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

82

18:2n-6 miktarı, PC de %13.05; PE de %7.55; PI de %9.22; PS de %11.07; 18:3n-3 miktarı, PC de 
%0.8; PE de %0.56; PI de %1.07; PS de %0.58; C20:4n-6 miktarı, PC de %7.09; PE de %10.74; PI 
de %11.27; PS de %5.20; C20:5n-3 miktarı, PC de %0.86; PE de %1.92; PI de %0.90; PS de %2.96; 
C22:5n-3 miktarı, PC de %4.36; PE de %3.44; PI de %2.13; PS de %3.09; C22:6n-3 miktarı, PC 
de %4.66; PE de %4.72; PI de %1.57; PS de %3.56 olarak belirlenmiştir. Analizlerde ayrıca yüzde 
olarak daha az miktarda C14:0, C15:0, C16:1n-7, C17:0, C20:1n-9, C20:2n-6 ve C20:3n-6 gibi yağ 
asitleri saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Denenen yürütücüler içerisinde en iyi karışım olarak, kloroform-etanol-su-
trietilamin (30:35:7:35) saptanmıştır. Kullanılan silikalar metilasyon esnasında yağ asitlerinin 
yapısını bozmamıştır. PC, PE, PI ve PS fosfolipit alt sınıflarının kantitatif yağ asiti içeriklerinin 
farklı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fosfolipit Alt Sınıfları, TLC, Yağ Asiti Analizi 
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Amaç: Kanser dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık çeşididir. Lipid metabolizmasındaki 
spesifik anormallikler kanser hastalarında rapor edilmiştir. Esansiyel yağ asidleir ve onların 
çoklu doymamış türevleri çok önemli biyolojik aktiviteleri içerirler. Hücre membran yapısında, 
akışkanlığında membran enzim aktivitesinde birçok görevleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, mide 
kanseri bireyler ile herhangi bir kanser hastalığı olmayan sağlıklı, gönüllü kontrol grubu arasında 
serum yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması planlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Kan numuneleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
değerlendirme Kompozisyonundan etik kurul onayı ile Genel Cerrahi Polikliği tarafından mide 
kanseri teşhisi konulmuş 10 birey ile kanserli olmayan, sağlıklı, gönüllü 10 bireyden kan örnekleri 
alınmıştır. Alınan kan örnekleri laboratuvara getirilerilmiştir. Rutin biyokimya tüplerine alınan kan 
örnekleri 3500 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Serum örneklerinden modifiye Folch methoduna 
göre lipid ektresi hazırlanmıştır. Hazırlanan lipid ekstrelerinden direk transesterifikasyon yöntemi 
ile metil esterleri oluşturulmuştur. Metil esterleri oluşturulduktan sonra viallere alınan örneklerin 
gaz kromatografisi ile yağ asidlerinin cins ve % miktarları belirlenmiştir.

Bulgular: Gaz kromatografisi sonuçlarına göre mide kanserli hastalarda ve kontrol grubunda yağ 
asidleri 14 karbonlu ve 20 karbonlu yağ asidleri arasında değişmektedir. Her iki gruptada miristik 
asid (14:0), palmitik asid (16:0), margarik asid (17:0), stearik asid (18:0), palmitoleik asid (16:1), 
oleik asid (18:1), elaidik asid (18:1 trans), linoleik asid (18:2), dihomo-gama linolenik asid (DGLA 
20:3) ve araşidonik asid (20:4) belirlenmiştir. Her iki grupta da palmitik asid, stearik asid, elaidik 
asid, linoleik asid ve araşidonik asid fazla miktarda bulunmuştur. Mide kanserli grubunda palmitik 
asid %10.5- %24.3 arasında değişirken; kontrol grubunda %4.8-%11 arasında değişmektedir. Elaidik 
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asid hasta grubunda %1.08-%15.8 iken; kontrol grubunda %2.3-%8.4 oranında belirlenmiştir. 
Linoleik asid hasta grubunda %4.04-%20.6, kontrol grubunda %4.1-%17 arasında değişmektedir. 

Sonuç ve Tartışma: Mide kanserli bireylerle kontrol grubu bireyler karşılaştırıldığında, her iki 
gruptada palmitik asid fazla miktarda bulunmuştur. 18:1 trans yağ asidlerinden elaidik aside 
kansere bağlı olarak % miktarında artış gözlemlenmiştir. Kanserli bireylerde hastalığa bağlı olarak 
yağ asidlerinin miktarları, kontrollu bireylerde fazla oranda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: doğmuş yağlar, kanser, lipid metabolizması, omega-3

Teşekkür: Yağ asitlerinin gaz kromatografi analizinde yardımcı olan Prof. Dr. İbrahim Demirtaş’a 
(Çankırı) teşekkür ederiz. Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
tarafından (BAP 2012/50) desteklenmiştir. Bu çalışma için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp 
Fakiltesi Dekanlığı Bilimsel Araştırmalar Değerlendirmeler Komisyonu 11- BADK-114 Komisyon 
kararı ile etik kurul onayı alınmıştır.
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Amaç: Kanser tedavisinde kullanılmak üzere henüz ideal bir kemoterapotik ajan bulunabilmiş 
değildir. Bu nedenle bitkisel ve kimyasal kaynaklardan yeni kemoterapotik ajan arayışı devam 
etmektedir. Çalışmamızda yöremiz endemik bitkilerinden olan Centaurea obtusifolia’ nın bir 
kanser hücre serisi üzerindeki olası sitotoksik etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: C. obtusifolia bitkisi Mayıs sonu Haziran başları çiçeklenme zamanında 
Şanlıurfa’ nın 45 km güneydoğusundaki Tektek Dağları’ ndan toplanmıştır. Kurutulmuş bitki 
örnekleri çiçek, yaprak, gövde ve kök kısımlarına ayrılıp her biri % 80 lik hidro etanolde 25°C de 
çalkalamalı inkübatörde 24 saat bekletilmiştir. Filtrasyon işleminden sonra ekstre içeren Erlenler 
liyofilizasyon cihazına yerleştirilmiştir. Örneklerin sıvı içerikleri, 2 saat boyunca -50°C’ de vakum 
altında uzaklaştırılmıştır. Sitotoksik etkinliğin belirlenmesi amacıyla 96 kuyucuklu kültür plağına 
bitki ekstrelerinden 1000 µg/ml, 100 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml dozlarında 10 µl hacimlerde olmak 
üzere triple düzende eklenmiştir. Pozitif kontrol olarak diklofenak sodyum kullanılmıştır. Kültür 
flaskları 37°C’ de %5 CO

2 
içeren inkübatörde, nemli ortamda 72 saat inkübasyondan sonra % 

0.5’ lik MTT ([3- (4,5-dimetiltiyazol-2yl) -2,5-difenil tetrazolium] solüsyonundan her bir kültür 
kuyucuğuna 10 µl eklenip 4 saat daha inkübasyona devam edilmiştir. Bu süre sonunda kültür plağı 
kuyucuklarında canlı ve aktif hücreler tarafından hücre mitokondrisinde meydana getirilen MTT 
formazanın çözünmesi için kuyucuklara 100’ er µl DMSO (Dimetil sülfoksid) eklenmiştir. Kültür 
plaklarının kolorimetrik değerlendirmesi için ELİZA mikroplak okuyucuda 570 nm dalga boyunda 
okutulmuştur. Elde edilen OD değerleri pozitif kontrol (diklofenak sodyum) ile çiçek, kök, gövde 
ve yapraklara ait ekstrelerin etkilerinin karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Pozitif kontrol olarak kullanılan diklofenak sodyumun K562 hücreleri üzerine en yüksek 
sitotoksik etkisi 1000 µg/ml dozunda % 64.8 olarak belirlenmiştir. C. obtusifolia’ nın en yüksek 
sitotoksik etkileri; çiçek ekstresinin 100 µg/ml dozunda % 68.3 olarak, yaprak ekstresinin 10 µg/


