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Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan 2-hidroksisinamik asit % 0,1 dimetilsülfoksit 
(DMSO) içerisinde çözülmüştür. Çalışmada ağırlıkları 200-250 gram olan 12 haftalık erkek Wistar 
Albino sıçanlar kullanılmıştır. 2-hidroksisinamik asit sıçanlara birbirini takip eden 10 gün boyunca 
30 mg/kg olacak şekilde intraperitonel olarak enjekte edilmiştir. Protein miktarları tespit edildikten 
sonra, Etoksirezorofin O-demetilaz (EROD), Pentoksirezerofin O-demetilaz (PROD), Aromataz, 
Benziloksirezerofin O-demetilaz (BROD), Kafein N-demetilaz (CN3D), Eritromisin N-demetilaz 
(ERND), Metoksirezerofin O-demetilaz (MROD), Aminopiren N-demetilaz (APND) aktiviteleri 
ölçülmüştür. mRNA ekspresyon düzeylerini belirlemek için SYBR-Green boyası kullanılarak 
Gerçek Zamanlı PCR yapıldı. Protein düzeyinde ekspresyonu belirlemek için Western Blot analizi 

gerçekleştirildi.

Bulgular: Sonuçlarımızda mikrozomal EROD, MROD ve CN3D aktivitesinde anlamlı bir azalış 
gözlenirken, Aromataz, PROD, BROD, ERND ve APND aktivitesinde değişiklik gözlenmemiştir. 
EROD aktivitesi %31 azalış gösterirken, MROD ve C3ND aktivitesi % 15 azalış göstermiştir. 

mRNA ve protein ekspresyon düzeylerinde aktiviteler ile paralellik gözlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu sonuçlara göre 2-hidroksisinamik asidin ksenobiyotik aktivasyon/
detoksifikasyon yolaklarında rol alan enzimleri etkilediği ve anti-kanserojenik etkisinin 
kanserojenlerin metabolik aktivasyonunu engelleyerek gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca ilaç-
diyet etkileşiminin görülmememsi nedeniyle bu etken maddeyi içeren gıdaların rahatlıkla 
tüketilebileceğini de söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Faz I, 2-hidroksisinamik, Ksenobiyotik 

Teşekkür: Bu çalışma TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 111T011). 
Çalışmanın etik onayı Pamukkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulundan alınmıştır. 
(PAUHADEK-2009-007)
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Amaç: Keneler zorunlu kan emen dış parazitlerden olup birçok hastalık etkeninin hayvan ve insanlara 
bulaşında önemli rol oynarlar. Tükrük bezleri parazitin osmatik ve iyonik düzeninde hayati bir 
önem taşımakla birlikte hem konağın lokal immün sistemini baskılayıcı çeşitli immünomodülatör 
moleküller salgılamakta hem de salgısıyla patojenlerin konağa geçisini sağlamaktadır. Yağ 
asitlerinin (YA) Artropodlar tarafından temel enerji kaynağı olarak kullanması nedeniyle kan emen 
artropodlar için metabolik öneme sahiptir. Dolayısyla, kene yağ asitleriyle kenelerin konak tercihi 
ve vektör potansiyelleri arasında bir ilişki olması muhtemeldir. Bazı sert kene türlerindeki lipidler 
hakkında bilgi bulunmasına rağmen Dermacentor marginatus’un lipidleri hakkında yeterli bilgiye 
rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada Dermacentor marginatus kene türünün ergin dişi ve 
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erkek bireylerinin tükrük bezi yağ asitlerinin belirlenerek karşılaştırılması hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Ergin Dişi ve erkek Dermacentor marginatus keneleri Tokat ilinden 
toplanmış ve tükrük bezleri vücut parçalarından ayrıştırılmıştır. Kene tükrük bezlerindeki total 
lipid ekstreleri Bligh & Dyer prosedürü uygulanarak elde edildi Total lipid ekstrelerinden YA metil 
esterlerinin izolasyonu ise direkt transesterifikasyon yöntemi ile elde edilmiş ve 0,45 mikronluk 

şırınga yardımıyla filtreden süzüldükten sonra gaz kromatografisi yöntemiyle ayrıştırılmıştır. 

Bulgular: Gaz kromatografisi sonuçlarına göre myristik asid (14:0), palmitik asid (16:0), stearik 
asid(18:0), oleik asid (18:1), linoleik asid (18:2) ve elaidik asid (18:1 trans) ve palmitoleik 
asid(16:1) belirlenmiştir. Dişi kene tükrük bezlerinde elaidik asid ve linoleik aside rastlanmazken, 
erkek kene tükrük bezlerinde myristik asid, palmitoleik asid, oleik aside rastlanmamıştır. Palmitik 
ve stearik asid dişi ve erkek tükrük bezlerinde en fazla miktarda belirlenmiştir. Dişi kene tükrük 
bezlerinde palmitik asid %21,76 oranında bulunmuşken, erkek kene tükrük bezlerinde palmitik 
asid %7,66 oranında belirlenmiştir. Stearik asid dişi tükrük bezlerinde %9,12 oranında iken, erkek 
tükrük bezlerinde %6,22 oranında belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan çalışma sonuçlarına göre, dişi ve erkek Dermacentor marginatus sert 
kene türünün tükrük bezlerinin major yağ asitleri de palmitik ve stearik asid olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca aynı türün dişi ve erkek bireylerinin tükrük bezlerindeki yağ asitlerinde ve oranlarında 
da farklılıklar belirlenmiştir. Bu türün tükrük bezlerindeki yağ asitlerindeki farklılık türe özgü 
beslenme gibi çeşitli fizyolojik aktivitelerden veya bunların taşıdığı mikroorganizmalardan 
kaynaklanmış olabileceği sanılmaktadır. Dermacentor marginatus sert kene türünün erkek ve dişi 
bireylerinin tükrük bezlerindeki yağ asidi profillerindeki bu farklılığın bakterilerle olan ilişkisinin 
daha iyi anlaşılabilmesi için daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: doğmuş yağlar, kene, omega-6, parazit, tükrük sıvısı
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Amaç: Turanecio taraxacifolius var. discoideus (Matthews) Hamzaoğlu’dan elde edilen metanollü 
ekstrelerin toplam fenolik madde miktarı, antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kurutulmuş ve öğütülmüş bitki Soxhlet ekstraksiyon cihazında metanol ile 
ekstrakte edilmiştir. Elde edilen metanollü ekstredeki fenolik madde miktarı Folin- Ciocalteu 
kolorimetrik yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Antioksidan aktivitenin belirlenmesi için 
fosfomolibdenyum ve DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) yöntemleri kullanılmıştır. Ekstrelerin 
antimikrobiyal aktivitesi, 13 bakteri ve 2 adet maya olmak üzere toplam 15 mikroorganizmaya 
karşı agar difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 


