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Amaç: Denizkestanesi yumurtasını saran jelatin tabakada karbohidratça zengin glikoproteinler 
bulunmaktadır. Bu glikoproteinlerin, henüz çalışmamış olmakla birlikte, omurgalılarda korunduğu 
bilinen tanıma molekülleriyle homolog olduğu düşünülmektedir. Glikoproteinlerin glikan 
zincirlerinin uç kısmında bulunan sialik asit (Sia) molekülü, hücre hücre tanımasında, virüslerin, 
bakterilerin hücrelere tutunmasında ve daha birçok biyolojik olayda görev almaktadır. Bu 
çalışmanın amacı; denizkestanesi Paracentrotus lividus’da sperm-yumurta interaksiyonu için önem 
taşıyan yumurta jel kılıfında bulunan Sia tiplerinin ve bağlanma özelliklerinin belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali İzmir Foça körfezinden toplanmış olan P.lividus türü 
denizkestanesinin yumurta jel kılıfıdır. Denizkestanelerinin sölomik boşluğuna 0.5M KCL enjekte 
edilerek yumurtalarını bırakması sağlanmıştır. Yumurtalara asit uygulamasıyla jel kılıflar izole 
edilmiştir. Jel kılıfında bulunan sialik asitlerin Cap-LC-ESI-MS/MS sistemi ile analizi için cihaz, 
standart sialik asitlerle optimize edilmiştir. Ardından sialik asitler DMB ile türevlendirilmiştir. ODS 
kolon ve Agilent 1200 seri kapiler LC sistemi ile analiz edilmiştir. Mikroskopik yöntemle Sia’nın 
bağ tiplerinin belirlenmesi için smear tekniğiyle yayılan izole jel kılıflar, FITC işaretli MAA ve 
SNA lektinleri ile inkübe edilerek floresan ataçmanlı Leica DM 4000B araştırma mikroskobunda 
fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Spermin yumurtayı tanıyarak bağlandığı ilk kısım olan yumurta jelatin kılıfında CapLC-
ESI-MS/MS ile Neu5Gc, Neu5Ac, Neu5Gc9Ac olmak üzere 3 tip sialik asit belirlenmiştir. Pik 
alanların hesaplanmasıyla, en fazla bulunan Sia tipinin Neu5Gc olduğu bulunmuştur. Neu5Ac, 
Neu5Gc9Ac’ye oranla daha fazla olmakla birlikte her ikisi de Neu5Gc’ye oranla oldukça düşük 
oranlardadır. Sia bağ tiplerinin belirlenmesi için uygulanan FITC işaretli lektinlerden α2,3 bağına 
özgün MAA lektin ile yeşil floresan ışımalar α2,6 bağına özgün SNA lektin ile olan ışımalardan 
çok daha yoğun olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, yumurta jel kılıfında bulunan glikan zincirlerin 
en ucunda bulunan Sia’ların alttaki şekere α2,3 bağıyla bağlandığını göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma: Ekinoderm yumurtasını saran jel kılıfta bol miktarda Sia bulunması, biyolojik 
olaylarda tanıma ve tutunma görevini üstlenen bu molekülün, üreme hücrelerinde de aynı role sahip 
olabileceğini işaret etmektedir. 
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Amaç: Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin (MSS) demiyelinizasyon ve inflamasyonunu 
içeren, beyin ve omurilikte plakların oluşumuna neden olan bir otoimmün hastalığıdır. Çalışmamızda 
halk arasında sıklıkla kullanılan ve MS hastalığının tedavisi için umut vaat eden Capparis ovata 
bitkisinden elde edilmiş, MSCOV adı verdiğimiz ekstrenin deneysel MS modelinde tedavi edici 
etkisinin var olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Projede kullanılan Capparis ovata meyve, tomurcuk ve çiçek materyali Aşçı 
Murat Kapari Tatlı Dondurma Turşu İml.ve İhr.Ltd. tarafından sağlanmıştır. MS hastalarının bir günde 
tükettiği miktarlar göz önüne alınarak Capparis ovata bitkisinden MSCOV ekstresi hazırlanmıştır. 
Çalışmada toplamda 50 adet 6-8 haftalık C57BL/6 fareler kullanılmıştır. Hayvanlarda deneysel MS 
modeli olan Deneysel Alerjik Ensefalomiyelit (DAE) oluşturulmuştur. DAE oluşturulan hayvanlar 
hasta kontrol grubu ve kapari tedavi grubu olarak iki gruba ayrılmış; kapari tedavi grubuna 21 gün 
hayvan başına 500 mg/kg ağırlık olacak şekilde MSCOV ekstresi verilmiştir. Süreç sonunda farelerin 
beyin dokuları alınmıştır. Beyin dokularından RNA izolasyonu “Qiagen RNeasy Lipid Tissue Mini 
Kit” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. RNA’lardan “Easy Script Plus cDNA sentez kiti” kullanılarak 
elde edilen cDNA’lar ile RT-PCR yapılmış ve MS hastalığında marker genler olan 2’,3’-siklik 
nükleotid 3’-fosfodiesteraz (CNP), miyelin ilişkili glikoprotein (MAG), miyelin bazik proteini (MBP), 
matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2), proteolipit protein (PLP), periferal miyelin protein (PMP22) ve 
tümör nekrozis faktör α (TNFα)’nın ekspresyon düzeyleri arasındaki farklara bakılmıştır. 

Bulgular: CNP, MAG, MBP, PLP ve PMP22 mRNA ekspresyon düzeylerinde DAE grubunda 
kontrole göre sırayla % 25, %30, %14, %5 ve %21 azalış gözlenirken, kapari tedavi grubunda 
sırayla % 24, %7, %11, %2,5 ve % 10’luk kontrol seviyesine geri yükseliş söz konusudur. 
Bunun yanında TNFα ve MMP-2 ekspresyon düzeyleri DAE grubunda kontrole göre % 66 ve 
%20 oranında artış gösterirken; kapari tedavi grubunda %22 ve %20 oranında kontrol seviyesine 
yaklaşım görülmüştür. Bunların yanı sıra kapari kontrol grubu oluşturulmuş ve bu bireylere de 500 
mg/kg kapari ekstresi verilmiş herhangi bir yan etkiye rastlanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: MS önlenebilir ya da tamamen tedavi edilebilir durumda olan bir hastalık 
değildir. Bununla birlikte, çalışmamızda MSCOV ekstresinin deneysel MS modeli üzerinde 
koruyucu ve iyileştirici etkileri gösterilmiştir. Günümüzde bitki ve bitkisel bazlı alternatif tedavi 
ürünlerine olan ilginin de oldukça arttığını göz önüne alarak, MSCOV ekstresi MS tedavisinde 
güçlü bir alternatif veya tamamlayıcı tedavi ajanı olarak yer alabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu 
özüt için patent başvurusunda bulunulmuş ve ileri düzey araştırmalar için TÜBİTAK 1001 proje 
önerisi sunulmuştur.


