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Amaç: Çalışmanın amacı kurkumin takviyesinin yaşlı dişi sıçanların kalp dokusunda oksidatif stres ve antioksidan
savunma üzerine etkilerini araştırmaktı. Yöntem: Çalışmada 20 aylık 20 dişi Wistar sıçan kontrol ve kurkumin
grupları olmak üzere rastgele 2 gruba ayrıldı. Kurkumin grubuna 12 gün boyunca günde 300 mg/kg dozunda
kurkumin mısır yağı içerisinde çözülerek oral gavaj yoluyla verildi. Son takviyeden 24 saat sonra anestezi altında
kalp dokuları alındı ve alınan örneklerde malondialdehit (MDA), protein karbonil (PC) ve glutatyon (GSH)
seviyeleri analiz edildi. Bulgular: Kurkumin takviyesi GSH seviyelerini önemli ölçüde artırmıştır (P<0,05). Bununla
birlikte, kurkumin takviyesi istatistiksel olarak anlamlı olamamasına rağmen MDA ve PC seviyelerini azaltmıştır
(P>0,05). Sonuç: Kurkumin takviyesi yaşlı dişi sıçanlarda kalp dokusunu oksidatif hasara karşı korur ve
antioksidan savunma sistemini güçlendirir.
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Effects of curcumin supplementation on oxidant/antioxidant status of heart tissue in aged rats
Objective: The aim of the study was to investigate the effects of curcumin supplementation on oxidative stress
and antioxidant defense in heart tissue of aged female rats. Methods: Twenty aged female rats (aged twenty
months) were randomly divided into two grops: control and curcumin. In curcumin supplemented group curcumin
was given at 300 mg/kg dosage for 12 days via oral gavage dissolved in corn oil. Twenty-four hour after the last
supplementation heart tissues were taken under anesthesia and malondialdehyde (MDA), protein carbonyl (PC)
and glutathione (GSH) levels were analyzed in these samples. Results: Curcumin supplementation significantly
elevated GSH levels (P<0.05). However, although it was not statistically significant, curcumin supplementation
decreased MDA and PC levels (P>0.05). Conclusion: Curcumin supplementation protects the heart against
oxidative damage and it improves antioxidant defense system in aged female rats.
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Yaşlılık, vücuttaki pek çok organın fizyolojik ve
biyokimyasal işlevlerinde aşamalı bir azalma ile
karakterize karmaşık biyolojik bir süreçtir.
Yaşlanmanın moleküler mekanizmaları ile ilgili
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olarak birçok teori ileri sürülmüştür. Bunlar, reaktif
oksijen türlerinin (ROS) neden olduğu kümülatif
hasar, kendini yenileyen hücrelerdeki telomer
kısalması, genom instabilitesi, bazı spesifik genlerin
ekspresyonundaki değişiklikler veya mutasyonlar ve
hücre ölümüdür (1,2). İlk kez Harman (3) tarafından
öne sürülen serbest radikal teorisine göre; canlının
yaşamı boyunca etkilendiği ROS, oksidatif hasara
neden olabilir. Kümülatif ve potansiyel olarak artan
miktardaki hasar, yaşlanmadaki fonksiyonel ve
patolojik bozukluklara yol açar (4,5).
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Aerobik hücreler tarafından kullanılan oksijenin %
90’ından fazlası mitokondri tarafından tüketilir ve
mitokondriyal solunum zinciri vasıtasıyla devamlı
olarak oksijen serbest radikalleri ve hidroperoksitler
üretilir (5,6). Oluşan radikaller, lipidler, proteinler ve
DNA’da oksidatif hasara neden olabilir (7).
Yaşlanma ile birlikte oksidatif hasarın arttığı, hem
enzimatik hem de enzimatik olmayan antioksidan
savunma sistemlerinin zayıfladığı kan (4), beyin (2),
kalp (8) iskelet kası (9) ve karaciğer (10) gibi pek
çok dokuda gösterilmiştir. Bununla birlikte, yaşa
bağlı oksidatif hasarın önlenmesinde çeşitli
antioksidan tedavilerin etkili olabileceği düşünülmüş
ve bu konu hakkında insanlarda ve hayvanlarda
yapılan çeşitli çalışmalarda koenzim Q10 (11), lipoik
asit (12), karnozin (13), quersetin (14) ve polifenoller
(15) gibi antioksidan takviyelerin hem enzimatik hem
enzimatik olmayan antioksidan sistemini iyileştirerek
oksidatif hasarı ve buna bağlı komplikasyonları
azalttığı gösterilmiştir.
Kurkumin, yemeklere sarı renk veren bir baharat
olarak kullanılan zerdeçaldan (Hind safranı,
Curcuma
longa)
elde
edilir.
Kurkuminin
antiinflamatuar,
antioksidan,
antikanserojenik,
antimutajenik,
antikoagülan,
antidiyabetik,
antibakteriyal, antiviral ve sinir koruyucu olmak
üzere çok geniş bir spektrumda etkileri vardır (16).
Kurkumin, birçok reaktif oksijen radikalinin,
özellikle süperoksit anyonlarının, nitrojen dioksit
radikallerinin ve hidroksil radikallerinin atımını
kolaylaştırır (17,18). Bunlara ilave olarak, son
yıllarda
yapılan
çalışmalarda
kurkuminin
kardiyovasküler sistem üzerine koruyucu etkisi
yaygın olarak araştırılmaktadır (2,16,19,20). Bu
çalışmalarda kurkuminin endotel ve düz kas
hücrelerini hasara karşı koruduğu (21), kalp hasarını
(22) ve toksisitesini (23) önlediği, kalbi iskemi
reperfüzyon hasarına karşı koruduğu (20,24), kalbin
ve damarların yeniden yapılanmasını hızlandırdığı
(25) gösterilmiştir. Bunlara ilave olarak kurkumin
takviyesinin yaşlı sıçanlarda kognitif fonksiyonları ve
oksidatif hasarı iyileştirdiği bildirilmesine (26)
rağmen yaşlı sıçanlarda kalp dokusundaki oksidatif
hasar ve antioksidan savunma üzerine etkilerini
inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
nedenle, bu çalışmanın amacı kurkumin takviyesinin
yaşlı dişi sıçanların kalp dokusundaki oksidatif stres
ve antioksidan savunma üzerine etkilerini
araştırmaktır.
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Yöntem
Bu çalışma Konya Üniversitesi Deneysel Tıp
Araştırma ve Uygulama Merkezi Deney Hayvanları
Etik Kurulundan onay alındıktan sonra aynı
merkezde gerçekleştirildi.
Deney hayvanları
Bu çalışmada, Konya Üniversitesi Deneysel Tıp
Araştırma ve Uygulama Merkezinden temin edilen,
yaklaşık 20 aylık ve ağırlıkları 300-400 g olan 20
yaşlı dişi Wistar sıçan kullanıldı.
Çalışma süresince sıçanlar ortam sıcaklığı 21±2 oC
olan, % 50 nem içeren, 12 saat karanlık/aydınlık
siklusu bulunan iklim kontrollü odalarda tutuldular.
Deney hayvanları özel olarak imal edilmiş
polikarbonat kafeslerde her kafeste 5 hayvan olacak
şekilde standart sıçan yemi ve çeşme suyu ile ad
libitum olarak beslendi.
Deney protokolü
Sıçanlar rastgele seçilmek suretiyle aşağıdaki şekilde
2 deney grubuna ayrıldı (her grupta n=10):
1. Kontrol (KON): Çalışma süresince herhangi bir
uygulamanın yapılmayıp sadece taşıyıcı verilen
grubu.
2. Kurkumin (KUR): On iki gün boyunca günde 300
mg/kg dozda kurkumin verilen grup.
Kurkumin takviyesi
KUR grubuna 12 gün boyunca günde 300 mg/kg
dozunda kurkumin (C1386; Sigma Chemical, St.
Louis, MO) mısır yağı içerisinde çözülerek oral gavaj
yoluyla verildi. KON grubundaki sıçanlara ise
taşıyıcı etkisini ortadan kaldırmak amacıyla
kurkumin ile eşit miktarda mısır yağı verildi. Sıçanlar
12 günlük takviye periyodu boyunca her gün
kurkumin veya taşıyıcı takviyesinden önce tartıldı.
Doku örneklerinin alınması
Son kurkumin veya taşıyıcı takviyesinden 24 saat
sonra 50 mg/kg ketamin + 10 mg/kg ksilazin
anestezisi altında sıçanların kalplerinden kan
örnekleri alındı. Kan örneği alındıktan sonra servikal
dislokasyon yöntemi ile ötanazi gerçekleştirildi ve
hızlı bir şekilde kalp dokuları çıkartıldı. Alınan
örnekler hemen soğuk serum fizyolojik ile yıkanarak
derhal sıvı azot içerisine atıldı ve doku örnekleri
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analiz zamanına kadar malondialdehit (MDA),
protein karbonil (PC) ve glutatyon (GSH)
seviyelerinin analizi için - 80 oC’de saklandı.
Biyokimyasal analizler
Analiz gününe kadar – 80 oC de saklanan dokular,
çalışma günü derin dondurucudan çıkarılıp analiz
öncesinde çözüldü. Dokular daha sonra küçük
parçalara ayrılarak ağırlığının yaklaşık 10 katı fosfat
tamponu (50 mmol/L, pH 7,4) eklendikten sonra buz
içerisinde homojenizatör (Wise Mix HG-15; Daihan
Scientific, Seoul, Korea) ile homojenize edildi.
Homojenattan MDA, PC ve GSH çalışması için
yeterli olacak kadar numune alındıktan sonra kalan
homojenat eşit hacimde 3/5 oranında hazırlanan
kloroform/etanol karışımı ile vortekslenip 30 dakika
3200 rpm +4 oC’de santrifüj edildi. Üstte oluşan
etanol fazından protein tayini yapıldı.
MDA ölçümü ticari kit (Bioxytech MDA-586 Assay
Kit, Oxis Research, Poland) kullanılarak yapıldı. Bu
metot MDA’nın kromojenik reaktif olan N-metil-2fenilindol ile 45 oC’de reaksiyonu esasına
dayanmaktadır. Oluşan renkli bileşiğin abzorbansı
586 nm’de ölçüldü. Çizilen standart eğri grafiğinden
elde edilen faktörle absorbanslar çarpıldı. Sonuçlar
μmol/gr yaş doku cinsinden verildi.
PC seviyeleri spektrofotometrik yöntemle ticari kitler
kullanılarak üreticinin talimatlarına göre belirlendi
(Cat. #10005020, Cayman Chemical, Ann Arbor,
MI). PC seviyeleri nmol/mg protein olarak ifade
edildi.

değerinin 0,05’den küçük olması istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Kurkumin takviyesi ile kalp dokusunun MDA
seviyelerinde meydana gelen değişiklikler Şekil 1’de
gösterilmiştir. Kurkumin takviyesi yapılan grupta
MDA seviyeleri kontrol grubuna göre azalma eğilimi
göstermesine rağmen iki grup arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktu (KON ve KUR
gruplarında sırasıyla 1,97±0,24 ve 1,81±0,48)
(P>0,05).
Kurkumin takviyesinin kalp dokusunda PC seviyeleri
üzerine etkisi Şekil 2’de gösterilmiştir. Kurkumin
grubunda PC seviyeleri daha düşük olmasına rağmen
iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktu (KON ve KUR gruplarında sırasıyla
26,11±26,32 ve 22,80±21,98) (P>0,05).

Şekil 1. Kurkuminin kalp dokusunda MDA seviyeleri
üzerine etkisi. KON: Kontrol, KUR: Kurkumin

GSH seviyeleri enzimatik kolorimetrik yöntemle
ticari kitler kullanılarak üreticinin talimatlarına göre
belirlendi (Cat. #703002, Cayman Chemical, Ann
Arbor, MI). Sonuçlar μmol/mg protein olarak verildi.
Dokulardaki proteinlerin miktarı Lowry ve ark
(27)’nın metoduna göre belirlendi.
İstatistiksel analizler
Verilerin istatistik analizi SPSS 15,0 for Windows
programı ile yapıldı (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).
Bulgular ortalama±standart sapma (SS) şeklinde
verildi. Verilerin normal dağılım gösterip
göstermediği Shapiro-Wilk Normallik Testi ile
kontrol edildi. İki grup arasında anlamlı bir farkın
olup olmadığı bağımsız t testi ile analiz edildi. P
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Şekil 2. Kurkumin takviyesinin kalp dokusunda PC
seviyeleri üzerine etkisi. KON: Kontrol, KUR:
Kurkumin
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Kurkumin takviyesi ile kalp dokusunun GSH
seviyelerinde meydana gelen değişiklikler Şekil 3’de
gösterilmiştir. Kurkumin grubunda GSH seviyeleri
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamı
derecede daha yüksekti (KON ve KUR gruplarında
sırasıyla 28,44±6,97 ve 59,76±39,88) (P<0,05).

*

KON’a göre P<0,05

Şekil 3. Kurkuminin kalp dokusunda GSH seviyeleri
üzerine etkisi. KON: Kontrol, KUR: Kurkumin

Tartışma
Bu çalışmanın amacı yaşlı dişi sıçanlarda kurkumin
takviyesinin kap dokusundaki oksidatif stres ve
antioksidan savunma üzerine etkilerini araştırmaktı
ve bu çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre 12
günlük kurkumin takviyesi kalp dokusunda oksidatif
hasarı azaltırken antioksidan savunma sistemini
güçlendirmektedir.
Kalp vücutta sürekli olarak çalışan yegane
organlardan biridir (28). Kalbin oksijen tüketiminin
yüksek olması oksijen tüketimi düşük olan organlara
göre daha fazla oksidatif strese maruz kalmasına ve
aynı zamanda yüksek sevilerde antioksidan enzim
eksprese etmesine neden olur (29). Artmış oksidatif
stresin yaşlanma sonucu ortaya çıkan lipid, protein ve
DNA hasarı ve azalan antioksidan savunma sistemi
ile ilişkisi güncel bir araştırma konusudur. Yaşlı
sıçanların kalp dokusunda MDA, PC ve 8-izoprostaglandin F2α düzeylerindeki artışla sırasıyla
lipid peroksidasyonunun, protein oksidasyonunun ve
DNA hasarının arttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte
enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan
seviyeleriyle ilgili tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır
(30).
Günümüzde, kurkuminin kardiyovasküler sistem
üzerine koruyucu etkisi ile ilgili olarak 3 ana
mekanizma ileri sürülmektedir. Birincisi, kurkumin
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serbest radikalleri süpürerek lipid peroksidasyonunu
inhibe eder ve böylece lipid zincir reaksiyonlarını
bloke eder. İkincisi, kurkumin takviyesi yapılan
sıçanlarda GSH içeriğinin artması kurkuminin
sülfidril gruplarının oluşumunu artırdığını ve böylece
membran bütünlüğünün korunmasına ve hidroksil
radikallerinin ve lipid peroksitlerin enzimatik
olmayan detoksifikasyonuna yardım edebileceğini
ileri sürmektedir. Üçüncüsü, membran bütünlüğünü
koruyucu etkisi ile kalp hasarına karşı koruma
sağlayabilir (31).
Çalışmamızda GSH seviyeleri kurkumin takviyesi
yapılan grupta kontrol grubuna göre yaklaşık olarak
iki kattan daha yüksek idi. GSH enzimatik olmayan
bir antioksidan olup antioksidan savunma sisteminin
önemli bir bileşenidir. GSH aynı zamanda hücre
sisteminde membran bütünlüğünün korunmasını
sağlar (32). Mevcut çalışmada artan GSH seviyesi
kurkuminin kalbi koruyucu etkisini gösteren önceki
çalışmalarla uyumludur (16). Çalışmamızda artmış
olan GSH seviyesi miyokard hücresinin membran
bütünlüğünü destekleyerek oksidatif hasara karşı
miyokardı korumakta ve böylece yaşlılığa bağlı
olarak miyokartta ortaya çıkan çeşitli patolojilerin
önlenmesini sağlamaktadır.
Mevcut çalışmada kurkumin takviyesi yapılan grupta
MDA ve PC seviyeleri istatistiksel açıdan anlamlı
olmamasına rağmen azalma eğilimi göstermiştir. Bu
bulgular, kurkuminin antioksidan etkisinden dolayı
kalp üzerine koruyucu rolünü göstermektedir ve
kurkuminin kardiyovasküler sistem üzerine koruyucu
rolünü gösteren diğer çalışmalarla uyumludur
(16,20,33). Bununla birlikte, 12 günlük kurkumin
takviyesiyle MDA ve PC sevilerinde görülen
azalmanın istatistiksel açıdan anlamlı olmaması
çalışmamızda uyguladığımız takviye süresinin kısa
olduğunu düşündürmektedir. Çünkü önceki yıllarda
yapılan çalışmalarda (34,35) bizim de uyguladığımız
doz olan 300 mg/kg’lık dozun antioksidan etkisi
gösterilmiştir.
Sonuç olarak, bu çalışmadan elde ettiğimiz bulgular,
12 günlük kurkumin takviyesinin yaşlı dişi sıçanların
kalp dokusunu oksidatif hasara karşı koruduğunu ve
antioksidan savunma sistemini güçlendirdiğini
göstermektedir. Bununla birlikte, literatürde bu konu
hakkında yeterli çalışma bulunmadığından özellikle
kurkuminin etki mekanizması da göz önüne alınarak
daha ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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