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 Gebelik dönemi, günlük kaloriye alınması 
gerekli sıvıya, proteine, vitamine ve minerallere 
ihtiyacın arttığı bir dönemdir.  
 Çalışmamızda beslenme alışkanlıklarının, 
çocuk gelişimini etkileyebilecek anormal 
morfolojik bozuklukların annede ve bebekte 
meydana getirebileceği olumsuzlukların 
belirlenmesi amacıyla, gebelerde beslenme düzeyi 
hakkında bilgi verebilen ve buna bağlı olarak 
gebelik süresince 1., 2. ve 3. trimesterlerde 
değişiklik gösterebilen kan biyokimyasal ve 
hematolojik parametreleri incelenmiştir. 
 Çalışmamızın sonucunda total trigliserit, 
LDL ve kolesterol düzeyi hamilelik boyunca artış 
göstermiştir (P<0.05). Total kolesterol/HDL ve 
LDL/HDL oranlarında da hamilelik periyodunda 
artış saptanmıştır. Gebeliğin her üç döneminde 
demir ve toplam demir bağlama kapasitesi, lenfosit, 
monosit ve nötrofil düzeylerinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (P<0.05). Elde 
edilen veriler doğrultusunda beslenmeye bağlı 
olarak , gebelik esnasında vücutta bir çok 
biyokimyasal ve metabolik değişikliklerin ortaya 
çıktığı tespit edilmiştir. 
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 Azaserin Streptomyces sp kültürlerinden 
izole edilen antimetabolik özeliğe sahip mikotik bir 
toksindir. Azaserin bir glutamin analogu olup 
glutamin kullanan enzimleri inhibe eder. 
Hücrelerde Gulutatyon (GSH) ve sistein bu 
kimyasalın toksitesini inhibe etmektedir. GSH 
eritrositlerde en fazla bulunan hücre içi 
antioksidandır. GSH eksikliğinde hücreler serbest 
radikallerin etkisine maruz kalmakta ve hücre 
hasarı oluşmaktadır. Hücrelerde glikoz  6-fosfat 
dehidrogenaz enzimi eksikliğinde GSH sentezi için 
gerekli NADPH sentezi gerçekleşmediği için bu 
hücrelerde yeteri kadar GSH sentezlenemez ve 
hücrelerde biriken GSSG de hücre hasrı oluşumuna 
neden olur. Eritrositlere alınan sisteinin GSH 
sentezinde kullanıldığı kabul edilmektedir. Sistein 
GSH sentez hızını sınırlayan bir amino asittir. Bu 
amino asit serbest radikallere ve kanserojen 
maddelere karşı hücreleri koruyucu antioksidan 
özeliğe sahiptir.. 
 Eritrositler tarafından sistein alımı ve 
eritrositlerden sistein çıkışı; kontrol, 1mM sistein, 
2,5 mM sistein ve 5mM sistein ile 
gerçekleştirilmiştir. Sistein girişine azaserinin etkisi 
ile sistein çıkışına azaserinin etkisi; kontrol, 0,25 
mM azaserin, 0,5 mM azaserine, 1 mM azaserin, 2 
mM azaserin ve 2,5 mM sistein ile eritrositlerin 
muamele edilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir.  
 Azaserinin sistein transportu üzerine geri 
dönüşümlü etkisi; kontrol, 2 mM azaserin ve 2,5 
mM sistein ile, Glutaminin sistein girişi üzerine 
etkisi; kontrol, 2mM Glutamin ve 2,5 mM sistein 
ile, Glutaminin eritrositlerden sistein çıkışı üzerine 
etkisi; kontrol, 2 mM Glutamin ve 2,5 mM sistein 
ile eritrositlerin muamele edilmesi sonucu 
gerçekleştirilmiştir. 
 Deney sonucunda elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde, Student-Newman-Keuls 
çoklu karşılaştırma ve tek yönlü değişim analizi 
kullanılmıştır. 
Çalışma sonucunda, azaserinin eritrositlerde sistein 
transportu üzerine bir etkisinin olduğu sonucuna 
varılmıştır. Sonuçlarımız, azaserinin, sisteinle 
birlikte hücre içerisine alındığını ve bu kimyasalın 
hücrelerde birikmesi sonucu daha sonra kanser 


