
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

396

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 
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cihazı ile görüntülendi. CapLC-ESI-MS/MS için; Sia tiplerini belirleme işlemleri üç aşamalı olarak 
gerçekleştirildi: 1. Örneklerinin sistem için hazırlanması; 2. Sistem optimizasyon çalışmaları; 3. 
Deney materyallerine ilişkin kromatografik ve spektroskopik verilerin elde edilmesi ve literatür 
bilgisiyle karşılaştırılması.

Bulgular: Bu çalışmada, omurilik gelişmesindeki Sia değişiklikleri belirlendi. Tüm Sia’larla bağ 
yapan LPA lektin ile Sia içeren glikoproteinler lektin blotting ile belirlendi. MAA ve SNA lektin 
uygulamasıyla, Sia’nın alttaki şekerle yaptığı bağ tipinin daha çok α-2,3 bağı olduğu, α-2,6 bağının 
ise daha az oranda olduğu belirlendi. CapLC-ESI-MS/MS ile gelişen omurilikte toplam yedi tip 
Sia belirlendi. Bunların beşi E12’de, yedisi E16’da ve altısı yetişkinde bulundu. En bol bulunan 
Sia tipi Neu5Ac ve ardından Neu5Gc oldu. Temel Sia tiplerine oranla oldukça düşük düzeyde 
saptanan diğer beş tip Sia (Neu5Gc9Ac, Neu5,7Ac

2
, Neu5,8Ac

2
, Neu5,9Ac

2
 ve Neu5,7,9Ac

3
) 

içinde Neu5,9Ac
2
 diğerlerine göre daha yüksek miktarda belirlendi. Gelişim dönemlerine göre Sia 

miktarları, Neu5Gc ve Neu5Gc9Ac dışındaki Sia tiplerinde E16’da en yüksek düzeyde belirlendi. 
Bu glikolilli Sia tipleri ise yetişkinde daha fazla oranda bulundu. E12’de tüm Sia tipleri E16’ya 
oranla daha düşük belirlendi. Glikolil içeren Sia’lardan Neu5Gc çok az miktarda belirlenirken 
Neu5Gc9Ac hiç saptanamadı. 

Sonuç ve Tartışma: Sia’ların moleküler yapısı, glikozit bağ tipi ve miktarı embriyonik ve post 
embriyonik gelişmede büyük ölçüde değişir. Sia’lar pek çok mekanizmada olduğu gibi omurilik 
gelişim ve farklılaşmasında da önemli bir işleve sahiptir. İnsan ömrünün gittikçe uzaması nedeniyle 
gelişen nörodejeneratif hastalıklarda Sia rolünü ortaya koyan her yeni çalışma, bu hasarların 
giderilmesine bir katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Balb/c fare embriyosu, Gelişen omurilik, Sialik asit, Lektin blotting, CapLC-
ESI-MS/MS 

Teşekkür: Bu çalışmayı, “2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı” ile destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. *Çalışma materyali olarak 
“107T129 No.lu Tübitak Projesi” kapsamında sıvı azota alınmış embriyolar kullanılmıştır. Ege 
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Amaç: Bingöl ili çevresinden toplanan bazı endemik bitki türleri ile elde edilen metanol:diklormetan 
(1:1) ekstrelerinin antibakteriyel etkisini belirlemek.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki materyalleri Bingöl ili çevresinden toplanan Astragalus kurdicus 


