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

414

PA–077
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c Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Bilim ve Teknoloji Uyg. Arş. Merkezi, Çanakkale

Amaç: Bu çalışmada Rhodophyta grubuna ait bir tatlısu makro algi olan Lemanea fluviatilis 
(Linnaeus) C. Agardh türünün yağ asidi ve amino asit kompozisyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ayazma Deresi’nden (Çanakkale, Türkiye) Şubat 2011 döneminde toplanan 
materyal, yıkanıp kurutularak toz haline getirilmiştir. Yağ asitleri kompozisyonu GC-MS cihazı ile 
ZB-5MS (5% phenyl methylsiloxane)-30 m* 0.25 mm I.D*0.25 µm kapiler kolon kullanılarak analiz 
edilmiştir. Yağ asitleri molekül kütlesi, parçalanma ürünleri ve gelme zamanına göre belirlenmiş olup 
sonuçlar % cinsinden hesaplanmıştır. Amino asit çeşitleri ve miktarlarının tespiti için önce toplam 
protein miktarları Kjeldahl metodu ve 6.25 nitrojen faktörü kullanılarak tespit edilmiştir. Sonra amino 
asit analizi için örnekler 30% protein içerecek miktarda alınarak asidik hidroliz edilmiştir. Daha 
sonra örnekler EZ:fast GC/FID Protein Hydrolysate Amino Acid Kiti kullanılarak gaz kromotografisi 
ile analiz edilmiştir. İnternal standart olarak Norvaline kullanılmıştır. Türevlendirme yöntemi ile 
hazırlanan örnekler gaz kromotografisinde 7 dakika içinde analiz edilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Toplam yağ asitleri içinde doymamış yağ asidi oranı %69.14 olup en yüksek 
oranda C18:1n9c (ω-9)(%58.350); doymuş yağ asidi oranı ise %30.86 olup; C16:0 (%20.990) en 
yüksek oranda bulunmuştur. Toplam amino asit oranı %26.12 (kuru ağırlık); en yüksek oranda 
bulunan amino asit, aspartik asit (ASP) (%50.718) olarak bulunmuştur. Yağ asitleri içinde omega 
grubu yağ asitleri bakımından çeşitlilik ve büyük miktarlarda bulundurduğu, amino asit dağılımında 
ASP ve GLU (Glutamik asit) miktarlarının diğer çoğu alg ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada Cyanobacteria grubuna ait mikroalg olan Rivularia bullata (Poir) 
Berkeley ex. Bornet &Flahault türünün toplam ham protein, toplam yağ miktarları ile amino asit 
kompozisyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Gereçler ve Yöntemler: Saroz Körfezi’nden (Çanakkale, Türkiye) Şubat 2011 döneminde toplanan 
materyal, yıkanıp kurutularak toz haline getirilmiş ve analizler için belirli miktarlarda tartılmıştır. 
Toplam yağ miktarı Folch yöntemi ile tespit edilmiştir. Amino asit çeşitleri ve miktarlarının tespiti 
için önce toplam protein miktarları Kjeldahl metodu ve 6.25 nitrojen faktörü kullanılarak ham 
protein tespit edilmiştir. Sonra amino asit analizi için örnekler 30% protein içerecek miktarda 
alınarak asidik hidroliz edilmiştir. Daha sonra örnekler EZ:fast GC/FID Protein Hydrolysate Amino 
Acid Kiti kullanılarak gaz kromotografisi ile analiz edilmiştir. İnternal standart olarak Norvaline 
kullanılmıştır. Türevlendirme yöntemi ile hazırlanan örnekler gaz kromotografisinde 7 dakika 
içinde analiz edilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Toplam yağ miktarı %6.1 (kuru ağırlık) olarak ölçülmüştür. Ham protein miktarı 
%6.15 (kuru ağırlık), amino asit oranı %5.890 (kuru ağırlık); toplam amino asit miktarının içinde 
en yüksek oranda aspartik asit (ASP) (%12.046) bulunduğu belirlenmiştir. Toplam yağ ve ham 
protein miktarı, kültürü yapılıp biyokimyasal ve besinsel analizleri araştırılan çoğu siyanobakteri 
üyesine göre düşük olduğu tespit edilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, Juglans regia L. ve Morus nigra L. meyvelerinin metanol ektsraktlarının 
CCl

4
 ve H

2
O

2
 ile konbine edilip uygulanan Wistar ratlardan izole edilen karaciğer dokusunda LPO 

oluşumunun önlenmesi ve GSH miktarları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Elazığ bölgesinden toplanan ceviz ve karadut meyveleri için 50/250 
oranında % 80’lik metanol ekstraktı hazırlandı. Ekstraktların metanol fazı 55 °C’de vakum altında 
uçuruldu ve DMSO’da çözüldü. Çalışmada 200 g ağırlığında Wistar ırkına ait erkek ratlar kullanıldı. 
Hayvanlar dekapite edildikten sonra karaciğer dokuları alınarak ve % 0.9 serum fizyolojik ile 
yıkanarak biyokimyasal işlemler yapılıncaya kadar –60 °C’de saklandı. LPO ölçümü için, karaciğer 
dokusu, Tris-HCl ve EDTA (pH:7) tamponu ile homojenizasyondan sonra +4 ºC’de 9000 rpm 10 dk 
süre ile santrifüj edildi. Elde edilen süpernatantlardan 2ml alındıktan sonra LPO düzeyinin ölçümü 
Ohkawa ve arkadaşları (1979) ’nın metoduna göre bazı modifikasyonlar yapılarak HPLC cihazında 
floresan dedektör ile ölçüldü. GSH miktarının ölçümü, Beutler, Duron ve Kelly’nin tanımladığı 
prensibe göre yapıldı.

Bulgular: Karaciğer dokusunun LPO çalışmasında, lipit peroksidasyonun kontrol grubuna göre 
özellikle CCl

4
 grubunda olmak üzere Ceviz+CCl

4
, Rutin+CCl

4
 ve Karadut+CCl

4
 gruplarında 

belirgin miktarda arttığı belirlendi (P>0,0001, P<0,05). Buna karşılık Ceviz+H
2
O

2 
ve

 
Karadut+H
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