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Teşekkür: Bu çalışma TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 111T011).
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Sarı Civanperçeminin (Achillea biebersteinii)
Uçucu Yağ Kompozisyonu

Serap Şahin, Saadet Demirörs Saygıdeğer, Menderes Çenet
Gaziantep Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şehitkamil, Gaziantep, 

obligat@hotmail.com

Amaç: Achillea biebersteinii Afan. bitkisinin Tükçe adı ‘Sarı Civanperçemi’dir. Bu takson 
Türkiye’ye özgü olup, Anadolu’nun bir çok yerinde yayılış göstermektedir. Bu bitkilerin kendilerine 
özgü uçucu yağlarının olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak bu uçucu yağların alt bileşenlerinin 
tanımlanması ve literatüre bildirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle Gaziantep yöresinden 
toplanan A. biebersteinii’nin uçucu yağının bileşenlerinin tespiti amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Gaziantep bölgesinden toplanan Achillea taksonuna ait bitki kısımları 
gölge ve havadar bir ortamda kurutulmuş ve çeşitli kaynaklardan yararlanılarak teşhisi yapılmıştır. 
Uçucu yağ su buharı ditilasyonu yöntemiyle elde edilmiştir. Uçucu yağın kompozisyonu ise GC – 
MS analizi sonucunda belirlenmiştir.

Bulgular: A. biebersteinii’den elde edilen uçucu yağ clevenger cihazında özütlenmiş ve yağ 
bileşenlerinin tespiti için GC-MS cihazında analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda uçucu yağın 
ana bileşeninin oksijenli monoterpenler bakımından baskın bir yüzdeye (% 44.11) sahip olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca uçucu yağın ana bileşenleri sırasıyla 1-8 cineol (% 14.78), borneol (% 10.08), 
camphor (% 9.11) ve piperiton (% 8.71) olarak belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan GC-MS analizleri sonucunda A. biebersteinii’nin uçucu yağına ait 60 
bileşik tespit edilmiştir. Bu sonuçların literatürdeki doğal bileşiklerin bulunduğu yerdeki eksikliği 
kapatacağı ve biyoaktivite çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Achillea, Sarı Civanperçemi, Uçucu yağ, Gaziantep, GC-MS

PA–055

Çeşitli Liken Türlerinde Analitik (CapLC-ESI-MS/MS) 
Yöntemlerle Sialik Asit (Neu5Ac) Belirlenmesi

Umut Şahar, Didem Erkan, Remziye Deveci
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, remziye.deveci@ege.edu.tr

Amaç: Glikokonjugatların yapısındaki glikan zincirlerinin uç şeker molekülü genellikle sialik asittir 
(Sia). Bu nedenle glikokonjugatların rolleri doğrudan Sia tarafından kontrol edilir, yönlendirilir. 
Virüsten insana kadar hemen tüm canlılarda yayılış gösteren Sia’nın bitkilerde bulunduğuna 


