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asit (DHA), T. tinca, C. capoeta, C. gibelio, P. anatolicus ve S. lucioperca’da en yüksek yüzdede 
bulunan aşırı doymamış yağ asidi (PUFA) olmasına karşın V. vimba tenella’da bulunan predominant 
PUFA eikosapentaenoik asittir (EPA). S. lucioperca diğer türlere kıyasla daha fazla ω3 yağ asitleri 
içermektedir. Bütün türlerde toplam ω3 yağ asitleri yüzdesi toplam ω6 yağ asitleri yüzdesinden 
daha fazla bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: İncelenen bazı balık türleri arasında insan sağlığı açısından önemli olan bazı 
yağ asitleri, toplam ω3 ve ω6 yağ asitleri ve ω3/ω6 oranları açısından farklılıklar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yağ asidi bileşimi, ω3 yağ asitleri, Suğla Gölü, 

Teşekkür: Bu çalışma “Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü”’nün 
desteği ile gerçekleştirilmiştir. 

PA–053

o-Kumarik Asit’in Prokarsinojen/Karsinojen ve
İlaç Metabolizması Üzerine Etkileri

Şevki Arslana, Pelin Atmacaa, Gülsüm Terzioğlu a, Özden Özgün a, Gurbet Çelika, Alaattin Şena

aPAÜ, Fen Ed. Fak., Biyoloji Böl., Denizli, sevkia@pau.edu.tr

Amaç: Günümüzde birçok insan, kimyasal maddelerin toksik, mutajenik ve karsinojenik etkilerinin 
en aza indirilmesi ve çeşitli hastalık etmenlerine karşı koruyucu ajanlar olarak bitkisel preparatlar 
ya da normal diyetlerin bileşenleri olarak tüketilen fotokimyasalları sıklıkla tüketmektedirler. Bu 
kimyasallardan biriside insanların diyetle birlikte sıklıkla aldıkları ve geleneksel tedavi amaçlı tıbbi 
bitkilerin yapısında yaygın bir şekilde bulunan o-kumarik asittir (o-CA). Bu çalışma ile o-CA’in ilaç 
ve prokarsinojen/karsinojen metabolizmasında önem arz eden spesifik sitokrom P450 izozimlerinin 
gen ekspresyonlarına olan etkisi ve olası ilaç-diyet etkileşimleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İnsan meme adenokarsinoma hücre hatları (MCF-7) %0,1’lik DMSO 
içinde çözülen o-Kumarik asitin değişik konsantrasyonlarına 48 saat süresince maruz bırakıldı. 
Sitotoksisite testi kristal viyole ile gerçekleştirildi ve LC50 değeri hesaplandı. Bu doz MCF-
7 hücrelerine uygulanarak prokarsinojen/karsinojen metabolizmasında rol oynayan P450 
izozimlerinin mRNA seviyelerine olan etkisi RT-PZR kullanılarak belirlendi.

Bulgular: Sitotoksisite testi sonucunda LC50 değeri MCF-7 hücreleri için 7,39 mM olarak 
hesaplandı ve bu doz ekspresyon çalışmalarında kullanıldı. o-CA uygulaması sonucunda CYP1A1 
mRNA seviyesi değişmez iken CYP1A2 mRNA seviyesinde %175 artış gözlemlenmiştir. Benzer 
şekilde, CYP2E1 mRNA seviyesi kontrol hücrelerine göre %286 artmıştır. CYP1A2 ve CYP2E1 
izozimlerinin aksine, CYP2C9 ve CYP3A4 izozimlerinin mRNA seviyeleri o-CA uygulaması 
sonucunda sırasıyla %50 ve %75 azalmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen sonuçlar o-kumarik asit’in prokarsinojen/karsinojen 
metabolizmasında rol alan sitokrom P450 izozimlerini MCF-7 hücrelerinde etkilediğini 
göstermektedir. Ayrıca kimyasal karsinojenlerin ve birçok ilacın metabolizmasında rol alan bu 
izozimlerin ekspresyon düzeylerinin değişmesi sebebiyle, bu maddenin kullanılmasında ilaç–diyet 
etkileşimi ve karsinojen aktivasyonunun engellenmesi açısından doz ayarlanması yapılmasının 
gerekliliği ortaya konmuştur.
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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 


