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Türkiye’nin Ege Denizi Kıyılarında Yayılış Gösteren Bazı  
Alglerin Neuroblastoma Hücre Dizini Üzerine Sitotoksik ve 

Nörotoksik Etkileri
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Amaç: Denizel alglerin eski çağlardan beri gıda ve gübre maddesi olarak, uzun yıllardan beri 
de; endüstriyel, tıp, eczacılık ve diş hekimliği vb. gibi alanlarda katkı maddesi şeklinde dolaylı 
olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Günümüzde bu kullanım alanlarına ek olarak alglerden elde 
edilen ekstraktların ya da bunlardan saflaştırılan etken maddelerin kullanıldığı araştırmalar dikkat 
çekmektedir. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak, biyolojik ortamlarda giderek artan 
biçimde çoğalan denizel alglerden elde edilmesi olası olan bu tür sekonder metabolitlerin, yaşam 
kalitesinin daha da artırılması amacıyla ilaç etken maddesi ya da doğrudan gıda takviyesi olarak 
kullanılması büyük önem kazanmaktadır. Diğer yandan bu türlerin olası toksisitesi hem biyolojik 
ortamların sağlığı hem de kanser tedavisi açısından da önem taşımaktadır. Bu çalışmada kırmızı, 
kahverengi ve yeşil alglerden elde edilen ekstraktların in vitro ortamda NA2B fare nöroblastoma 
hücre dizinlerinde ortaya çıkarması olası antiproliferatif, apoptotik, sitotoksik ve nörotoksik etkileri 
değerlendirildi.

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla ilk olarak Jania longifurca (Zanardini), Dictyota fasciola 
(Roth) J.V. Lamouroux ve Halimeda tuna (J.Ellis & Solander) J.V. Lamouroux türlerinin ekstraktları 
methanol (MET) ve kloroform (KLF) ekstraksiyonu yöntemleri ile elde edildi. Ekstraktların 
antiproliferatif ve sitotoksik etkileri 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide 
(MTT) ile ölçüldü. Uygulama öncesi ve sonrası inverted faz kontrast mikroskopta alınan görüntüler 
ile fiksasyon sonrası metilen mavisi ile boyalı mikroskop görüntüleri digital ortama alınarak 
morfometrik ölçümleri sonrasında nörit gelişiminin inhibisyon miktarı Nörotoksiste Tarama Testi 
(NTT) ile yapıldı. Kültür ortamındaki hücreler için Nitröz Oksit Sentaz (NOS) immunohistokimyası 
ile oksidatif stres belirlendi ve deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) 
yöntemi uygulanarak apoptotik indeks bulundu. 

Bulgular: Ekstraksiyon yönteminin toksik etkiyi değiştirdiği görülerek KLF ekstraksiyonunun MET 
ekstraksiyonundan daha çok toksik etki oluşturduğu saptandı. Toksik etkinin değişik dilüsyonlarda 
ortaya çıktığı ve bazı dilusyonlarda proliferatif etki yaptığı görüldü. D. fasciola için MET, H. 
tuna için KLF ve J. longifurca için her iki ekstraksiyonun daha toksik etki gösterdiği bulundu. 
Toksik etkinin NOS immunoreaktivitisini arttırarak oksidatif stres oluşturduğu ve hücrelerin buna 
apoptozis ile tepki gösterdiği anlaşıldı.

Sonuç: Biyolojik ortamlarda artan alg miktarlarının değişik dilusyonlarda anlamlı toksik etki 
göstermesi çalışmamızdan çıkan önemli bulgular olup, bu toksik etkinin oksidatif stres ve programlı 
hücre ölümü üzerinden gerçekleştiği anlaşıldı. Bu toksisitenin besin zinciri ya da direk yolla insan 
etkileşmesinin olası olumsuz etkileri açısından daha ileri tekniklerle incelenmesi gerektirdiğini 
ayrıca oluşan toksisitenin, kanser tedavisi için önemli bir potansiyel taşıdığını düşündürdü. Özellikle 
nörotoksik etki beyin tümörleri açısından tedavi için daha da anlamlı olabileceğine işaret etti. 
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Teşekkür: Bu çalışmayı desteklemesinden dolayı Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederiz. 
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Amaç: Bu çalışmada çeşitli tatlı su habitatlarından izole edilen tek hücreli klorofitlerin genetik 
çeşitliliği moleküler yöntemlerle belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Saf kültür elde etmek için, Cernek Lagünü (Kızılırmak Deltası –Samsun), 
Karagöl (Çubuk-Ankara), Sarıkum Gölü (Sinop) ve Sırakaraağaçlar Deresi (Sinop) gibi farklı 
tatlı su habitatlarından beş izolat elde edildi. DNA izolasyonunu takiben, 18S rDNA ve kloroplast 
16S rRNA gen bölgeleri “Polimeraz Zincir Reaksiyonu” yöntemiyle çoğaltıldı ve belirtilen gen 
bölgelerinin nükleotit dizilemeleri yapıldı. Tip tür Chlorella vulgaris Beijerink “Beijerinck suşu” 
DNA dizisinin de dahil olduğu önceki çalışmalardan ve bu çalışmadaki hücrelerden elde edilen 
DNA dizileri hizalandı ve veri setleri oluşturuldu. Filogeni için kullanılan Maksimum Parsimoni 
ve Bayesian analizlerinde dış grup olarak; SSU ağacı için Oocystis cinsine ait iki DNA dizisi ve 
kloroplast 16S ağacı için de Nephroselmis DNA dizisi veri setlerine dahil edildi. 

Bulgular: SSU gen bölgesi veri setinden elde edilen filogramda, güvenilir ve yüksek arka olasılık 
değerleri ile birlikte başlıca dört ana grup gözlendi. Bu çalışmadaki 4 izolat (A102, S706, S707 ve 
S708) C. vulgaris “Beijerink suşu” ve C. sorokiniana Shihira & Krauss dizilerinin olduğu en büyük 
grupta toplandı. Bununla birlikte, bu grubun olduğu soy hattında politomi gözlendi. S705 izolatı ise 
Heterochlorella luteoviridis Neustupa, Nemcova, Eliás & Skaloud dizilerini içeren monofiletik bir 
grupta toplandı. Kloroplast 16 S veri seti daha yüksek arka olasılıklarla birlikte SSU ağacına benzer 
topoloji sergiledi ve politomi gözlenmedi. S706, S707 ve S708 dizileri tip tür C. vulgaris dizileri ile 
aynı kladda toplanırken, A102 izolatı C. sorokiniana ile aynı soy hattında yer aldı. 

Sonuç: Hücre morfolojileri üzerinde yapılan mikroskobik gözlemlerde izolatlar arasında önemli 
farklılıklar bulunmamasına rağmen, moleküler filogeni analizi sonucunda toplam beş izolatın 
bilinen üç tür ile yakın ilişkili olduğu belirlenmiştir. Mevcut literatüre göre, Türkiye alg grupları 
için öncül olan bu moleküler filogenetik araştırma ile ülkemiz alg florasında kriptik türlerle ilgili ilk 
verilerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Chlorella, Orta Karadeniz, Bayesian Filogeni, SSU, Kloroplast, 16S

Teşekkür: Karagöl (Çubuk-Ankara)’dan yolladığı su örneği için Doç. Dr. Tahir ATICI’ya (Gazi 
Üniversitesi) teşekkür ederiz.
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Basidiomycetes Producing Biologically Active Substances
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Objectives: One of the priorities of modern mycology and biotechnology is the development of 
technology using basidiomycetes for obtaining bilogycally active compounds, including compounds 
have healing properties. Studies in recent decades have shown that fungi are the products of a 
number of a number of biologikallyactive substances: proteins, polysaccharides, organic acids, 
polyacetylen compounds, enzymes, vitamins, aminacids, peptides, triterpenes, steroids, lipids, 
etc. The aim of this work is to develop methods for obtaining biologically activesubstances 
(polysaccharides, polyacetylenes, etc.) from the basidiomycetes. Most of the work to find and 
release of biologically active substances were performed using basidiomycetes fruting bodies.

Materials and Methods: One of the objects of our research is lacquered tinder-Ganoderma 
lucidum. Ganoderma lucidum is widely known as a medicinal basidiomycetes. Cultivation of this 
fungus was carried out on different substrates: the bark and wood of green fir, larch sawdust and 
wheat grain. Mushrooms are grown by submerged cultivation for 10 days at 28oC. The resulting 
fungal biomass was ground and extracted with ethyl acetate. The resulting precipitation and ether 
extracts were analyzed by TLC and reversed-phase liquid-chromatography and NMR spectroscopy.

Results: During the 65 species were identified macromycetes basidiomycetes, including the more 
promising is Ganoderma lucidum. The raw material for production of biologically active substances 
are traditionally fruiting bodies, much less vegetative mycelium of the fungus. From the mycelium of 
the fungus above mentioned methods have been allocated a linear (1→3)-a-D-glucan, and branched 
ksilomannan containing the main chain of (1-3)-linked residues a-D-mannopyranose, most of 
which is substituted on the status of unit 4 remnants of β-D-Xylr-(1→. Structure of polysaccharides 
by NMR spectroscopy in combination with the methods of methylation and periodate oxidation. An 
interesting feature is the simultaneous presence of ksilomannan in the polysaccharide residues a-D-
mannopyranose and β-D-mannopyranose (the first from the backbone, while the latter is aterminal 
disaccharide residues unrepairable lateral branched). Carried out chemical studies have shown that 
the aqueous residue was composed of polysaccharides (70-80%), and the ether extract contained 
more polyacetylen compounds (65-70%). 

Conclusion: Thus, the results obtained is both scientific and practical interest in this investigation 
is ongoing.

Key words: basidiomycetes, bioactive substances, liquid chromatography.
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