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Anahtar Kelimeler: İnek, mastitis, malondialdehit 
(MDA), redükte glutatyon (GSH), lipit 
peroksidasyonu  
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Alburnus filippi (Kessler, 1877) ve 

Acanthalburnus microlepis’de (Filippii, 1863) 
Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler: 

Karşılaştırmalı Bir Çalışma 

Aysel GÜVEN, Süleyman KAYA, İnan KAYA, 
Gökhan NUR, H. Ahmet DEVECI, T. Özgür 

KAYA 
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kars 
bylginan@gmail.com 

  
 Bu çalışmada, Türkiye tatlı su balığı 
Alburnus filippi ve Acanthalburnus microlepis’in 
iskelet kaslarındaki çeşitli oksidatif stres 
göstergeleri araştırıldı. Türkiye’nin Kuzey Doğu 
Anadolu Bölgesi, Kura-Aras nehri havzasında 
ortalama 5-10 g ağırlığında 40 adet A. filippii ve 
ortalama 5-8 g ağırlığında 40 adet A. microlepis 
yakalandı. Uygun koşullarda labotatuara getirilen 
bu balıkların iskelet kaslarında süperoksit dismutaz 
(SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-
Px) ve glutatyon S-transferaz (GST) enzimlerini 
içeren oksidatif stress göstergelerinin seviyeleri 
analiz edildi. Redükte glutatyon (GSH) ve 
tiyobarbitürik asit reaktif maddelerinin (TBARS) 
seviyeleri de değerlendirildi. Iskelet kasında 
antioksidan aktivite yönünden SOD ve GST 
enzimleri her iki türde de benzer sonuçlar verirken 
genel olarak A. filippii’de antioksidan aktivite daha 
yüksek görüldü. A. microlepis’in iskelet kası CAT 
aktivitesi A. filippii’den önemli oranda (p<0.001) 
daha yüksek tespit edildi. Bu bulgularla balıkların 
iskelet kasında antioksidan aktivite yönünden 
özellikle CAT enzimi bakımından A. microlepis 
iskelet kasının çok daha etkili olduğu, diğer 
oksidatif stress göstergelerinin ise A filippii’de daha 
fazla olduğu sonucuna varıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Balık, oksidatif stres, 
antioksidan enzimler, lipit peroksidasyonu   
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Benzo(a)piren Uygulamasına Bağlı Olarak Sıçan 
Kalp Doku Hasarında Adrenomedullin Etkisinin 
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 Benzo(a)piren (B(a)P); kimyasal formülü 
C20H12, moleküler ağırlığı 252.31 g/mol, kaynama 
noktası 495 °C, erime noktası 179 °C, yoğunluğu 
1.24 g/cm3 olan, sarı renkli, kokusuz, mutajenik ve 
yüksek karsinojenik özellik gösteren bir polisiklik 
aromatik hidrokarbondur (PAH’dır). B(a)P fosil 
yakıtların tam olarak yanmaması sonucu meydana 
gelir ve havada, içme sularında, yeraltı sularında, 
atık sularda ve ızgarada pişen yiyeceklerde bulunur. 
PAH’ların metabolik aktivasyonu sonucu ortaya 
çıkan diol epoksitler DNA’ya kovalent olarak 
bağlanırlar. Aktive edilmiş PAH’ların DNA’ya 
bağlanmasının karsinojenik etki için gerekli olduğu 
düşünülmektedir.  PAH’ların metabolizmaları 
boyunca reaktif oksijen türleri (ROT) oluşabilir. 
Çalışmamızda, karsinojenik etkileri olduğu bilinen 
benzo(a)piren uygulamasından sonra 
adrenomedullin verilen sıçanların kalp dokularında 
biyokimyasal ve histolojik değişimler 
araştırılmıştır. Benzo(a)piren uygulamasından sonra 
AdM’nin biyokimyasal ve histolojik yönden telafi 
edici ve/veya koruyucu etkisinin değerlendirilmesi 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada 
karsinojenik bir kimyasal madde olduğu bilinen 
B(a)P ve birçok patolojik durumda farklı etkiler 
gösteren, peptid bir hormon olan AdM 
uygulamasına bağlı olarak; S. Dawley sıçanlarda 
antioksidan enzim seviyelerindeki, lipit 
peroksidasyonundaki, total glutatyon seviyesindeki, 
NO ve AdM seviyelerindeki değişiklilerin ve 
B(a)P’ın olası histopatolojik etkileriyle AdM 
arasındaki etkileşimler araştırılmıştır.  
 Yaptığımız histolojik incelemelerde kalp 
dokusunda AdM ve B(a)P uygulamalarının kalp 
dokusunda hasara neden olduğu, ancak 
B(a)P+AdM’nin birlikte uygulama grubunda kalp 
dokusunun genel olarak normal yapıda görüldüğü 
tespit edilmiştir. Kalp dokusundaki MDA seviyeleri 
incelendiğinde B(a)P+AdM uygulamasının lipid 
peroksidasyonunu telafi edici etkisinin olduğu 
görülmüştür. Çalışmamızda kontrol grupları ile 
karşılaştırıldığında B(a)P ve AdM’nin ayrı ayrı 
uygulamalarının oksidatif strese neden olarak kalp 
dokusunda oksidatif hasarı indükleyici etki 
göstermişken B(a)P ve AdM’nin birlikte 
uygulanması kalp dokusunda lipid 
peroksidasyonunun azalmasına, SOD, CAT, GSH-
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Px enzim aktivitelerinde ve toplam GSH 
seviyesinde artmasına neden olmuştur.  Bu sonuçlar 
bize kalp dokusunda B(a)P+AdM uygulamasının 
reaktif oksijen türlerinin neden olduğu hasarı telafi 
edebileceğini  göstermektedir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Benzo(a)piren, 
adrenomedullin, antioksidan enzimler, Lipid 
peroksidasyonu, nitrik oksit, sıçan, kalp dokusu  
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Bu çalışmada, Beymelek Lagünü 

(Antalya)’nden yakalanan Mırmır (Lithognathus 
mormyrus), Has kefal (Mugil cephalus), Altınbaş 
kefal (Liza aurata), Çiran (Liza ramada), Mavri 
(Chelon labrasus) türlerinin kas dokusu yağ asidi 
bileşimi araştırılmıştır. Araştırmada, incelenen 
türlerin kas dokusu ω3 (veya n3) yağ asidi 
oranlarının karşılaştırılması ve insan gıdası 
açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Balıklar 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim 
Enstitüsü tarafından temin edilmiştir. Total lipit 
ekstraksiyonu, Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji ve 
Kimya Bölümleri Laboratuarları’nda kloroform ve 
metanol karışımı (2:1 v/v) kullanarak, yağ asit 
analizleri ise Celal Bayar Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Laboratuarı’nda bulunan gaz 
kromatoğrafisi cihazı ile yapılmıştır. İncelenen 
türlerin kas dokularında yaklaşık 20 kadar yağ asiti 
tanımlanmıştır. Bütün türlerde; doymuş yağ asitleri 
(SFA) içinde palmitik (C16:0), tek çift bağlı 
doymamış yağ asitleri (MUFA) içinde oleik 
(C18:1), çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) 
içinde de ökosapentaenoik (C20:5ω3) ve 
dokosaheksaenoik (C22:6ω3) asitler en yüksek 
oranda bulunan yağ asitleridir. SFA, MUFA, ve 
PUFA oranları (sırası ile): Lithognathus 
mormyrus’da % 32.20, 22.82, 18.20; Mugil 
cephalus’da % 38.22, 21.33, 25.49; Liza aurata’da 

% 33.45, 20.14, 32.03; Liza ramada’da % 33.66, 
19.78, 32.11; Chelon labrasus’da % 36.92, 24.97, 
16.94 bulunmuştur. ω3 yağ asidi oranı en yüksek 
türün Liza aurata, en düşük türün ise Chelon 
labrasus olduğu tespit edilmiştir. İncelenen bütün 
türlerde  ω3 PUFA oranı ω6 PUFA oranından 
önemli derecede yüksek bulunmuştur. Bu durum; 
acısu olmasına rağmen Beymelek Lagünü’ne giren 
balıkların ω3 PUFA oranlarının denizde yaşayan 
balıklar kadar yüksek olduğunu ve insan 
beslenmesinde mükemmel bir ω3 yağ asidi kaynağı 
olabileceğini göstermektedir.  
         
Anahtar Kelimeler :  ω3 yağ asidi, Beymelek 
Lagünü, deniz balıkları  
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 Endoparazitoit Pimpla turionellae L. 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) zehirinin konak 
türler üzerindeki morfolojik ve biyokimyasal 
etkileri Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 
Pyralidae) hemositleri ve Trichoplusia ni Hubner 
(Lepidoptera: Noctuidae) embriyo hücreleri 
kullanılarak belirlendi. Bu etkilerin mekanizması ve 
zamana bağlı değişimleri ile zehir içeriğinde 
fenoloksidaz ve kalretikulin varlığı araştırıldı.  
 Hemositler; hücre ortamına sadece zehir, 
fenoloksidaz inhibitörü fenilketonuri ile anti-
kalretikulin tatbik edilen zehir ve kontrol amacı ile 
sadece fizyolojik su eklenerek 3 saat boyunca 
gözlendi. On beşinci dakikada sadece zehir tatbik 
edilen hemositlerden hem granüler hücrelerde hem 
de plazmatositlerde vakuol oluştuğu görüldü. Diğer 
uygulamalar ile kontrol grubu arasında fark yoktu. 
Sadece zehir tatbikinde, granüler hücrelerde 45’inci 
dakikada diğer deney gruplarına göre daha fazla 
vakuol gözlendi. Granüllü hücrelerin yaklaşık % 
40’ının öldüğü belirlendi. Plazmatositlerde de 
vakuol oluşumu vardı, ancak ölüm görülmedi. 
Fenilketonuri ve anti-kalretikulin tatbik edilen zehir 
kullanıldığında her iki hemosit tipinde de çok az 
vakuol oluşumu görülmesi zehir içeriğinde 
fenoloksidaz ve kalretikulinin varlığını gösterdi. 
Tüm gruplarda, 3 saat sonunda sözü edilen 
değişiklerin korunması parazitoit zehirinin litik 


