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ml dozunda % 62.6 olarak, gövde ekstresinin 1000 µg/ml dozunda % 50.5 olarak, kök ekstresinin 
1000 µg/ml dozunda % 68.3 olarak, belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen veriler in vitro olarak C. obtusifolia çiçek ve kök ekstrelerinin 
kanser soyu olan K562 hücreleri üzerinde önemli düzeyde sitotoksik etkiye sahip oldugunu ortaya 
koymaktadır. Bu verilerin in vivo çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Endemik C. obtusifolia 
bitkimizin kanser tedavisi için gelecek vadeden ülkemize özgü bir değer olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Antineoplastik, Kemoterapotik ajan, Endemik bitki, Centaurea obtusifolia.

Teşekkür: Bu çalışma, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (HÜBAK 
Proje No:849) tarafından desteklenmiştir. 
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Amaç: Kanser, görülme sıklığı ve ölümcül olması nedeniyle günümüzde başta gelen sağlık 
sorunlarından biridir. Bu nedenle bitkisel ve kimyasal kaynaklardan yeni kemoterapotik ajan 
arayışı devam etmektedir. Çalışmamızda cevizin (Juglans regia) kanser hücre serisi üzerindeki 
olası sitotoksik etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ceviz bitkisi eylül ayı ortalarında meyve verme zamanında Kahramanmaraş’ 
ın Afşin ilçesinin 50 km kuzeybatısından toplanmıştır. Kurutulmuş bitki örnekleri, yaprak, gövde, 
kabuk, meyve sert kabuğu ve meyvenin yeşil kabuğu 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 vinkristin 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 570nm dalga boyunda 
okutulmuştur. Elde edilen OD değerlerinden % sitotoksisite değerleri hesaplanmıştır. Pozitif 
kontrolün (vinkristin) sitotoksiste düzeyi ile ceviz yaprak, gövde, kabuğu, meyve ve yeşil meyve 
kabuğuna ait sitotoksiste düzeyleriyle karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Pozitif kontrol olarak kullanılan vinkristinin K562 hücreleri üzerine en yüksek sitotoksik 
etkisi 1000µg/ml dozunda %60.9 olarak belirlenmiştir. Cevizin en yüksek sitotoksik etkileri; yaprak 
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ekstresinin 1000µg/ml dozunda %48.3 olarak, yeşil meyve kabuğu ekstresinin 1000µg/ml dozunda 
%39.9 olarak, meyve sert kabuğunun 100µg/ml dozunda %42.1 gövde kabuğu ekstresinin 100µg/
ml dozunda %35.5 olarak, gövde içi ekstresinin 1µg/ml dozunda %43.5 olarak, belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen veriler in vitro olarak ceviz yaprak ekstrelerinin bir kanser 
soyu olan K562 hücreleri üzerinde sitotoksik etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bitkisel 
kökenli bir antineoplastik ajan olan vinkristinin etkisiyle karşılaştırıldığında ceviz yapraklarının 
kanser hücreleri üzerine dikkate değer sitotoksik olduğunu söylemekle birlikte ceviz bitkisinin 
kemoterapotik ajan kaynağı olarak gelecek vaadetmediğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Antineoplastik, Kemoterapotik ajan, Ceviz, Juglans regia.

SA–021

α-Galaktozidaz Enziminin Üçlü-Faz Tekniği İle Saflaştırılması

Hasan Bayraktar, Seçil Önal
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü, Bornova, İzmir, hbayraktar@ymail.com

Amaç: α-Galaktozidaz (α-D-galaktozid galaktohidrolaz, EC 3. 2. 1. 22) enziminin karpuzdan 
(Citrullus vulgaris) izole edilerek üçlü-faz ayırma tekniği (Three Phase Partitioning; TPP) ile 
saflaştırılması ve biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Gereçler ve Yöntemler: α-Galaktozidaz enzimi önce karpuzdan geleneksel yöntemlerle izole edilerek 
%85’lik amonyum sülfat çöktürmesi ile deriştirildi. Ardından enzim, TPP sistemi ile saflaştırılarak 
karakterize edildi. TPP sistemini optimize etmek ve enzimi iyi bir verimle saflaştırabilmek için 
TPP sistemini etkileyen temel parametrelerin (amonyum sülfat doygunluğu, enzim/t-butanol 
oranı ve pH) ayırmaya etkisi incelendi. Optimize edilen sistem koşullarında saflaştırılan enzimin 
saflığını kontrol etmek ve enzimin molekül kütlesini tayin etmek için Sodyum Dodesil Sülfat Poli 
Akrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) yapıldı. Enzimin aktivitesi ve kararlılığına sıcaklık ve 
pH’ın etkisi araştırıldı. Ayrıca, enzimin kinetik sabitleri (K

m
 ve V

max
) de belirlendi. TPP sisteminde 

organik çözgen olarak t-bütanol ve tuz olarak da amonyum sülfat kullanıldı. Ham α-galaktozidaz 
ekstraktının 2 ml ’sine (0,373 Unit ve 0,5 mg protein) önce içerisindeki konsantrasyonu %50 (w/v) 
olacak şekilde amonyum sülfat ve ardından 1:1 (v/v) oranında t-bütanol eklenerek sistem pH’sı pH 
5.5’a ayarlandı. Sistem, faz ayırımı için oda sıcaklığında 1 saat bekletildikten sonra 4000 rpm’de 10 
dakika santrifüjlendi. Üstte oluşan organik faz sistemden uzaklaştırıldıktan sonra alt sulu faz ve orta 
fazda aktivite ve protein tayinleri yapıldı. α-Galaktozidaz aktivitesi substrat olarak p-nitrofenil-
α-D-galaktopiranozid kullanılarak tayin edildi. Protein miktarlarının tayininde Bradford metodu 
kullanıldı.

Bulgular: α-Galaktozidaz enzimi, kompleks karbohidratların biyolojik fonksiyonlarının 
belirlenmesinde, organik sentezlerde, yapı analizlerinde, medikal alanda enzimoterapi ve kan 
grubu dönüşümlerinde, gıda sanayinde özellikle şeker endüstrisinde önemli uygulama alanları 
bulan bir enzimdir. TPP tekniği, özellikle enzim/proteinlerin katalitik gücünün geliştirilmesi 
ve saflaştırılmasında son yıllarda oldukça başarılı bir şekilde kullanılan basit ve tek adımlı 
bir prosedürdür. Kromatografik yöntemlerin zahmetli ve zaman alıcı prosedürlerine ihtiyaç 
duymayan bu teknik proteinlerin salting out, izoiyonik çöktürme, çözgenle çöktürme, ozmolitik 
ve kozmotropik çöktürme gibi ilkelerinin bütününü içermektedir. Basit, hızlı ve ekonomik olan bu 


