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Neu5Ac (Sialik Asit)’nin İpekböceği (Bombyx mori L.)
İp Merdiven Sinir Sisteminde Yaşlanmaya Bağlı Miktar 

Değişikliklerinin LC-MS/MS ile Belirlenmesi 

Seçkin Soya, Umut Şahar, Sabire Karaçalı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, seckin_soya@yahoo.com

Amaç: Bu çalışmada amaç, genç ve yaşlı Bombyx mori ip merdiven sinir sistemi model alınarak, 
dokuz karbonlu şeker Neu5Ac’nin yaşlanmaya bağlı miktar değişikliklerinin analitik bir yöntem 
olan LC-MS/MS ile belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali olan ipek böceği, Bombyx mori (Bombycidae, 
Lepidoptera), 24±1O C sıcaklık ve %80 nemde dut yapraklarıyla beslenerek yetiştirilmiştir. Genç 
bireylere ait sinir sistemi örnekleri 3. ve 5. larval evrelerin 1 günlük larvalarından, yaşlı bireylere 
ait sinir sistemi örnekleri de son larval evrede pupaya deri değiştirmeden hemen önce hareketsiz 
prepupalardan dissekte edilmiştir. Dokular, metanol içine konarak sonikatörle parçalanmış, 
homojenize edilen örnekler santrifüj edilmiş ve üst faz sialik asit analizi için kullanılmıştır. 
Neu5Ac’nin proteinlerden koparılması için asit hidroliz yöntemi kullanılmıştır. Üst fazdan elde 
edilen homojenat üzerine asetik asit ilave edilmiş ve hidroliz edilmek üzere 80oC’de 3 saat 
bekletilmiştir. Neu5Ac belirlenmesi için hidroliz çözeltisi üzerine DMB çözeltisi ilave edilerek 
60oC’de karanlıkta türevlendirme işlemi gerçekleştirilmiş ve LC-MS sistemine enjekte edilmiştir. 

Bulgular: Neu5Ac için ana iyon m/z değeri 426 olup parçalanma iyonu m/z 408’dir. Standart 
Neu5Ac için alıkonma zamanı 9.7 dakikadadır. Çalışılan evrelerde Neu5Ac için aynı alıkonma 
zamanında aynı iyonlar bulunmuştur. Karşılaştırılan dokularda belirlenen Neu5Ac miktarları ng/
mg cinsinden hesaplanmış ve mg kuru doku başına Neu5Ac miktarları sırasıyla 3.evre larvada 0,39 
ng, 5.evre larvada 0,80 ng, hareketsiz prepupalarda 0.19 ng olarak bulunmuştur. En yüksek Neu5Ac 
miktarı son larval evrenin genç sinir sisteminde (0.80 ng/mg kuru doku) bulunmuştur. 3.evre larval 
dönemin yaşlı sinir sisteminde Neu5Ac miktarı, her iki genç döneme göre daha düşük (0.19 ng/mg 
kuru doku) değerindedir.

Sonuç ve Tartışma: Neu5Ac tip sialik asit miktarı, sinir sisteminin genç doku örneklerinde 
yüksektir. Yaşlı örneklerde azalmıştır. Azalmanın derecesi 3.evre ve 5.evre örneklerde sırasıyla 
1/2 ve 1/4 oranında bulunmuştur. Bu sonuç, literatürde yaşlanmaya bağlı sialik asit azalması 
bildirimlerine uymaktadır. 
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