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Teşekkür: Bu çalışmayı, “2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı” ile destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.
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Üzerinde Koruyucu ve İyileştirici Etkileri
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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.
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Teşekkür: Bu çalışma KOSGEB (Proje No: 2011/1-3 20.01.2011 tarih ve 108 sayılı kurul kararı) 
desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın etik onayı Pamukkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Etik Kurul Biriminden alınmıştır (PAUHDEK-1010/020).
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Fosfolipit Alt Sınıflarının TLC (İnce Tabaka Kromatografisi) ile 
Ayrılması ve Yağ Asiti İçeriklerinin Belirlenmesi

Hacer Kayhan, Veysi Kızmaz, Mehmet Başhan
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakır, mehmetbashan@gmail.com

Amaç: Materyal olarak, kasaptan ticari olarak alınan koyun karaciğerinde fosfatidilkolin (PC), 
fosfatidiletanolamin (PE), fosfotidilinositol (PI) ve fosfatidilserin (PS) gibi fosfolipit alt sınıflarının 
ince tabaka kromatografisi ile ayrılması ve yağ asiti içeriklerinin gaz kromatografisi ile belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yürütücü faz olarak diğer çalışmalarda kullanılan, A 
(kloroform-metanol-su-trietilamin 5:5:1:5), B (kloroform-metanol-su 65:25:4), C (etilasetat-
kloroform-metanol-2 propanol-% 0.25 KCI 18:30:9:25:6), D (kloroform-etanol-su-trietilamin 
30:35:7:35), E (kloroform-metanol-asetik asit-su 75:45:3:1) ve F (kloroform-metanol-asetik asit-
aseton-su 35:25:4:14:2) olmak üzere 6 farklı yürütücü sistemi denenmiştir. Alt sınıflara ait bantların 
TLC de belirlenmesi için CuSO

4 
(%8 fosforik asit içerisinde %10) İyot buharı, Primulin (aseton-su 

80:20 içerisinde %0.05), Fosfomolibdat (etil alkol içerisinde %5) ve 2’ 7’ dikloroflorossein (etil 
alkol içerisinde %0.2) belirteçleri kullanılmıştır. TLC için hazır cam plaklar (Fluka) ile Silica gel 
60G (Merck) kullanılarak (100g Silica gel ile 250 ml su) labaratuvarda hazırlanan cam plakalardan 
yararlanılmıştır. Standart olarak kullanılan (Sigma) fosfolipit alt sınıflarına karşılık gelen bantlar 
kazılmış, örnekler silikalı ve silikasız olarak asitli metanolde kaynatılarak yağ asitlerinin metil 
esterlerine dönüşümü sağlanmıştır. Yağ asitlerinin analizi için Shimadzu GC 2010 Plus kullanılmıştır. 

Bulgular: Kullanılan yürütücü karışımları içerisinde; A ve F yürütücülerinde PC nin iyi bir şekilde 
ayrıldığı ancak diğer alt sınıfların ayrılmadığı gözlendi. B yürütücüsünde PC ve PE nin ayrıldığı 
ancak ayrılan bu alt sınıfların kuyruk yaptıkları, C ve E yürütücülerinde PC nin iyi ayrıldığı ancak 
PE ve PG nin karıştığı belirlendi. D yürütücüsünde ise dokularda fazla bulunan ve fosfolipitlerin 
önemli bileşenleri olan PC, PE, PS ve PI başarılı bir şekilde ayrılmıştır. Kullanılan tüm belirteçlerde 
alt sınıflara ait alıkonma zamanları (R

f
) eşit çıkmıştır. Ancak yapıyı bozmadığı için belirteç olarak 

2’ 7’ dikloroflorossein kullanılmıştır. Daha önce yapılan çalışmada bazı ticari silika gel plakaların, 
metilasyon esnasında, özellikle aşırı doymamış yağ asitlerinin yapılarını bozduğu saptanmıştır. 
Çalışmadan elde ettiğimiz yağ asiti analizlerine göre, yağ asitlerinin metilasyonunda kullanılan 
her iki marka silika jelin yağ asitlerinin yapılarını bozmadığı, hatta kimi analizlerde silikalı olarak 
metilleştirilen örneklerin daha iyi oldukları belirlenmiştir. D yürütücüsünde başarılı bir şekilde 
ayrılan koyun karaciğerinin fosfolipit alt sınıflarının analizinde, doymuş yağ asitlerinden C16:0 
miktarı, PC de %22.83; PE de %14.10; PI de %10.85; PS de %15.37; C18:0 miktarı, PC de %28.97; 
PE de %33.38; PI de %37.42; PS de ise %23.42; tekli doymamış yağ asitlerinden 18:1n-9 miktarı, 
PC de %15.79; PE de %17.18; PI de %20.26; PS de %11.07; çoklu doymamış yağ asitlerinden 


