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Anahtar Kelimeler: o-kumarik asit, Sitokrom P450 izozimleri, fitokimyasal-ilaç etkileşimleri, 

Teşekkür: Bu çalışma TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 111T011).

PA–054

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 
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ilişkin son bilgiler halen tartışmalıdır. Likenlerde ise böyle bir bildirim bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada, Parmeliaceae familyasından beş tür (Hypogymnia tubulosa, Hypogymnia physodes, 
Parmelia sulcata, Pleurosticta acetabulum, Cetraria aculata) ve Peltigeraceae familyasından bir 
tür (Peltigera membranaceae) olmak üzere toplam altı liken türünde Sia’nın nitel ve nicel olarak 
belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal, Eskişehir-Bozdağ çevresinden toplanan altı liken türüdür. Örnekler 
havanda sıvı azot içerisinde mekanik olarak parçalanmıştır. Tüplere aktarılan örneklere 2M asetik 
asit ilave edilerek 80°C etüvde 3 saat inkübe edilmiş ve Sia’nın serbest kalması sağlanmıştır. Çözelti 
1500 rpm de santrifüj edilerek süpernatant Sia analizi için kullanılmıştır. Serbest kalan Sia, DMB 
(4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine Dihydrochloride) fluoresan ajanı ile türevlendirilmiştir. 
Örnek hazırlamada dördüncü basamakta C18 SPE sistemiyle analit matriks girişimlerinden 
uzaklaştırılmış azot altında uçurulup kurutulduktan sonra yeniden çözgen ilave edilip Agilent 1200 
Capillary HPLC sistemi ve Bruker HCT Ultra iyon trap kütle spektrometri sistemine enjekte edilmiştir.

Bulgular: Neu5Ac için pozitif modda proton eklenmiş m/z değeri 426 olup parçalanma iyonu olan m/z 
408 ile MRM kromatogramı oluşturulmuştur. Doğrulama amacıyla MS3 parçalanma iyonları olan m/z 
313, 295, 283 iyonları da gözlenmiştir. Standart Neu5Gc ve Neu5Ac için alıkonma zamanı sırasıyla 
6.5 ve 9.7 dakikadadır. Çalışılan liken türlerinde Neu5Ac için aynı alıkonma zamanında aynı iyonlar 
bulunmuştur fakat Neu5Gc ve diğer Sia çeşitleri gözlenmemiştir. Liken türlerinde belirlenen Sia 
miktarları ng/mg cinsinden hesaplanmış ve mg başına bulunan Sia miktarları sırasıyla Hypogymnia 
tubulosa’da 1,36 ng, Pleurosticta acetabulum’da 0,30 ng, Hypogymnia physodes’te 0,25 ng, Parmelia 
sulcata’da 0,19 ng, Peltigera membranaceae’da 0,09 ng ve Cetraria aculata’da 0,06 ng olarak 
hesaplanmıştır. Analiz metodunun Neu5Ac için tespit limiti (LOD) 0,02 ng/mg olarak hesaplanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma, sıvı kromatografi ve kütle spetrometrisi ile incelenen liken 
türlerinde Sialik asit (Neu5Ac) bulunduğunu tartışmasız olarak kanıtlamaktadır. Likenlerde bu 
konudaki ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Liken, Sialik asit, LC-MS/MS

Teşekkür: Liken türlerinin tayinini yapan Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ayşen Türk’e teşekkür ederiz.

PA–056

Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae)
Bitkisine Ait Farklı Çözücü Ekstrelerinin Serbest Radikal Giderme 

Aktivitesinin Araştırılması

İbrahim H.Geçibeslera, İbrahim Demirtaşb, Alpaslan Koçakc, Fatma Cafc, Bülent Kayac,
aBingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Bingöl, igecibesler@bingol.edu.tr

bÇankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Çankırı
cBingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Bingöl

Amaç: Bingöl iline endemik olan Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) bitkisinin 
farklı çözücü sistemleri ile ekstraksiyonu sonucu elde edilen ekstrelerin DPPH giderme aktivitesini 
belirlemektir.


