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Anahtar Kelimeler: Capparis ovata, MS, MSCOV, mRNA, ekspresyon

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).

SA–017

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 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

82

18:2n-6 miktarı, PC de %13.05; PE de %7.55; PI de %9.22; PS de %11.07; 18:3n-3 miktarı, PC de 
%0.8; PE de %0.56; PI de %1.07; PS de %0.58; C20:4n-6 miktarı, PC de %7.09; PE de %10.74; PI 
de %11.27; PS de %5.20; C20:5n-3 miktarı, PC de %0.86; PE de %1.92; PI de %0.90; PS de %2.96; 
C22:5n-3 miktarı, PC de %4.36; PE de %3.44; PI de %2.13; PS de %3.09; C22:6n-3 miktarı, PC 
de %4.66; PE de %4.72; PI de %1.57; PS de %3.56 olarak belirlenmiştir. Analizlerde ayrıca yüzde 
olarak daha az miktarda C14:0, C15:0, C16:1n-7, C17:0, C20:1n-9, C20:2n-6 ve C20:3n-6 gibi yağ 
asitleri saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Denenen yürütücüler içerisinde en iyi karışım olarak, kloroform-etanol-su-
trietilamin (30:35:7:35) saptanmıştır. Kullanılan silikalar metilasyon esnasında yağ asitlerinin 
yapısını bozmamıştır. PC, PE, PI ve PS fosfolipit alt sınıflarının kantitatif yağ asiti içeriklerinin 
farklı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fosfolipit Alt Sınıfları, TLC, Yağ Asiti Analizi 

SA–018

Mide Kanserli Bireylerle Sağlıklı Bireylerin Serum Yağ Asidi 
Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

Meryem Dumanlıa, Necmettin Yılmaza, H. Ayhan Kayaoğlub

a Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tokat,
meryem.dumanli@gop.edu.tr

b Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat

Amaç: Kanser dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık çeşididir. Lipid metabolizmasındaki 
spesifik anormallikler kanser hastalarında rapor edilmiştir. Esansiyel yağ asidleir ve onların 
çoklu doymamış türevleri çok önemli biyolojik aktiviteleri içerirler. Hücre membran yapısında, 
akışkanlığında membran enzim aktivitesinde birçok görevleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, mide 
kanseri bireyler ile herhangi bir kanser hastalığı olmayan sağlıklı, gönüllü kontrol grubu arasında 
serum yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması planlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Kan numuneleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
değerlendirme Kompozisyonundan etik kurul onayı ile Genel Cerrahi Polikliği tarafından mide 
kanseri teşhisi konulmuş 10 birey ile kanserli olmayan, sağlıklı, gönüllü 10 bireyden kan örnekleri 
alınmıştır. Alınan kan örnekleri laboratuvara getirilerilmiştir. Rutin biyokimya tüplerine alınan kan 
örnekleri 3500 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Serum örneklerinden modifiye Folch methoduna 
göre lipid ektresi hazırlanmıştır. Hazırlanan lipid ekstrelerinden direk transesterifikasyon yöntemi 
ile metil esterleri oluşturulmuştur. Metil esterleri oluşturulduktan sonra viallere alınan örneklerin 
gaz kromatografisi ile yağ asidlerinin cins ve % miktarları belirlenmiştir.

Bulgular: Gaz kromatografisi sonuçlarına göre mide kanserli hastalarda ve kontrol grubunda yağ 
asidleri 14 karbonlu ve 20 karbonlu yağ asidleri arasında değişmektedir. Her iki gruptada miristik 
asid (14:0), palmitik asid (16:0), margarik asid (17:0), stearik asid (18:0), palmitoleik asid (16:1), 
oleik asid (18:1), elaidik asid (18:1 trans), linoleik asid (18:2), dihomo-gama linolenik asid (DGLA 
20:3) ve araşidonik asid (20:4) belirlenmiştir. Her iki grupta da palmitik asid, stearik asid, elaidik 
asid, linoleik asid ve araşidonik asid fazla miktarda bulunmuştur. Mide kanserli grubunda palmitik 
asid %10.5- %24.3 arasında değişirken; kontrol grubunda %4.8-%11 arasında değişmektedir. Elaidik 


