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tarama çalışması mahiyetinde olan bu çalışmayla her iki enzim için hangi bitki ekstraklarının en iyi 
inhibitör etkisi gösterdiği belirlendi. İleri aşamada inhibisyon etkinliği en iyi olan bitkilerden etken 
bileşenin saflaştırılması ve yapısının aydınlatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: α-glukosidaz α-amilaz, diyabet, bitki inhibisyonu, antioksidant
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Hypogymnia tubulosa Liken Türünde Sialik Asitlerin ve Bağ 
Tiplerinin Lektin Histokimyası ve Sitokimyası Yöntemleriyle 

Belirlenmesi

Didem Erkan, Remziye Deveci
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, remziye.deveci@ege.edu.tr

Amaç: Glikokonjugatlar, bütün hücrelerde bulunurlar ve birçok biyolojik olayda iş görürler. 
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 ilişkin 
son bilgiler halen tartışmalıdır. Likenlerde ise böyle bir bildirim bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 
Hypogymnia tubulosa liken türünde öncelikle Sia’nın belirlenmesi ve ardından kimyasal bağ 
özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali, Parmeliacea familyasına ait Hypogymnia tubulosa 
liken türüdür. Sia belirlemeleri için %4’lük paraformaldehit ile tespit edilen örnekler “Automatic 
Freeze Substitution System” cihazında akrilik reçine lowicryl HM20’ye gömülmüştür. Lektin 
histokimyası için, kesitlere HRP işaretli lektinler (tüm Sia’lara özgün LFA, α2-3 bağına özgün 
MAA, α2-6 bağına özgün SNA) uygulanmıştır. Diaminobenzidin (DAB) ile görünür hale getirilen 
kesitler Leica DM 4000B digital araştırma mikroskobunda incelenerek fotoğrafları çekilmiştir. 
Lektin sitokimyası için, kesitlere 10 nm çapında koloidal altın bağlı lektinler (tüm Sia’lara 
özgün LFA ve LPA) uygulanarak Jeol 100C Transmisyon elektron mikroskobunda incelenerek 
mikrografları alınmıştır.

Bulgular: İncelenen liken türü heteromerik tallus yapısına sahiptir. Yani, belirgin bir tabakalaşma 
görülür. Bunlar, dıştan içe doğru epikorteks, korteks, algsi tabaka, medulla ve alt korteks şeklinde 
sıralanırlar. Korteks tabakasındaki mantar hücreleri gevşek dağılmıştır ve hücreler uzun çıkıntılarla 
birbirlerine tutunurlar. Histokimyasal incelemeler sonucu, Sia’lar korteks bölgesi mantar 
hücrelerinin hücre yüzeyleri ve nukleuslarında en fazla bulunmuştur. α-2,3 bağlı Sia’lar α-2,6 
bağlı Sia’lardan -özellikle nukleusta- biraz daha fazladır. Sitokimyasal incelemeler sonucu, Sia’lar 
mantar hücrelerinin hücre duvarı, hücre zarı, sitoplazma ve özellikle nukleusunda saptanmıştır. Alg 
hücrelerinde, hücre duvarı ve elektronca yoğun sitoplazmik bölgede az, nukleusta fazladır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ışık ve elektron mikroskobu yöntemleriyle Hypogymnia tubulosa 
liken türünde Sia bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca Sia bağ tipleri (α-2,3 ve α-2,6) de 
belirlenmiştir. Likenlerde bu konudaki ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Liken, Hypogymnia tubulosa, Sialik asit, Lektin histokimyası, Lektin 
sitokimyası
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Teşekkür: Liken türünün tayinini yapan Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ayşen Türk’e teşekkür ederiz.
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Amaç: Meme kanseri morbiditesi, mortalitesi ve tedavi maliyeti açısından önemli bir toplum sağlığı 
sorunudur. Gün geçtikçe yeni tedavi şekilleri uygulanmakla beraber, tatmin edici sonuçlar elde 
edilememektedir. Kanserle mücadelede daha etkili tedavi şekillerinin geliştirilmesine gereksinim 
vardır. Bu çalışmada, bir A vitamini türevi olan ve meme kanserinde kemopreventif etkisi olduğu 
rapor edilen fenretinid (4HPR, 4-hidroksifenilretinamid) ile tümörijeneze karşı koruyucu etkisi 
olan indol-3-karbinol’ün ayrı ayrı ve kombine halinde meme kanseri hücrelerinde (MCF-7 ve 
MDA-MB-231) sitotoksik potansiyelinin araştırılması amaçlandı. 

Gereçler ve Yöntemler: Fenretinid ve İndol-3-karbinol’ün farklı konsantrasyonları (sırasıyla 
0.3125-10 µM, 3.125-100 µM) insan meme kanseri hücre soyları (MCF-7 ve MDA-MB-231) ile 
48 saat süreyle muamele edildi. Hücrelerdeki sitotoksik aktivite MTT ve ATP canlılık testleriyle 
belirlendi. Hücrelerin ölüm modu (apoptotik veya nekrotik) ikili boyama (Hoechst/Propidyum 
iyodür) ile floresan mikroskobunda değerlendirildi. Apoptozis; kaspazla kırılmış sitokeratin 18 
(M30 antijen) yöntemi ile araştırıldı. Mekanizmanın aydınlatılması açısından gen (Real Time PCR) 
ve protein (Western Blot) düzeyinde araştırmalar yapıldı.

Bulgular: Fenretinid (10 µM) ve indol-3-karbinol (100 µM) kombinasyonunun, MCF-7 ve 
MDA-MB-231 insan meme kanser hücreleri üzerine doza ve zamana bağlı olarak belirgin bir 
sitotoksik aktivite gösterdiği belirlendi. Kaspazla kırılmış sitokeratin 18 (M30 antijen) sonuçları 
incelendiğinde, kombinasyon tedavisinin, ilaçların tek başına uygulanmasına kıyasla, hücrelerde 
M30 miktarının daha fazla arttırdığı görüldü. MCF-7 ve MDA-MB-231 hücrelerinde yüksek 
oranda gözlenen apoptozis varlığı, ikili boyama ile morfolojik olarak da doğrulandı. Gen düzeyinde 
yapılan çalışma ile, kombinasyon tedavisinin, MCF-7 hücrelerinde FasLG ekspresyonunda 111 kat, 
Bcl2L10 ve HRK ekspresyonunda ise 20 kat artışa sebep olduğu bulundu. Western blot çalışması 
ile MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre soylarında, tedavi sonucu Bcl-2, aktif kaspaz 3, PARP protein 
ekspresyon düzeylerinin değiştiği gözlendi.

Sonuç ve Tartışma: Bu yeni kombinasyon tedavisinin (fenretinid+indol-3-karbinol) meme kanseri 
hücre soyları üzerindeki etkisinden sorumlu mekanizmaların aydınlatılması, kanser kök hücreye 
spesifik yeni tedavi rejimlerinin geliştirilmesi için değerli ve umut verici olabilir. Bu kombinasyon 
tedavisinin, meme kanseri üzerine olan etkisinin in vivo olarak araştırılması sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Fenretinid, İndol-3-karbinol, Apoptozis.


