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ürünü olan gen veya genlere bilgisayar programı vasıtasıyla bakıldı. Ancak programda zeytine ait 
hiçbir bilgi bulunmadığından programda mevcut bitki türlerinin hedeflerine odaklanıldı. Zeytinde 
benzer hedefler olabileceği öne sürüldü.

Sonuçlar ve Tartışma: Bitkiler aleminin en popüler model organizmalarından biri olan A.thaliana, 
veritabanında en çok miRNA kaydına sahip olan bitkilerden biridir. miRBase’de kayıtlı ekonomik 
öneme sahip bitki türleri arasındaki V.vinifera ve diğer bazı türler de aday miRNA araştırılmasında 
kullanılmıştır. Görülmüştür ki homolog miRNA dizileri, farklı bitki türleri arasında evrimsel 
süreçte korunmuştur.
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Amaç: Her geçen gün popülerliği artan likenler, antioksidan özellikleri ve ürettikleri sekonder 
metabolitlerle araştırıcıların dikkatini çekerek bilimsel çalışmalara konu olmaktadırlar. Bu 
çalışmada, yerel halk sağlığı uygulamalarında etkin rolü olan Evernia prunastri (L.) Ach. ‘den 
elde edilen metanol özütünün insan lenfosit hücrelerinde oksidatif strese neden olan AFB

1
’e 

karşı koruyucu etkinliği ve Escherichia coli WP2 (E. coli WP2uvrA) test sistemi ile mutajenik/
antimutajenik özelliğinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Erzurum-Oltu bölgesinden toplanan likenden elde edilen metanol 
özütünün antioksidan etkinliği, malondialdehit (MDA), superoksit dismutaz (SOD), glutatyon 
(GSH) ve glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteler ile belirlenmiştir. Mutajenik/antimutajenik 
etkinliğini belirlemek için mutan E. coli WP2uvrA bakteri suşu kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, AFB
1
’in insan lenfosit hücrelerinde 

oksidatif strese neden olarak MDA aktivitesini aşırı arttırdığı; SOD, GSH ve GPx aktivitelerini ise 
azalttığı belirlenmiştir. Liken özütü uygulandıktan sonra enzim aktivitelerini test yönde etkileyerek 
MDA aktivitesini düşürdüğü, SOD, GSH ve GPx aktivitelerini ise arttırdığı belirlenmiştir. Farklı 
dozlarda hazırlanan liken konsantrasyonları E. coli WP2uvrA bakteri suşuna uygulanarak mutajen 
özellikte olmadığı tespit edilmiştir. Fakat N-methyl- N’-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) 
mutajenine karşı ise antimutajenik özelliğinin olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle, Evernia prunastri 
(L.) Ach. liken metanol özütünün uygulanan dozlarda mutajenik açıdan güvenli olduğu ve 
MNNG’ye karşı antimutajen kapasiteye sahip olduğu tespit edilmiştir. İnsan lenfosit kültürlerinde 
AFB

1
’in neden olduğu oksidatif strese karşı ise antioksidan özellikte olduğu belirlenmiştir. Böylece 

likenlerin koruyucu özelliğinin olduğu ve antimutajenik kapasitesinde antioksidan özelliğinin 
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rolünün olabileceği tespit edilmiştir. Bundan dolayı AFB
1
 gibi gıda maddelerinde oluşan mutajen 

ajanların etkilerine karşı likenler, gıda maddelerine katılarak ya da çeşitli tentürleri hazırlanarak 
kullanımı mutajen madde kaynaklı riskleri azaltacaktır.
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Amaç: Bu çalışmada çeşitli organizmalarda birçok mutasyona sebep olan alkilleyici ajanlardan 
etil metansülfonat (EMS)’ın oluşturduğu genotoksik etkilerin Echium amoenum Fisch&C.A. Mey 
(Boraginaceae) bitkisine ait farklı dozlarda kloroform ekstraktı ile giderilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla, Drosophila melanogaster’in iki mutant soyu arasında yapılan 
çaprazlamadan elde edilen mwh/flr3 genotipine sahip 72±4 saatlik trans-heterozigot larvalar 
kullanılmıştır. Elde edilen larvalar için iki ayrı deney seti düzenlenmiştir. İlk deney grubunda 
besiyerine yalnızca 1ppm EMS katılmıştır. İkinci grupta ise besiyerlerine 1ppm EMS ile birlikte 
1, 2 ve 4ppm E.amoenum kloroform ekstraktı (EA

klo
) ilave edilmiştir. Ayrıca distile su ve dimetil 

sülfoksit (DMSO) kontrol grupları da oluşturulmuştur. Hem kontrol hem de deney gruplarından 
elde edilen ergin bireylere ait kanat preparatları hazırlanmış ve sonuçlar somatik mutasyon ve 
rekombinasyon testi (SMART) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Elde edilen verilere göre, yalnızca 1ppm EMS uygulanan deney grubunun normal kanat 
fenotipinde meydana gelen toplam mwh klon frekansı 0.49 olarak bulunmuştur. Kontrol ve deney 
grupları arasındaki fark P<0.05 düzeyinde önemlidir. EMS+EA

klo
 uygulanan deney gruplarında 

normal kanat fenotipi için toplam mwh klon frekansları ise 1ppm EA
klo 

için 0.33, 2ppm EA
klo 

için 0.16 
ve 4ppm EA

klo 
için 0.14’dür. Bu sonuçlara göre hesaplanan klon indüksiyon frekansı (KİF) değerleri 

1ppm EMS uygulaması için 2.00; 1ppm EA
klo 

için 1.33, 2ppm EA
klo 

için 0.67 ve 4ppm EA
klo 

için 
de 0.56’dır. SMART uygulamasında rekombinasyonu belirlemek için serrat kanat fenotipli bireyler 
de çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre serrat fenotipinde 1ppm EMS uygulamasında toplam 
mwh klon frekansı 0.36’dır (P<0.05). EMS+EA

klo 
uygulamasında ise toplam mwh klon frekansları 

1ppm EA
klo 

için 0.14, 2ppm EA
klo 

için 0.11 ve 4ppm EA
klo 

için 0.09 olarak bulunmuştur. Aynı kanat 
fenotipinde KİF değerleri ise 1ppm EMS için 1.49 iken, EMS+EA

klo 
uygulamalarında sırasıyla 

0.56, 0.46 ve 0.36’dır. Hem normal hem de serrat kanat fenotipinde yalnızca EMS uygulamasında 
gözlenen pozitif fark, EA

klo 
uygulaması ile negatif ya da önemsiz farka dönüşmüştür.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızın sonucunda Drosophila melanogaster’de EMS ile uyarılan 
toksik etkilerin Echium amoenum’a ait kloroform ekstraktı ile artan konsantrasyona bağlı olarak 
büyük ölçüde giderildiği tespit edilmiştir.
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