
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

377

PA–038

Celtis glabrata’nın Yaprak, Meyve ve Çekirdek Ekstraktlarının 
Toplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin 

Belirlenmesi

Yusuf Duraka, Ahmet Uysala, Mustafa Onur Aladağb, Gülşah Kanburc, Erdoğan Güneşa

a Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kampüs, Konya, ydurak@selcuk.edu.tr
b Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuar Bölümü,

Kampüs, Konya
c Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kampüs, Konya

Amaç: Karaman ili Ermenek ilçesi ve civarında geleneksel olarak çeşitli amaçlarla kullanılan 
ve meyvesi besin olarak tüketilen, daha önceki çalışmalarımızda da antimutajenik aktivitesi 
belirlenmiş olan Celtis glabrata Steven ex Planch bitkisinin, yaprak, meyve ve çekirdek kısımlarının 
farklı çözücülerdeki ekstraktlarının toplam fenolik madde içerikleri ve antioksidan aktiviteleri 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Celtis glabrata’nın yetiştiği lokaliteler ve vejetatif dönemleri belirlenerek 
yaprak ve meyveleri toplanmıştır. Gölgede kurutulan örnekler toz haline getirilmiştir. Toz 
haline getirilen bitki örnekleri etanol ve metanol içerisinde Soxhlet (termal) cihazında sekiz saat 
ekstraksiyon işlemine tabi tutulmuştur. Rotary evaporatörde buharlaştırılarak ham ekstrakt elde 
edilmiş ve liyofilize edilerek +4°C’de saklanmıştır. Toplam fenolik madde içeriği, Folin-Ciocaltaeu 
metodu kullanılarak kolorimetrik olarak tayin edilmiştir. Analizde 0.1 ml supernatant örnek, 0.5 ml 
Folin-Ciocaltaeu reaktifi ve 1.5 ml sodyum karbonat çözeltisi deney tüpünde karıştırılarak, 2 saat 
oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Bu süre sonunda da çözeltilerin absorbans değerleri 760 nm 
dalga boyunda spektrofotometrede okunmuş ve toplam fenol miktarı gram ekstrede mg gallik asite 
(mg GAE/g) eşdeğer olacak şekilde hesaplanmıştır. Serbest radikal süpürücü etkinin tespitinde 
Toplam Fenolik Madde miktarının belirlenmesi için elde edilen ekstraktların DPPH serbest 
radikalini inhibisyonu % olarak hesaplanarak ifade edilmiştir. 

Bulgular: Celtis glabrata bitkisinin meyve, yaprak ve çekirdeklerinin etanol ve metanol 
ekstraktlarında serbest radikal süpürücü etki ve toplam fenolik madde miktarları belirlenmiştir. 
Serbest radikal süpürücü etkinin belirlenmesi sonucu ekstraktın % inhibisyonu açısından en yüksek 
değer çekirdek metanol ekstraktında (% 82.72), en düşük değer ise yaprak metanol ekstraktında 
(% 23.42) tespit edilmiştir. Ekstraktın elde edilişinde kullanılan çözücüler açısından değerlendirme 
yapıldığında meyveden elde edilen etanol ekstraktı daha yüksek % inhibisyon verirken, çekirdekten 
elde edilen metanol ekstraktında daha yüksek % inhibisyon belirlenmiştir. Yapraktan elde edilen 
ekstraklar arasında çok düşük bir fark olmakla beraber metanol ekstraktından daha yüksek bir sonuç 
elde edilmiştir. Toplam fenolik içeriği bakımından en yüksek miktar mey ve etanol ekstraktında 
(5.08 mg/L) belirlenirken en düşük toplam fenolik madde yaprak metanol ekstraktında (1.76 mg/L) 
belirlenmiştir. Ekstraktın elde edilişinde kullanılan çözücülerin toplam fenolik madde miktarı 
üzerine etkisi açısından meyve ve yaprak etanol ekstraktlarında metanol ekstraktlarına kıyasla daha 
yüksek seviyede toplam fenolik madde belirlenirken; çekirdekten elde edilen ekstraktlarda metanol 
ekstraktında daha yüksek sonuç tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bugüne kadar Celtis glabrata türüne ait herhangi bir antioksidan aktivite 
çalışması yapılmamıştır. Daha önce tarafımızdan yapılan çalışmalarda yüksek oranda antimutajenik 
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aktivitesi belirlenen bu bitkinin, farklı kısımlarının farklı çözücülerde yüksek oranda serbest radikal 
süpürücü aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Celtis glabrata, antioksidan, fenolikler, serbest radikal süpürücü etki, DPPH 

PA–039

Pichia pastoris pIB4α Sekresyon Pilazmid Vektörünün
Moleküler Olarak Modifikasyonu 

Yakup Ulusu, Ahmet Buldağ, Sema Bilgin Şentürk, İsa Gökçe 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tokat, 

yakupulusu@yahoo.com

Amaç: pIB4α vektörünün çoklu klonlama bölgesinde kısıtlı enzim kullanımına imkan vermesinden 
dolayı klonlama işlemlerinde şu anda sadece bir iki restriksiyon enzimi kullanılabilmektedir. Bu 
çalışma ile plazmit üzerinde birden fazla olan restriksiyon enzimlerinin kesim bölgeleri teke 
indirilerek çoklu klonlama bölgesinde kullanılabilecek olan enzim miktarını artırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan pIB vektör seti Benjamin S. Glick tarafından 
(Chicago Üniversitesi USA) gönderilmiştir ve bu plazmitlerden pIB4 vektörüne yeast a mating 
faktörünün (çiftleşme faktörü) sinyal dizisi eklenilerek pIB4α vektörü oluşturulmuştur. Çalışmada 
materyal olarak bu vektör kullanılmıştır. pIB4α vektörünün promotor bölgesini takip eden bölgede 
α-mating faktörünün başlama kodonu öncesinde bulunan restriksiyon enzimlerinin sayısını 
minimuma indirmek amacıyla vektör, Sac I ve Bam HI enzimleriyle kesilip arkasından klenow 
fragmanı ile end filling (DNA da Restiriksiyon enzimi ile kesim sonrası sonlarda kalan boşlukların 

doldurulması) yapılmıştır. DNA polimeraz I enziminin large (büyük) klenow fragmanı bu işlem için 
kullanılmıştır. Bu işlem için restriksiyon enzimi ile kesilen DNA uygun tampon ortamına alındıktan 
sonra ilave edilen dNTP leri Klenow fragmanı eşlenikleri dolduracak şekilde ekleyerek uçları 
tamamlanmıştır. Bu şekilde hazırlanan plazmit, ligasyon tepkimesiyle birleştirilmiştir. Ligasyon 
karışımından alınan plazmit DNA ile Escherichia coli DH5α suşu transformasyona uğratılarak, 
seçici ampisilinli besi ortamı taşıyan petri kaplarına aktarılmış ve yetişen rekombinant koloniler 
seçilmiştir. Üreyen hücrelerden plazmit DNA saflaştırılarak restriksiyon enzim analizi yapılmış 
ve pozitif DNA örnekleri dizi analizine yollanarak ilgili restriksiyon enzim tanıma bölgelerinin 
kaldırıldığı görülmüştür. 

Bulgular: Seçici besi ortamında üreyen kolonilenden yapılan plazmit DNA saflaştırılmasından 
elde edilen DNA örnekleri restriksiyon analizi ile doğrulanmış ve sonuçlar %1’lik agaroz jel 
elektroforezinde gösterilmiştir. Restriksiyon enzimleri ile kesimin ardından tek bant elde edilen 
DNA örnekleri dizi analizi ile doğrulanmış ve ilgili enzimlerin tanıma bölgelerinin vektörde sadece 
bir tane olduğu NEBcutter programında gösterilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan bu modifikasyon ile artık pIB4α vektörüne daha kısa sürede, daha 
ucuz ve daha çeşitli enzimlerle klonlama işlemleri gerçekleştirilebilecektir. 
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