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tedavisinde kullanılan ilaçların hazırlanmasında 
uygulandığı da bilinmektedir. 

Bu çalışma, salisilaldiminin sıçan 
retinasında iskemi-reperfüzyon (İ-R) sırasında 
oluşan serbest oksijen radikallerine karşı muhtemel 
rolünüaraştırmak üzere yapılmıştır. Hayvanlar rast 
gele seçilerek dört gruba ayrıldı. Bunlar 1. grup 
(kontrol), 2. grup (İ-R), 3. grup (İ-R + 
Salisilaldimin), 4. grup (İ-R+ Lutein) olarak 
adlandırıldı. Deneyde sıçanların sağ gözleri iskemi-
reperfüzyon için kullanıldı. 3-4. gruplara iskemi 
başlamadan 6 saat öncesinde ve reperfüzyonda 
altışar saat aralıklarla salisilaldimin (72mg/kg) ve 
lutein (72mg/kg) verildi. 24 saatlik reperfüzyondan 
sonra hayvanlar kesildi. Daha sonra retinalar, 
malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) ölçümü 
için izole edildi. Bu deney sonucunda, iskemi-
reperfüzyon (12.17 nmol/100 mg retina doku yaş 
ağırlığı) grubu ve  lutein (3.55 nmol/100 mg retina 
doku yaş ağırlığı) gruplarıyla kıyaslandığında,  
salisilaldimin (2.92 nmol/100 mg retina doku yaş 
ağırlığı) grubunun MDA değerinin kontrol (2.82 
nmol/100 mg retina doku yaş ağırlığı) grubuna  en 
yakın değer olduğu görüldü. Buna göre, 
salisilaldiminin (2.92 nmol/100 mg retina doku yaş 
ağırlığı) luteinden (3.55 nmol/100 mg retina doku 
yaş ağırlığı) daha iyi koruma sağladığı görülmüştür. 
GSH miktarları değerlendirildiğinde, iskemi-
reperfüzyon (1.44 nmol/100 mg retina doku yaş 
ağırlığı) grubu ve  lutein (1.85 nmol/100 mg retina 
doku yaş ağırlığı) gruplarıyla kıyaslandığında, 
kontrol grubuna (2.26 nmol/100 mg retina doku yaş 
ağırlığı) en yakın değerin salisilaldimin grubunda 
(2.18 nmol/100 mg retina doku yaş ağırlığı) olduğu 
görülmüştür. Buna göre salisilaldimin grubundaki 
GSH miktarı (2.18 nmol/100 mg retina doku yaş 
ağırlığı) luteinden (1.85 nmol/100 mg retina doku 
yaş ağırlığı) daha yüksek olarak bulunmuştur. 
Sonuç olarak salisilaldiminin antioksidanların 
peroksidasyon ürünü olan MDA oluşumunu 
engellediği ve bir antioksidan  olan GSH miktarını 
koruduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bir sonraki 
aşaması olarak protein ve DNA oksidasyonları 
incelenmektedir. 
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Çalışmamızda bölgemizde yayılış gösteren 
ve bitki zararlısı olarak bilinen bazı Orthoptera 
türlerinin tükürük bezlerinden alfa amilaz (EC 
3.2.1.1.) izolasyonu yapıldı.  

Son yıllarda birçok laboratuarın 
yoğunlaştığı içki, gıda, deterjan ve tekstil gibi 
endüstri dallarında önemli bir yer tutan alfa 
amilazın, endüstriyel kullanıma daha uygun bir 
şekilde elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu türler pirinç, buğday, mısır gibi 
yiyeceklerle beslendiği ve alfa amilazın substratı da 
nişasta olduğu için, bu türlerde alfa amilaz 
üretiminin fazla olabileceğini düşünerek böyle bir 
çalışma gerçekleştirdik. Her bir türün amilazı için 
optimum pH ve optimum sıcaklık belirlendi. α-
Amilaz aktivitesi testi Bernfeld’e göre yapıldı. 
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 Tetrahymena thermophila, tek hücreli silli 
bir ökaryotik organizma olup makronüklear genom 
projesi 2006 yılında tamamlanmıştır. Çalışmanın 
konusunu oluşturan glutatyon-S-transferaz (GST) 
enzimleri canlılarda endojen ve ekzojen bileşiklerin 
detoksifikasyonu sağlarlar. Bu çalışmada, 
Tetrahymena glutatyon-s-transferaz ailesinin zeta 
üyesinin genom projesinde bulunan bilgisinden  
(77.m00138) yola çıkılarak cDNA kopyasının 
klonlanması ve ailenin biyoinformatik analizi 
amaçlanmıştır. Tetrahymena genom proje sonuçları 
bu enzim ailesi açısından analiz edildiğinde, 4 alt-
grup (theta, omega, mu, zeta) ile temsil edilen 19 
farklı GST genine sahip olduğu görülmüştür. Alt 
gruplardan GST zeta geninin başla-dur kodonları 
arasında kalan 663 bç’lik bölge cDNA olarak 
klonlanmış, EcoRI ile kesildiğinde 490 bç ile 170 


