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Sucul Organizmalarda Çevresel Proteomlar ve Proteomik Analizler

Nilgün Özdemir
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Erzurum, nilgun_ozdemir@hotmail.com

Belli bir organizmada bulunan proteinlerin toplamı ya da bir genomun proteinin tam olarak 
tamamlanması olarak tanımlanan proteom, genomun son ürünüdür ve oldukça yüksek bir aktiviteye 
sahiptir. Bu aktivite çevresel koşullardan, çeşitli stres faktörlerinden ve hücrenin fizyolojik 
durumundan etkilenebilir. Proteomik çalışmalarla, belli koşullar altında bütün bir organizmanın 
ya da belli bir dokunun ya da hücresel kısmın proteinlerindeki değişimlerle söz konusu etkiler 
belirlenebilir. Bu çalışmaların amacı; hücrelerden izole edilen proteinlerin belirlenmesi ve tanımlanan 
proteinlerin ekspresyon seviyelerinin belirlenmesidir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde sıklıkla 
kullanılan proteomik analiz şekli ise kütle spektrofotometri (MS) analizidir. Proteomik analizler, 
sucul organizmalarda çevresel stres koşullarının özellikle kirleticilerin biyolojik etkisinin 
karekterizasyonunda, kirleticiye özgü biyomarkırların identifikasyonunda ve post-translasyonel 
modifikasyonların belirlenmesinde ayrıca bu etkilerin sucul organizmaların biyolojisini nasıl 
etkilediğine dair hipotezleri üretme ve açıklamada güçlü bir araç olarak görülmektedir. 
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Altınçilek Meyve Ekstresinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
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Amaç: Türkiye’de halk arasında Physalis L. (Solanaceae) meyvesi, tıbbi bir bitki olarak çeşitli 
yaygın kullanımı olup iyi bir doğal antioksidan kaynağı olarak düşünülmektedir. Örneğin, 
antikanser, antipiretik olarak ve astım, sıtma, malarya, hepatit, romatizma gibi hastalıklarda 
kullanılmaktadır. Türkiye’de “altın çilek veya güveyfeneri” olarak bilinmektedir. Bu çalışmadaki 
amacımız, aktardan satın alınan Physalis meyve ekstresinin kararlı bir serbest radikal olan 
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radikalini temizleme özelliğinden yararlanarak antioksidan 
aktivitesini belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Aktardan satın alınan Altınçilek meyvesi ekstrelerinin antioksidan 
aktivitesini belirlemede hızlı ince tabaka kromatografi (İTK) tarama testi kullanıldı. Ayrıca, 
ekstrelerin DPPH radikal temizleme kapasitesi, bütillenmiş hidroksi toluen (BHT) ve Vitamin C 
gibi bilinen antioksidan maddelerle karşılaştırılarak %50 IC değerleri hesaplandı.

Bulgular: Meyvenin metanol ekstresi, DPPH serbest radikaline karşı BHT ve Vitamin C’ye oranla 
daha yüksek bir temizleme aktivitesi gösterdi ve DPPH radikalinin % 50’sini temizleyen değer 
olarak 32 mg/ml şeklinde tespit edildi. 
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Sonuç ve Tartışma: Elde edilen bulgular ışığında, Physalis meyvesi potansiyel bir doğal kaynaklı 
antioksidan özellik gösterdiği kanısına varılmıştır. Dolayısı ile bu meyvenin doğal antioksidan 
bileşenlerinin belirlenerek antioksidan tedavilerde yeni ilaç adayı olarak geliştirilebilir.
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Amaç: Zingiberen (ZNG) zencefil kökünden elde edilen uçucu yağın içinde bulunan monosiklik 
seskiterpendir. Önceki bulgular ZNG’nin antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkilerinin 
bulunduğunu göstermektedir. Mevcut çalışmada ZNG’nin sağlıklı ve nöroblastomalı kanserli 
sıçan nöronları üzerine in vitro etkilerinin doza ve zamana bağlı olarak sitolojik ve biyokimyasal 
etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Yeni doğan sıçanlardan alınan beyin dokusu ve Şap Enstitüsü 
Müdürlüğünden temin edilen N2a nöroblastom hücreleri laboratuar ortamında çoğaltıldı. ZNG 
çeşitli konsantrasyonlarda (0- 400 mg/L) kültür ortamına ilave edilerek hücrelerin çoğalması 
üzerine etkileri 3-(4,5 dimetylthiazol -2-yl) - 2,5 diphenltetrazolium bromide (MTT) yöntemi ile 
araştırıldı. İlaveten kültür ortamlarındaki oksidatif değişiklikleri tespit etmek için toplam oksidatif 
stres (TOS) ve toplam antioksidan kapasite (TAK) parametreleri çalışıldı.

Bulgular: Yapılan MTT analizleri sonucunda ZNG’nin 50 mg/L ve üzeri dozlarının nöroblastom 
hücrelerinde çoğalmayı baskıladığı ve oksidatif strese sebep olduğu gözlendi. Bununla birlikte 
benzer etkiler sağlıklı hücreler için daha yüksek konsantrasyonlarda gözlendi.

Sonuç ve Tartışma: ZNG’nin in vitro sağlıklı nöronlarda antioksidan kapasiteyi arttırdığı ve. 
nöroblastom hücrelerinde çoğalmayı baskıladığı ilk kez rapor edildi. 
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