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(225:n-6, 225:n-3) düzeylerinin antioksidan ve 
hastalık gruplarında arttığı saptandı. 
Dokosaheksaenoik asit (22:6 n-3) düzeyinin 
DMBA grubu (p<0.001), DMBA+LA grubu 
(p<0.01) ve DMBA+R grubunda (p<0.05) yüksek 
olduğu saptandı. DMBA+R grubunda doymamış 
yağ asidi miktarının arttığı görülürken  (p<0.05) 
diğer gruplarda da kısmen yükseldiği gözlendi.  

Böbrek dokusunda palmitoleik asit (16:1 
n-9) düzeyinin kontrol grubuna göre azaldığı 
(p<0.001), DMBA grubunda ise araşidonik asit 
(20:4 n-6) ve eikosanoik asit (20:0) düzeyinin 
arttığı belirlendi (p<0.05). Dokosaheksaenoik asit 
(22:6 n-3)  miktarının DMBA grubunda arttığı 
tespit edildi (p<0.05). Total doymuş yağ asidi 
miktarının DMBA grubu ve DMBA+R grubunda 
azaldığı (p<0.05), total doymamış yağ asidi 
miktarının ise arttığı belirlendi (p<0.05). MUFA 
düzeyinin tüm gruplarda kontrolden düşük olduğu 
görüldü (p<0.05). PUFA, N3 ve N6 düzeylerinin 
DMBA grubunda yüksek olduğu (p<0.05) 
saptanırken antioksidan gruplardaki artış 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). 

İncelenen dokularda resveratrol ve α-lipoik 
asidin doymuş yağ asidi düzeyini azalttığı halde 
doymamışların düzeyini arttırdığı gözlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Gaz kromatografisi, yağ asidi 
bileşimi, karaciğer, böbrek 
 
 
PZ051 
 

Şaperon Proteinler 

Rukiye DEMİR, Emine DIRAMAN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Samsun 
rukiyedemir@gmail.com 

 
Proteinler, tüm hücrelerde ve hücrelerin 

tüm bölümlerinde en çok bulunan biyolojik makro 
moleküllerdir. Proteinler hücrenin ihtiyaçlarına 
cevapta sentezlenmeli, uygun hücresel lokasyonlara 
transfer edilmeli ve ihtiyaç sona erdiğinde de 
yıkılmalıdır . 

Kendi kendine birleşme yeteneğinde olan 
bir protein, başlangıçta sentezlendiği halden aktif 
hale geçebilmek için kıvrılırken, bu yeteneğe sahip 
olmayan proteinler belli yapıda kalır ve en son aktif 
şekillerini kazanamazlar. Böyle durumlarda olayı 
düzelten, yanlış şekilde kıvrılmış bir proteinin 
uygun şekil almasını sağlayan yardımcı proteinlere 
şaperon proteinler ( chaperon ) denir . 
Bir proteinin spesifik amino asit sırası kendi üç 
boyutlu yapısını belirler . Bazı proteinler kendi 
fonksiyonel konfigürasyonuna katlanması için 
şaperonlara ihtiyaç duyar. Şaperon substratları hem 
RNA hem de proteinleri içerir. Proteinlerin 
katlanmaması ve yanlış toplanmasına neden olan 

durumlarda şaperon proteinlere artan şekilde ihtiyaç 
duyulur . 

Şaperonlar genel olarak, ikiye ayrılırlar. 
1. Moleküler Şaperonlar 
2. Şaperoninler 

 Moleküler şaperonlar kısmen katlanmış 
veya uygun şekilde katlanmamış polipeptitlerle 
etkileşime giren proteinlerdir. Bu proteinler, doğru 
katlanmanın metabolik yolunu kolaylaştırarak veya 
katlanmanın oluştuğu mikro ortamı sağlayarak etki 
gösterirler . 
 Şaperoninler, kendiliğinden katlanmayan 
bir kaç hücresel proteinin katlanması için gerekli 
olan karmaşık protein kompleksleridir . 
Bazı şaperon proteinler: 
 Nükleoplazminin görevi, kromatinin 
invivo ve invitro ortamda toplanmasıdır. 
 XLNO-38 proteini nükleoplazmin gibi 
görev yapar ancak nukleolusun granüler kısmında 
bulunur. 
 Rubisko alt grup bağlayan protein 
kloroplast şaperonin olarak bilinir. Görevi, yeni 
sentezlenmiş rubisko alt grupları korumaktır. 
 Hsp 70 proteinleri, zardan geçene kadar 
katlanmamış halde kalması gereken bazı 
proteinlerin katlanmasını bloke eder .  
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 Kör fareler, gözleri deriden bir perde ile 
örtülü ve yeraltında yaşayan tarımsal zararlı 
rodentler olarak ifade edilmektedir. Bu hayvanların 
yaşama sürelerinin büyük bir çoğunluğu yeraltında 
geçtiği için, sürekli az oksijensiz bir duruma maruz 
kalmaktadırlar. Düşük oksijenli ortamda yaşayan 
bir memeli hayvanın akciğer ve karaciğer 
dokularında nasıl bir yağ asidi çeşitliliğine sahip 
olduğu, çalışmanın amacını oluşturmuştur. 
Çalışmada, Kırıkkale ili Köprüköy Beldesi, 
çevresinde yayılım gösteren erkek Spalax leucodon 
türü kullanıldı. Hayvanlar doğal yaşama 
ortamlarından alınarak laboratuar ortamında kesildi 
ve akciğer ve karaciğer dokuları çıkarılarak gerekli 
yağ asidi ekstraksiyonları yapıldı. Gruplara ait 
ekstraktler vial şişelere alındı ve analiz edilmek 
üzere otosampler GC (Gas Choromatography) 


