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PC–059

Biryofitlerin Kimyasal İçerikleri ve Tıbbi Önemi

Gözde Aslan, Ali Özmen, Mesut Kırmacı
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kepez,Aydın 

gozdeaslan88@hotmail.com

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. 

Anahtar Kelimeler: Biryofit, karayosunu, ciğerotu, sekonder metabolit, tedavi.
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Ege Denizinden Alınan Sünger Örneklerindeki Bakteriyel ve Fungal 
Çeşitliliğin Metagenomik Yöntemlerle Belirlenmesi 

Gürkan Yiğittürk, Didem Eroğlu Bayrak, Ataç Uzel, Güven Özdemir
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir

grknygt@gmail.com

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. 
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Elde edilen sünger örneklerine mikrobiyal hücre ayrımı uygulanmış ve bu hücrelerden total DNA 
izolasyonu yapılmıştır. İzole edilen eDNA’dan PZR (Corbett, PalmCycler) ile GC clampli primerler 
kullanılarak, 16S rDNA-V3 fragmentleri ve ITS1 bölgeleri amplifiye edilmiştir. Amplikonlar 
denatüre gradient jel elektroforezi (DGGE, Bio-rad) ile birbirinden ayrılmıştır. Ayrılan fragmentlere 
dizi analizleri yapılarak DNA dizileri belirlenmiş ve filogenetik analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Sarcotragus sp. ve Petrosia ficiformis sünger örneklerindeki fungal çeşitliliğin bakterilere 
göre oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Süngerlerin bakteriyel ve fungal çeşitliliğinin % 35-50 ve 
% 35-70 denatürant konsantrasyonlarında, sırasıyla 12 ve 22 farklı bantla temsil edildiği gözlenmiştir. 
Elde edilen bantlar geri kazanıldıktan sonra DNA dizi analizi yapılmıştır. DNA dizilerinin hizalama 
ve filogenetik analizlerinde Geneious ve MEGA yazılımları kullanılmıştır. Çalışılan sünger 
örneklerindeki bakteriyel ve fungal biyoçeşitlilik cins veya tür düzeylerinde ortaya çıkarılmıştır.

Sonuç: Günümüzde, sınırsız biyoçeşitliliğe sahip deniz ortamlarındaki mikrobiyal çeşitliliğinin 
saptanmasında yüksek teknolojiden yararlanan metagenomik çalışmaların kullanılması 
oldukça yenidir. Bu çalışma, ülkemiz denizlerinde bulunan süngerlerdeki bakteriyel ve fungal 
çeşitliliğin belirlenmesinde metagenomik yöntemleri kullanan ilk çalışmalardan biridir. Çalışma 
denizlerdeki mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesinde ve biyoteknolojik öneme sahip sünger ilişkili 
mikroorganizmaların ortaya çıkarılmasında literatürlere önemli katkılar sağlayacaktır.
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UV C’nin Alternaria alternata’nın Üreme ve
Melanin Üretimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Hande Turancı, Dilek Asma
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Malatya 

handeturanci@gmail.com

Amaç: Alternaria alternata ve Phanerochaetae chrysosporium fungusları farklı sürelerde UVC’ye 
maruz bırakılmış ve UVC’nin radyasyona direnç mekanizmasında önemli rol oynadığı düşünülen 
melanin pigmentinin üretimi ve canlı hücre sayısı üzerine etkileri saptanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Alternaria alternata Potato Dextrose Agar, Phanerochaetae 
chrysosporium ise Sabouraud Dextrose Agar besiyerinde üretildikten sonra belirli sürelerde UVC 
uygulaması yapılmıştır. Fungusların ürettikleri melanin miktarları HPLC (Agilent 1100 Series)’de 
ölçülmüştür. UVC’nin, fungusların üremeleri üzerine etkilerini saptamak amacıyla da canlı hücre 
sayımları yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızın sonunda farklı sürelerde UVC uygulamalarına bağlı olarak her iki 
fungusun melanin üretim miktarlarında ve canlı hücre sayılarında değişimler saptanmıştır. UV 
uygulaması özellikle Alternaria alternata ‘nın Phanerochaetae chrysosporium’a kıyasla ürettiği 
melanin miktarında artış saptanmış ve buna bağlı olarak UVC’nin olumsuz etkilerini tölere ederek, 
canlı kalma oranlarında pozitif bir korelasyon gözlenmiştir.

Sonuç: Melaninin mikroorganizmaların UV radyasyonuna, oksidatif zararlara, sıcak ve soğuk stresi 
gibi ekstrem çevre koşullarına karşı hayatta kalma şanslarını arttırdığı bilinmektedir (Nosanchuk et al. 


