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korumakta olup hem dünyada hem de ülkemizde en 
sık görülen kanser tipidir. Özellikle henüz tedavisi 
bulunmadığı için bu ölümcül hastalığın teşhis ve 
tedavisine yönelik çok yönlü çalışmalara olan 
ihtiyaç devam etmektedir. Bu yüzden bu hastalıkla 
alakalı genlerin moleküler ve fizyolojik analizine 
olan ihtiyaç ta devam etmektedir. Bu kapsamda 
akciğer kanserine neden olduğu biyoinformatik 
araçlarla tespit edilen bir aday gen üzerine 
yaptığımız çalışma kapsamında 35 adet kanser 
hastası olmayan insan ve 20 adet akciğer kanserli 
insandan kan alınarak genomik DNA (gDNA) 
izolasyonu yapılmış, bu gDNA örnekleri 
kullanılarak hedef bölge PCR ile çoğaltılmış ve 
DNA dizin tespiti yapılmıştır. Sonuçların 
biyoinformatik analizi, Bu bölgede bulunan 7 adet 
SNP’nin (Tek nükleotit polimorfizmi) akciğer 
kanseriyle çeşitli oranlarda korelasyon gösterdiği 
ancak bazı SNP’lerin ise %100 korelasyon 
gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ancak sonuçların 
güvenliğini artırmak için hem kanser hastası 
olmayan insanlardan hem de akciğer kanserli 
hastalardan alınarak dizilenen örnek sayısını 
artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Xq21, akciğer kanseri 
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 Likenlerin ilk kez Hipokrat tarafından tıbbi 
amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir.15.yüzyıldan 
beri de pek çok ülkede deri lezyonları, kırık ve 
incinme, sindirim, solonum yolu hastalıkları ve 
romatizma gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde 
likenlerden yararlanılmaktadır.  Son yıllarda 
yapılan çeşitli çalışmalar ile likenlerin antioksidan 
aktiviteye de sahip olduğu belirlenmiştir. 
Antioksidanların yaşlanmayı geciktirici etkilerinin 
belirlenmesinden sonra çeşitli likenler üzerinde 
çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu likenlerden birisi 
olan ve halk arasında ciğer likeni olarak bilinen 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (Stictacea) 
likeninin çeşitli sekonder metabolitler içerdiği 
gösterilmiştir. L. pulmonaria, içerdiği bu 
metabolitler sayesinde birçok hastalığın 
sağaltımında kullanılmaktadır. Besin olarak da 
kullanılan L. pulmonaria’nın diyetle yeterli 

miktarda alınması halinde, organizmada serbest 
radikallerin neden olduğu oksidasyon sonucu 
oluşan doku hasarını önlemede etkili olabileceği ve 
dolayısıyla yaşam süresini uzatabileceği 
düşünülmektedir. 
 
   Bu amaçla, çalışmamızda Lobaria pulmonaria 
likeninin metanol (Lpe)m, kloroform (Lpe)k ve su 
(Lpe)s ekstrelerinin Drosophila melanogaster‘in 
ömür uzunluğu üzerine etkileri araştırılmıştır. 
Standart Drosophila Besiyerine (SDB) farklı 
konsantrasyonlarda (0.5; 1.0; 1.5; 2.0 mL/100 mL 
besiyeri) ilave edilen Lpe’nin bu etkisi, uygulama 
ve kontrol grupları için dişi ve erkek 
populasyonlarında ayrı ayrı çalışılmıştır. 
Çalışmamızda L. pulmonaria’nın metanol, 
kloroform ve su ekstrelerine maruz bırakılan her iki 
populasyonda da ömür uzunluğu konsantrasyon 
artışına paralel olarak artmış ve bu artışın kontrole 
göre p<0,05 düzeyinde önemli olduğu 
belirlenmiştir. Ancak metanol ekstresinin diğer iki 
ekstreye (kloroform ve su) göre daha etkili, su 
ekstresinin ise diğer iki uygulama grubuna (metanol 
ve kloroform) göre nispeten daha zayıf etkili 
olduğu bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, 
Lobaria pulmonaria, ömür uzunluğu, yaşlanma, 
serbest radikaller, antioksidanlar      
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 Thimerosal % 49.5 oranında etil civa ihtiva 
eden ve birçok çocukluk ve grip aşılarında 
kullanılan koruyucu bir antiseptiktir. Aşılardan 
başka biyomedikal preperasyonlarda da bir 
koruyucu olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, S9 
aktivasyon sisteminin kullanıldığı ve kullanılmadığı 
in vitro kültür koşulları altında, Thimerosalin 
genotoksik etkileri kardeş kromatid değişim testi 
kullanılarak test edilmiştir. Thimerosalin 3 farklı 
dozu kullanılmıştır (0,2, 0,4 ve 0,6µg/ml). Sonuçlar 
varyans analizi yöntemi ile test edilmiştir. Kontrol 
grup değerleriyle karşılaştırıldığında Kardeş 
Kromatid Değişim oranlarında anlamlı bir artış, 
proliferasyon ve mitotik indeks değerlerinde 
anlamlı bir düşüş gözlenmiştir. (p<0.001). Sonuçlar 
thimerosalin S9 lu S9 suz kültür şartları altında 
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insan lenfosit hücrelerinde hem sitotoksik hem de 
genotoksik etkilerinin olduğunu göstermiştir.  
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 Timerosal aşılarda ve biyomedikal 
preparasyonlarda kullanılan etilciva ihtiva eden bir 
koruyucudur. Genotoksisitesi ile ilgili olarak çok az 
bilgi mevcuutur. Bu çalışmada thimerosal’in 
genotoksik etkisi Cytokinesis Blok Mikronukleus 
testi ile hem S9 aktivasyonlu hem de S9 aktivasyon 
sisteminin kullanılmadığı in vitro şartlarda insan 
periferik kan lenfositlerinde test edilmiştir. Sağlıklı 
üç bireyden alınan kan 0,2, 0,4 ve 0,6µg/ml 
konsantrasyonlardaki timerosal ile kültüre 
edilmişlerdir. Sonuçlar varyans analizi yöntemi ile 
test edilmiştir. Kontrol grup değerleriyle 
karşılaştırıldığında Thimerosal, hem S9 lu ortamda 
hem de S9 suz ortamda in vitro koşullarda 
konsantrasyon artışına bağlı olarak Mikronukleus 
frekansında artışa ve 0.2 µg/ml’lik konsantrasyon 
dışında proliferasyon indeksinde ise düşüşe neden 
olmuştur.   
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Genotoksik ve antigenotoksik çalışmalar, 

halk arasında şifalı olarak bilinen bazı bitkilerin 
sağlık açısından güvenle kullanılıp 
kullanılamayacaklarını ortaya koymada önemli 
bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmada, nanenin 
(Mentha piperita)  genotoksik etkisi ve MNU 
(methyl nitrosourea) ile indüklenen somatik 
mutasyon ve rekombinasyona karşı antigenotoksik 
etkisi Drosophila melanogaster’in kanat somatik 
mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile 
araştırılmıştır. Bu amaçla flr3/TM3, BdS soyunun 
virjin dişileri ile mwh erkeklerinin çaprazlarından 
elde edilen larva gruplarına nane bitkisinden elde 

edilen su, farklı oranlarda seyreltilerek uygulandı ve 
optimum koşullarda ergine gelişmeleri sağlandı. 
mwh ve flr3 için trans heterozigot (mwh +/+ flr3) 
olan ergin bireylerin kanatları ışık mikroskobunda 
tarandı. Kanat hücrelerinde yapılan fenotipik analiz 
sonuçlarında mutasyon veya rekombinasyon nedeni 
ile oluşan tekli benekler (mwh veya flr3) ile 
özellikle rekombinasyon sonucu oluşan ikili 
beneklerin (mwh ve flr3) sayısı belirlenerek 
sınıflandırıldı. Elde edilen bulgular tek yönlü 
Kastenbaum-Bowman testi ile değerlendirildi. Elde 
edilen sonuçlara göre seyreltme oranı arttıkça 
yaşayabilirlik artmış ve uygulanan nane suyu 
derişimine bağlı olarak benek sayılarında değişik 
sonuçlar elde edilmiştir. 
   
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, 
somatik mutasyon ve rekombinasyon testi, MNU, 
Mentha piperita  
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Cyprinidae familyası dünya genelinde en 
çok yaygınlık gösteren familyalardan biri olup, 
Cyprinid’ler Asya ve Afrika’nın çeşitli yerlerinde 
çok geniş dağılım gösterdikleri halde, ılıman 
bölgeler dışında gittikçe azalmışlardır. İlginç olarak 
bazı kaplıcaların doğal balık faunası içerisinde yer 
aldığı görülen, Garra rufa türü bu familya 
içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bugüne kadar, bu 
türün filogeni ve filocoğrafyası çalışılmamıştır. Bu 
nedenle, söz konusu türün filogenetik ve 
filocoğrafik ilişkileri mitokondriyal NADH-3,4 
dehidrojenaz (ND-3/4) kullanılarak polimeraz 
zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk 
polimorfizmi (PCR-RFLP) testi ile araştırılmıştır. 
Buna bağlı olarak, dokuz ayrı lokaliteden alınan 
örneklerde kullanılan sekiz restriksiyon enzimi, 
Garra rufa populasyonları için, toplam yirmi 
kompozit haplotip ortaya çıkarmış olup RFLP 
verilerinin filogenetik analizleri, Garra rufa için 
beş mitokondriyal DNA soy hattının varlığını 
ortaya çıkarmıştır. Garra rufa populasyonlarında 
belirlenen bütün haplotiplerin birbirinden oldukça 
farklı oldukları saptanmıştır. Mitokondriyal DNA 
PCR-RFLP verileri, Türkiye’nin jeolojik tarihi ile 
birleştirildiğinde, Akdeniz’e akan nehirlerden 


