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Biryofitlerin Kimyasal İçerikleri ve Tıbbi Önemi
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Amaç: Biryofitlerde bulunan kimyasal bileşenler ve bu bileşenlerin tıbbi özelliklerinin belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Günümüze kadar konu üzerine yapılan çalışmalar detaylı olarak 
incelenerek derlenmiştir.

Sonuç ve Bulgular: Biryofitlerden doğal ürünler elde etmek ve yeni bileşikler keşfetmek için 
çalışmalar günümüzde hızla devam etmektedir. Biryofitler çok sayıda flavanoid, asetogen, terpenoid 
ve aromatik bileşikler üretiler. Biryofitler arasında ciğerotları zengin kimyasal içerik bakımından en 
iyi bilinen gruptur. Karayosunlarında da sekonder metabolitlerin üretimi olmakla birlikte, bunların 
yapısal çeşitlilikleri ciğerotlarınkilere oranla daha düşüktür. Ciğerotlarındaki bu zengin kimyasal 
içerik hücrelerinde bulunan yağ damlacıklarından kaynaklanmaktadır. Biryofitlerde bulunan 
bileşiklerin çoğu karakteristik olarak kokuya, sertliğe ve acılığa sahiptir, bu özelliklerinden dolayı 
böcekler, salyangozlar, sümüklü böcekler ve küçük hayvanlar tarafından zarar görmezler. Yapılan 
çalışmalarda, üretilen sekonder metabolitlerin farklı yönlerde biyolojik aktivite ve tıbbi özellikler 
gösterdiği görülmüştür. 

Biryofitlerin tıbbi olarak kullanımları MÖ 4000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Ciğerotları isimlerini 
16. Yüzyıda almıştır. Bu dönemde iz kuramı olarak Türkçeleştirebileceğimiz “doctrin of signature” a 
göre bitkilerin ve hayvanların herhangi bir yapısının insanda benzediği organın rahatsızlığını tedavi 
edeceği düşünülmüş; ciğerotlarının da loblu yapılarından dolayı ciğere benzediği düşünülmüş ve 
bir dönem ciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar ciğerotlarının böyle 
bir özelliğinin olmadığını ortaya koymuş fakat isimleri korunmuştur. Özellikle Hindistan ve Çin’de 
tedavi amacıyla kullanılan karayosunları dış yaralanmaları, geniş yanıkları ve çürükleri tedavi 
etmek için kullanılmıştır. 
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Amaç: Ege denizinden alınan Sarcotragus sp. ve Petrosia ficiformis sünger örneklerindeki 
bakteriyel ve fungal çeşitliliğin metagenomik yöntemler kullanılarak belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Sarcotragus sp. ve Petrosia ficiformis deniz süngeri örnekleri çalışmanın 
temel materyalini oluşturmaktadır. 


