. [18]’nın metoduna 

göre (Shimadzu UV-120-01 Spektrophotometer Japan) 
spektrofotometresi ile ölçüldü. Plazma A vitamini ve β-
karoten düzeylerinin belirlenmesi Suzuki ve Katoh [19]’un 
tanımladığı spektrofotometrik yöntem ile tespit edildi.  

 
2.5. Eritrosit GSH-Px, GSH, katalaz ve lipit 
peroksidasyon tayini  
 

Eritrosit GSH-Px aktivitesi düzeyi, Lawrence ve Burk 
[20]’un tarif ettiği şekilde ölçüldü. Eritrosit GSH düzeyi, 
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Sedlak ve Lindsay [21] tarif ettiği şekilde belirlendi. 
Eritrosit CAT enzimi tayini, Aebi [22]’nin tarif ettiği şekilde 
yapıldı. Eritrosit lipit peroksidasyonun son ürünü olan 
malondialdehid (MDA) Matkovics ve ark. [23]’nın 
tarafından modifiye edilen Placer ve ark. [24]’nın yöntemine 
göre spektrofotometre ile ölçüldü.   

 
2.6. Protein konsantrasyonunun belirlenmesi 

 
Eritrosit protein konsantrasyonu, Gornal ve ark. [25]’nın 

tarif ettiği şekilde biüret yöntemi ile saptandı. 
 

2.7. İstatistiksel analiz 
 
Tüm istatistiksel analizler, SPSS 15.0 paket programı 

kullanılarak yapıldı. Gruplar arası farklılığın önemi tek 
yönlü ANOVA ile grup içindeki farklılıkların derecesi 
Duncan testi ile analiz edildi. Veriler; ortalama ± standart 
hata olarak gösterildi [26]. 
 
3. Bulgular ve tartışma  

 
Yapılan bu araştırmada eritrosit MDA, GSH, GSH-Px 

ve CAT konsantrasyonları Çizelge 4’de, plazma vitamin E, 
vitamin A ve β-karoten düzeyleri Çizelge 5’de verildi. 

Pb tarafından oluşturulan oksidatif hasarın mekanizması 
arasında reaktif oksijen türlerinin artışına bağlı olarak oluşan 
lipit peroksidayonu sonucu hücrelerde bulunan ve sülfidril 
grubu taşıyan antioksidan savunma sistemlerinin azalması 
başta gelmektedir [8]. Ayrıca Pb’un eritrositlerin membran 
yapısı ve fonksiyonları üzerine oksidatif etkileri 
bulunmaktadır. Pb bu etkisini eritrosit membranlarında 
ozmotik mekanik geçirgenliği artırmak sureti ile hücrede 
proteinlerin kompozisyonunda ve membrana bağlı olan 
enzimlerin aktivite düzeylerinde değişikliklere neden 
olmaktadır [27,28].   

Güner ve ark. [29], ratlar üzerinde yaptıkları çalışmada 
Pb verilen gurubun eritrosit MDA düzeyinde önemli bir artış 
olduğunu bildirmişlerdir. Lipit peroksidasyonun son 
ürünlerinden olan MDA dokulardaki oksidatif hasarın bir 
göstergesidir. Caylak ve ark. [30], yaptıkları bir çalışmada 
ratlara oral yolla 5 hafta boyunca 2000 ppm düzeyde Pb 
asetat vermişler ve serumda MDA düzeyinde önemli 
düzeyde artma, vitamin E seviyesinde önemli ölçüde 
azalma, vitamin A seviyesi ve GSH-Px aktivitesinde ise 
istatistiksel anlamda bir farklılığın olmadığını 
bildirmişlerdir. Sivaprasad ve ark. [31], yaptıkları 
araştırmada içme suyu içerisinde Pb verdikleri sıçanlarda 
karaciğer doku örneklerinde MDA düzeyinde önemli bir 
artış olduğunu belirlemişlerdir. Patra ve ark. [32], yaptıkları 
çalışmada ağız yoluyla Pb asetat uygulanan sığırlarda 

eritrosit MDA düzeyinde önemli ölçüde yükselme, buna 
karşın CAT ve SOD aktivitesinde azalma olduğunu 
saptamışlardır. Erdoğan ve ark. [33], yem içerisinde Pb 
verdikleri tavuklarda kan MDA düzeyinin önemli miktarda 
yükseldiğini tespit etmişlerdir. Gürer ve ark. [34], ağız 
yoluyla Pb uyguladıkları sıçanlarda eritrosit MDA düzeyinin 
önemli ölçüde yükseldiğini, GSH miktarının azaldığını ve 
bununda oksidatif stresin bir göstergesi olduğunu 
belirtmişlerdir Yapmış olduğumuz bu araştırmada Pb 
uygulanan sıçanlarda eritrosit MDA seviyesinin kontrol 
gurubuna kıyasla önemli ölçüde arttığı görülmüştür. MDA 
seviyesindeki bu artış Pb’un eritrositlerde lipit 
peroksidasyonuna ve oksidatif hasara yol açtığını 
göstermektedir. 

Hosseinzadeh ve ark. [35], sıçanların beyinlerinde 
iskemik perfüzyonla oluşturdukları hasarda lipit 
peroksidasyonda artış gösteren MDA düzeyinin ÇOT yağı 
verilen sıçanlarda önemli ölçüde azaldığını bildirmişlerdir. 
Develi ve ark. [36], ratlarda yaptıkları bir araştırmada 
ethanol ile oluşturulan oksidatif stres bağlı plazma MDA 
düzeyinde artış GSH seviyesinde azalma gözlerlerken 
vitamin E ve vitamin C düzeylerinde değişmenin olmadığını 
saptamışlardır. Aynı araştırmacılar oksidatif hasarı korumak 
için ÇOT yağının kullanılması sonrası MDA düzeyinde 
önemli düzeyde azalma olduğunu gözlemişlerdir. Şahin ve 
ark. [37], CCl4 ile deneysel karaciğer nekrozu oluşturdukları 
sıçanlarda yükselmiş bulunan kan MDA düzeyinin, 
yemlerine % 10 ÇOT ilave edilen sıçanlarda önemli ölçüde 
düştüğünü saptamışlardır. Bizim araştırmamızda ÇOT 
ilaveli yem verilen tüm gruplarda MDA düzeyinin Pb 
verilen gruptan önemli ölçüde düşük olduğu gözlendi. Bu 
sonuçlar çörek otu tohumu verilen grupta lipit 
peroksidasyonunun ve oksidatif hasarın Pb verilen gruptaki 
kadar ilerlemediğini göstermektedir. 

Newairy ve ark. [38], içme suyu içinde Pb verdikleri 
sıçanlarda GSH düzeyi ve CAT aktivitesinde önemli 
düzeyde düşüş olduğunu bildirmişlerdir. Flora ve ark. [39], 
yaptıkları çalışmada kronik kurşun zehirlenmesine maruz 
bırakılan sıçanlarda kan GSH düzeyi ve CAT aktivitesinde 
önemli bir düşüşün, GSH-Px aktivitesinde ise yükselişin 
olduğunu bildirmişlerdir. Chiba ve ark. [40], Pb’a maruz 
kalmış işçiler üzerinde yaptıkları araştırmada CAT 
aktivitesinin düşük olduğunu GSH-Px aktivitesinde bir fark 
olmadığını gözlemişlerdir. Gerçekleştirdiğimiz bu 
araştırmada Pb uygulanan sıçanların eritrosit GSH düzeyi ve 
CAT aktivitesinin kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde 
azaldığı, GSH-Px aktivitesindeki azalmanın ise istatistiksel 
olarak önemli olmadığı tespit edildi. Antioksidanlarda 
meydana gelen bu azalma Pb’un eritrositlerde oksidatif 
hasara neden olduğunu ve bu hasarı önlemede vücudun daha 
çok GSH ve CAT enzimini kullandığını göstermektedir. 

 
Çizelge 4. Eritrosit MDA, GSH, GSH-Px ve Katalaz düzeyleri 
 

Gruplar MDA (nmol/ml) GSH (nmol/ml) GSHPx (U/g prt) CAT (k/g Hb) 
Kontrol 15,160±0,513 ᶜ 0,089±0,006 ᵈ 100,507±7,044 1,371±0,173ᵈ 
% 0,2 Pb 19,916±0,469 ᵃ 0,066±0,003 ᶠ 86,703±4,814 0,896±0,065 ᶠ 
% 0,2 Pb+% 2 ÇOT 18,009±0,819 ᵇ 0,073 ±0,004 ᵉᶠ 87,918±5,247 0,933±0,324ᵉᶠ 
% 0,2 Pb+% 5 ÇOT 16,107±0,687 ᶜ 0,081±0,003 ᵈᵉ 91,301±6,107 1,293±0,142ᵈᵉ 

Ortalama ± SH; (a,b,c) p˂0,01, (d,e,f) p˂0,05 (n=10), aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir. 
 
Çizelge 5. Plazma E Vitamini, A vitamini ve β-Karoten düzeyleri  
 

Gruplar Vitamin E (mmol/l) Vitamin A (mmol/l) β-Karoten (mmol/l) 
Kontrol 17,393±0,868 ᵃ 0,714±0,066 0,084±0,006 
% 0,2 Pb 13,086±1,150 ᵇ 0,661±0,060 0,073±0,007 
% 0,2 Pb+% 2 ÇOT 14,727±1,027 ᵃᵇ 0,662±0,063 0,075±0,007 
% 0,2 Pb+% 5 ÇOT 16,870±0,695 ᵃ 0,674±0,058 0,077±0,006 

Ortalama ± SH; (a,b) p˂0,05, (n=10), aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir. 
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Sayed-Ahmed ve ark. [41], sıçanlarda gentamisinle 
oluşturdukları akut renal toksisitede kan CAT aktivitesinin 
ve GSH düzeyinin önemli ölçüde düştüğünü, ÇOT’nun 
etkin maddesi olan timokuinon verilen sıçanlarda ise 
anlamlı ölçüde yükselme olduğunu saptamışlardır. Desai ve 
ark. [42], ratlarda streptozotosin ile oluşturdukları diyabet 
sonrası kan MDA düzeyinde artışın ve SOD aktivitesinde 
kontrol grubuna göre azalmanın önemli düzeyde olduğunu 
tespit etmişler. Aynı araştırmacılar ÇOT verilen grupta 
diyabet grubuna kıyasla MDA düzeyindeki azalmanın ve 
SOD aktivitesindeki artışın önemli olduğunu 
bildirmişlerdir. Orhon ve ark. [43], ratlarda gamma ışınları 
ile barsaklarda oluşturdukları oksidatif hasara karşı 
ÇOT’nun antioksidan etkisini araştırmışlar. Radyasyon 
uygulaması sonrası doku MDA düzeyinin kontrol grubuna 
kıyasla arttığını ve GSH-Px ve SOD enzim aktivitelerinin 
azaldığını tespit edilmişler. ÇOT kullanılan grupta 
radyasyon grubuna kıyasla MDA düzeyinde azalma ve 
GSH-Px ve SOD aktivitesi düzeylerinde ise artış olduğunu 
saptamışlardır. Kanter ve ark. [44], streptozotosin ile 
oluşturdukları diabetik sıçanlarda düşmüş bulunan CAT, 
GSH-Px ve SOD enzim aktivitelerinin ÇOT yağı 
verilenlerde yükseldiğini bildirmişlerdir. Araştırmamızda 
% 5 ÇOT ilaveli yem verilen grupta eritrosit GSH düzeyi 
ve CAT aktivitesinin önemli oranda arttığı, % 2 ÇOT 
ilaveli yem verilen grupta değişimin önemli olmadığı 
görülmüştür. 

Çalışmada plazma vitamin E düzeyinde Pb uygulanan 
grupta bir düşüşün olduğu, vitamin A ve β-Karoten 
düzeylerinde ise tüm gruplar arasında istatistiksel açıdan 
bir farklılığın olmadığı tespit edildi. Pb verilen gruba 
kıyasla % 5 ÇOT ilaveli yem verilen grup vitamin E 
düzeyindeki yüksekliğin istatistiksel açıdan önemli olduğu, 
buna karşın % 2 ÇOT ilaveli yem verilen gruptaki 
yüksekliğin önemli olmadığı belirlendi. Vitamin E 
düzeyindeki bu artışın ÇOT içerdiği tokoferoldan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 
4. Sonuçlar 
 

Bu çalışmada, Pb uygulamasının oksidatif  hasara yol 
açtığı ve buna bağlı olarak ratlarda kan lipit peroksidasyon 
düzeyini artırdığı ayrıca enzimatik ve enzimatik olmayan 
bazı antioksidan düzeylerini azalttığı saptandı. Oluşan bu 
hasara karşı ÇOT uygulamasının lipit peroksidasyon 
düzeyini azaltırken bazı antioksidan parametreleri artırdığı 
tespit edildi. Böylelikle ÇOT’nun, Pb ve diğer metallerin 
canlı organizmada toksik etkenlerin oluşturabileceği 
oksidatif hasara karşı koruyucu ve tedavi edici amaçla 
kullanılmasının bazı antioksidanların aktivitelerinde artışa 
yönelik olumlu etkilerinin olduğu düşünülmekte ve 
kullanılması önerilmektedir. 
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