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N- ve O- Glikozilasyonu Engellenmiş Balb/c Fare Böbrek Dokusunda 
Histopatolojik ve Glikozaminoglikan Değişikliklerinin Belirlenmesi

Erol Turan, Remziye Deveci
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, remziye.deveci@ege.edu.tr

Amaç: Glikokonjugatlar; glikoproteinler, proteoglikanlar veya glikolipitler olarak bütün 
hücrelerde bulunurlar. Glikokonjugatların yapısındaki glikan motifleri, hücre içi ya da hücre 
dışında bulunabilirler ve hücrelerin pek çok işlevinin düzenlenmesinde önemli roller oynarlar. 
Proteoglikanların protein dışındaki karbohidrat kısımları, tekrarlayan disakkarit ünitelerinden 
oluşmuş heteropolisakkaritler şeklindeki glikozaminoglikan (GAG)’lardır. Gelişme, farklılaşma ve 
diğer pek çok işlevin yerine getirilmesinde önemli rol oynayan bu moleküller böbrekler için de çok 
önemli olmalıdır. Bu çalışmada; N- ve O- glikozilasyonları engellenmiş fare böbrek dokusunda, 
glikozilasyonu engellemenin olası histopatolojik etkileri ile GAG çeşitleri ve glikozilasyon 
mekanizmasının önemini göstermek amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali, Balb/c türü 8-12 haftalık erişkin farelerdir*. N- 
glikozilasyonu engellemek için Tunikamisin, O- glikozilasyonu engellemek için ise Benzil GalNAc 
uygulaması intraperitonal olarak yapılmıştır. Kontrol grubuna, tunikamisinin çözdürüldüğü 
dekstroz enjekte edilmiştir. Uygulamadan 72 saat sonra disekte edilen böbrek çiftlerinden birer 
tanesi histopatolojik değişiklikleri görmek için Bouin tespit sıvısına alınmış, parafine gömülmüş ve 
hematoksilen-eozin ile boyanmıştır. İkinci böbrekler GAG çeşitlerini belirlemek ve glikozilasyon 
tipleri ile ilişkisini göstermek için Saint-Marie tespit sıvısına alınmış, parafine gömülmüş ve farklı 
molar konsantrasyonlarda MgCl

2
 içeren Alcian mavisi ile boyanmışlardır. Zıt boyama için Periodik 

Asit-Schiff (PAS) kullanılmıştır. 

Bulgular: Glikozilasyonu engellenmiş böbreklerde histopatolojik etkilenmenin, N- glikozilasyonu 
engellenmiş böbreklerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu böbreklerde boyanma kontrol gurubuna 
göre daha zayıftır. Hücreler arası alanları artmış, glomerulus yumağı küçülmüş, paralel olarak üriner 
boşlukta belirgin bir genişleme gözlenmiştir. Proksimal ve distal tübüller ayırt edilmekle birlikte 
şekilsel bütünlük bozulmuştur. Tübül hücrelerine ait sitoplazmalarda yer yer vakuol benzeri geniş 
boşluklar oluşmuştur. O- glikozilasyonu engellenmiş örneklerde Distal ve proksimal tübüllerde 
kontrol gurubuna göre genel bir daralma görülmüştür. GAG’lar açısından yapılan karşılaştırmalarda 
karboksillenmiş GAG’ların sülfatlanmış olanlardan çok fazla olduğu görülmüştür. Glikozilasyonun 
engellenmesi, glikozaminoglikan çeşitlerinde önemli oranda azalmaya yol açmıştır. Boyanma 
şiddeti, N- glikozilasyonu engellenenlerde hücrelerin bazal tabakaları ve hücreler arası alanlarda 
az çekirdeklerde fazla iken, O- glikozilasyonu engellenenlerde bunun tam tersidir. Sülfatlanmış 
GAG’lar, O- glikozilasyonu engellenenlerde N- glikozilasyonu engellenenlere oranla daha fazladır.

Sonuç ve Tartışma: Pek çok hastalık, glikokonjugatlardaki glikozilasyon değişmeleriyle ve/veya 
glikanların tanınmasıyla ilgili olarak ortaya çıkar. Bunlardan başka karbohidrat metabolizmasında 
meydana gelen hatalar da önemli hastalıkları oluşturur. N- glikozilasyon engellenmesi, bazı 
glomerüler hastalıkların patogenezisinde çok önemli bir faktördür. Müsin tip, O- glikozilasyon 
önemli bir posttranslasyonel modifikasyondur. O- glikozilasyon yolaklarının apoptozis ve 
proliferasyon mekanizmaları ile hücre gelişimini düzenlediği bilinmektedir. Glikozilasyon 
mekanizmalarına bağlı olarak karbohidratların rolleri daha iyi araştırıldıkça, hem gelişim sırasındaki 
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hücresel farklılaşma ve doku modellenmesinin bilinmeyen yönleri hem de hastalıklarla ilişkileri 
daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Balb/c fare böbrek dokusu, Histopatoloji, Glikozaminoglikan, N- ve O- 
glikozilasyon, Alcian mavisi, 

Teşekkür: *Çalışma materyali olarak “107T129 No.lu Tübitak Projesi” kapsamında kullanılan 
embriyoları elde etmek üzere disekte edilen anne farelerin böbrekleri kullanılmıştır. Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hayvan Etik Kurulu Karar Numarası: 2007-4
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Endemik Bazı Prangos Türlerinin Meyve Ekstraktlarının Toplam 
fenol, β-karoten ve Likopen Bileşik Miktarlarının ve Antioksidan 
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki endemik bazı Prangos Lindl. (Umbelliferae) türlerine ait çeşitli 
meyve ekstraktlarının toplam fenol, β-karoten ve likopen miktarlarının belirlenmesi ve birbirini 
tamamlayan in vitro testlerle antioksidan potansiyellerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak Türkiye’de endemik olarak bulunan bazı Prangos türlerinin 
(P.heyniae H.Duman & M.F.Watson, P.ilanae Pinemov, Akalın & Kljuykov, P. platychloena subsp.
engizekensis H.Duman & M.F.Watson, P. denticulata Fisch. & Mey.) meyveleri kullanılmıştır. 
Meyve kısımlarına ait metanol, su ve aseton ekstraktlarının toplam fenol, β-karoten ve likopen bileşik 
miktarları belirlenmiştir. Meyvelerin antioksidan aktiviteleri DPPH radikalini giderme, plazma lipid 
peroksidasyon inhibisyonu ve metal iyonlarını şelatlama aktivite testleri ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışılan tüm türler için toplam fenolik bileşik miktarları, toplam β-karoten ve likopen 
miktarlarından daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Endemik Prangos türleri arasında en yüksek 
metal şelatlama aktivitesi P. ilanae meyve metanol ekstraktında bulunmuştur (IC

50
 = 0,63 ± 0,02 

mg/ml). DPPH radikali giderim aktivitesinin IC
50

 değerlerine göre belirlenen etkinlikteki azalma 
sırası tüm türler için su ekstraktı > metanol ekstraktı > aseton ekstraktı şeklinde sıralanmıştır. 
Plazma lipid peroksidasyon inhibisyon testine bakıldığında ise P. denticulata meyve su ekstraktı 
en yüksek etkiyi göstermiştir (2mg/ml’de % 68,98 ± 0,51). Bununla birlikte, türlerin toplam fenol 
miktarları ile DPPH radikali giderim aktiviteleri arasında, β-karoten ve likopen miktarı ile metal 
şelatlama aktiviteleri arasında önemli oranda korelasyon bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç ve Tartışma: Genel olarak, su ekstraktları DPPH radikal giderimi ve plazma lipid 
peroksidasyon inhibisyon testlerinde, metanol ekstraktları ise metal şelatlama aktivite testinde 
daha etkili çıkmıştır. Her bir antioksidan testinin farklı bir özelliği belirlemesi nedeniyle çalışılan 
testlerde farklı türler ön plana çıkmıştır. Daha sonraki araştırmalarda bu aktivitelerden sorumlu 
diğer bileşenlerin de belirlenmesi ve ayrıca in vitro şartlarda yapılan bu test sistemlerinde etkili 
görülen türlerin in vivo yapılan testlerle de değerlendirilmesi önerilmektedir.
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