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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 
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var. muschianus (AKM), Heracleum pastinacifolium subsp. incanum (HPİ), Ranunculus 
bingoeldaghensis (RB), Scutellaria orientalis subsp., bicolor (SOB), Tanacetum abrotanifolium 
(TA), ve Teucrium leucophyllum (TL), türlerinden oluşmaktadır. Toplanan örnekler herbaryuma 
getirilerek teşhisi yapılmış ve uygun bir ortamda baskısız kağıtlar üzerinde direk güneş ışığına 
maruz kalmayacak şekilde kurutulmuştur. Bitki materyali laboratuar tipi blenderde öğütülerek 200 
mikronluk elekten geçirilmiştir. Ekstraksiyon için hazır hale getirilen bitki materyalinden her biri 
metanol:diklormetan (1:1) çözücü sisteminde 48 saatlik periyotlarda 4 tekrarlı yapılarak hazırlanan 
yöntem ile ekstraksiyon ürünleri elde edilmiştir. Çıkarılan bitki ekstrelerinin çözücüsü evaporatörde 
uzaklaştırılarak +4°C’de amber renkli cam şişeler içerisinde muhafaza edilerek saklanmıştır. 
Bitki ekstreleri 25 mg/ml olacak şekilde metanol içerisinde çözüldü. Filitrasyon 0.22 µm’lik 
Nylon membran filtreler kullanılarak yapıldı. Süzülen ekstraktlar örnek olarak kullanıldı. Testte 
kullanılacak mikroorganizmaların (B. subtilis, E. coli, K. Pneumoniae, S. aureus, L. monocytogenes 
S. enterica) kültür süspansiyonundan 200µl (yaklaşık olarak Mc Farland 0,5 eşitliğine göre 106 
koloni içerir) Mueller Hinton agar yayıldı. Ondan sonra ticari olarak satılan 3mm kalınlık ve 
6mm çapa sahip boş disklere 40µl (20 µl + 20 µl) olacak şekilde steril bir ortamda tutulan her 
bir ekstraktan emdirildi. Bu diskler steril bir pens yardımıyla üzerinde bakteri ekilmiş olan petri 
kapları içerisindeki besiyerine yerleştirildi. Negatif kontrol olarak 40µl metanol emdirilmiş diskler 
kullanıldı. Streptomisin referans antibakteriyal ajan olarak kullanıldı. Sonrasında petri kapları 1 saat 
4 derecede sonrasında 24 saat 37 derecede inkübe edildi. Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi 
ekstrakt emdirilmiş disklerin etrafındaki zonların ölçülmesi ile sağlandı. Antibakteriyel özellik 
ile ilgili yapılan çalışmada pozitif kontrol olarak streptomycin (Str), negatif kontrol olarak da 
ekstraktların çözücüsü olarak kullanılan metanol kullanılmıştır.

Bulgular: Antibakteriyel aktiviteye bakıldığında metanol:diklormetan (1:1) çözücü sisteminde 
inhibisyon zon çapı en iyi Staphylococcus aureus bakterisinde olduğu anlaşılmıştır. Bu bakteri 
üzerine en etkin aktivite ise Heracleum pastinacifolium subsp. incanum (HPİ) ‘da gözlemlenmiştir.
Sonuç ve Tartışma: Endemik olarak Bingöl yöresinden toplanmış olan farklı örneklerin 
antibakteriyel etkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre Heracleum pastinacifolium 
subsp. incanum (HPİ) tüm bakterilerde en yüksek aktiviteyi göstermekte Scutellaria orientalis 
subsp., bicolor (SOB), Teucrium leucophyllum (TL), ise en düşük aktiviteye sahip ekstreler olarak 
ortaya çıkma

B. subtilis E. coli K. Pneumoniae L. monocytogenes S. enterica S. aureus 

AKM 6.5 - 7 7 - 6

HPİ 9 8 9 9 - 11

RB 6.5 - - - - 6

SOB - - - 6.5 6.5 8

TA 9 - 8 - - 9

TL 7 - - 7 - 7

DMSO - - - - - -

Str 20 23 20 20 20 20

Tablo-1: Farklı Bitki Türlerinin Suşlarda Göstermiş Olduğu Antibakteriyel Aktivite (zon çapları mm)

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Bingöl, Endemik, 

Teşekkür: Bu çalışma BÜBAP projesi ve TUBİTAK-111T560 nolu proje ile desteklenmiştir.


