
G‹R‹fi
C vitamini organizma için çok önemli pek çok rollere sa-

hip olan suda eriyen bir vitamindir(1). C vitamini pekçok
hayvanda afla¤›da belirtilen yolakta glikozdan sentezlenir:
D-glikoz → D-glukuronik asid → L-gulonik asid → L-gulo-
no-γ-lakton → L-C vitamini. Bu olay memelilerde karaci¤er-
de, sürüngenlerde ise böbrekte meydana gelir. ‹nsanlar ve
kobaylar gibi canl›lar›n C vitamini sentezleme yetene¤i kay-
bolmufltur(2,3). Bu canl›larda C vitamini biyosentezinin son

basama¤›nda rol alan L-gulono-Á-lakton oksidaz enziminin
oluflumundan sorumlu gen etkisini kaybetmifltir. Bu sebep
ile C vitamininin kayna¤› diyettir(2). C vitamini kobaylar ve
maymunlarda oldu¤u gibi insanlarda da sa¤l›kl› bir yaflam
için gereklidir(4). Prolin kal›nt›lar›n›n hidroksiproline çeviril-
mesinde kofaktördür. C vitamininin yara iyileflmesindeki et-
kisi(5), kollagen sentezindeki etkisi, amino asidler ve baz›
peptid yap›l› hormonlar›n sentezindeki etkileri, immün fonk-
siyonlardaki gereklili¤i gibi rolleri bulunmaktad›r(6,7). C vi-

ÖZET
Amaç: S›n›rl› miktarda besin al›n›m›n›n doku C vitamini

düzeyine etkisi ve bu etkiye C vitamini ilavesinin rolünü arafl-
t›rmakt›r.

Gereç ve Yöntem: Çal›flmam›zda C vitamini uygulama-
s›, s›n›rl› besin al›mlar›n›n öncesinde tek doz (500 mg/kg, i.p.)
yap›lm›flt›r. Çal›flmam›z C vitamini uygulamal›, 24 saat, 48
saat ve 120 saat sürelerde s›n›rl› besin verilen kobaylarda ve
C vitamini uygulamas› yap›lmayan 24 saat, 48 saat ve 120
saat süreler de s›n›rl› besin verilen kobaylarda yap›lm›flt›r.

Bulgular: Sonuçlar›m›z s›n›rl› besin al›n›m›nda kan C vi-
tamini düzeyinin azald›¤›n› gösterdi. S›n›rl› besin al›n›m›nda
C vitamini uygulamas› ile kan C vitamini düzeyi yükseldi. Be-
yin dokusu C vitamini düzeyi özellikle 120 saat ve 48 saat sü-
relerle s›n›rl› besin al›n›m›nda yükselirken C vitamini uygula-
mas› yap›ld›¤›nda 48 saat ve 24 saat süreli s›n›rl› besin al›m›n-
da yükseldi¤i gözlendi. Karaci¤er C vitamini düzeyi ise 24 sa-
at ve 48 saat süre ile s›n›rl› besin al›n›m› öncesinde C vitami-
ni uygulanan deneklerde belirgin olarak yükselmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›z göstermifltir ki s›n›rl› besin al›m›nda-
ki de¤iflen süreler özellikle beyin dokusu C vitamini düzeyi
için önemlidir. C vitamini uygulamas› yap›lan s›n›rl› besin al›-
m›ndaki de¤iflen süreler ise karaci¤er dokusu C vitamini dü-
zeyi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: C vitamini, beyin, karaci¤er, böb-
rek, kalp, s›n›rl› diyet al›m›

ABSTRACT
Objective: The present work investigated the effect of

limited food intake on some tissues vitamin C levels and
the role of vitamin C application to this effect.

Methods: The animals receiving vitamin C treatment
were given vitamin C by a single dose (500 mg kg-1body
weight) intraperitoneally before periods of limited food
intake lasting 24, 48 and 120 hours. Application to animals
without vitamin C in 24 hours, 48 hours and 120 hours
were limited diet. 

Results: The results indicated that limited food intake
decreased blood vitamin C level. An application-induced
increase was observed in the blood vitamin C levels of the
animals which received vitamin C application prior to
limited food intake periods. Brain vitamin C level increased
especially during 120 hour and 48 hour limited food
intake, and in 24 hour and 48 hour limited food intake
after vitamin C treatment. Liver vitamin C level significantly
increased in 24 hour and 48 hour limited food intake after
vitamin C treatment.

Conclusion: We conclude that limited food intake
period is important for brain vitamin C levels, and limited
food intake period with vitamin C is important for liver
vitamin C levels.

Keywords: vitamin C, brain, liver, kidney, heart, limited
food intake
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tamini karnitinin biyosentezinde, adrenal bezdeki steroid
metabolizmas›nda, kan histamin konsantrasyonunun regü-
lâsyonunda da etkilidir. C vitamininin hücrenin antioksidan
savunmas›, glutatyon redüksiyonundaki rolü, oksidatif ha-
sardan ya¤ dokusunun korunmas›, antioksidan olarak ser-
best radikal temizleyicili¤i etkileri de bulunmaktad›r(8,9). C
vitamini uygulamas›n›n glikoz metabolizmas›nda etki olufl-
turan bir faktör oldu¤u rapor edilmifltir(10,11). C vitamini
uygulamal› s›n›rl› diyet al›n›m›nda pankreas›n beta hücrele-
rinde insulin sentez ve sal›n›m›n› art›r›c› etki yapt›¤› gösteril-
mifltir. Yüksek doz C vitamini ile s›n›rl› diyet al›m› durumun-
da homeostazisin devaml›l›¤›nda C vitamininin kan glikoz
regülâsyonunda indirekt etkiye sahip olabilece¤i belirtilmifl-
tir(12). C vitamininin biyolojik fonksiyonlardaki önemi ve
endokrin sistemdeki önemine, sinir sistemindeki önemi de
eklenebilir(13). C vitamininin merkezi sinir sistemi ve beyin-
deki fonksiyonlar› çok önemlidir(14). C vitamini sinir siste-
minde katekolamin sentez ve sal›n›m›, nöroprotektif etki gi-
bi etkilere de sahiptir(15). Ayr›ca C vitamini glutamaterjik,
dopaminerjik(15,16), kolinerjik, GABAminerjik ileti ve iliflki-
lendirilen davran›fllarda önemli roller üstlenmektedir(17,18).
C vitamini hemen hemen tüm memelilerin endokrin doku-
lar›nda çok yüksek düzeylerde bulunmaktad›r. Normal bes-
lenme flartlar›nda dokularda ölçülen nispi C vitamini düzey-
leri yüksek de¤erden düflük de¤ere do¤ru: beyin > karaci-
¤er > kalp > böbrek fleklinde bir s›ralanma göstermekte-
dir(13). C vitamini en yüksek düzeyde beyinde ve adrenal
bez gibi nöroendokrin dokularda bulunmaktad›r. C vitami-
ninin memelilerde ve insanlarda pek çok farkl› fonksiyonla-
ra sahip oldu¤u bilinmektedir(19). Anlafl›ld›¤› üzere C vita-
mininin genifl spektrumlu bir fonksiyon yelpazesi bulun-
maktad›r. C vitamininin farkl› flartlarda geniflli¤i de¤iflebile-
cek olan bu fonksiyon yelpazesini oluflturan fonksiyonlar›na
ba¤l› olarak doku düzeyleri de de¤iflecektir. Bu düflünceler
›fl›¤›nda biz de normal beslenme flartlar›nda C vitamininin
yüksek düzeylerde bulundu¤u dokular›n C vitamini düzeyle-
rini beslenme flekli de¤ifltirildi¤inde tespit etmeyi amaçlad›k.
Bu beslenme flekli de¤iflikli¤ini C vitamini uygulamal› ve C vi-
tamini uygulamas›z 24 saat, 48 saat ve 120 saat sürelerde s›-
n›rl› miktarda besin vererek oluflturduk. Kan, beyin, karaci-
¤er, kalp ve böbrek dokular›n›n C vitamini düzeylerini ölçtük.

GEREÇ VE YÖNTEM
Deneysel Tasar›m: ‹nsanlar gibi C vitamini sentezi yapa-

mayan kobaylar çeflitli flartlarda C vitamini uygulamas› etki-
lerini belirlemek amac› ile yap›lan çal›flmalarda tercih edilen
hayvan türüdür. Bizim çal›flmam›zda da ortalama a¤›rl›¤› 512
± 25gram olan erkek, 42 adet kobay (Cavea aperea f. por-
cellus) kullan›lm›flt›r. Kobaylar deneysel çal›flma bafllamadan
14 gün önce araflt›rma merkezinde uygun odaya al›nm›fllar-
d›r. Çal›flma bafllamadan bir gün önce ise her bir deney hay-
van› metabolik kafeslere yerlefltirilmifltir. Metabolik kafeslerin
içinde bulundu¤u odan›n s›cakl›¤› 20 oC, nisbi nemi %
30–50 ve ayd›nlanma siklusu saat: 06.00 saat:18.00 olacak

flekilde ayarlanm›flt›r. Tüm deneklerin serbest olarak su içme-
lerine izin verilmifltir. Çal›flma süresince çal›flmaya dâhil edi-
len tüm deney hayvanlar›n›n uygulaman›n bafllang›c›nda ve
uygulaman›n sonras›nda vucüt a¤›rl›klar› tespit edilmifltir.
Normal beslenen deney hayvanlar› her gün standart kobay
peleti ile sabah saat:09.00’da beslenmifltir. Çal›flmada yer
alan normal beslenmeyen kobaylara ise s›n›rl› diyet uygulan-
m›flt›r. 

S›n›rl› Diyet Uygulama ‹fllemi: Bu deney hayvanlar› her-
bivordur. Çeflitli amino asitleri diyetle birlikte almalar› gerek-
mektedir. Bu ihtiyaçlar›n› %20 bitki-orijinli proteinler ile bes-
lenerek karfl›lamaktad›rlar. Sindirim sistemi fonksiyonlar›n›
en uygun düzeyde sürdürebilmeleri için diyetlerinde
%10–18 oran›nda lif içeri¤i bulunmal›d›r. Bizim çal›flmam›z-
da da bu ihtiyac› karfl›lamak üzere uygulad›¤›m›z s›n›rl› diyet-
te esas olarak su ve lif içeren marul olmufltur. Kobaylar için
günlük marul tüketim miktar›n›n 60g/ kg olmas› gerekti¤i ra-
por edilmifltir (20). Bu sebep ile çal›flmam›zda yer alan orta-
lama vucüd a¤›rl›klar› 500g olan kobaylar için uygun günlük
marul miktar› yaklafl›k olarak 30g olarak hesaplanm›flt›r. S›-
n›rl› diyeti uygulamas›nda 30 g/gün marul verilmifltir. Bu s›-
n›rl› diyet 24 saat, 48 saat ve 120 saat boyunca her sabah sa-
at 09.00’da uygulanm›flt›r. 120 saat süre ile s›n›rl› diyet uy-
gulamas› C vitamini yar›lanma ömrünün kobaylarda 96 saat
olup bu çal›flma flartlar›nda 120 saatte kan, beyin, karaci¤er,
kalp ve böbrek dokular›n›n C vitamini düzeylerindeki de¤ifli-
mini tespit edebilmek amac› ile oluflturulmufltur. Kobaylar›n
bir k›sm› C vitamini uygulanarak s›n›rl› diyete maruz b›rak›l-
m›fllard›r. Di¤er k›sm› ise C vitamini uygulanmadan s›n›rl› di-
yete maruz b›rak›lm›fllard›r.

C vitaminli S›n›rl› Diyet Uygulamas›: Bu uygulama
grubunda yer alan kobaylara s›n›rl› diyet uygulama öncesin-
de C vitamini uygulamas› yap›lm›flt›r. C vitamini (L-Ascorbic
acid, Sigma A–7506) %0.9 NaCl’da çözülerek haz›rlanm›fl-
t›r. C vitamini uygulamas› intraperitoneal olarak tek dozda
500 mg/kg vücut a¤›rl›¤› fleklinde sabah saat 09.00 da yap›l-
m›flt›r. C vitamini uygulamas› sonras›nda 24 saat, 48 saat ve
120 saat sürelerde s›n›rl› diyet uygulamas› yap›lm›flt›r. Böyle-
ce C vitaminli s›n›rl› diyet uygulama gruplar› oluflturulmufltur.
S›n›rl› diyeti oluflturan yaklafl›k olarak 30 g/ gün marul her sa-
bah saat 09.00 ’da uygulanm›flt›r. Gruplar›m›z: 1) C vitamini
uygulamal› 24 saat süre ile s›n›rl› diyet uygulanan grup (C vit
+ SD 24, n:6) 2) C vitamini uygulamal› 48 saat süre ile s›n›r-
l› diyet uygulanan grup (C vit + SD 48, n:6) 3) C vitamini uy-
gulamal› 120 saat süre ile s›n›rl› diyet uygulanan grup (C vit
+ SD120, n:6) fleklindedir. 

C vitaminsiz S›n›rl› Diyet Uygulamas›: Bu grupta yer
alan kobaylara C vitamini uygulamas› yap›lmam›flt›r. Meta-
bolik kafeslerinde yerlefltirilmifl olan bu grubun kobaylar›na
24 saat, 48 saat ve 120 saat sürelerde yaklafl›k olarak
30g/gün marul verilerek s›n›rl› diyet uygulamas› gerçekleflti-
rilmifltir. Gruplar›m›z: 1) 24 saat süre ile s›n›rl› diyet uygula-
nan grup (SD24, n:6) 2) 48 saat süre ile s›n›rl› diyet uygula-
nan grup (SD48, n:6) 3) 120 saat süre ile s›n›rl› diyet uygula-
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nan grup (SD120, n:6) fleklinde planlanm›flt›r. 
Verilerin Toplanmas›: Tüm denekler 24 saat, 48 saat ve

120 saat s›n›rl› diyet uygulamas› sonras›nda ketamin-ksilazin
(Vetbrands, Brazil, 45 mg kg–1, Bayer, Brazil, 5 mg kg–1, I.P.)
ile anestezi edilmifllerdir. Kan örnekleri al›nm›flt›r. Çal›flman›n
sonunda yüksek doz sodyum tiyopenton (150 mg kg–1, I.P.)
ile ötenazi gerçeklefltirilmifltir. Kafatas› aç›larak beyin h›zl› bir
flekilde ç›kar›lm›flt›r. Daha sonra karaci¤er, kalp ve böbrek
eksize edilmifltir.

Kan Total C Vitamini Düzeyi Ölçüm Yöntemi: Kan nu-
munesinden 10 μL al›n›r.10 μL kana 40 μL trikloroasetik asid
solüsyonundan eklenir. Örnekler 3,000 rpm de 10 dakika
süre ile santrifüj edilir. Elde edilen süpernatantlara 2,4-Dinit-
rofenilhidrazin-tiyoüre-bak›r sülfat solüsyonundan 10 μL ek-
lenir. Her bir tüp vortekslenir. Parafilm ile tüpler kapat›l›r. 37
ºC’de 4 saat süre ile su banyosunda bekletilir. Örnekler so-
¤uk suda so¤utulur. Üzerlerine 50 μL, %65 sülfürik asidden
eklenir. Örnekler kar›flt›r›l›r. 30 dakika oda s›cakl›¤›nda bek-
letilir. 520 nm absorbansta spektrofotometrede okuma ya-
p›l›r(21).

Doku Total C Vitamini Düzeyi Ölçüm Yöntemi: C vita-
mini düzeyi ölçülecek beyin karaci¤er, kalp ve böbrek doku-
lar›, 0 ºC’de perklorik asid/etilendiamintetraasetikasid
(PCA/EDTA) solüsyonunda homojenize edilirler. Dokuz k›s›m
0.35M PCA üzerine 0,1 mg EDTA konularak PCA/EDTA so-
lüsyonu haz›rlan›r. Homojenatlar 15. 000x g. 3 dakika 4
ºC’de santrifüj edilirler. Süpernatantlar elde edilir. Her bir su-
pernatant en az iki kere çal›fl›lmal›d›r. Santrifüj tüplerine
standart ve süpernatanttan 200 μL konur. Örneklerin üzer-
lerine 50 μL renk göstergesi eklenir. Renk göstergesi, %0.6
bak›r sülfat, %5 tiyoüre ve 2.4-dinitrofenilhidrazin’den
1:1:20 hacim: hacim: hacim olacak flekilde haz›rlan›r. Örnek-
ler 37°C’de 3 saat süre ile su banyosunda bekletilir. Su ban-
yosundan ç›kar›lan örneklerin s›cakl›¤›, 0 °C’ye getirilir. Üzer-
lerine %65 sülfürik asidden 300 μL konur. Örnekler vorteks-
lenir. Spektrofotometrede 515 nm optik dansite ile okuma
yap›l›r(22).

‹statistiksel Analiz: Verilerin istatistiksel olarak de¤er-
lendirilmesinde ANOVA ve Bonferroni post hoc test kullan›l-
m›flt›r. Sonuçlar›n istatistiksel anlaml›l›¤› P<0.05 göre de¤er-
lendirilmifltir. Sonuçlar aritmetik ortalama ± standart hata
olarak verilmifltir.

SONUÇLAR
C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z s›n›rl› diyetin

kan C vitamini düzeyindeki etkisi: 48 saat ve 120 saat sü-
re ile s›n›rl› diyet uygulamas› kan C vitamini düzeyinde belir-
gin bir azalma meydana getirmifltir (P<0.05). C vitaminli 24
saat süre ile s›n›rl› diyet uygulamas› ise kan C vitamini düze-
yinde belirgin bir art›fl meydana getirmifltir (P< 0.05). Sonuç-
lar›m›z Tablo 1’de gösterilmektedir. 

C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z s›n›rl› diyetin
beyin C vitamini düzeyindeki etkisi: Beyin C vitamini dü-
zeyi, 120 saat sürelik s›n›rl› diyet uygulanmas› durumunda ve

C vitaminli 48 saat sürelik s›n›rl› diyet uygulamas› durumun-
da belirgin bir yükselme göstermifltir (P< 0.05). C vitamini
uygulamal› ve uygulamas›z s›n›rl› diyetin beyin C vitamini dü-
zeyindeki etkisi Tablo 1’de gösterilmektedir.

C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z s›n›rl› diyetin
karaci¤er C vitamini düzeyindeki etkisi: C vitaminli 24 sa-
at süre ile ve C vitaminli 48 saat süre ile s›n›rl› diyet uygula-
nan hayvanlarda karaci¤er C vitamini düzeyi belirgin olarak
yükselmifltir (P<0.05). Sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z s›n›rl› diyetin
böbrek ve kalp C vitamini düzeyindeki etkisi: Böbrek ve
kalbe ait C vitamini düzeyi C vitamini uygulamas›ndan ve 24
saat, 48 saat ve 120 saat sürelerde s›n›rl› diyet uygulamas›n-
dan etkilenmemifltir. Böbrek ve kalbe ait C vitamini düzeyin-
de C vitaminli ve C vitaminsiz s›n›rl› diyet uygulamas›n›n et-
kisi tablo 1’de gösterilmektedir.

C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z s›n›rl› diyet
uygulamas›n›n vucüd a¤›rl›¤› üzerindeki etkisi: Gerek C
vitamini uygulamas› ard›ndan de¤iflen sürelerde s›n›rl› diyet
uygulamas› gerekse de¤iflen sürelerde s›n›rl› diyet uygulama-
s› durumlar›nda hayvanlar›n kilo kay›plar› belirgin olarak art›fl
göstermifltir (P< 0.05). C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z
s›n›rl› diyet uygulamas›n›n vucüd a¤›rl›¤› üzerindeki etkisine
ait sonuçlar Tablo 2’de gösterilmifltir.

TARTIfiMA VE SONUÇ
20 y›ldan uzun süredir C vitamininin çeflitli flartlarda sa-

hip oldu¤u fonksiyonlar› araflt›r›lmaktad›r. Biz de de¤iflen sü-
relerde açl›kta C vitamini uygulamas› yaparak C vitamininin
organizman›n çeflitli sistemleri üzerindeki etkilerini araflt›ran
çal›flmalar yapm›flt›k (23,24). C vitamini ile ilgili olan bu çal›fl-
mam›zda da de¤iflen sürelerde açl›k uygulamas› yerine de¤i-
flen sürelerde s›n›rl› diyet uygulamas› yapt›k. Bu s›n›rl› diyette
C vitamininin belirli bir dozda uygulanmas›n›n, insanlar gibi
C vitamini sentezi yapamayan kobaylar›n kan, beyin, karaci-
¤er, kalp ve böbrek dokular›n›n C vitamini düzeylerinde
meydana getirebilece¤i de¤iflikli¤i araflt›rd›k. Yani bu çal›fl-
mam›zda C vitamini verilen ve verilmeyen kobaylarda 24 sa-
at, 48 saat ve 120 saat sürelerle s›n›rl› diyet ile beslenmenin
kan ve çeflitli doku C vitamini düzeylerinde gösterdikleri et-
kileri normal diyetle beslenen kobaylar ile k›yaslayarak tespit
ettik. Çal›flmam›zda 24 saat süre ile s›n›rl› diyet uygulamas›n-
da kan C vitamini düzeyi çok belirgin olmayan bir azalma
gösterirken, C vitamini uygulanmas› ile 24 saat s›n›rl› besle-
nen kobaylar›n kan C vitamini düzeyleri belirgin olarak yük-
selmifltir. Bununla birlikte özellikle 48 saat ve 120 saat süre-
lerde s›n›rl› besin uygulamas›n›n kan C vitamini düzeyinde
belirgin bir azalmaya neden oldu¤u görülmüfltür. C vitamini
uygulamas› ard›ndan 48 saat süre ile s›n›rl› besin uygulama-
s› ile kan C vitamini düzeyinde anlaml› bir yükselme ortaya
ç›km›flt›r. Ancak 120 saat süre ile s›n›rl› beslenen kobaylar›n
kan C vitamini düzeyleri, C vitamini uygulamas› ile önemi be-
lirgin olamayan bir art›fl göstermifltir. Bu durum C vitamini-
nin kandan dokulara çekilmifl oldu¤unu yani yar›lanma öm-
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rü 96 saat olan C vitamininin, yar›land›¤›n› göstermektedir.
Bulgular›m›z 48 saat ve 120 süre ile s›n›rl› diyet uygulamas›-
n›n kan C vitamini düzeyinde düflme meydana getirdi¤ini
göstermifltir. Depresyonun erken belirtilerinden birinin de
kan C vitamini düzeyindeki azalma oldu¤u rapor edilmifltir
(25). Bu rapora göre s›n›rl› diyet uygulamas›nda kan C vita-
mini düzeyindeki belirgin azal›fl›n depresyona da sebep ola-
bilece¤i düflünülebilir. Bu durum da göz önüne al›narak 48
saat ve 120 saat gibi sürelerde s›n›rl› diyet al›n›m›nda C vita-
mini deste¤inin yap›lmas› gerekmektedir. Bulgular›m›z canl›-
n›n fizyolojik sistemlerinde pek çok rollere sahip olan C vita-
mininin 24 saat gibi k›sa sürelerde ve özellikle 48 saat ve 120
saat gibi uzun sürelerde s›n›rl› diyete maruz kal›nd›¤›nda çe-
flitli sistemler taraf›ndan kullan›lm›fl olabilece¤ini göstermek-
tedir. Bununla birlikte s›n›rl› besin al›n›m› ile azalan kan C vi-
tamini düzeylerinin C vitamini uygulamas› ile yükseltilebildi¤i
gösterilmifltir.

C vitamini uygulamal› s›n›rl› diyet al›n›m›nda uygulanm›fl
olan C vitamini do¤al olarak kandan beyin, karaci¤er, kalp
ve böbrek gibi çeflitli dokulara geçecektir. De¤iflen sürelerde
s›n›rl› diyet uygulamas›na maruz kal›nd›¤›nda uygulanan C
vitamininin dokulara da¤›l›mlar›ndaki de¤ifliklikleri normal
beslenen kobaylar ile k›yaslayarak tespit ettik. C vitamini be-
yin, spinal kord ve adrenal bezlerde en yüksek düzeylerdedir
(26). Sinir hücrelerinin çok oldu¤u merkezi sinir sistemi alan-
lar›nda C vitamini önemli düzeylerde bulunmaktad›r. Bu se-
bep ile C vitamini merkezi sinir sistemi için çok önemli bir
moleküldür. Nöronlardaki C vitamininin yüksek intrasellüler
konsantrasyonu, C vitamininin normal nöral fizyolojide
önemli rolleri oldu¤unun kan›t›d›r. Nöron yo¤unlu¤u veya
nöron/glia oran› beyin dokusunun C vitamini içeri¤i için çok
önemlidir. Serebral korteksteki nöron yo¤unlu¤u memeli
türlerine göre de¤iflir. Beyin hacmi ile ters iliflkili oldu¤u rapor
edilmifltir (27). Normal flartlar alt›nda C vitamininin dönüflü-
münün saatte yaklafl›k olarak %2 oldu¤unu rapor edilmifltir.
C vitamini eksikli¤inin söz konusu oldu¤u flartlarda ise beyin
C vitamini düzeyinin günde %2’den daha az düzeyde düflük
olabilecek flekilde tutulmaya çal›fl›ld›¤› belirtilmifltir (28). Yani
total beyin C vitamini düzeyi güçlü bir homeostatik regülas-
yon alt›nda tutulmaktad›r. Biz de çal›flmam›zda s›ras›yla C vi-
tamini uygulamal› 24 saat süre ile s›n›rl› diyet uygulamas›nda
48 saat süre ile s›n›rl› diyet uygulamas›nda ve C vitamini uy-
gulamal› 120 saat süre ile s›n›rl› diyet uygulamas›nda beyin C
vitamini düzeyinin normal beslenen hayvanlar›n beyin C vita-
mini düzeyine yak›n de¤erlerde tutuldu¤unu tespit ettik. Bu-
nunla birlikte C vitamini uygulanan 48 saat s›n›rl› diyet uygu-
lamas›nda ve 120 saat sürelik s›n›rl› diyet uygulamas›nda be-
yin C vitamini düzeyindeki art›fl›n belirgin oldu¤unu göster-
dik. Bulgular›m›z s›n›rl› diyet uygulamas› C vitamini uygula-
mas› gibi beslenme de¤iflikli¤i olan durumlarda beyin C vita-
mini düzeyinin güçlü bir kontrol alt›nda tutuldu¤unu göster-
mektedir. Bulgular›m›za göre beyin C vitamini düzeyi için
120 saatlik s›n›rl› diyet uygulama süresi ve C vitamini uygu-
land›¤›nda 48 saat sürelik s›n›rl› diyet alma süresi önemlidir. 

Çal›flmam›zda 24 saat, 48 saat ve 120 saat gibi süreler-
de s›n›rl› diyet uygulamas›n›n karaci¤er dokusu C vitamini
düzeyinde önemli bir etki oluflturmad›¤› gösterilmifltir. Kara-
ci¤er dokusu C vitamini düzeyi için s›n›rl› besin alman›n öne-
mi bulunmamaktad›r. Ancak C vitamini uygulanan 24 saat
sürelik s›n›rl› diyetin ve C vitamini uygulanan 48 saat sürelik
s›n›rl› diyetin karaci¤er dokusu C vitamini düzeyinde anlaml›
bir art›fl meydana getirdi¤i tespit edilmifltir. Bulgular›m›z 24
saat, 48 saat ve 120 saat sürelerde s›n›rl› diyet al›n›m›nda ka-
raci¤er dokusunda meydana gelen metabolik faaliyetler için
C vitamininin çok önemli rollere sahip olmad›¤›n› göster-
mektedir. Karaci¤er dokusu için 24 saat ve 48 saat sürelik s›-
n›rl› diyette C vitamini uygulanmas› durumunda ancak kara-
ci¤erin çeflitli metabolik faaliyetleri için C vitamini önem tefl-
kil edebilmektedir.

Çal›flmam›zda C vitaminli 24 saat, 48 saat ve 120 saat
sürelik s›n›rl› diyet uygulamas› ile C vitaminsiz 24 saat, 48 sa-
at ve 120 saat sürelik s›n›rl› diyet uygulamas›n›n kalp ve böb-
rek dokular› C vitamini düzeylerine etki yapmad›¤› tespit
edilmifltir. 

Normal beslenen hayvanlar›n vucüd a¤›rl›klar›na k›yasla
gerek C vitaminli 24 saat, 48 saat ve 120 saat sürelik s›n›rl›
diyet uygulanan hayvanlar›n gerekse 24 saat, 48 saat ve 120
saat sürelik s›n›rl› diyet uygulanan hayvanlar›n vucüd a¤›rl›k-
lar›nda belirgin bir azalma ortaya ç›kar›lm›flt›r. S›n›rl› diyet uy-
gulamas› stres faktörüdür. Strese maruz kal›nan durumlarda
sempatik sistem aktivasyonu artar. Stres faktörü etkin oldu-
¤u sürece otonom sinir sisteminin adrenerjik nöronlar›ndan
norepinefrin (NE), ve adrenal medulladan özellikle epinefrin
(E) dolafl›m sistemine sekrete edilir. NE biyosentezinin son
basama¤› dopamine-beta-hidroksilaz taraf›ndan kataliz edi-
lir. Bu enzim redükte moleküler oksijeni, hidroksil oksijene
çevirmede elektron donoru olarak C vitaminini kullan›r. C vi-
tamini NE sentezinde kullan›l›r. Bu basamak NE sentezinde
en önemli basamakt›r. Buna ek olarak C vitamini sinaptik ve-
ziküllerden E ve asetilkolin sal›n›m›nda gerekli bir ko-faktör-
dür. Katekolaminler (NE, E gibi) hormona-duyarl› lipaz enzi-
mi arac›l›¤› ile lipolizisi stimüle eder. Hormona-duyarl› lipaz
enzimi ya¤ dokusundan ya¤ asidlerinin mobilizasyonunda
anahtar enzimdir (29). Bulgular›m›z C vitaminli s›n›rl› diyet
uygulamas›n›n ve s›n›rl› diyet uygulamas›n›n normal beslen-
meye göre kilo kayb›n› art›rd›¤›n› göstermektedir. S›n›rl› diyet
uygulamas› stres faktörüdür. Gerek C vitaminli 24 saat, 48
saat ve 120 saat sürelik s›n›rl› diyet uygulamas› gerekse 24
saat, 48 saat ve 120 saat sürelik s›n›rl› diyet uygulamas›nda-
ki kilo kayb› art›fl›n›n sebebi s›n›rl› diyet uygulamas›ndan kay-
naklanan stres ile C vitaminli s›n›rl› diyet uygulamas›ndaki C
vitamininden kaynaklanabilen NE sentezindeki art›fl olabilir.

Bulgular›m›za göre s›n›rl› diyet uygulama süreleri ve s›n›r-
l› diyet uygulamas› öncesinde C vitamini uygulamas› kan, be-
yin, karaci¤er dokular› ve kilo kayb› için önemlidir. Kan do-
kusu C vitamini düzeyi s›n›rl› diyet uygulamas›nda azal›p, C
vitamini uygulamas› ile art›fl göstermifltir. Uygulanan C vita-
mini s›n›rl› besin alma sürelerine ba¤l› olarak beyin, karaci¤er
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SD: 24 saat, 48 saat ve 120 saat süre ile s›n›rl› diyet al›n›m›n› ifade etmektedir. C vit+SD: 24 saat, 48 saat ve 120 saat süre
ile s›n›rl› diyet al›n›m› öncesinde tek doz, 500 mg kg–1 I.P. C vitamini uygulanan grubu ifade etmektedir. Normal beslenen
grup: kontrol grubudur. Sonuçlar aritmetik ortalama  ± standart hata olarak verilmifltir.

* P<0.05 normal beslenen gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, ** P<0.05 SD 24 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r,  
*** P<0.05 SD 48 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, ◊ P<0.05 SD 120 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, 
† P< 0.01 C vit +SD24 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, • P<0.01 Cvit+SD 48 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r,
# P< 0.05 C vit+SD120 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r. 

Gruplar

C 
vitamini

Düzeyleri

n Normal 
beslenen

SD24 C vit +
SD24

SD 48 C vit+
SD48

SD120 Cvit+
SD120

Kan
(μmol/L)

6 56.25±14.70 38.07±3
1.20

76.69±14.76*,
**,*** ◊

24.42±10.20
*

46±34.10**,
***,†

26.7±1.
70*

38.63±12.49
†

Beyin
(μmol/g)

6 12.67±0.48 4.88±0.
35

15.17±0.69** 16.85±0.04*
*

22.85±0.25*
,***,†,#

23.45±0
.72**,

19.78±0.51

Karaci¤er
(μmol/g)

6 7.26±0.33 6.21±0.
26

21.67±0.39*,*

*,***,◊,•,#
10.49±0.16 18.06±0.21*

,**,***,◊,#
9.73±0.

72
10.89±0.56

Böbrek
(μmol/g)

6 5.65±0.34 7.30±0.
23

9.20±0.23 6.28±0.07 9.27±0.15 7.45±0.
03

6.42±0.28

Kalp
(μmol/g)

6 6.05±0.23 5.37±0.
08

6.03±0.12 5.16±0.13 7.44±0.12 5.41±0.
04

5.82±0.7

Tablo 1.  C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z de¤iflen sürelerde s›n›rl› diyet uygulamas›n›n kan, beyin, karaci¤er, böb-
rek ve kalp C vitamini düzeylerine etkisi

Tablo 2.  C vitamini uygulamal› ve uygulamas›z de¤iflen sürelerde s›n›rl› diyet uygulanmas›nda kilo kayb›ndaki de¤ifliklikler

SD: 24 saat, 48 saat ve 120 saat süre ile s›n›rl› diyet al›n›m›n› ifade etmektedir. C vit+SD: 24 saat, 48 saat ve 120 saat sü-
re ile s›n›rl› diyet al›n›m› öncesinde tek doz, 500 mg kg–1 I.P. C vitamini uygulanan grubu ifade etmektedir. Normal besle-
nen grup: kontrol grubudur. Sonuçlar aritmetik ortalama  ± standart hata olarak verilmifltir.

* P<0.05 normal beslenen gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, ** P<0.05 SD 24 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r,
*** P<0.05 SD 48 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, • P<0.05 SD 120 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r,
† P<0.01C vit+SD24 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, ◊ P<0.01 C vit + SD 48 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r, 
# P<0.05 C vit+SD120 gruba k›yasla farkl›l›k anlaml›d›r. 

Vucüt A¤›rl›¤› (g)

Grup n Çal›flma Bafllang›c› Çal›flma Sonu

Normal beslenen 6 512 ± 25 512 ± 25

SD24 6 410 ± 23 372 ± 26*

C vit+SD24 6 421 ± 16 378 ± 13*

SD 48 6 412 ± 13 353 ± 15*

C vit+SD48 6 416 ± 9 381 ± 12*

SD120 6 434 ± 31 366 ± 26*

Cvit+SD120 6 428 ± 21 344 ± 18*
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dokular›na çekilmifltir. Beyin dokusu C vitamini düzeyi, s›n›r-
l› besin alma durumunda güçlü bir kontrol alt›nda tutulmak-
tad›r. Beyin dokusu C vitamini düzeyi için özellikle 48 saat ve
120 saat sürelerdeki s›n›rl› besin alma dönemi önemlidir.
Özellikle C vitamini uygulanan 48 saat sürelik s›n›rl› diyet al-
ma döneminde beyin C vitamini düzeyi belirgin olarak art-
m›flt›r. Karaci¤er dokusu C vitamini düzeyi için s›n›rl› besin al-
ma süreleri önemli olmazken, 24 saat ve 48 saat sürelik C vi-
taminli s›n›rl› besin alma sürelerinde karaci¤er C vitamini dü-
zeyi yükselmifltir. C vitaminli s›n›rl› besin alma ve s›n›rl› besin
alma faktörleri söz konusu oldu¤unda kilo kayb›nda art›fl
gözlenmektedir.

Sonuç olarak, C vitamini uygulanan s›n›rl› diyet ile bes-
lenmede beyin ve karaci¤er dokular›na ait C vitamini düzey-
leri yükselebilir. S›n›rl› beslenmede uygulanan C vitamininin
ve s›n›rl› beslenmeden kaynaklanan stresin etkileri ile kilo
kayb› artabilir.
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