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Özet 
 

Bu araştırmada kadmiyum (Cd) verilen ratlarda kanda; MDA, GSH, GSH-Px, katalaz, E vitamini, A vitamini ve β-karoten 
düzeylerine bal ve polen verilmesi ile oluşacak değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 5 grup üzerinde yapıldı. 1. 
Grup Kontrol, 2. Grup Cd, 3. Grup Cd+bal, 4. Grup Cd+polen, 5. Grup Cd+bal+polen şeklinde düzenlendi. Uygulama 6 hafta 
sürdü. Uygulama sonrası plazma E vitamini, A vitamini ve β-karoten düzeyleri ile eritrosit GSH, GSH-Px, katalaz ve MDA 
düzeyleri ölçüldü. Yapılan istatistiksel değerlendirmede kontrol grubunda, Cd grubuna kıyasla, plazma E vitamini ve A vitamini, 
eritrosit MDA, GSH-Px ve katalaz önemli bulunurken, plazma ß-karoten ve eritrosit GSH düzeyinin ise önemsiz olduğu saptandı. 
Cd grubuna kıyasla plazma E vitamini düzeyi; Cd+bal grubunda önemli, Cd+polen grubunda önemsiz ve Cd+bal+polen 
grubunda önemli bulundu. Plazma A vitamini; Cd+bal, Cd+polen ve Cd+bal+polen gruplarında önemli bulunurken, ß-karoten 
düzeyinin tüm gruplarda önemsiz olduğu saptandı. Eritrosit GSH-Px aktivitesi; Cd+bal grubunda önemli, Cd+polen grubunda 
önemsiz ve Cd+bal+polen grubunda önemli bulundu. Katalaz aktivitesinin Cd+bal, Cd+polen ve Cd+bal+polen gruplarında 
önemli olduğu saptandı. MDA düzeyi; Cd+bal, Cd+polen ve Cd+bal+polen gruplarında önemli bulunurken, GSH düzeyinin ise 
tüm gruplarda önemsiz olduğu gözlendi. 
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Antioxidant effect of honey and pollen on lipid peroxidation in cadmium 
administered rats 
 
Abstract 

 
The aim of this study was to determine the effects of orally administered honey and pollen on MDA, GSH, GSH-Px, CAT, 

vitamin A, vitamin E and β-carotene in Cd expose rats. Animals were divided into 5 groups: Group 1: Control, Group 2: Cd 
administered, Group 3: Cd+honey, Group 4: Cd+polen, Group 5: Cd+honey+polen. The study was lasedt for 6 weeks. At the and 
of the study, serum samples were be collected and the levels of MDA, GSH, GSH-Px, CAT, vitamin A, vitamin E and β-carotene 
were measured. After statistical analyses, while the differences of amount of plasma vitamin E and vitamin A , erythrocyte MDA, 
GSH-Px and CAT between control and Cd groups were statistically important, Plasma β-carotene and erythrocyte GSH levels 
were not. The differences of plasma vitamin E were important between Cd and Cd+honey, Cd and Cd+honey+pollen groups. It 
was not between Cd and Cd+pollen groups. While levels of plasma vitamin A were important between Cd and Cd+honey, Cd 
and Cd+pollen, Cd and Cd+honey+pollen groups, β-carotene was not in all groups mentioned above. Activities of erythrocyte 
GSH-Px were important between Cd and Cd+honey, Cd and Cd+honey+pollen but it was not between Cd and Cd+pollen groups. 
Activities of erythrocyte CAT, were important between Cd and Cd+honey, Cd and Cd+pollen, Cd and Cd +honey+pollen. While 
the levels of erythrocyte MDA, were important between Cd and Cd+honey, Cd and Cd +pollen, Cd and Cd+honey+pollen, levels 
of GSH in erythrocyte were not important in all groups. 
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1. Giriş 
 

Günümüz dünyasında toksik etkisi olan metallere maruz 
kalma oranı her geçen gün artmakta ve bunun neticesinde 
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insan ve hayvanlarda değişik dokularda toksikasyona bağlı 
olarak fonksiyon bozuklukları görülmektedir. Kadmiyum 
(Cd), çevre kirlenmesi nedeni ile insan sağlığını ciddi oranda 
tehdit eden endüstride yaygın şekilde kullanılan toksik 
düzeyi yüksek bir metaldir [1-3]. Kadmiyumun çevre 
kirliliğine neden olmasında başlıca kaynak; sanayi atıkları, 
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tarımda kullanılan fosfatlı gübreler, maden ocakları, 
rafineriler ve bitki koruma amaçlı kullanılan herbisit ilaçlar 
olduğu bildirilmektedir [4]. Cd doğada yayılma hızı yüksek 
düzeyde olup insan yaşamı için gerekli temel elementlerden 
birisi değildir. Tarımda kontrolsüz gübre kullanımı ile 
üretilen meyve sebzeler, sanayi ve diğer atıklarla kirletilmiş 
sularla beslen su ürünleri, Cd ile kirletilmiş suların içme 
suyu olarak kullanımı doğrudan ya da dolaylı sigara 
dumanına maruz kalma durumları büyük ölçüde canlı 
organizma için toksik tehdit oluşturmaktadır [5,6]. Cd’un 
meydana getirdiği sitotoksik etkiye bağlı olarak serbest 
radikaller oluşmakta ve antioksidan sistemde bozukluk 
meydana gelmektedir [7,8]. Cd doğrudan serbest oksijen 
radikallerini üretmemekte mitokontriyal elektron transfer 
zincirini etkilemek ya da glutatyon tüketimini artırmak sureti 
ile dolaylı yönden serbest radikallerin meydana gelmesine 
katkı sağlamaktadır [9]. Hücrelerde lipit, protein ve 
karbonhidrat gibi canlı organizma için önemli yeri olan 
bileşikler serbest radikaller tarafından etkilenmek sureti ile 
yapılarında bozulmalara bağlı lipit peroksidayon meydana 
gelmektedir [10,11]. 

Dokularda oksidatif hasara karşı enzimatik ve 
nonenzimatik antioksidan mekanizmalar bulunmaktadır. 
Antioksidan enzim sistemleri, süperoksit dismutaz (SOD), 
katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) 
enzimleridir [12]. Non enzimatik antioksidanlardan en 
önemlilerinden biride glutatyon (GSH)’ dur. GSH, 
hidrojen peroksit (H2O2) ve süperoksit radikali (CO2

.-) ile 
doğrudan etkileşime girerek hücreyi serbest radikallere 
karşı korumaktadır [13].  

Bal, arılar tarafından çiçeklerden topladıkları nektardan 
ürettikleri doğal bir üründür. Bal karbonhidrat, glukoz ve 
fruktoz gibi şeker ihtiva eden önemli bir besin maddesidir 
[14]. Ayrıca, katalaz, glutatyon reduktaz enzimleri, çinko ve 
demir gibi bazı mineraller ile A ve E vitamini, bir takım 
fenoloik bileşikleri ve organik asitleri içerisinde 
bulundurmaktadır [15,16]. Yapılan bilimsel araştırmalarda 
balın antimikrobiyal [17,18], antienflamatuar [19,20] ve 
antioksidan [21,22] özellikleri olduğu bildirilmektedir. 
Polen, arılar tarafından çiçeklerden toplanan aminoasit, 
protein, karbonhidrat, yağ, mineraller ve fenolik bileşenler 
içeren doğal bir üründür [23]. Yapılan bilimsel çalışmalarda 
polen eksraktının insan ve canlı oraganizmayı oksidatif 
hasara karşı koruduğu bildirilmektedir [24,25]. 

Bu çalışma ile ratlarda Cd’un oluşturduğu hasar üzerine 
bal ve polenin kanda lipit peroksidasyon ve bazı antioksidan 
düzeylerinde meydana getirdiği değişikliklerin araştırılması 
amaçlandı. 

 
2. Materyal ve metot 
 
2.1. Hayvan materyali 
 

Bu çalışmada canlı ağırlığı 200–230 gr olan 15 haftalık 
50 adet Wistar Albino erkek rat kullanıldı. Hayvanlar 15 
günlük adaptasyon döneminden sonra her grupta 10’ar adet 
olmak üzere 5 grup oluşturuldu. 1. Grup: Kontrol grubu olup 
pelet yem+içme suyu verildi. 2. Grup: Pelet yem+100 ppm 
CdCl2 içme suyunda verildi. 3. Grup: Pelet yem+100 ppm 
CdCl2 ve 5 gr/l bal içme suyunda verildi. 4. Grup: % 5 
polenli pelet yem+100 ppm CdCl2 içme suyunda verildi. 5. 
Grup: % 5 polenli pelet yem+100 ppm CdCl2 ve 5 gr/l bal 
içme suyunda verildi. Uygulama 6 hafta sürdü ve ratlara 
yem, içme suyunda bal ve CdCl2 ad-libitum olarak verildi. 

 
2.2. Yem materyali 
 

Ratların beslenmesinde, Elazığ Yem Fabrikasından 
alınan rat yemi kullanıldı (Çizelge 1). Polenli yem aynı 

fabrikadan temin edilen peletleme öncesi yeme % 5 polen 
ilavesi ile hazırlandı (Çizelge 2).  

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:24.10.2008/5) alınan 
onaya göre Yerel Etik Kurulu ilkelerine uyularak yapıldı. 
 
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 yemi bileşimi (Polenli) 
 

Yem Maddeleri (%) 
Buğday 
Mısır 
Arpa 
Kepek (Buğday) 
Soya Küspesi 
Balık Unu 
Polen 
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. 
 
2.3. 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) ºC’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.  

 
2.4. Plazma vitamin E, vitamin A ve β-karoten tayini  

 
Plazmada E vitamini Kayden ve ark. [26]’nın metoduna 

göre (Shimadzu UV-120-01 Spektrophotometer Japan) 
spektrofotometresi ile ölçüldü. Plazma A vitamini ve β-
karoten düzeylerinin belirlenmesi Suzuki ve Katoh [27]’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 

[28]’un tarif ettiği şekilde ölçüldü. Eritrosit GSH düzeyi 
Sedlak ve Lindsay [29] tarif ettiği şekilde belirlendi. 
Eritrosit CAT enzimi tayini Aebi [30]’nin tarif ettiği şekilde 
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yapıldı. Eritrosit lipit peroksidasyonun son ürünü olan 
malondialdehid (MDA) Matkovics ve ark. [31]’nın 
tarafından modifiye edilen Placer ve ark. [32]’nın yöntemine 
göre spektrofotometre ile ölçüldü.   

 
2.6. Protein konsantrasyonunun belirlenmesi 

 
Eritrosit protein konsantrasyonu Gornal ve ark. [33]’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 [34]. 
 
3. Bulgular ve tartışma  

 
Yapılan bu çalışmada plazama vitamin E, vitamin A ve 

β-karoten düzeyleri Çizelge 3’de, eritrosit GSH-Px, GSH, 
CAT ve MDA konsantrasyonları Çizelge 4’de gösterildi. 

Önemli endüstriyel ve çevresel kirleticilerden olan ve 
canlılar üzerinde değişik toksik etkileri olan Cd esansiyel 
olmayan ağır metallerden biridir [35]. Cd tarafından 
meydana getirilen hücresel toksisitenin oksidatif stres ile 
ilişkili olduğu; başlıca CO2

.-, H2O2, .OH ve NO. üretimine 
yol açtığı ve lipit peroksidasyonun son ürünü olan MDA 
artırdığı, antioksidan enzimlere zarar verdiği, tiol 
proteinlerde değişikliklere neden olduğu, enerji 
metobolijmasını inhibe ettiği, DNA yapısında ve membran 
fonksiyonunda bozukluklara neden olduğu bildirilmektedir 
[36,37]. 

Yang ve ark. [38], Cd uygulaması sonrası ratlarda 
kontrol grubuna kıyasla MDA düzeyindeki artışın ve GSH-
Px aktivitesindeki azalmanın önemli olduğunu gözlemişler. 
Kheradmand ve ark. [39], ratlarda Cd ile oluşturulan 
toksikasyonda Cd verilen grupta kontrol grubuna kıyasla 
GSH, GSH-Px, SOD ve CAT aktivitelerinde meydana gelen 
azalmanın ve MDA düzeyindeki artışın istatistiksel açıdan 
önemli olduğunu saptamışlar.  Pillai ve ark. [40], yaptıkları 
araştırmada ratlarda Cd’un 0.05 mg/kg olacak şekilde 

intraperitonal olarak 15 gün süreyle verilmesini takiben 
kontrole kıyasla karaciğer dokusunda CAT, GSH ve MDA 
düzeylerindeki değişimin önemsiz olduğunu saptamışlar. 
Stajn ve ark. [41], oral yolla iki ay süre ile 200 ppm 
düzeyinde CdCl2 verilmesi ile oluşan oksidatif strese bağlı 
olarak GSH-Px, ve Vitamin E düzeylerindeki farkın önemli, 
GSH ve CAT düzeylerindeki farkın ise önemsiz olduğunu 
gözlemişler. Lekesizcan ve ark. [42], ratlarda Cd ile 
oluşturulan oksidatif hasara karşı etil piruvatın etkisini 
araştırmışlar. Cd verilen grupta kontrol grubuna kıyasla 
doku MDA düzeyinde meydana gelen artışı istatistiksel 
olarak önemli bulmuşlar. Ognjanovic ve ark. [43], Cd’un 
ratlarda 15 mg/gün/kg dozda verilmesi ile karaciğer 
dokusunda GSH-Px ve CAT enzim aktivitelerindeki 
azalmanın önemli düzeyde olduğunu saptamışlar. Cd’un 
eritrosit membranlarında meydana getirdiği oksidatif hasar 
sonrası eritrositlerin antioksidan sistemini değiştirerek ve 
lipit peroksidasyon oluşumuna bağlı olarak eritrositlerin 
membranlarında oksidatif hasar oluşturmaktadır [43]. 
Karaca ve ark. [44], ratlarda Cd ile oluşturulan oksidatif 
hasara karşı melatoninin koruyucu etkisi üzerine yaptıkları 
çalışmada Cd verilen grupta kontrol grubuna kıyasla doku 
SOD ve GSH-Px aktivitesinde azalma ve MDA düzeyinde 
oluşan artışı istatistiksel olarak anlamlı bulmuşlar. Kara ve 
ark. [45], CdCl2

’ün değişen dozlarda verilmesi ile 
oluşturulan oksidatif stres sonrası serum, karaciğer ve 
böbrek dokularında lipit peroksidasyon düzeyi farkının 
kontrol grubuna göre önemli olduğunu tespit etmişler.  

Yaptığımız bu araştırmada Cd ile oluşturulan toksisite 
sorası plazma E ve A vitamini düzeyi kontrol grubuna 
kıyasla önemli bulunurken, ß-karoten düzeyinin önemsiz 
olduğu saptandı. Bu sonucun araştırmacıların [41] 
bildirimleri ile benzer olduğu gözlendi. Araştırmada kontrol 
grubu ile Cd  grubu arasında eritrosit; MDA, GSH-Px ve 
CAT düzeylerinin önemli olduğu GSH düzeyinin ise 
önemsiz olduğu gözlendi. Bu değerler, araştırmacıların 
[38,39,42,43,44,45] bulguları ile benzerlik gösterirken, diğer 
araştırmacıların [40] bulguları ile benzer olmadığı saptandı. 
Burada Cd’un eritrositlerin membranlarında oluşturduğu 
oksidatif hasarla orantılı olarak antioksidan enzim düzeyleri 
azalmakta ve MDA düzeyinde artış meydana gelmektedir 
[43].   

 
Çizelge 3. Plazma E vitamini, A vitamini ve β-Karoten düzeyleri 
 

 
Gruplar 

Vitamin E (mmol/l) Vitamin A 
(µmol/l) 

ß-Karoten 
(µmol/l) 

Kontrol 20,989±1,784 ᵃ 0,812±0,036 ᶜ 0,093±0,011 
Cd 13,838±,107 ᵇ 0,509±0,061ᵈ 0,064±0,005 
Cd+Bal 17,588±1,619 ᵃ 0,739±0,044 ᶜ 0,077±0,008 
Cd+Polen 17,988±1,572ab 0,702±0,049 c 0,065±0,008 
Cd+Bal+Polen 19,326±2,036 ᵃ 0,729±0,073 c 0,078±0,005 

Ortama±SH; (a,b) p<0,05, (c,d) p<0,01 (n=10) 
Aynı sütunda yer alan farklı harfleri gösteren değerler birbirinden farklıdır.  

 

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

 
Gruplar 

GSH-Px 
(IU/gr protein) 

GSH 
(µmol/ml) 

CAT 
(k/gr hb) 

MDA 
(nmol/ml) 

Kontrol 103,080±4,446 ᵃ 0,101±0,007 1,020±0,055d 14,459±0,655 ᶜ 
Cd 70,926±4,892 ᶜ 0,091±0,006 0,626±0,054 e 20,098±0,932 ᵃ 
Cd+Bal 89,565±4,758 ᵇ 0,0932±0,005 0,783±0,068 d 16,057±0,735 ᵇᶜ 

Cd+Polen 74,533±5,372 ᶜ 0,0913±0,005 0,684±0,050 d 16,543±0,597 ᵇᶜ 
Cd+Bal+Polen 88,973±2,527 ᵇ 0,0910±0,005 0,764±0,092 d 16,949±0,910 ᵇ 

Ortama±SH; (a,b,c) p<0,001, (d,e) p<0,01 (n=10) 
Aynı sütunda yer alan farklı harfleri gösteren değerler birbirinden farklıdır. 
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Dudov ve Starodub [46], ratlarda polen verilmesi sonrası 
eritrosit GSH ve GSH-Px aktivitesinin kontrole göre önemli 
olduğu bunun yanında CAT düzeyinin yüksek ancak 
istatistiksel açıdan önemsiz olduğunu saptamışlar. Mohamed 
ve ark. [47], ratlarda sigaranın testislerde oluşturduğu 
oksidatif hasara karşı balın koruyucu etkisi üzerine 
yaptıkları çalışmada sigara dumanına maruz bırakılan grupta 
doku MDA düzeyinde artış GSH, GSH-Px, CAT ve SOD 
aktivitesinde azalma gözlemişler. Bal verilen grupta ise 
sigara dumanına maruz bırakılan gruba kıyasla MDA 
düzeyinde azalma ve GSH, GSH-Px, CAT ve SOD 
aktivitelerinde artışın olduğunu saptamışlar. Eraslan ve ark. 
[48], ratlarda oluşturdukları toksisiteye bağlı olarak oksidatif 
strese karşı polenin etkisini araştırmışlar, doku ve eritrosit 
örneklerinde CAT, GSH-Px ve lipit peroksidasyon 
değişimlerini değerlendirmişler. Polenin, bu parametreler 
üzerinde olumlu düzeyde etki ettiğini saptamışlar.  Korkmaz 
ve Kolankaya [49], yaptıkları araştırmada ratlarda 
toksikasyon sonrası oksidatif strese bağlı olarak 30 gün 
süreyle 0,275 gr/kg dozda anzer balının verilmesi sonrası 
GSH düzeyi artışını kontrole göre anlamlı bulmuşlar. Saral 
ve ark. [50], ratlarda CCl4 ile oluşturulan oksidatif hasara 
karşı arı ürünlerinin koruyucu etkisini araştırmışlar. 
Çalışmada karaciğer dokusu MDA düzeyinin CCl4 verilen 
grupta, kontrol grubuna göre artışı yüksek, bal ve polen 
verilen grupların CCl4 verilen gruba göre azalmayı 
istatistiksel olarak önemli bulmuşlardır. Plazama SOD 
aktivitesinin CCl4 verilen grupta, kontrol grubuna göre 
azalma önemli bulunurken, bal ve polen verilen gruplarda 
ise CCl4 verilen gruba göre artış istatistiksel olarak önemli 
düzeyde olduğu saptanmıştır. Plazam CAT aktivitesinin, 
CCl4 verilen gruba göre bal ve polen gruplarında ise artışın 
olmadığı aksine azalmanın meydana geldiği gözlenmiştir. 
Eraslan ve ark. [51], ratlarda carbaryl isimli insektisit ile 
oluşturulan oksidatif hasara karşı polenin etkisini 
araştırmışlar. Araştırmada plazma ve dokuda MDA, eritrosit 
ve dokuda CAT ve GSH-Px aktivitelerinin polen verilen 
grupla kontrol grubu arasında farkın önemli olduğunu 
saptamışlar. Abdulmajeed ve ark. [52], ratlarda kurşunla 
oluşturulan oksidatif hasara karşı balın etkisi üzerine 
yaptıkları çalışmada beyin dokusu MDA düzeyini kurşun 
verilen grupta kontrol grubuna göre yüksek ve istatistiksel 
olarak önemli, kurşun ve bal verilen grupta ise kontrole göre 
düşük ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tespit 
etmişler. GSH düzeyini kontrol grubuna göre kurşun verilen 
grupta azalmayı önemli, bal ve kurşun verilen grupta yalnız 
kurşun verilen gruba göre artışı istatistiksel olarak önemli 
bulmuşlar. SOD aktivitesinde kontrol grubuna göre kurşun 
verilen grupta azalma önemli, bal ve kurşun verilen grupta 
yalnız kurşun verilen gruba göre artış istatistiksel olarak 
anlamlı görülmüştür. CAT aktivitesinde ise tüm gruplar 
arasında değişimin önemli olmadığı saptanmıştır.  

Bu araştırmada, Cd grubu ile Cd+bal grubu arasında 
plazma E vitamini düzeyi; önemli, Cd+polen grubunda ise 
önemsiz ve Cd+bal+polen grubunda ise önemli bulundu. 
Plazma A vitamini; Cd+bal, Cd+polen ve bal+polen 
gruplarında önemli bulunurken, ß-karoten düzeyinin ise tüm 
gruplarda önemsiz olduğu saptandı. Eritrosit GSH-Px 
aktivitesi; Cd+bal grubunda önemli, Cd+polen grubunda 
önemsiz ve Cd+bal+polen grubunda ise önemli bulundu. 
CAT aktivitesi; Cd+bal, Cd+polen ve Cd+bal+polen 
gruplarında önemli olduğu gözlendi. MDA düzeyi; Cd+bal, 
Cd+polen ve Cd+bal+polen gruplarında önemli GSH 
düzeyinin ise tüm gruplarda önemsiz olduğu tespit edildi. 
GSH-Px, düzeyindeki değişim; Cd+polen grubunda, 
araştırmacıların [46,48,51] bildirimleri ile benzerlik 
göstermemektedir. Bu durumun araştırmada ratlara verilen 
polenin miktarından ve veriliş şeklinden kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. Cd+bal grubunda ise araştırmacıların 
[50,52] çalışmaları ile paralellik göstermektedir. CAT ve 

MDA düzeylerindeki değişim Cd+polen grubunda, 
araştırmacıların [48,50,51] bildirimleri ile uygunluk 
saptanırken, diğer araştırmacıların [46] bulguları ile uygun 
olmadığı görüldü. MDA düzeyindeki farklılık Cd+polen 
grubunda, araştırmacıların [48,50,51] sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. GSH düzeyindeki değişimin, Cd+polen 
grubunda araştırmacıların [46], Cd+bal grubunda diğer 
araştırmacıların [49] bildirimleri ile benzerlik 
göstermemektedir. Bu durumun bal ve polenin veriliş şekli 
ve miktarındaki farklılıktan kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. 
 
4. Sonuçlar 
  

Yapılan bu çalışmada, Cd uygulamasının oksidatif 
hasara bağlı olarak ratlarda kan lipit peroksidasyon düzeyini 
artırdığı, bunu yanında bazı antioksidan düzeylerini azalttığı 
saptandı. Cd uygulamasının yanında bal, polen ve 
bal+polenin birlikte hem koruyucu ve hem de tedavi 
amacıyla kullanılmasına bağlı olarak lipit peroksidasyon 
düzeyini azaltırken bazı antioksidan parametreleri artırdığı 
tespit edildi. Böylelikle bal ve polenin, canlı organizmada 
Cd ve diğer toksik etkenlerin oluşturabileceği oksidatif 
hasara karşı koruyucu ve tedavi edici amaçla 
uygulanmasının, bazı antioksidanların aktivitelerinde artışa 
yönelik olumlu etkilerinin olduğu düşünülmekte ve 
kullanılması tavsiye edilmektedir.  
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