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A2 şeklinde sıralandığı bulunmuştur. Bununla birlikte bu bileşikler arasında genotoksik potansiyeli 
en yüksek olan bileşiğin A32 bileşiği olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Deney sisteminde kullanılan benzazol türevi bu bileşiklerin daha öncesinde 
biyolojik etkinlikleri ile ilgili olarak fazla sayıda çalışma yapılmamıştır. Rec yöntemi ile yaptığımız 
çalışmaya göre: 14 bileşikten 9 tanesinin sırasıyla (A32> A49> A26> E18> A9> C3> A36> 
F12>A3) güçlü genotoksik etki gösterdiği, 1 tanesinin (A2) genotoksik etkili olduğu, 2 tanesinin 
ters etkili olduğu (C1 ve C2), 2 tanesinin (G20,G27) ise genotoksik etkili olmadığı belirlenmiştir. 
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Amaç: MikroRNA’lar (miRNA) bitkiler, hayvanlar ve virüslerde post-transkripsiyonel 
düzenleyiciler olarak görev yapan ~21 nt. uzunluğundaki kısa kodlanmayan RNA dizileridir. 
İki temel yaklaşımla miRNA’lar belirlenebilmektedir. Bunlar, deneysel ve bilgisayar temelli 
(biyoinformatik) yaklaşımlardır. Her iki yaklaşım ile belirlenen ve yayınlanan miRNA dizileri ve 
ilgili bilgileri miRBase veritabanından erişilebilmektedir (http://www.mirbase.org/, Release 18). 
Karakteristik yapıya sahip olan olgun ve prekürsör diziler çeşitli bitki türleri arasında evrimsel süreç 
boyunca korunmuşluk göstermişlerdir. Bu bilgi ışığında, bilgisayar temelli metodlar ile taksonlar 
arasında korunmuş miRNA dizilerinin belirlenebilmesi mümkün olmuştur. Böylelikle çalışma 
materyalimiz olan zeytinde diğer bilgi türleriyle homolog miRNA dizileri bulmayı amaçlamaktayız. 
miRBase’in son sürümünde zeytine (Olea europea) ait miRNA kaydı bulunmamaktadır. Biz bu 
çalışmada V. vinifera, S. sclarea, G. soja, R. glutinosa, B. napus, A. thaliana, S. lycopersicum gibi 
bitki türleriyle Olea europea dizileri arasındaki homolojiyi temel alarak aday zeytin miRNA’larının 
biyoinformatiksel metodlarla analiz edilmesini hedefledik. Bulunan miRNA’ların hangi 
mRNA’yı hedeflediğini bulmak ve bu mRNA’nın ürünü olan gen veya genleri saptayabilmekte 
hedeflerimizdendir.

Gereç ve Yöntem: Bilgisayar temelli araştırmalar ile miRNA kaydı bulunmayan zeytinin aday 
miRNA dizilerini belirleme amacıyla, miRBase’deki çalışmada V. vinifera, S. sclarea, G. soja, 
R. glutinosa, B. napus, A. thaliana, S. Lycopersicum gibi bitki türlerinin miRNA dizileri zeytin 
EST’lerinde (Expressed Sequence Tag) BLASTN edildi. BLASTN sonucu 5 mismatche kadar 
olan sekanlar değerlendirmeye alındı. Tekrarlayan sekanslar çıkarıldı ve proteşn veritabanında 
(BLASTX) protein kodlamayan diziler aday sekans olarak belirlendi. BLASTN ve BLASTX 
araştırmasından sonra, yüksek benzerlik gösteren diziler RNAFold (http://rna.tbi.univie.ac.at/) 
ile ikincil yapı analizine alındı. Geçerli parametrelere göre, uygun saç tokası yapısındaki aday 
prekürsör diziler belirlendi.

Bulgular: Geçici sonuçlarımıza göre daha önce hiç miRNA kaydı olmayan zeytinde 6 tane aday 
miRNA dizisi belirlemiş durumdayız. Böylece araştırma yaptığımız bitki türleri ile zeytin arasında 
korunmuş aday miRNA’lar tespit edilmiş oldu. Bulunan miRNA’ların hedeflediği mRNA ve onun 
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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.

Anahtar kelimeler: MikroRNA, zeytin, biyoinformatik 
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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 


