
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1342

PH–028

Bazı Pirazol-3-Karboksilli Asit Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri ve 
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Amaç: Sekiz adet pirazol-3-karboksilli asitlerin üre ile reaksiyonu sonucu elde edilen türevlerinin 
bakteri ve maya suşları üzerine antimikrobiyal aktiviteleri ve plazmit DNA ile olan etkileşimleri 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Pirazol 3- karboksilli asitlerin üre ile reaksiyonu sonucu elde edilen 
türevlerinin (1-6) DMSO’daki çözeltileri 156-10000 µM arasında seri olarak artan 7 farklı 
derişimde hazırlanmıştır. Antimikrobiyal aktiviteleri agar difüzyon yöntemi kullanılarak, 8 bakteri 
ve 2 maya suşu üzerinde belirlenmiştir. DNA ile olan etkileşimi belirlemek amacıyla plazmit DNA 
kullanılmıştır. Farklı derişimlerde hazırlanan bileşikler plazmit DNA ile 37 0C’de 24 saat karanlık 
ortamda inkübasyona bırakılmış ve sonuçlar agaroz jel elektroforezi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Agar difüzyon yöntemine göre üre ile reaksiyon sonucunda elde edilen türevlerin büyük 
çoğunluğu E. fecalis hariç diğer bakteri türlerinin hepsi üzerinde etkili olmuştur. Özellikle de P. 
vulgaris üzerinde maddelerin hepsinin oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bileşiklerin 
mayalar üzerinde ise hiçbir antifungal etkisi gözlenmemiştir. Madde DNA etkileşim sonuçlarına 
göre 3 ve 4 nolu bileşiklerin DNA üzerinde etkili olduğu ve DNA’ya bağlanarak hareketini 
yavaşlattığı belirlenmiştir. Özellikle bileşik 4’ün yüksek konsantrasyonlarında (5000- 2500 ve 1250 
µM) Form I yapısının açılarak Form II yapısının yoğunluğunda artış ve Form III yapısının oluştuğu 
gözlenmiştir. Diğer maddelerin önemli bir değişiklik oluşturmadığı belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan çalışma ile kimyasal özellikleri belirlenmiş olan yeni sentezlenmiş 
üre türevlerinin biyolojik aktiviteleri ile ilgili ilk bilgiler elde edilmiştir. Sentezlenen bu maddelerin 
antimikrobiyal etkisinin yüksek olduğu ve DNA üzerinde de etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: pirazol türevleri, antimikrobiyal etki, pBR322 DNA.
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Amaç: Bu çalışmada Tokat bölgesinden toplanan Sphecidae familyasına ait Sphex flavipennis 
türünün 28S ve ITS2 ribozomal gen bölgelerinin PCR yöntemiyle belirlenmesi ve analizi 
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hedeflenmiştir. Bu türle ilgili daha önce yapılmış herhangi bir genetik çalışma olmadığından, 
çalışmanın sonuçları bu türler hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında Tokat il sınırları içindeki araziden ergin böcek 
örnekleri gündüz, atrapla yakalanmış ve etil asetatlı öldürme şişelerinde öldürülmüştür. Örnekler 
tarih ve habitat bilgileri içeren etiketler ilave edildikten sonra laboratuara getirilmiş, mevcut 
karşılaştırma materyali ve teşhis anahtarları kullanılarak tür düzeyinde teşhisleri yapıldıktan 
sonra moleküler çalışmalar yapılana kadar -86 0C’de saklanmıştır. Örnekler PBS tamponu içinde 
ezilerek homojenize edilmiştir. Homojenat içinde bulunan DNA manuel veya Roche tissue DNA 
izolasyon kiti kullanılarak izole edilmiştir. Elde edilen DNA örnekleri kullanılarak ribozomal DNA 
genlerindeki 28S ve ITS2 bölgeleri spesifik primerler kullanılarak PCR yöntemiyle amplifiye 
edilmiştir. PCR ürünlerinin DNA dizisi belirlenmiş ve genetik analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Sphex flavipennis Hymenoptera takımında yer alan kozmopolit soliter yaban arılarından 
bir türdür. Çok geniş yayılış alanına sahip olduğundan, tür içinde görülen bireysel modifikasyonlar 
nedeniyle teşhislerinde zorluk çekilmektedir. Bu nedenle morfolojik tür teşhislerine yardımcı 
olabilecek bazı ek verilerin kullanılması yararlı olacaktır. Bu çalışmada, ilk defa Sphex flavipennis’in 
28S ve ITS2 bölgeleri PCR ile çoğaltılmış ve DNA dizisi belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Şimdiye kadar bu türün 28S ve ITS2 ribozomal DNA bölgeleriyle ilgili 
çalışma bulunmamaktadır. Çalışmada elde edilen gen bölgeleri, türler arasında farklı olduğundan 
özellikle tür teşhislerinde kullanılabilecek niteliktedir. İleriki çalışmalarda, Sphex cinsinin diğer 
türlerinden elde edilecek benzer özellikteki gen bölgelerinin karşılaştırılması, morfolojik karakterler 
kullanılarak ayırt edilemeyen türlerin ayrılmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sphex flavipennis, 28S, ITS2, PCR, DNA

Teşekkür: Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Daire Başkanlığı Tarafından 
Desteklenmiştir (Proje No: 2011/41). 
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Amaç: Çanakkale ilinde dört lokasyondan alınan toprak örneklerinin yıkandığı sularda, belirli 
konsantrasyonlarda yetiştirilen Allium cepa L. (soğan) kök ucu hücrelerindeki mitotik indeks ve 
kromozom anomalilerine bakılarak bu bölgelerdeki kirlilik düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Dört farklı bölgeden alınan toprak örneklerinden 100’er gram tartılmış 
ve üzerlerine birer litre saf su eklenerek karıştırılmıştır. Her alan için üç farklı konsantrasyon 
hazırlanmıştır. Karışım +4 ºC’de bekletildikten sonra süzülerek deney tüplerine alınmış ve soğanlar 
kök kısımları sulara temas edecek şekilde tüplere oturtularak 72 saat bekletilmiştir. Kontrol grubu 


