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Bulgular: Flavonoid analizi sonuçlarına göre, dut türlerinin hepsinde özellikle de gölgede kurutulmuş 
olanlarda rutin flavonoidinin yüksek oranda bulunduğu, diğer flavonoidlerin ise daha düşük oranlarda 
bulunduğu belirlendi. Rutin içerikleri gruplar arasında karşılaştırıldığında en fazla içeriğe Karadut 
gölge grubunun sahip olduğu saptandı. DPPH (α,α-Diphenyl-β-picrylhydrazyl) serbest radikalini 
temizleme sonuçlarına göre; 5 µl konsantrasyonuna göre gruplar karşılaştırıldığında, taze dut 
gruplarının içinde ve bütün gruplar içinde Karadut Taze grubunun belirgin düzeyde yüksek bir etkiye 
sahip olduğu gözlendi (P<0,0001). Güneşte kurutulmuş dut türleri karşılaştırıldığında Karadut Güneş 
grubunun DPPH temizleme etkisinin daha fazla olduğu gözlenmiştir(P<0,0001). Gölgede kurutulmuş 
gruplarda da yine Karadut Gölge grubunun daha yüksek etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Vitamin 
analizi sonuçlarına göre, dut türlerinden Beyaz Dut gruplarında K

1
 vitaminin, Kara Dut grubunda ise 

δ- Tokoferol miktarının diğer vitaminlere göre fazla olduğu saptandı. Fitosterol analiz sonuçlarına 
göre; bütün dut gruplarında gruplarında ergosterol, stigmasterol ve β-sitosterol bulunduğu saptandı. 
Fitosteroller içerisinde β-sitosterol ün en fazla bulunan fitosterol olduğu gözlemlendi. Kara Dut 
Güneş grubunun diğer gruplara göre oldukça fazla oranda β-sitosterol içerdiği belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Uygulama sonunda, taze olarak kullanılan meyvenin serbest radikallerin 
temizlenmesinde daha etkili olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Morus alba (Beyaz dut), Morus nigra L. (Karadut), DPPH, fitosterol.

Teşekkür: Bu çalışma, Fırat Üniversitesi, FÜBAP (Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi) tarafından desteklenen 1824 nolu projenin bir bölümünü oluşturmaktadır. Desteklerinden 
dolayı Fırat Üniversitesine teşekkürlerimizi sunarız.
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Amaç: Suğla Gölü’nde bulunan Carassius gibelio, Pseudophoxinus anatolicus, Sander lucioperca, 
Tinca tinca, Vimba vimba tenella ve Capoeta capoeta’nın kas lipidlerinin yağ asidi bileşimi Gaz 
Kromatografik yöntemle incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Av sezonu içinde Suğla Gölü’ne gidilerek balık avcılarından temin 
edilen balıklar buz kutusu içerisinde kısa sürede laboratuara getirilmiş ve örnekler alınmıştır. 
Alınan bu numuneler kloroform:metanol karışımında ve deep-freeze’de saklanmıştır. Numunelerin 
ekstraksiyon ve metilleştirilmeleri yapılmıştır. Gaz kromatografik analizler HP (Hewlett Packard) 
Agilent marka, 6890N model, FID dedektörlü gaz kromatografi cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 
Analizlerde HP 88 kapiler yağ asidi kolonu kullanılmıştır.

Bulgular: Bütün türlerde, palmitik asit (%13.25- 18.54) majör doymuş yağ asidi (SFA) ve oleik asit 
(%11.93-34.23) majör tekli doymamış yağ asidi (MUFA) olarak tespit edilmiştir. Dokosahekzaenoik 
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asit (DHA), T. tinca, C. capoeta, C. gibelio, P. anatolicus ve S. lucioperca’da en yüksek yüzdede 
bulunan aşırı doymamış yağ asidi (PUFA) olmasına karşın V. vimba tenella’da bulunan predominant 
PUFA eikosapentaenoik asittir (EPA). S. lucioperca diğer türlere kıyasla daha fazla ω3 yağ asitleri 
içermektedir. Bütün türlerde toplam ω3 yağ asitleri yüzdesi toplam ω6 yağ asitleri yüzdesinden 
daha fazla bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: İncelenen bazı balık türleri arasında insan sağlığı açısından önemli olan bazı 
yağ asitleri, toplam ω3 ve ω6 yağ asitleri ve ω3/ω6 oranları açısından farklılıklar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yağ asidi bileşimi, ω3 yağ asitleri, Suğla Gölü, 

Teşekkür: Bu çalışma “Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü”’nün 
desteği ile gerçekleştirilmiştir. 

PA–053

o-Kumarik Asit’in Prokarsinojen/Karsinojen ve
İlaç Metabolizması Üzerine Etkileri

Şevki Arslana, Pelin Atmacaa, Gülsüm Terzioğlu a, Özden Özgün a, Gurbet Çelika, Alaattin Şena

aPAÜ, Fen Ed. Fak., Biyoloji Böl., Denizli, sevkia@pau.edu.tr

Amaç: Günümüzde birçok insan, kimyasal maddelerin toksik, mutajenik ve karsinojenik etkilerinin 
en aza indirilmesi ve çeşitli hastalık etmenlerine karşı koruyucu ajanlar olarak bitkisel preparatlar 
ya da normal diyetlerin bileşenleri olarak tüketilen fotokimyasalları sıklıkla tüketmektedirler. Bu 
kimyasallardan biriside insanların diyetle birlikte sıklıkla aldıkları ve geleneksel tedavi amaçlı tıbbi 
bitkilerin yapısında yaygın bir şekilde bulunan o-kumarik asittir (o-CA). Bu çalışma ile o-CA’in ilaç 
ve prokarsinojen/karsinojen metabolizmasında önem arz eden spesifik sitokrom P450 izozimlerinin 
gen ekspresyonlarına olan etkisi ve olası ilaç-diyet etkileşimleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İnsan meme adenokarsinoma hücre hatları (MCF-7) %0,1’lik DMSO 
içinde çözülen o-Kumarik asitin değişik konsantrasyonlarına 48 saat süresince maruz bırakıldı. 
Sitotoksisite testi kristal viyole ile gerçekleştirildi ve LC50 değeri hesaplandı. Bu doz MCF-
7 hücrelerine uygulanarak prokarsinojen/karsinojen metabolizmasında rol oynayan P450 
izozimlerinin mRNA seviyelerine olan etkisi RT-PZR kullanılarak belirlendi.

Bulgular: Sitotoksisite testi sonucunda LC50 değeri MCF-7 hücreleri için 7,39 mM olarak 
hesaplandı ve bu doz ekspresyon çalışmalarında kullanıldı. o-CA uygulaması sonucunda CYP1A1 
mRNA seviyesi değişmez iken CYP1A2 mRNA seviyesinde %175 artış gözlemlenmiştir. Benzer 
şekilde, CYP2E1 mRNA seviyesi kontrol hücrelerine göre %286 artmıştır. CYP1A2 ve CYP2E1 
izozimlerinin aksine, CYP2C9 ve CYP3A4 izozimlerinin mRNA seviyeleri o-CA uygulaması 
sonucunda sırasıyla %50 ve %75 azalmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen sonuçlar o-kumarik asit’in prokarsinojen/karsinojen 
metabolizmasında rol alan sitokrom P450 izozimlerini MCF-7 hücrelerinde etkilediğini 
göstermektedir. Ayrıca kimyasal karsinojenlerin ve birçok ilacın metabolizmasında rol alan bu 
izozimlerin ekspresyon düzeylerinin değişmesi sebebiyle, bu maddenin kullanılmasında ilaç–diyet 
etkileşimi ve karsinojen aktivasyonunun engellenmesi açısından doz ayarlanması yapılmasının 
gerekliliği ortaya konmuştur.


