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G E N E 1 B İ 1 G İ L E R 

Kroına tografinin tarifi, tarihçesi ve çeşitleri 

Tıp ilmi her geçen gUn biraz daha ilerlemekte ve gerek insan 

sağlığlnı ve gerekse hastalıkların teşhis ve tedavisi açısından bü

yuk aşamalar yapmaktadır. Bu aşarnalarda geliştirilen laboratuar tek

nik ve usullerinin payı bUyUktUr. 

Tıbbın en yakın bir dalı olan diş hekimli~inin de bu usul ve 

tekniklerden istifade etmesi ve bu luzlı gelişmelere ayak uydurumsı 

zorunludur. 

Bugiin kromatografinin, özellikle kolon v:e kağıt krornatogra

fisinin uygulanrnadıgı, kroınatografik araştırmaların yapılınadı~ı bir 

kimya laboratuarı, bir ögretim merkezi artık kalrnamı;;tır. 

A-;arey ve malzeme saglarnalc bakımından fazla güçll-ikler olma

maSlt buna karşılık analiz için gereken eser miktarlar ~alindeki 

örneklerle çalıç;ma ve şimriiye kauar bilinen metodlara oranla gayet 

kesin ve duyarlı ayırma olanaklarının sa::?,lanmış olması kromatog:r~ 

finin. özellikle kolon ve kagı t kroına to:srafisi alanındaki çalışına 

şekillerinin geniş ölçüde önem kazarunasına sebep olmuç, açıklanma

sı gt.iç birçok problemlerin kolaylıkla aydınlanması da bu şekilde 

mümkün olmuştur. (24) 

Kelime olarak renkle yazına anlamına gelen kromatografi,bir 

çözüQa içerisinde bulunan, renkli veya kimyasal reaksiyonlar sonucu 

ronklendirilmeleri mumkun olan karı:ııın halindeki maddelerin deztok

leyici bir ortamda (support medium) birbirlerinden ayrılmalarını 

sa~layan bir metoddur. (22) 

Bu r.1etod ilk defa 1850 yıllarında RUNGE tarafından süzgeç 

kagıdlna damlatılan boyaların birtakım renkli haleler teşkil etme

sinin gôrlilrnesi ile ortaya çıkmıştır. ( 12) 
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1903 yılında TSWEET adlı botanik bilgini bitkisel pigman 

karışımlarını kalsiyum karbonat kolonunda ayırmaya muvaffak olarak 

kolon lrromatografisi adı verilen kroınatografi dalını tesis etti. 

(22,24) 

Bu bilgin ayrıca inulin kolonunda yumurta sarısı ekstraktını 

da 1910 da ayırmaya muvaffak oldu. Ancak TSWEET çalışmalarını Polen

ya • da çılcan ve pek fazla okurunayan bir bilimsel dergide Rusça ola

rak yayınladı dı için di,scr araştırmacıların bu metod hakkında bilesi 

edinmeleri 1931 yılına katlar gecikti. 

1931 senesinde KA:.i.RER ve arkadaşları renksiz maddeleri :5ôs

terebilmek için ilk defa ultraviole ışınlarının etkisi altında mey

dana gelen fluoresanstan faydalandılar. A vitamininin KAaRER ve ar

kadaşları tarafından saf olarak elde edil:ı1esi bu metod sayesindedir. 

Vitamin n3 de aynı metodla balık karaciJeri yajlarınQan elde edil

miştir. (12,15) 

Yine aynl. yılda KUHN, LED.SR3R ve WİNTERSTjÜN, TSWEET 'in ilk 

çalışmalarıtu saglamlaştıran denemeler yaparak bi tkisel bir pigment 

olan kar o ten • in yakın homolo;slarını birbirinden ayırınayı başardılar. 

Kolıtnların boyunu arttırmak suretiyle metodu yalnız analitik Jegil 

fakat preparatif hale getirdiler. 

1944 de CONSDEN, GO:?."JON ve NIAHTİN amino asi d karışımlarını 

suzgeç l!agı dı ı.iz er inde kroına toJrafik olaralt ayırınayı baı:.•ardılar. 

Bu suretle kendilerine NOBEL ımikafa tını kazandıran kagı t kroma to,g

rafisinin kurucuları oldular. (12, 15, 22, 23) 

1947 yılında Birleşik Amerika Atom Enerjisi Komisyonu fission 

ürünlerinin ayrılması için kullanılan iyon leı'~iş"tirme kroma tografisi 

hakkındaki bilgilerin yayınlarunasına müsaade etti. (22) 

1956 da STAHL bir cam levha üzerine ince bir tabaka halinde 

yayılmış silicage1, sellüloz veya alumina yardımı ile daha kısa sü

rede ve daha hassas olarak maddelerin ayrılmasını saglayan ince ta

baka kromato6rafisini buldu. 



Üç yıl ka~tar sonra 1959 da PORATH ve FİLODİN "gel filtras

yon krorna tografisi 11 adı verilen y~:;ni bir teknik geliştirdiler. Bu 

son teknikle dzellikle proteinler gibi ydksek molekdl aJırlıklı 

roaddelerin ayrılınası daha kolay ınürnkiin oldu. 

Son yıllarda gel filtrasyon ve iyon degiştirme metodlarının 

kombine edilillesi ile ileri derecede sJratli ve etkili ayırımlar ya

pılınası 1nüınki.ln olmuştur. (22) 

Kromatografinin muhtelif tllrleri varılır. 

Çozıicü içeri ;:ünde bulunan maddenin tatbik edildiJi de stek 

ortamı kaJıt ise .ka.ğıt kromatografisi, silicagel tabakası ise ince 

tabaka kroına·t;ografisi, adsorplayıcı veya iyon de,~iştirici reçine 

ile hazırlallinış bir kolon ise kolon kromatografisi adı verilir. 

( 22, 26) 

Develope edici bir solventin destek ortamında akışı saglana

rak bu solventin (çözücü) evvelce tatbik edilmiş olan numunedeki 

maddeleri s~rıikleın(;si sağlanır. Numunedeki maddelı;rin solvent içe

risindeki farklı geçme hızları birbirlerinden ayrılmalarını sattlar. 

Ayrılma üzerine etkili olan faktürler baçlıca; 

1- Solventin akış hızı 

2- Solventte karı~ıındaki maddelerin çözlinebilme yetene

gindeki farklar. 

3- Partisyan etkileri 

4- Adsorpsiyon etkileri 

Bu etkilerin ilk ikisi maddelerin d3stek orta~ın üzerinde 

akı§ını arttırırken di~er ikisi de azaltırlar. Çok açıktır ki sol

ventin akış surati karışımda bulunan bütün maddeler için aynıdır. 

Şu halde bunlar solventte tamamen aynı nisbette çözünebil.wiş olsa

lardı biroirlerinJen ayrılmaları muıııklin olmayacaktı. Gerçekte ise 

herhangi bir çdzücüde aynı çözlinebilme yetenegine sahip ınaddeler 

çok nadirdir. Bu yuztlen çdztlnurlulc yetenekleri çok fazla olan mad

deler çözücti lle birlikte kolaylıkla :1areket ederek en ileriye dot~ru 
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göçerler. Buna mukabil çözünemeyenler ise numunenin tatbik nok

tasına yakın yerde kalırlar. 

Şu halde ayrılma üzerine etki eden en önemli faktörler çd-· 

zunürl~k ve solventin akış hızıdır. (12, 22, 26) 

Başlıca ddrt ana kromatografi tUr~ mevcuttur. 

1- Partisyan kroına tatsrafisi - Eu grupta k::ı;~ı t kroma tog

rafisi, ince taba.ka kroma tografisi ~ kolon krorı1a tografisi ve gaz krc

ma tografiai bulumnaktadır. 

2- Adsorpsiyon kromatografisi - İnce tabaka kromatog

rafisi ile kolon kromatografisi bu guruba girerler. 

3- İyon d.ed;iştirme kromatografisi - Bu rnaksatla da ince 

tabaka krornatoi'srafi.si ile özel .Kağıtlar kullanılma.3ını l_serektirt::ın 

kagı t kroma tografi si telmikleri ile yapılabilir. 

4- Gel filtrasyon - Du da kolon kromatografisi prensip

lerine dayanır. (14, 15, 18, 22, 24, 26) 

KOLON KROMATOGRAFİSİ 

Absarbe edici bir ınadde, iyon degiştirici bir reçine 

veya gelle uoldurulıı1uş bir kolondan çcizücıi içinde bulunan karıçımın 

akarak ayrılması prensibine dayanır. Bu rrıaksatla kullanılan cihaz

lar genellikle ve tercihan camdan yapılır. Bir cam b~reti bile bu 

ma.Ksa tla kullarurıak ml.iınkündj.r. 

Kolonu doldurmak uzere kullanılan adsorplayıcı madde

ler aluulina, silicageli magnezyum silikat, aktif karbon ve benzeri 

maddelerdir. Ayrıca iyon de~iştirici reçiaeler veya molekUl sevi

yesinde bir ele k si bi d üç line bile ce:1imiz gel' ler de ay .nı mak sa tla 

kullanılır. 

Bu adsorplayıcı maddeler cam kolona konulmadan "çokluk 

su ile" nemlendirilir. ÇdzLicJde çdzJnmliş analizi ya~ılacak olan 
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Resim (1) : Kolon kromatografisi yapılan ap~rey. 

madde karıçırol, içinde adsorplayıcı maddeler bulunan cam bir kolon-

dan oelli bir hızla t5eçirilir. Burada ayrılma daha çok da~ılma in

dislerinin baı;;ka başka oluşundan ileri ,selir. Maddenin dağılması, 

tutucu matl\ieue bulunan çözücü ile yukarıdan aı;ağıya akan ve maddeyi 

çö:z:ulrnüş olarak aşat?,ı surJ.kleyen or;~anik çözücü arasında meydana 

gelir. Bu her iki çözi.icü sistem, ~1er madde için ayrı bir dai;tılma 

indisine sahip olduğundan daJılıaa da miktarlar bakımın.1an başka 

ba::;ılta olacaktır. Bu sırada organik çd:z;ücüde en iyi çözünenler cam 

kolonun en altında, suda iyi çdzi.inenler List kısımda toplanacaklar

dır. (12, 13, 15, 24) 
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KAGIT KHOT'i!ATOGRAFİSİ : 

Kağıt kromatografisi tamamen bir dağılma kromatografisidir. 

Saf selülozdan yapılmış özel sü.z,;;eç kağıtları ile çalışılır. Ana

lizi yapılacak olan madde karışımı kağıt üzerine tatbik noktasına 

bir mikropipet yardımı ile dikkatle tatbik edilir. Bu nokta kağıdın 

kenarından yakla~ık olar~k 2-2t5 cm. uzaklıkta olur. Tatbik yapılan 

eüzgeç kağıdı, içinde çözücünUn bulundugu ve çözücü buharı ile doY-
" . 

muş kromatografi tankı içine yerleştirilir. 

Kağıt kromatografisinin assandan (çıkan) veya dessandan 

(inen) tipte olu~una göre, çözücü muayyen bir süratle, kağıda tır

roanır veya a~ağı doğru akar. Bu sırada tatbik noktasında bulunan 

madde karışımı ile temasa geçen çözücü, karı~ımdaki maddeleri male

kül ağırlıklarına, ~;ekline, çôzücüde çözünebilme yeteneğine ve di

ğer bazı faktürlere tabi olr;ıak üzere farklı süratlerle sürükler. 

Bu maddelerin göçı:rıe süratlerinin farkı birbirinden ayrılmalarına 

sebep olur. lVluayyen bir müddet sonra kağıt tanktan çıkarılır ve çö

zücünün kağıt userinde yürüdüğü sınır bir kalemle işaret edilerek 

kağıt kurum&ya terkedilir., Kağıt üzerinde ayrı ayrı mıntıkalarda 

bulunan komponentler renkli ise görülür, değilse uygun bir reaktif 

ile renklendirilir. (8, 9, l5, 23, 26) 

Kağıt leroma to grafisinde kullanılan muhte,lif çalışcıa me to d

ları vardır. 

Tek dimensiyonlu (Boyutlu) metod : 

İnen metod - Çôzıicü tankın üstünde bir oluk içinde bulunur 

ve bütün kağıt boyunca yukarıdan aşağıya doğru yürür. Analizi yapı

lacak maddenin tatbik noktası kağıdın ~st kısmındadır. 

Çıkan ült:tod - Çözücü tankın alt tarafında bulunan bir kap 

içindedir ve kağıt buna dik olarak yarım cm. kadar batırilır. Çö

zücü kağıda aşağıdan yukarı doğru tırr.ıanır. Analizi yapılacak mad-
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KAGIT ID.=tOMATOGRAFİSİ : 

Kağıt kromatografisi tamamen bir dağılma kromatografisidir. 

Saf selülozdan yapılmış özel süz~eç kağıtları ile çalışılır. Ana

lizi yapılacak olan .madde karışımı kağıt üzerine tatbik noktasına 
bir mikropipet yardımı ile dikkatle tatbik edilir. Bu nokta kağıdın 
kenarından yakla~ık olarak 2-2,5 cm. uzaklıkta olur. Tatbik yapılan 
BUzgeç kağıdı, içinde çözücünün bulundugu ve çözücü buharı ile doy-

muş kromatografi tankı içine yerleştirilir. 
. 

Kağıt kromatografisinin assandan ·(çıkan) veya dessandan 

(inen) tipte olu.şuna göre, çözücü muayyen bir süratle, kağıda tır
manır veya a~ağı doğru akar. Bu sırada tatbik noktasında bulunan 

madde karışımı ile temasa ge9en çözücü, karışırndaki maddeleri mole
ku··ı · ağırlıklarına, çekline, çôzücüde çözünebilme yeteneğine ve di-

ğer bazı faktörlere tabi olQak üzere farklı süratlerle sürükler. 

Bu maddelerin göçmc süratlerinin farkı birbirinden ayrılmalarına 

sebep olur. lVIuayyen bir müddet sonra. kağıt tanktan çıkarılır ve çö

zücünün kağıt userinde yürüdüğü sınır bir kalemle işaret edilerek 

kağıt kurum~ya terkedilir. Kağıt üzerinde ayrı ayrı mıntıkalarda 

bulunan komponentler renkli ise görülür, değilse uygun bir reaktif 

ile renklendirilir. (8, 9, 15, 23, 26) 

Kağıt krorua tografisinde kullanılan muhtelif çalışr.ıa me to d
ları vardır. 

Tek dü.ıensiyonlu (Boyutlu) metod : 

İnen metod - ÇözucU tankın üstünde bir oluk içinde bulunur 

ve bütün kağıt boyunca yukarıdan aşağıya doğru yürür. Analizi yapı

lacak maddenin .tatlıik noktası kağıdın ust kısmındadır. 

Çıkan {ı1etod - Çözücü tankın alt tarafında bulunan bir kap 

içindedir ve kağıt lıuna dik olarak yarım cm. kadar batırilır. Çö

zücü kagıda aşağıdan yukarı doğru tırr.ianır. Analizi yapılacak mad-
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denin tatbik noktası kağıdın alt ucundan birkaç cm. Yukarıdadır. 
(9,22,54} 

Yuvarlak kad;ıt metodu - (Dairevi metod) : Dairevi şekilde 

Jtacl;l tta bir dil kesilir. Analizi yapılacak ifla.dde kaJıdın tam mer

kezine tatbik edilir. Ka~ıttan biraz k~çuk iki cam kap alınır, biri 

alta ciri Jste konur. Kesilen dil çöz~cüye dik olarak batırılır. 

{Dil yerine bir pipet de kullanılabilir). Çozı.icü dil vasıtası ile 

YUkarı çıkar ve madde dairevi olarak yayılır. (12, 15, 22) 

Resim (2) Kağıt kromatografisi apareyi 
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CHROMATOGRAPHY 
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He sim ( 3) : Yuvarlak ka;Jı t kroma to~-srafisilı.in 
şeması ve kroınatogramı. 

Çift diınensiyonlu (boyutlu) metod : 

Çift dimensiyonlu kroma to,grafide inen veya çıkan metod tat

bik edilir. Tercihan inen ınGt oddan faydalanmak yerınJ.e olur. Kro

matografi .ka6ıdı oir ltare ;_şeklinde kesilliikten sonra analiz edile·-· 

cek madde karı:;ırnı çozel tisi kaJı d.ın bir köşesine ta tb ik edilir. 

Kaı;;ıt kromatografi tankına yerleştirilir, Önce birinci çozücu sis

temi ile kroma tografi yapılır. Ci '1azdan çıkarılan kagı t kurutulur 

ve sonra kaJıt go0 döudürülerek ikinci çözücü sistemi ile yeniden 

kroma.tografiye tabi tutulur. Bu ;;eldLle maddeler iki dimensiyon 

tızerinde ayrılır. ( 20) özellikle organik kimya~la atnino asidlerin 

~irbirinden ayrılması tek dimensiyonlu kroıı:ıatografi ile yeterli 

olmamaktadır. Bunun için çift dimensiyonlu rnetod tatbik edilmekte

dir. (8. 9, 24) Kroınatogramlarda elde edilen lekeleria (spot} ken-

dileri nadiren renkli olurlar; çogunlukla renkcrizd\rle~. Bunlar y~ 

üzerlerine belli bir reaktif çozeltiai puskürtülerek veya gaz ha-
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lindeki reaktif buharına tutularak renk reaksiyonuna ugratılır ve 

bu şekilde görıinıir duruma sokulurlar. 
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Resim ( 4) : Çift dimensiyonlu kroma tor.;ram 
şeınası. 

Lekelerin ( spotların) ka.nti ta tif tayinleri mul1telif usuller

le yapıllr. (12, 15, 26) 

Gôzle mukayese usulü : Kromatografi sırasında bilinmeyen nu

munenin ya~ına aynı illaddanin belli bir konsantrasyonu (standart) 

tatbik edilir. Hcnklenclirmeden sonra mikta.:."ı bilinllleyan numunet1in 

verdigi renkle standardın verdiği renkler gözle mukayese edilir. 

Miktar belirtimlerinde tatbik edilen numune hacmi ve miktarı hassas 

olarak ınuayyen olmalıdır. 

Leke yüzeyinin ölçülmesi : Lekenin yazeyi madde konsantras

Yonunun logaritmik degeri kadar det;,işir. Madde ne kadar çoksa leke 

Yıizeyi de 0 kadar ,;;eniş olur. Muhtelif konsantrasyondaki maddenin 

verclicii leke yıizeyleri olçü.lJr. Konsantra3yonlar ordinata, ytizey

ler apsise alınarak ı?;rafik çizilir. Sonra oilinıneyenin leke sa thı 
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ölçıilur ve grafikte buna tekabül ed{?n konsantrasyon bulunur. 

Elusyon usulü : Lekeyi ekstre etmek usulüdur. :3u amaçla ka

Jı tta veya ince tabakad.a bilinıne:ven mad1eden iki numune tatbik edi

lir• Develo.ge edildikten sonra kaJı t ortadan lwsilerek iki nur:ıunr;)

ye ait krornatograınlar birbirinden ayrılır1 birisi renklendirilir, 

diı:Jeri renklendirilı'!1ez. Boyanan kroınatograrııd2...rı ·boyanmayandaki leke

nin yeri kıyasla11cırak bulunur, kesilir ve uygun bir çözücü. ile ekst

re edilir. Spel{trofotometrik uaullerle lekenin konsantrasyonu öl

çuıe bilir. 

Dansi tometri : Katiı t renklendi.r.ildilctcn .:;onra Dansi tonH~tre 

adJ. ver ilen aletin içine konur. Renkli kısırnların absorpla;rarak za

yıflattı~ı ı~ıJın şiddeti ölçJlerek ve standartla kıyaslanarak de

ge.ılend.irilir. 

İNCE '.rA:JAKA KROJ'rrN.rOGHAFİSİ 

Bu metodun kad,ı t kroH1a tografisinden farln ka~~ı t yerine si

licagel, aliminyum oltsid, aliminyum silikat veya sellülozun kulla

nılması(hr. Ka,j;ı t yerine kullanılan bu maddelerin belirli bir kD.

rıfiııaı düz bir ayna car.n üzerine d~el apareyler yardımı ile yalüa::;:ık 

olarak O, 5 mm. lı;:alınlı{>ında, kalınlı .;ın her tarafta aynı olı1asını 

temin ederek sı varunaktadır. Bu adGor ban ta bakanın bir kenar ı n :ian 

1,5 - 2 crn. mesafeye analizi yapılmak istenen karı:şırn çözeltisi 

tatbik edilir ve çdz~cu uçurulur. Bu şekilde hazırlanan plak 0ene 

çıkan ka~ı t kro.uıa tografi3inde oldu0u gibi çözücü .. 3irst(~.:rıini en fazla 

0,5 cm. yJksekli~inde ilıtiva eden bu çözıicu ile doymuş atrnosferli 

eam K.rorı1atografi tankına yerle~: tirilir. Burada da~ılma, adsorpsiyon 

veya iyon de~iştirıne olayıarına dayanan bir yayılma ile vukuoulur 

ve karı9ırnı teçkil eden komponentler ınuhtelif mıntıkalarda lekeler 

halii1de topla~nr. Bu mıntıkalarda toplc.;.tıan [aaddeler renkli ise ler 

doğrudan dor~ruya, deJilseler uy.gı.ln reaktifler yardı1ın ile meydana 

çıkarılırlar. İnce tabaka kroına to,·?;rafis inin öze11id,i, kon tr ol e dil en 

maddelerin yürıime surelerinin ka.;ıt kromatografisine g:>re çolc daha 

kısa olmasıdır. (12,15,22,24,26) 
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Ar.aino Asidler hakkında genel bilgiler ve protein sentezi: 

Proteinler btitün hücrelerin en önemli ve başlıca yapı ve 

fonksiyon ınaddeleridir. :1J.crede proteil1 miktarı çok bılyJ.kttir. ·Pro

teinlerin btiyıime, çoı_5alma, kalı tım 3ibi önemli ve esaslı .':ıaya t olay

larının temeli olduğu apaçıktır. Organizmaınızın en önemli fonksi

yon maddeleri olan enzimlerin tumJ ve '1ormonların pek çogu protein 

yapılıdır. (9, 53) 

:Bundan yarım a;:nr kadar dnce El'JIİL FİSCHER proteinleri asid 

ve alkalilerle kaynatınca he~sinde NH2- ve COOH- gurupları bulunan, 

faka. t ınalekiillerinin obur tarafları birbirinuan deciü}ik olan da~ıa 

küç~ molekullerin teşekkul ettibini gJrdi ve proteinlerin yapı ta-· 

ş ı olan bu ınolekullere "amino asid 1
' tsenel adını verdi. ( 7, 29,54) 

R 

1 
H.C - NH

2 
f 
COOH 

Proteinlerin ya:Jıöında, arnino asidler peptid batiı ile bir

birine ba~lı olarak bulunurlar. Amino asidlerin sayısı pek çoktur 

fakat protein bileşimine giren a1nino asidlerin sayısı 20 kadardır. 

(51,29) 

Aı.aino asidler reaksiyonlarına göre 

-Bazik amino asidler: (histiuin~ lizin, arginin) 

-Asid reaksiyonlu amino asidler:(aspartik asid,glutamik asid) 

-Ndtral amino asiJler: (triptofan,fcnilalanin, tirozin,me-

tiyonin, sistin, sistein; treonin, serin, glisin, alanin, valin, 

losin, izoıosin) 

ll 



Yapılarına ~öre (54) 

I- Alifatik amino asidler 

A) Homojen olanlar 

a- Tek karboksilli tek NH2 li asidler 

G 
2 

Glisin 

cl Alanin 

~ Va lin 

c~ Lösin 

c6 İsolosin 

b- 'İki COOH lı olanlar 

c4 Aspartik asi d 

c5 Glutamik asi d 

c- İki Nl-1
2 

li olanlar 

c6 Lizi n 

c6 Hidroksi li zin 

B) Ek guruplular 

a- Oksi amino asidler 

c3 Serin 

c4 Treonin 

b- KJkıirtlii 

c
3 

Sistein 

c6 Sistin 

c5 Metiyonin 

amin o 

c- Guanido guruplu 

c
6 

Arginin 

asidler 

II- Siklik amino asidler 

a- Benz en ;ı.alkalı olanlar 

Fenilalanin 

Tirezin 
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b- Piralidin halkalılar 

Prolin 

Oksi.i)rolin 

c- İmidazol ~mllcalılar 

Histidin 

d- İndol halkalılar 

Triptofan 

Yukarıda, genel bir tasnif halinde adlarını belirttietimiz 

amino aaidler, hUcre igeri3inde adeta bir Jınvuzcuk (pool) teşkil 

ederler. Hücre içindeki bu Gerbest amino asid seviyesinin plazma

dakinden 100 misli kadar daha fazla oldu.~u HUidPi·ffiEY tarafından 1958 

yılında ortaya konmuçtur. Protein sentezinin hücre içindeki arnina 

as id seviyesini, yani aı.1ino asid pool' ıinu azal t.ma.3ına karşılık hı.ic

re içinde protein yıkımının, arnina asid saJlayarak, pool'ü arttır

dı6ı şup!.ıe sizdir. 

Şu halde hucre içi serbest amino asid pool'U. gerek aınino 

asid saJlayan ve gerekse a:Jino a.3idlerin miktarını azaltan sentez 

ve yıkılına olaylarının bileşkesini teşkil eder. (9,51,53,54) 

Protein ınolekLilu, yapı bakımındany birbirl<Jri ile peptid bağ

ları ile bajlanınış pt)k çok sayıda aınino asidin teşkil etti.li popti·i 

zincirinin kı vrılması helezanlaşması ve 6:?:31 bir tarzda katlanması 

ile te~ekkUl eder. MolekUl içerisinde çeşitli turde amino asidlerin 

belirli bir sırada dLüli:şi, ka tlanma, :1elezonlaşma ve kıvrılmalar

daki özellikler o protein molekulılmin spesifik oluşunu saglar. Bir 

proteinin binlı;rce aınino asidden ibaret pc pt id zincirinde bir tek 

amino asilin turumin veya diziliş sırasının de.j;iş.nesi, ortaya yeni 

özellikler tagıyan yeai bir protein molekulünun çıkmasın~ sa~lar. 

(5,6,9,29,54) 
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Protein ;~cntezi, b.Ucre içinde ribonlikleik asid (RNA) ve 

proteinden ibaret si toplazına grantiller i olan ri bo~~omlarda yapılır. 

Protein sentezi için gerekli e;enetik bilGiler, bagka bir deyimle 

ainino asüllerin tliziliş :nrasını tayin elecek olan malumat riukleus

tan ribezorolara messenger RNA veya haberci RNA adı verilen bir RNA 

r.:ıolektilti ile gelir. NJ.kl e ik asi d ınolekJ.lleri çift '1elezon yapı sı 

taşıdıkları l1alde haberci RHA lar tek zincirden ibarettir. a:ıberci 

HNA Zinciri, nukleusta protein sentezi ile ilgili Jenlerin yapısın-

da bulunan dezok<Jiribonı.ikleik asid (DNA) molekülünliu çift helezon 

Zincirinlen birisinin kopyesi olarak sentez edilmektedir. lhherci 

RNA ' nın koıJyesi oldut;,ru DNA' daki bazların, aynı sıra dalülinde~ 

tamamlayıcısı oluçudur. (6, 9) 

Ri bozoma gelen :1a bir ci RNA 'nın azotlu bazlarının diziliş 

sırusı ile protein sentezi sırasında amino asidlerin diziliş sıra

sını tayin e·ler. Bununla berabGr mikleik aaidlerde adenin, ,.suan.in 

tLün (veya si toz tn) ve urasil olına.k J.zere d6rt tür azotlu baz ın 

.Proteinlerin bilegimine giren 20 kadar aınino asidin diziliş sırası

nı tayin etmesi, ':ıaborci RNA mole.r·~ı.il·ln,ie bu azotlu bazların U.q ta

nesinin bir uraya :~elmesi ile olu;;ınuş kod (şifre) ların varlı:tını 

diil}lindJ.rmU.~ ttlr. Buna :;öre her J.ç azotlu baz muayyen bir amino as ide 

tekabJ.l etıııek u~ or e bir kod on teşkil erler. ( 29) 

Hı.icı"'ede serbest amin o asi d po ol' ünü te :,;kil eden aınino 

asidler protein sentezine girmek ü~0re, transfer ribonikloik asid 

adı veri.Len erir RNA ' lara ba;tlanarak ri bozomlara taı.şınırlcı.r. 

Amino asidlcrin her tJrJ için dzel bir transfer RNA mevcuttur. 

Şu lıalde hJ.crede protein sentezi ile ilgili üç tlir RNA 

mevcuttur. (7,53) 

1- Ribezamların ya.ı.nsında bulunan ribozoınal RNA'lar. 

2- Genetik bilgiyi ri bozoma ileten ::ıaberci RNA' lar. 
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3- Aınino aaidleri ba~layıp ribozoma t<uşıyan transfer RNA lar. 

Aırıino asidlerin transfer RNA ' lara baJ;lanı<18.sı i~in dnce adonozin 

trifosfat (ATP) ile reaksiyonlaşarak aktiflanıneleri gerekir. Te~ek

kı.il eden anziıne bati,lı aırıinoaciladeni.l:-a t kompleksinin aınino asi d 

kıshlı transfer RNA ' ya aktarılır. (6,9) 

Ri bozomlara gelmiş olan ~1a'berci RNA 1 lar protein sentezi 

için adeta bir lmlıfJ ,~i bi davranırlar. Bunların .lzerlerinde bulunan 

kodonlar aınino a.:;idleri taşıyan transfer HHA 1 ların antikedon a:lı 

verilen ve yine uç azotlu ba.:;dan olmuş kıoıınla.r-ı ile d.zel bir uygun

luk ;1alindedir. Başka bir deyimle transfer RNA 1 da bulunan antikod.on 9 

lıaberci RNA 'nın muayyen bir kodonuna telcabJ.l eder. Bu da ko don ve 

antikodonların kapsaiıkları guan:Ln.lerin sitozinlerle, adeninlerin 

ise urasillerle çift teşkil edebilme yetenegine dayanır. Transfer 

RNA • nın özel kı vrılış şekli, ize:C""inde bulunan anti ko i onlardan yal

nız oir tanesinin ~ıaberci RNA' daki kodonla karşılaçıp birleşmesine 

imkan verir.(9) 

Protein sentezi sırasında ribozom, peptid zincirine yeni 

bir amino asi d eklerunesi için, h.:'l bere i RNA boyunca bir ko don i ler

ler ve bu kodonla birleşıne yeteneji bulunan antikodonu taşıyan 

transfer RNA 1 nın taşıd:ı.dı amino asid protein sentezine katılma~a 

hazır duruma gelir. ( 26,51, 5 4) 
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Vak'alarımızla ilgili ge~cl klinik ve patolojik bilgiler: 

Ara9tırmaınızualci vak 'aların çogunlu.s'-urıun kronik il ti~1aoi 

prolifere dokulardan meydana geldi~i ~iliz önüne alındıJında, pro

liferasyonun rnekanizıaa.3ı..':nn lza 'una i htiyaç lsôrJ.le bilecc;~i lü.§ ü

nüle~ek, proliferasyonun oluşum~ ve biokimya3ı ~akkında JO~Gl bil

gi veriı1eyi uy.._;un bulduk. 

Herhan~i bir irklltici veya iltihabi etkcnin tesiriyle kan 

akımının; ir kil tmoye maruz ko.lan :üa!:ıın terııı:inal damarlarında do

la:;şımın .fl!'e ve poststatik yava;ıLıması ı :5..J.t:Lhaba uğrayan dokunun 

normalden fazla be slc~nme siyle çojalmasınn ve bu suretle il tiha bi 

granulasyon dokusunun tcşekkJ.llne se be biJre t vermekteilir. 

Dolaışımın yava.;;laHlası daha ziyade nJ.tritiv olarak me,yrlana 

gelirse yavaı~lama:ıra kar~ı hassas olan hücreler bu devreıle serodi-

apedesis neticesi daı:nardan Jı§arı çıkan plazmanın besleyici madde

leri ile fazla beslenerek ço~alabilirler. 

Hernatojan besi maddelerinden e·1vela ba~ dokusu ~ıuc~eleri 

fazla beslenme neticesinde prolifere olarak histaesit şeklini alır. 

Bu hal bilhassa pres ta tik devre uzun 3J.rdı.iju za:·:.::;ı.n :sörJ.lJ.r. :Daim 

sonra baJ dokusunun diGer :tJ.creleri ou beslenme7e karııı ceval:J ve

rerek prolifere olm~ya caşlarlar. (49) · 

Yaralanan dol-rulard::.ı.n meydana gelen ve terkipleri taınaınen 

tayin edi1Hıe::1iş bulunan protein ve uerivelerinin çoı;Salrna olayları 

~zerinde rolü vardır. (5·:34) 

İl tiha bi proç es ne Jcadar uzun devarn ederse yani pre ve 

post8tatik yavaşlama neticesi olan aşırı beslenr:ıe ne kadar uzun 

silre.cGe veya ou deveran bozuklutsu durumu ne kadar çok tekrarlanır

sa retikuluın ve endotclin bu reaksiyonlara iştiraki de o nisbette 

apaçık olarak meydana gelir. Bu takdirde genç bir bağ doku3u diye 

dü;iU.tıebilece~üniz granulasyon do.i:cusu ile vaskulo-endotelial doku

ların prolifenasyonu ön planda t?;elınek J.z,Jre b,JtJ.n reaksiyonLıra 

hakim olur. ( 43) 
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İr kil ti ci faJ~t:5r ol :ır .:ık ~1J.cı~elerin re ald i vi tc .sini boz,na,y:ı
cak kadar kronik ve ısrar edici e tki.ler devarn 0dcrse il ti~ıap umu-

ırıiyetle al tera tif safhaya intikal ctiaez ve bu tip ir kil tic i fa.k sor·
lerle çok vaakJ.lari:~e ve JGniş mikt:.ırda 11J.cre ço.;alınai3ı gjstsr~::rı 
bir ( ) granJ.lasyon dokusu ,neydana gol ir. ı 

Bu gibi reaksiyonlarda di.JşJ.k virJ.lanslı mikro or.:;::ıniziilala ... 

rın da rol oyna,nası çok muhtemeld.ir. ( 2 9 45) Bu tip reaksiyonlarıla 

iltihaai hakimiyet on planda gelir. 

Pyo:_;enik granuloıiıoralarıc~ iev hJ.creli epulisler çok vas.K0·

larize tipteki toşekkJ.llere en .;iL:;cl bir ııüsaldir. 

Hafif ve uzun t3lirr;n devaın.Lı t;J)ıri:~l.;r ise da~ıa ziyade hlicr-s 

proliferasyonu:1a ae bep oLnakta oo,t ve granJ.lasyon dokularında za·· 

rnanla fibroblastik bir ço0alınt.ı.ya .wllagen ı:ı:ıd:lonin artmasına yani 

fibröz dokunun gelişmesine SGiJO.fJ :ür:ıaktadır. (16) 

Fi brdz degiı;ıme r~ranlilasyc:1 dokusunun :1er ÇGt?idinde zauıanla 

ıneydana ;;ele oilir. Çok damarlı oa:ü t granüLısyon dokusundan i ti b:.:t.:on 

~Jiddetli vaskJ.loenJ.etelial reakJi~'on 1.akimiyetiyle meydana gelen 

PiYoGenik ve dev hUcreli tipler b.:'. le za:.1<:tnla ni 1.1ayet fi brôz de c; iç-· 

meye uJrarlar. (36,38) 

Ec;ter mekanik iri tas~lonla,r daha fazla h::ıfiflerse fi brdz de·-· 

Giı}rneıerden 3onra oir nedbele:,;ıne ·ie baJ]Lır ve doku hücrelerden fa·· 

kir lif·ten z Gnc:;in oir hale t?;eLir. Bu hal i:rileşı::ıcye do,~ru bir e,ği-· 
limdir. Fak~t iritasyon bafifleilli~ de olsa yine az çok devam ctti

~inden tam bir iyileşme meydana gelmez.(3,37) 

Organizmanın dokuları ;1cr:mngi bir sebeple zarara ugradı,~ı 

Vakit (travma, irkiltme, iltihap vs.:;ibi sebeplerle) zarar ,~drmüç 

clokul.:ır·lan mey:Jana :sol en şiı:ı.ik anti tclori tamarı1en tayin edilmemiş 
doku J.runlGri ve ~:>ilh.:.:ı..3sn protein bile:,;;ikleri zarar görmuş hücre· 

lerin 5Cl:igıne ;3i için lt.izuml u gıda mu teryc:ıli va.3ifc3ini görerek prc .. 

liferas~vonu stiımile ederler. Bu :~aro.r :;dren dokulardan meydana ge ... 

len protein derivelerinin mitozi3i stimJle etmesi için sülfidrii 

gruounu i~1tiva etmeleri gorekir. ( 4) 
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Bilindi~i Jzere nJkleoproteitlerin, gelişme ve bdlJnme, 

Yani mi to-tik faaliyetler için lüzumlu oldukları kabul edilmekte-· 

elir· ( 29) HJ.crede oksidaoyo~ı.u meydana getiren me ta bolizma olayla-·· 

r1 daJ.ıa ziyaue stiplazma iç inJ.e mi tokondriyumlarda llusule gelmek

tedir. 

Nukleuslurın vazifesi ise dc:ı.'m ziya:le oksidasyon olını.:ı.yıp 

~lticre reJenerasyonu ve çağalınasında etkisi olan protein teşekkU.
lu olaylarını idare etmektedir. (51) 

Bazik bir protein mole~U.lü ile nU.kleik asidin bileçi~i olan 

nükleoproteinler bil':ın.ssa vi.icut hJ.crcılerinin çelcirdeı;inde bulun

t.1akta<J.ır lur. ( 29) 

Hibont.ikleo;.::ıro·teinler ;ıucre protoplazmasında mikrozam ve 

Illi tolcondriywnlarlla bulundukları '-ıcılde dezoksiri bonıikleoııroteinler 

Yalnız ntikleusta· tnüurunalda olup protein sente/.Ji için lU.zumlu ol

iıi<.ı.ları bakımından b:.ı;y-J.me ve b-JL.iw-ııc ol:.ıy l.i.rında mJ.;iirn rol oynaınak

~adırlar.(32) Bunl~r protein molekU.lJntin yıkıl:aası ve yapılmasında 

etkili Jirler. Vücut 1.ı.:icrelerinin on•3ü1li proteinazı ise ka teıJsinler 

olup bu anziml;;r ;ok mu~1teıı1el olarak cunino asiellerden ~.ıticre pro

teinle~ini yaphlaktadır. 

Proteinazlur fosfat~zlarla birlikte nJkleoprotein metabo

lizmasını idare ed.erl~r. Yine bu anziırıle.cin t•3siri ile nilkloopro

teinlor .tJ--ı.rç;:.;.lanır ve !1J.kleik as id cıyrı..iır. Allcalilc fosfcı t'ızların 
aynı zam.a.ncta ba,g dokusu te ·_,•Jkk'Jld. J.~eri.nde ü:ıt.ih.im etlü.Ji vardır. 

Bundan bar}kl hücre ço~aı,nasın~a. ortamlca.d.i pH seviyf;Gi:.1üı 

do te s iri vardır. Noru.ıa·lda kan pH sı 7, 3 ci varında olup kronik 

il ti 
1
la_plarda il ti:1alJlı dokuda bu aeviye 6, 8 e kadar düşer ve asi

di tey e doğru gider, Bunun SG be bi ise kro;ük il ti:ıap es.nasındaki 
do.la:.şım ye torsizli:..i;inden dolayı karbo11 :üdrat metabollzma,sın~n 
bozulmc.t:3ı ne ti CGsinde laktik asi d in b:i.rikııwaüıden ileri ~elrrıekte
dir. ( 16) Asit ortamda iso .Jtatepsilorin tesiri artmakta(lır. ( 19) 
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------ -- -------

Bu saydıJı;.ııı z sc be ;ıl erden b:'l-'Şka fizkoşimik !}::ır tların muh-

. temel zarcır lar n~tice sin.Je Jo.ku _ser·ünliı~Lün de jişıncsi ( gev:şeme), 
dola~ıın yav::u;:laı.H3ı ve devaınlı vazoJ.ilat:.J.zyon ve dolayıcn ile hi

Peremiye DaJlı fazla oeslenme, lökosit ferınentlcrinin mitozisi kam

Çılayıcı tesiri hicreleri teşkil e~en bileşikler arasındaki denge

nin oozuljna.ıı :;i oi se beplBr proliferasyonu stiınüle eden yerel fa.k

tdrlur ara~ında zikr8Jilebilir. 

Anzir.üerin faaliyeti ile horınanlar arasında da bir ilgi 

ın evcuttur. 13o;ı.z:ı. surrenal korteks .11ormonların alkali k fosfataz 

aktivitesi yolu ile, l:x-tg dokusu teşekkülü Jzorine tesir cdebilece

~indcn buhsc.Jilıllilitir. K:d.:ı.nl<:i.rda puberte menstrüasyon, ~;ebolik 
ve 

menopozda, hormonal denge bozuklu~unJnn, gin~iva ~i)erplazile
ri 11 •usule Jclmektedir. (35, 36) 
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T~kr~kte, Es)osito, Sfssciotti (25) ve Woore, Gilligon (42); 

Mishiro, Kcrı· ıı·ıur~ı · ( 1) ,.. l ' t ""'. Koyoma 4 1 Periocloıı:ı..a ,1as alıklarda çe§i tl i 
u· 
..sız lezyonlarında tikrJk içeriain~le, :Fostick ve arkadaşları ( 27); 

Woldrin (55), .?alatt0üla (46), Raysk (48) ve arkadaşları .:ıuhtelif 
kroüıa tosrafik me totlc~rla sorbest ve böıJlı aı'lino asi d tay inlı:ıri 
Yapı::ııular ve ' L' ı ı , · · 1 -ı· E t ~ ou ;nevzuda Jn:Jın. ı a:?aıın ar .. {ay:.le tı:ıış GJ.~c.ır. •as one 

( 2l) ve Hess (30), illine ve yine 3ess ve Noidrin~ (31) dentindeki; 

Rron:ıan ~ Tur e s ky, Ca.mp be ll ve ark:ırJ.aşLı.rı ( 3 9) ile Bowden ( 17) ve 
Ton~,, ti h ~ c. , CJ.r~el1tor ( 52), insan li:;;lori i.·uurin:leki oalcteri plak-

lurında 0 l!'l.l·no f k t't t'f . ı .. = asidlerin kalitali· ve an ı a ı· tayın c~ını y~~-

Iıllsl" r l ,. c.c~. ır. 

Eu ınevzudaki çalı şm::üara Liın ve li1ori ( 40) epulL3li ha.:ıtalar 

~.L~erınde; Koi JU 'le Kauka ( 35), .~Iarnova ile ZaiJletal ( 3 3) ise il ti-
1 
.1aplı .1ı· , .. 

u. "? e tle.r i ~ze.rinle kiın;ı,n .. ::ı.sal ıne totlar kullanarak enz im araş-

tırmaları 
.Y::ı pwı >S'lu.r·lır. 

lJ70 de Saifer (48), beyin dokuaunJaki amino asid tayinini 
y~ 

u.p.;nş Yine a.ynı yıl ::J.~n{:; (ll), dü} eti ilti'mbı ile enzimler ara-

.3lnclak· ·ı· . . · ., · (1 ) ı ı ış.Kıyi a..rcıştırr,n:;;larJ.ır. 1971 do Bo.ng, Ciınasonı O diş 
ot· 

ı olut;;u li]i:i tinde total prote inlori :ıra:;: tırmışlar ı aynı yıl 
Sim_p--. 0 ( ) . ~ n 50 sı :;an .;in;;i vaaında ser0est r.:t1niı1o n. s id ile il,_sili ça-
lı ('1[1. ·ı 

~ ~ ar yapmı~tır. 

Norm.:ıl ve patolojik aJız dokularınJ.::ı.ki ;3ürbest amino asid
lerin k roına to.~rdfik olaruk incolonr:ıemi:} uu.iurun'L3ı veya hiç det::,ilse 
,'tetGri ,. .. b · ı· ı · ,~....ı.ııar ara,ştı 1"ıl"aaınış :J,üun.:ıo.3ı bisi u onern. ı lcont.ı:.!a <':l.raş-

tırrnayJ. 
Yapm:ı.ya teşvik etmiştir. 

Bu çalı :?ı.kırnı zda kronik il tihaplı aJı z ııastalıkla.rın::la ~ı.i.ic-

re iı>i · t'f ~ arııino asi d po ol' J.lı.de meycian.a ,_selen kalı ta ı- ve kantitatif 
d.e.ri,, · . 

~ "iır::ıleri ve nor,Iıcılden saprıı,.llar:ı.. i:ıcel0mok istedik. 
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Ö Z E L Ç A L I Ş M A L A R 

M a t e .r y e ı v e M e t o d : 

Bu çalışmada klinik tanınıları patalojik teşhisleri ile doğ-
ruıanııus lO ı· ltı· haplı · · 10 · f ·ı d n·· 1 

J gıngıva, perı erıc ev .ucre i reparatif 

granulom, lO iltihabi fibrdz hiperplazi vak'asından alınan biopsi 
ma tervelı' ı· le " kontrol grubu olarak 10 normal gingiva dokusu kulla-
nılınıştır. 

Materyolimizi teşkil eden normal ile patoloJik dokular Diş 

Hekimligi Faku.ltesi Ağız Hastalıkları, Diş-Çene Hastalıkları ve 
Cerrahı· "'· p · .. 

~ı, erıodontoloJı Kürsülerinden ve Vakıf Guraba fbstanesi 
Diş Servisinden sağlanmıştır. 

Iilateryelimiz aynı cins ve aynı miktarda anestezik solusyon 

kullanılarak lokal anestezi altında yapılan bir operasyon ile alın
mış ve iki kısnıa bölünerek bir kısmı histo-patolojik tahlil için 

Diş Hekiııüiği .E'akU.l tes i PatoloJi Kürsüsüne gön::lerilmi~, diğer kısmı 
steriı b' . o . 

ır şışeye konulup -20 de deepfrlze'de ekstre haline geti-
rilince ı·· • 

"e Kadar muhafaza edilmiştir. 

Çalışmalarımızın bir kısmı İst.Tıp Fakültesi Farmakoloji Kjr

Si.isu, diğer kısmı da İst.Ecz.F'akultesi F'a..t"makoloji Kürsüsü laboratu
Varlar d 

ın a tarafımızdan yapıl~ıştır. 

Normal ve patolojik ağız dokularındaki amino asidlerin kro
matogr f'k . 

a ı ıncelennıesi için materyalimiz dort gurup altında toplan-
rııı~:tır 

I. Gurup normal Gingiva (Kontrol gurubu) 

Klinik muayenecıe, açık pecıbe renkte olan, mine 
huctuct . 

unu Yarım veya bir milüııe tre kavrayan ve dış arasl boşlıı.klarını 
tamai.Ll. -ı 

ı~ e dolduran papilleri olan, sonda ile dokunuldugunda kanama
Yan 

saglıklı di9 etlerinden alınan parçalardır. 

II • Gurup İl tiha;llı Gingi valar (:Kronik Marginal Gingi vi ti s) 

Koyulaş~ı§ kır~ızımtırak veya morumsu bir renkte, 
hafif 

~iş, kolay zedelenen, sonda ile dokunulduğunda kanama istida
dı .. 

gosteren diş etlerinde gingi vektomi ,yapılarak alınan parçalardır. 
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III. Gurup Periferik Dev rl~creli Reparatif Gran~loma. 

Klinik muayene ·ile tanıları lwnmuş Ye sonra 

~üstopatolojik muayene ilc teşhisleri doğrulanınıış olan, ~~in;-;iva 

veya prosessus alveolaris Jzerinde gdr~lon, saplı veya ;~ôvdesiyle 

oturmuş 'uir durumda, farklı haciınlerde, ko~u kırmızı renkte, kR.

na.maya i s·t;ida tl ı oluşumlardan alınan parçalardır. 

IV. Gurup İltihabi Fibröz ~iperplaziler. 

Klinik ;ııuayen.e ilo tanıları konulmuş ve 

sonra l1istopa to lo jik muayene ile te ış hisleri dot,Srulan.ınış olan, to

tal ve parsiyel protezlerin muko-gin..si val ,1.udurlunua gJrtilcn, soluk 

,pembe renkte, degL}ik hacimlerdeki oluçuınlardan alı !:'lan parçalar:lır. 

A - Çalışmamısın yapıl:maaında .kullanılan kimyasal maddeler: 

a) Numunelerin hazırlanma.sında kullandıklarıınız: 

1- % 6 Perklorik asid (Dokuların serbest amino asid

lerinin ekstraksiyon ıne to lurıda kullanılını ştır). 

2- 0,1 N. HCl (Serbest amino asidlerin ciktar tayi

ninde kullanılını ç; tır) . 

3- 2 N. KOi-I (Serbest amino asid tayin metodunda 

perklorik asidin çöktJ.r\.ilıae .'3inde kullanılını çtır). 

b) Amino asid analizdr tampon eriyikleri: 

1- A3id ve nö. tral awino :ıs ldlerin miktar tayininde 

pH 3,25 0.01 lik Sodyum sitrat tamponu (NaOH 

330 gr, HCl 426 mıı, fenol 40 gr., sitrik asid 840 gr. ve sonhacim 

su lle 40 li treye taıııamlarunıştır). 

2- Asid ve nötral amino aJıdlerin miktar tayininde 

pH 4, 25 O, 02 ll!c Sodyuın sitrat tarnponu (si tr ik 

asid 840 ,~r., NaOH 330 gri, HCl 188 ml., fenol 40 gr. ve son hacim 

su ile 40 li tre ye tauıamlanmı9 ·tır). 

3- Baz ik amin o asidlerin ıiliktar tay ininde 

pa 5 1 28 .0,02 lik Sodyum sitrat tamponu (sitrik 

asi d 982 ~-sr., NaOH 5 76 gr., HCl 2 72 ml·, fenol 40 gr. ve son hacim 

su :i.le40 li treye taınaınlanınıştır). 
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4- Arnina asid stabilitesi için 

pH 2, 20 O, Ol lik Sodyum sitrat taırıponu (si trik asi d 

53 gr., NaOh 21 gr., HCl 40 ml., fenol 0,4 gr. ve son hacim su ile 

l li treye tamamlanını ş tır) . 

5- Ninhidrin eriyi~i (metil sellosolve 1,5 litre, ninhidrin 

40 gr·, ka lay klor ur C), 8 gr. , 4 w: sodyum asetat tamponu O, 5 li tre, 

son hacim su ile 2 li tre ye taınamlanınıştır). 

6- Ninhidrin eriyl!gi için 4 l'!I sodyum asetat tamponu (sodyum 

asetat trihidrat 5,440 Kg., glasiyel asetik asid 1 litre, son hacim 

su ile 40 litreye tamamlanmı:;ıtır). 

Eriyiklerin hazırlanırı:.isından sonra pH ları dlçuldü ve gere

kenlerin ayarlamaası yapılmı~tır. 

B - Çalışmamızda izleailen metod 

Normal ve patolojik dokuların serbest aınino asid miktarı

nın ta~tininde kullanılacak jrneklerin 11<:1zırlanınasında şu işlem sı
rası izlenırıi;ş"tir: 

1- Deepfrize
1
den alınan doku hassas terazide tartıldı. 

2- Doku uzerine her gramı için ·;0 6. lık perklorik asidden 
lO ml:. konuldu. 

3- lVIechanika precyzina hoıno{:senizer type de 14 000 rpm. de 
30 dakika sJ.reyle homojenize edildi ve bir .santri:ftij tüpüne alındı. 

4- Homojenizat (.h.omojenize edilen doku) 3 000 rpm de 15 
dakika santrifuje edildi. 

5- Süpernatant (homojenizatın ustünde kalan sıvı) bir 
beher-,·ı-lass 'a ı 2 N KOH" ı· le H 4 e '"' a ındı ve pH ıne tre kullanı larak P 
ayarlandı. 

6- pH ı ayarıanan supernatant deepfrize'e konuldu (-20°de) 
bir 

gece bırakıldı. BôylecG perklo.r-ik asidın potasyum perklerat 
olarak ... ·ı ç 0 erne si sa~lctndı . 

7- Supernatant deepfrize'den alındı, 40° de eritildi. bir 
san tr· r·· · 

ı UJ t~pQne konuldu. 
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~esim (5): Materyelimizi 
ol7mekte kullandığıı~ız 

nassas terazi 

Resim(~): Homojenizör 

8- Potasyum perklorat 3 000 rpm de 15 dakika santrifüj 

edilerek iyici \!dktürüldti. Likid kısıın cam bir balona aktarıldı. 

Resim (7) 
ayar . ~ 3000 ve 7500 devire 

lanabılen santrifüj. 
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pH ını dlçtugumuz pH metre 
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9- Süper na tant' ın li Ki d bdlJ.mU. 38° de ve 50 mm. Hg .. basıncı 

altında döner evaporatörde uçuruldu. Balonda kalan kuru bölüm 4 ml. 

0,1 N HCl de eritildi ve santrifüj tüpüne aktarıldı. 

10- 7500 rpm. de 45 dakika santrifUje edildikten sonra ber

rak supernatant alındı ve miktar tayini için kullanıldı. 

Resim (9): Süpernatantın likit kısmını 
uçurduğumuz d0ner evaporatôr. 

Amino asid miktar saptamaları Evans Electroselenium Limited 

(EEl) 106 Amino Acid Analyser'le, verilen prensip ve rnetodlara uy

gun şekilde yapıldı. 

Amino Acid Analyserleri iyon de~işirni kroınatografisini tat

bik ederek amino asidleri hidrolizattan ayırmaktadırlar. Krornatog

rafiden sonra her amino asid ayrılına sırasına göre ninhidrin reak

siyonuna ta bi olmaktadır. Aıiıino Acid Analyserleri, ta tb ik e·iilen 

protein hidrali~citındaki aminoasidlerin kromatografi, renk reaksi

yonu ve koloriınetri ile kurvlerinin çizirai işlemlerini kendisi ya

parak, neticeleri hassas ve do6ru olarak veren modern cihazıardır 

Bu ci haz wuhtelif komiJartrnanlarılan ibarettir· 

1- kromatografi 

2- Reaksiyon banyosu ve koloriınetre 
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3- Tampon, rejenerasyon ve ekilibrasyon sıvıları 
4- Pompalar, sıcak su banyosu ve toplama kabı 

5- Multipoint kaydedici 
6- Göstergeler ve otomatik kumanda kompartmanlarıdır. 
Ayrıca bir azot gazı bombası ilc haricen ba~lıdır~ 

Resim (ıo):Amino asid miktar tayinini 
yapmakta kuııandıJıınız otomatik amino 

asid anaıizôrü. 

A•ino asidler, herşeydan dnce kolon kromatografisine tabi 

tutulan bir protein hidrolizatından kontrollU bir ısıda ve uygun 

bir pH derecesi~• iyon degiştirici bir reçinede ayrılırlar. 
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Bunun kimyasal mekanizması şöyledir: Numune, içinde poli

sulfonik bir re9inenin Sodyum tuzu bulunan kolona tatbik edilince 

oışımı vukubulur. PolisJ.lfonlk reçine negatif yüklü sülfonik iyon dos-· . . . 

6 
u u sebebiyle bir katyon deJiştiricisidir. Amino asid mo-asid cYur b 

u de pozitif yuklti arnina gurubu sebebiyle iyonik bir kuvvetle lektil ·· 

re'· çıneye ba6lanır. Bu bir reverzibl reaksiyondur ve ekilibrasyon 

VUkubulur. Reçineden a~ağıya do~ru süzulen tampon solüsyonda amino 

asidler , oulundud;undan kolol'lUn ü.s t kı sınındaki ekili brasyon denge si 

bozuıur ve r~~~ı·,·ı.e, ı ·ı k· · d ı f 1 '-' ~ ~ bu dengeyi teınin 8' e bı me ıçın ana az a aıni-
no asidi serbest bırakır. Amino asidlorin bu kroınatografik ayrımı, 

-=>a bıleşıme, reçıne taı.1ecikler inin pordz i1acmine, kroma togra-kimya·~ 1 . . . . 

ı kolon · · d ı k''l" unun yarı çapına ve boyuna, amıno a.3ı' rno e u umin yükline, f' 

' ıyonik kuvııete, ayırıcı tamponun akış hızına ve operasyon P.ti ya · 

ısısına b -aglıdır. (26, 43) 

Bir pompa tarafından pompalanan tampon solusyanun basıncı 

ile k ·olandaki iyon de~iştirici reçineyi geçen arnina asidler, yine 

kontrollti bir hızda ayrı bir pompa tarafından basılan ninhidrin 

ayıra.c · · d b k ı ıle karşıla~pr. Heaksiyon oonyosuna {sı en u arı ;i ı ın, orada 

10° C de karakteristik mavi ınenekşe renJi vererek kolorimetreye 

ıseçe . r. Kolorımetredeki absorpsiyonun dereecsine göre geçen ışığın 
l;iiidd . . . lt' e c ını c ereyan haline getiren ·:Jir fotosel, mu ıpoint yazıcıyı 
etkiler · · dl · ve samilogari tmik oir ka[~ıda amınoa3ı 0rın ayrı ayrı kurv· 

lerin· · · 8 ) ın çızılmesini sa~lar. (26, 2 , 44 
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, Bulgular: 

· Normal gingiva dokusunun, kronik ağız lezyQ9u vak'alarımızı 

teşkil eden ı· ltı· lıaplı · · · f ·k d h" r l · r t · f gıngıva, perı erı ev uc e ı epara ı 

granüloru ve iltihabi fibröz hiperplazi vak'alarında patolojik do-

kuları'n "'e ,, t " · d 1'.. .. k 1 t 1 d o-roes amıno asi poo unun arşı aş :ı.rı ması sonucuna 

şu bulgular elde edilmiştir. 

1- Normal gingiva dokusu amino asid pool'ünde valin, tirozin, 

fenilal · ·t a·l · t' anın ve arginin ve histidin tesb:ı. e ı ememış ır. Buna kar-

Şılık tablo ll'in incelenmesinden açıkça görüleceği veçhile bu arni

no asidlerin hepsine hastalıklı dokularda önemli liiiktarlarda rast-

lanmıştır. 

2- Normal gingivada bulunmayan beş amino asid (valin, fenil

alanin, tirozin, arginin ve histidin) hastalık gruplarında doku 

serbest amino asid pool'ünde farklı oranlarda tesbit edilmiştir. 

3- Norhlal gingiva dokusunun serbest amino asid pool'ünde 

cinsiyete bağlı değişiklikler tesbit edilmiştir.(TablO 12) 

4- incelediğimiz kronik iltihaplı ağız hastalıklarında da 

normalde oldu
6

u gibi, cinsiyete bağlı olmak üzere, serbest amino 

asid pool'ünde değişiklikler mevcuttur. (Tablo 13, 14, 15) 

5- Normal gingiva dokusunun hücrelerinde amino asid pool

ünu teşkil eden ve tablo (5, 6, 7, 8, 9, 10) da ortalama değerle-
gosterrniş olduı::,;umuz 10 anıino asid, incelediğimiz hastalık gu-rini ·· 

ruplarınua genellikle normalden çok daha yuksek miktarlarda tesbit 

ış ır. Buna karşılık iltihabi fibröz hiperplazi de artma daha edilın· t· 

az bulurunuştur. Periferik dev hucreli reparatif granüloru vak'ala~ 
rında · ıse artma oranı iltihaplı gingiva ve'iltihabi fibröz hiper-

Plazi vak'alarının arasında yer almıştır. 
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6- Buna göre normal gingiva doku hücrelerinin amino asid 
Pooı.•u .1 1 

e incelediğimiz hastalık gruplarında tesbit ettiğimiz 
amıno asid pool'leri arasındaki ilişkilerin istatistik bakımdan 
al'llanıı. 1 1 0 

up olmadığı araştırılmış ve şu sonuçlar.elde edilmiştir: 
(Tablo 16, 17, 18) 

a) Aspartik asidde: 

İltihabi fibröz hiperplazide anlamlı bir farklılık yok
tur. Periferı·k dev 

hücreli reparatif granülemda anlarnil bir farklılık . 
' ıltihaplı gingivada ileri derecede anlamlı farklılık görul

II!ek:ted· 
ır. 

b) Treoninde: 

İltihabi fibröz hiperplazi ve Periferik Dev Rticreli Re
Paratif G 

ranUlamda anlamlı bir farklılık, İltihaplı gingivada ile
ri der 

ecede anlatülı bir farklılık bulunmuştur. En fazla artış il
tihapl . 1 gıngivada tesbit edilmiştir. 

c) Serinde: 

İl tiha bi t·i broz hiperplazi ve Periferik Dev Hücreli Re-
Paratir Granulonıda· 1 kt d. r· lt. ı 1 anlamlı bir farklılık görü ıne e ır. ı-1ap ı ging· 

ıvada ileri derecede anlamlı oir farklılık mevcuttur. En fazla 
artıc• ·ı 

~ ı tihaplı gingivada bulunmuştur. 
ç) Glutamik Asidde: 

Bütün vak'a guruplarında istatistik bakıından anlamlı bir 
i'arı:.ıılık 

tasbit edilmiştir. 
d) Prolinde: 

İltihabi Fibröz Hiperplazi ve Periferik Dev Hücreli Re
Paratif 

Granülemda anlamlı bir farklılık yoktur. İltihaplı gingi
. "'ada ile . 

rı derecede anlamlı bir farklılık tesbit edilmiştir. 
e) Glisinde: 

İltihabi 
Paratir 

Granuıoı:nda t· 

F'i br öz Hiperplazi ve Periferik Dev Hucreli Re

anlamlı bir farklılık, iltihaplı gingivada ista-
J.~tiı: Yônden 

anlarıılı bir farklılık ve artış g6rı.ilmektedir. 

i') Alaninde: 

İl tiha bi .Pi bröz Hiperplazide anlamlı bi.r farklılık ve artı, 

ş, Periferik Dev Hücreli Reparatif Granulomda anlamlı bir farkl:ı..ılk .. 
:f &orüluıektedir. İl tihapJı gingi vada ileri derecede anlamlı bir 
arkı:ı.lık 

ve en fazla artış tesbit edilmiştir. 
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g) Valinde; 

Bütün vak'a guruplarında istatistik bakımdan ileri dere

cede anlamlılık görülmektedir. 

h) İsolösinde: 

İltihabi fibröz hiperplazide anlamlı bir farkl~ll.ğa kar

şılık Periferik Dev Jfücroli Roparatif Granülemda anlamlı bir fark

lılık yoktur. İltihaplı Gingivada ileri derecede anlamlı farklılık 
ve artış tesbit edilmiştir. 

ı) Lösinde: 

İltihabi fibröz hiperplazi ve İltihaplı gingivada ileri 

derecede anlamlı farklılık mevcuttur. Periferik Dev Hucreli Repa

ratif Granülomda istatistik yönden anlamlı bir farklılık yoktur. 

j) Tirozinde: 

Blitı.ın vak'a guruplarında ileri derecede al'llamlı bir fark

lılık mevcuttur. En fazla artış İltihabi fibröz hiperplazide tes
bit edilmiştir. 

k) Fenilalaninde: 

. Her üç hastal1kli doku gurubunda da yüksek bulunmuştur. 

Istatistik bakımdan ileri derecede anlamlılık görülm~kt~dir. En 

fa~ıa artma Periferik dev hücreli reparatif granülemda tesbit edil
miştir. 

l} Lizinde: 

İltihabi fibröz hiperplazi ve Periferik dev hücrcli re

Pa.ratif granulomda anlamlı farklılık, İltihapll gizıgivçı.da. ileri 
derec d. 

e e anlamlı bir farklılık ve artış mevcuttur. 

m) Histidindc: 

V ak' a guruplarının hepsinde anlamll. bir farldl.ll.k ve 
, artış görUlwektedir. 

n) Argininde: 

Vak•a guruplarının hepsinde istatistik yonden ileri de-
recede, . ·ı~ d. h. ı· anlamlı bir farklılık bulunmuştur. PerifGrıl\, ev u.cre ı 

reparatif granUlomda ve iltihaplı gingivada ileri artış görulmek
ted:t.r. 
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7) Dokularda bulunan serbest amonyak miktarı normal vak'a

larda, lllistalık guruplarında incelenmiç ve hastalık guruplarının 
h&psinde normale nazaran azalma müşa.hade edilmiştir. 

Dulgularımız çeşitli şekillerde düzenlenmiş, ayrı ayrı tab--

lolar ve grafikler halinde de takdim edilmiştir. 

8) Ayrıca hastalıklı doku guruplarının da bulunan aerbest 

amino asid değerleri bakımından kendi aralarında gösterdikleri 

f'arklılık istatistik yönden incelenmiş ve n&ticcler tablo (19, 20f 
21 ) de gösterilmiştir. 
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T a r t ı ş m a .~ e S o n u ç : 

Bulgular bölilinünde kısaca tesbit ettiğimiz hususlardan 

normalde gingiva dokusunda bulumaayan beş arnine asidin (valin,fe

nilalanin, tirozin, histidin ve arginin) kronik iltihaplı ağız 

hastalıklarında önemli miktarlarda bulunuşu çal1.şnı~mızın en önemli 

sonuçlarından biri sayılabilir. 

Tezimizin giriş kısmında çalı9ı.aamızın gayesini açıklarken 

de belirttiğimiz gibi, ağzın normal ve patolojik dokularında ser

best amino asid tayininin bugüne kadar yapılmamış bulunması tar

tı9mamızın kendi bulgularımıza göre yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

Gerçekten, Esposito (25), Moore (42), Koyoma (41) normal 

şahıslarda tükr\ikte amino asid aramışlar; Foatick ve arkadaşları 

ise (27) periodontal hastalıkları ile çeşitli ağız lezyonlarında 

tükrük içerisindeki amino asidleri kromatografik olarak incelemiş

lerdir. 

Hess (30) minede; Hess ve Neidring (31) dentinde, Carpenter 

(52) ve arkadaşları ise bakteri plağı üzerinde serbest ve bağlı arni

no asid araştırması yapmışlardır. 

1970 de Saifer (48) in normal beyin dokusu üzerinde yapmış 

olduğu çalışma yumuşak dokuda olduğu için metod bakımından benzer, 

fakat farklı yapıda bir dokuda çalışıldıbı için ise değişik değer

ler göstermektedir. 

Amino asidler proteinlerin yapı taşları olduğuna, hücre ve 

doku proteinleri hücrenin serbest amino asid pool'ünden sağlanan 

serbest amino asidlerden sentez adildiğine göre, normalde bulunmayan 

bu beş amino asidin kronik vak'alarda gozillbnesi normal gingiva doku 

proteinleri ile kronik il tiiıap.lı Jıa.staııklardaki gingiva proteinle

rinin yapısal farklar gösterebileoeği sonucunu düşündürmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz kronik ağız hastalıklarının (iltihaplı gin

giva, periferik dev hücreli reparatif granülom, iltihabi fibröz hi

perplazi) gingiva dokusunun serbest arnina asid pool'ünü bileşim ba

kımından de~iştirdi~i açıkça gör~lmektedir. 
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A~rıca normalde mevcut serbest amino asidlerin ortalama 

miktarlarında da, bu hastalıklarda normalden sapmalar tesbit edil

miştir. (Tablo ll)• Genellikle artma şeklinde belirlenen bu sapma

larıa ilgili bilgiler, bulgular bölümünde geniş olarak arzedilmiştir. 

Normal gingiva dokusunda hücrelerin serbest amino asid pool

Unde cinsiyet faktörüne bağlı olmak üzere kantitatif farklar tesbit 

etme.11ıiz ii tera türde Sİl'ılPSON'un erkek ve dişi fareler arasında bul

muş Olduğu ve bu bulgunun diğer memelilere de teşmil edilebileceği 
fikrini savunduğu amino asid miktarları arasındaki farkı doğrulayı
cı mahiyette bulunmuştur •.. Bu suretle bu çalışmamızda Sİ1\1PSON'un bu 

bulgusunun insanlar için de geçerli olduğunu tesbit ettik. (50) 

Protein sentezi üzerine çeşitli hormonların etkisi"~lduğu 

ŞÜphesizdir. (54) Testosteron'un protein sentezi üzerine etki et

tigi ve bu sentezi arttırdığı ötedenberi bilinmektedir. Protein 

sentezind.eki artmanın hücrenin serbest amino asid pool'ünü azalta

ca~ı da malumdur. şu halde erkeklerde testosteron'un protein sen

tezini uyarmak yoluyla amino asid pool'ünü azalttığı düşünülebilir. 
Gerçekten gerek normal vak'alarda ve gerekse hastalık guruplarında 
serbest amino asid pool'ü kadınlara oranla erkeklerde daha düşük 
bulunmuştur. (9) 

Kronik iltihabi dokular (iltihaplı gingiva, periferik dev 

hücreli reparatif granülom) ile iltihabi fibröz hiperplazi vak'a

larl. arasındaki anıino asi d po ol' üni.in farklı durumu fibröz doku i .ile 

iltihaplı doku arasındaki münasebet açısından bir anlam taşımakta 
~e belkide bu iki gurubun proteinlBrinin bileşimi arasındaki kan

titatif bir farktan ileri gelse gerekir. 

Araştırmamız esnasında tesbit ettibimiz dokuda bulunan ser

best amonyağın dezaminas3on ve transaminasyon olaylarının hastalık 
etkenleri ile değişime uğramasından ortaya çıktığı düçüncesini uyar
maktadır. 
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! -

Ö z e t 

1- Bu çalışmada 10 nor.wal gingiva, lO iltihaplı gingiva, 

lO periferik dev hücreli reparatif granülorn~ lO iltihabi fibröz 

hiperplazili vak'alardan alınan biopsi materyallerinde Evans Elec

troselenium Limited (EEL) 106 Anıina Acid Analyser cihaz:"l. kullanı

larak dokuların serbest amina asid pool'ü kalitatif ve kantitatif 

bakımdan inceleruniştir. 

2- Normal gingiva dokusunun serbest amino asid pool'ünde 

arnina asi d türünün lO olarak (as partilc asi d, treonin, serin, glu

tamik asid 1 prolin, glisin, alanin, isolösin, lösin, lizin) tesbit 

edilmesine kar~ılık hastalık guruplarında bunlara ilaveten 5 amino 

asid (valin, trazin, fenilalanin 1 histidin, arginin) daha tesbit 

edilmiştir. 

3- Normal vak'alarda muhtemelen testosteron'un protein 

sentezini uyarmasına bagıı olarak tesbit edilen erk&klerde amino 

asid pool'ünun kadınlara oranla düşük bulunu~u hastalık gurupla

rında da mU§ahade edilmi§tir. 

4- İstatistik bulgul2.ra gdre normal gingiva;>·a nazaran hasta

lıklı dokulardaki serbest amino asid miktar artışlarl. şu.sırayı ta

kip etmiştir : 

En :fazla artış iltilıapll gingivada tesbit edilmi~tir. İlti

habi fibröz hiperplazilerde artma daha az,. hatta nor.r.ılal gingiva~ra 

yakın bulUnL1U~tur. Periferik dev hücreli rep~wattt granülom vak'a

larında artma oranı iltihaplı gingiva ve iltihabi fibröz hiperplazi 

vakaları arasında yer almlştır. 
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