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Gereçler ve Yöntemler: Heracleum pastinacifolium subsp. incanum toplam fenol içeriği tayini 
Folin Ciocalteu metodu kullanılarak yapılmıştır. Yöntem, suda ve organik çözücülerde çözünmüş 
olan fenolik bileşiklerin folin reaktifleri ile alkali ortamda renkli kompleks oluşturması esasına 
dayanır. Oluşan mor–menekşe renkli kompleks 760 nm’de maksimum absorbans oluşturur (Slinkart 
ve Singleton, 1977). Antibakteriyel aktivite testleri Berghe ve Vlietinck tarafından açıklanan 
metoda göre yapılmıştır. Bitki ekstrerinden 25 mg/ml konsantrosyonda hazırlanarak her diske 40 µl 
enjekte edilmiştir. Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi ekstrakt emdirilmiş disklerin etrafındaki 
zonların ölçülmesi ile sağlanmıştır.. (Berghe VA. ve Vlietinck AJ. 1991, Eloff JN.1998).

Bulgular: Metanol:diklormetan (1:1) ekstresindeki toplam fenol içeriği, Folin Ciocalteu reaktifi 
kullanılarak spektrofotometrik olarak tayin edildi. Bunun için; öncelikle ekstraktlar ve standart (gallik 
asit) 1mg/ml konsantrasyonunda çözeltiler hazırlandı. Ekstrelerle tek konsantrasyonda, standartla 6 
farklı konsantrasyonda (0,0125-0,025-0,05-0,1-0,2-0,4 mg/mL) çalışıldı. 0,5 mL’lik her bir ekstre/
standart çözeltisine sırasıyla; ticari olarak satın alınmış Folin-Ciocaltaeu reaktifinin solusyonundan 
0,5 mL ilave edildi ve 5 dakika boyunca vortekslendi. Karışıma 0,5 mL Na

2
CO

3
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1 dakika tekrar vortekslendi. Son olarak 3,5 mL saf su eklenerek 25 °C’de 90 dakika inkübasyona 
bırakıldı Her bir ekstre konsantrasyonu için üç paralel ve standart konsantrasyonu için ise iki paralel 
çalışıldı. Süre sonunda 760 nm’de absorbanslar spektrofotometrede okundu. Hesaplamalarda iki 
paralelin ortalaması alınarak kör değerleri bu ortalamadan çıkarıldı, elde edilen verilerle grafik 
çizildi Toplam fenolik madde miktarı mg ekstre başına mg GAE olarak ifade edildi. Antibakteriyel 
aktivite testleri için kullanılan mikroorganizmaların bir gecelik kültür süspansiyonundan 200µl 
(yaklaşık olarak Mc Farland 0,5 eşitliğine göre 1x106 koloni içerir) Mueller Hinton agar yayılır. 
Ondan sonra 3 mm kalınlık ve, 6 mm çapa sahip disklere 0,22 µm nylon filtreden süzülüp steril bir 
ortamda tutulan her bir ekstrakttan emdirilmiştir. Streptomisin referans antimikrobiyal ajan olarak 
kullanılmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Heracleum pastinacifolium subsp. incanum bitkisinin metanol:diklormetan 
(1:1) ekstresindeki 0,067 mg GAE /mg kuru ekstrakt olarak bulundu. Antibakteriyel aktivite testi 
ise S.aureus L.monocytogenes S.enterica, B.subtilis, K.pneumoniae ve E.coli bakterilerine göre 
yapılmış olup en yüksek antibakteriyel aktivite S.aureus bakterisinde gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Heracleum pastinacifolium, Antibakteriyel, Bingöl, Toplam fenol.

Teşekkür: Bu çalışma BÜBAP projesi ve TUBİTAK-111T560 nolu proje ile desteklenme
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Objectives: Even though the silk glands of the holometabolous Galleria mellonella (Lepidoptera) 
are very active at larval stage, they break down during pupal stage. Silk glands make a good model 
system for aging mechanism. Some evidence shows that carbohydrate molecules play a role in 
apoptotic events. This study aims to show the morphological characters and the changing of sialic 
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acid (Sia) types during the development stages of silk glands, how aging relates to the distribution 
of two types of Sia, depend on glycosidic linkage and the connection between structural changes 
and apoptosis-related histolysis during the metamorphosis of silk glands. 

Material and Methods: To determine the Sia presence on the salivary glands of G.mellonella, 
FITC (Fluorescein isothiocyanate)-labelled LPA (Limulus polyphemus agglutinin) lectins, which 
bind to all Sia types, MAA (Maackia amurensis agglutinin) and SNA (Sambucus nigra agglutinin) 
lectins, which respectively recognize Neu5Acα2,3Galβ1,4GlcNAc and Neu5Acα2,6Gal/GalNAc 
chains, were used. In order to detect apoptosis, nuclei of silk glands were dyed with Hoechst 
(33342). Silk glands were fixed with Karnovsky solution and embedded in Epon 812 resin for 
transmission electron microscopy. 

Results: FITC-labeled LPA lectin in silk gland was recorded at high densities at all stages, except in 
the pupal stage where it showed a weak density. MAA showed intense fluorescence in contrast with 
SNA which showed weak staining at all stages. The silk gland of G. mellonella undergoes histolysis 
as programmed cell death occurs during pupal metamorphosis. Ultrastructure results support light 
microscopy findings. The amount of apoptotic cells showed an increase from larval to prepupal and 
a decrease from prepupal to pupal stage. 

Conclusions: Sia’s are one of the key regulators of cellular interactions during the development of 
many organisms. The changes of Sia types that depend on its glycosidic linkages show that Sia’s 
play a role in the regulation of apoptosis mechanism.
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Amaç: Glikokonjugatların yapısında yer alan glikan motifleri; hücre-hücre, hücre-ekstrasellüler 
matriks etkileşimi, konak-patojen etkileşimi, sinyal iletimi, hücre göçü ve farklılaşma gibi pek 
çok temel olayda rol oynarlar. Bu rollerin gerçekleştirilmesinde özellikle uç molekül olan sialik 
asit (Sia), bu gün bilinen 65 tipi ile özel bir öneme sahiptir. Çalışmanın amacı; gelişen Balb/c 
fare omuriliğinde, Sia bağ özelliklerini lektin blotting ile, tiplerini ve olası değişikliklerini ise 
Kapiller Sıvı Kromatografi-Elektro Sprey İyonizasyon/Kütle Spektroskopisi (CapLC-ESI-MS/MS) 
sistemiyle belirlemektir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali, Balb/c türü farelerin 12. ve 16. günlerdeki 
embriyolarında gelişen omurilik yapılarıdır*. Sia ve bağ tiplerinin lektin blotting ile belirlenmesi 
için; homojenize edilen nöral borular SDS-PAGE jelde yürütüldü, poliviniliden diflorid (PVDF) 
membranlara transfer edildi. Bloklamanın ardından membranlar HRP işaretli, tüm Sia’larla bağ 
oluşturan LPA lektini ve farklı bağ tiplerini tanıyan MAA (α2,3Gal bağ tipine özgün) ve SNA 
(α2,6Gal/GalNAc bağ tipine özgün) lektinlerle muamele edildi. HRP’ye bağlanan diaminobenzidin 
(DAB) ile membran üzerindeki proteinlere bağlı şekerler görünür hale getirildi ve görüntüleme 


