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ilişkin son bilgiler halen tartışmalıdır. Likenlerde ise böyle bir bildirim bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada, Parmeliaceae familyasından beş tür (Hypogymnia tubulosa, Hypogymnia physodes, 
Parmelia sulcata, Pleurosticta acetabulum, Cetraria aculata) ve Peltigeraceae familyasından bir 
tür (Peltigera membranaceae) olmak üzere toplam altı liken türünde Sia’nın nitel ve nicel olarak 
belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal, Eskişehir-Bozdağ çevresinden toplanan altı liken türüdür. Örnekler 
havanda sıvı azot içerisinde mekanik olarak parçalanmıştır. Tüplere aktarılan örneklere 2M asetik 
asit ilave edilerek 80°C etüvde 3 saat inkübe edilmiş ve Sia’nın serbest kalması sağlanmıştır. Çözelti 
1500 rpm de santrifüj edilerek süpernatant Sia analizi için kullanılmıştır. Serbest kalan Sia, DMB 
(4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine Dihydrochloride) fluoresan ajanı ile türevlendirilmiştir. 
Örnek hazırlamada dördüncü basamakta C18 SPE sistemiyle analit matriks girişimlerinden 
uzaklaştırılmış azot altında uçurulup kurutulduktan sonra yeniden çözgen ilave edilip Agilent 1200 
Capillary HPLC sistemi ve Bruker HCT Ultra iyon trap kütle spektrometri sistemine enjekte edilmiştir.

Bulgular: Neu5Ac için pozitif modda proton eklenmiş m/z değeri 426 olup parçalanma iyonu olan m/z 
408 ile MRM kromatogramı oluşturulmuştur. Doğrulama amacıyla MS3 parçalanma iyonları olan m/z 
313, 295, 283 iyonları da gözlenmiştir. Standart Neu5Gc ve Neu5Ac için alıkonma zamanı sırasıyla 
6.5 ve 9.7 dakikadadır. Çalışılan liken türlerinde Neu5Ac için aynı alıkonma zamanında aynı iyonlar 
bulunmuştur fakat Neu5Gc ve diğer Sia çeşitleri gözlenmemiştir. Liken türlerinde belirlenen Sia 
miktarları ng/mg cinsinden hesaplanmış ve mg başına bulunan Sia miktarları sırasıyla Hypogymnia 
tubulosa’da 1,36 ng, Pleurosticta acetabulum’da 0,30 ng, Hypogymnia physodes’te 0,25 ng, Parmelia 
sulcata’da 0,19 ng, Peltigera membranaceae’da 0,09 ng ve Cetraria aculata’da 0,06 ng olarak 
hesaplanmıştır. Analiz metodunun Neu5Ac için tespit limiti (LOD) 0,02 ng/mg olarak hesaplanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma, sıvı kromatografi ve kütle spetrometrisi ile incelenen liken 
türlerinde Sialik asit (Neu5Ac) bulunduğunu tartışmasız olarak kanıtlamaktadır. Likenlerde bu 
konudaki ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Liken, Sialik asit, LC-MS/MS

Teşekkür: Liken türlerinin tayinini yapan Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ayşen Türk’e teşekkür ederiz.
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Amaç: Bingöl iline endemik olan Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) bitkisinin 
farklı çözücü sistemleri ile ekstraksiyonu sonucu elde edilen ekstrelerin DPPH giderme aktivitesini 
belirlemektir.
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Gereçler ve Yöntemler: Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) bitkisi Bingöl ili Sancak 
ilçesi ve çevresinden toplanarak serin ve nemsiz ortamda baskısız kağıtlar üzerinde kurutulmuştur. 
Bitkinin tür teşhisi Bingöl Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan 
KOÇAK tarafından yapılmış ve KOCAK-2005 herbaryum numarası ile BIN herbaryumuna kayıt 
edilmiştir. Bitki materyali laboratuar tipi blenderde öğütülerek 200 mikronluk elekten geçirilmiştir. 
Ekstraksiyon için hazır hale getirilen bitki materyalinden her bir çözücü sistemi için ayrı ayrı 2 g 
tartılarak maserasyon yöntemine göre ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraksiyon işlemi aynı şekilde 
iki kez tekrar edildi. Çıkarılan bitki ekstrelerinin çözücüsü evapratörde uzaklaştırılarak +4°C’de 
karanlık oratamda cam şişeler içerisinde muhafaza edilerek saklandı. Serbest Radikal Giderme 
Aktivitesi (DPPH Testi):1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikalin etkinliğinin giderilmesi Blois 
(1958) metodunda bazı değişiklikler yapılarak belirlenmiştir.. Özetle farklı konsantrasyonlarda 
(0,05-0,2 mg/mL) hazırlanan her bir standart (BHT, α-tokoferol) ve bitki ekstresinden (1ml) 
alınarak içerisinde litrede 6x10-5 mol olacak şekilde hazırlanan DPPH radikali solusyonu (1ml) 
ile karıştırıldı. Bu karışım güçlü bir şekilde karıştırılarak 30 dakika karanlık bölgede bekletildi ve 
517 nm’de absorbans değerleri okundu. Her bir bitki numunesi ve standartlar için ayrı ayrı metanol 
içeren bitki numune körleri ve DPPH içeren kontrol grupları hazırlandı. Her bir bitki örneği ve 
standartlar tek tek çalışıldı üç paralel olacak şekilde çalışıldı.

Bulgular: Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) Bingöl iline endemik olup tıbbi 
bitki familyası olan Lamiaceae familyasında yer almaktadır. Bu sebeple bu bitkiye ait farklı çözücü 
sistemleri ekstraksiyonu ile en etkili ekstraktif çözücü sistemi belirlenmesi için apolardan polara 
doğru hekzan, diklorometan, aseton, etilasetat, metanol ve metanol: diklorometan (1:1) çözücü 
sistemleri ile ekstraksiyon yapılmıştır. Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) 
BİNGÖL, Sancak ve çevresi, N:39°10’3125’’E:40°22’1648’’1550m, 08.07.2011

Sonuç ve Tartışma: Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) türüne ait bugüne kadar 
literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Farklı çözücü sistemleri ile yapılan serbest radikal 
giderme aktivitesi testinde en yüksek serbest radikal giderme aktivitesini metanol: diklorometan 
(1:1) çözücü sistemini içeren ekstre göstermiştir. Diğer çözücü sistemlerini içeren ekstrelere ait 
sıralama ise; metanol: diklorometan (1:1)> metanol> aseton> diklorometan> etilasetat> hekzan 
ekstreleri şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teucrium, Bingöl, endemik, DPPH, Lamiaceae
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Amaç: Çanakkale Kazdağları’nda doğal yayılış gösteren Hypericum calycinum L. türü sahip 
olduğu salgı cepleri ve herdem yeşil olması bakımından dikkat çekmektedir. Sahip olduğu anatomik 


