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Bu projede, orijini Anadolu olan, hava kirliliğine, kötü hava koşullarına ve kuraklığa son derece dirençli 

olan ahlat (P. elaeagrifolia) meyve ekstresinin antigenotoksik etkilerinin D. melanogaster meyve sineği üzerin-

de kanat SMART analizi ile araştırılması amaçlanmıştır. 

PROJE ÖZETİ 
 
       Kanserin önlenmesinde potansiyel ajanlar olarak düşünülen antimutajenik ve antikanserojenik etkilere sa-
hip doğal ürünlerin keşfine olan ilgi her geçen gün artış göstermektedir. Bu hastalığın kontrolünde, görülme 
sıklığını, antimutajenik ve antikanserojen maddelerin tüketilmesini arttırarak azaltmak dünyada önemli bir 
strateji haline gelmiştir. Bu bağlamda kimyasal mutajenlerin etkilerini bastırabilecek yeni doğal kemoönleyici 
ajanların keşfi özel bir önem arz etmektedir. Ahlat (P. elaeagrifolia) gülgiller familyasına ait olan bir türdür. 
Halk arasında yaban armudu olarak da bilinir. Anavatanı Anadolu olan bu bitki uzun yıllar yaşayabilmektedir. 
Aynı zamanda hava kirliliğine, kötü hava koşullarına ve kuraklığa son derece dirençlidir ve neredeyse hiç mu-
tasyon geçirmemiştir. Bu nedenle bu çalışmada ahlat meyve ekstresinin antigenotoksik etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Antigenotoksik aktivite tayini invivo olarak D. melanogaster meyve sineği üzerinde somatik mu-
tasyon ve rekombinasyon test (SMART) ile yapılmıştır. Proje bulguları bu bitkinin kansere neden olan mutas-
yonları önleme amaçlı kullanımının mümkün olabileceğini göstermiştir.   
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 Mutasyon, bir genin işleyişinin çevresel ya da kalıtsal koşullara bağlı olarak değişmesidir. Modern çağda her 
geçen gün, su, hava ve toprakta yoğunlaşan çevre kirliliği, radyasyon kirliliği, bozulan eko sistem ya da doğal 
düzen sonucu, yetersiz filtreleme nedeniyle güneş ışınlarının olumsuz etkileri, dengesiz olarak artan dünya nü-
fusunu besleyebilmek için kullanılan gıda katkı maddeleri (GKM) ile üretimde verim artışı temeline dayanan 
genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) kullanılması gibi nedenler mutasyonlara yol açmaktadır.    
 

 Mutasyonun sık olarak incelendiği canlılardan biri de meyve sineği olarak da bilinen D. melanogasterdir. La-
boratuvar çalışmalarında kullanılan D. Melanogaster; ökaryotik bir sisteme sahip olması, çalışmaların in vivo 
ortamlarda gerçekleştirilmesi, kısa hayat döngüsü ve yüksek üreme oranından dolayı genetik araştırmalarda 
tercih edilen bir model organizma olmuştur.  
    

 Aynı zamanda günümüzde bilinen insan hastalıkları 

genlerinin  %75’inin D. melanogaster genomu ile ör-

tüştüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır (Aksoy, 1988). 

Buna bağlı olarak literatürde, D. melanogaster üzerin-

de mutasyon durdurucu etkisi olan bir maddenin kan-

seri de durdurabileceği ileri sürülmektedir.   

      

 

 

 

             

METOD  

Ahlat Meyvelerinin Toplanması 

 Ahlat 10.09.2013 tarihinde, İncek mevkiinde, PTT Ahlatlıbel Tesisleri arkasında bulunan meralık alandan toplanmıştır. 

Ahlat Meyve Ekstresinin Çıkartılması 

 Ahlatın meyve ekstresi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, Prof. Dr. Osman Üstün’ün laboratuvarında çıkartılmış-

tır. Ahlat meyvesi, özel havalandırmalı, güneş almayan ortamda kurutulmuştur. Bitkinin meyve kısmı toz haline getiril-

meden küçük parçalara ayrılmıştır. Bölünen her bir meyve parçası ayrı ortamlarda %70 etanol ve %30 distile su içerisin-

de ekstre edilmiştir. Devamında, 40°C su banyolarında maserasyona (yumuşayarak soyulma) bırakılmıştır. Ardından, 

ekstreler süzgeç kağıdından geçirilmiştir. Elde edilen ekstrelerde bulunan çözücülerin uzaklaştırılma işlemi rotavaporda 

(vakumlu buharlaştırıcı) gerçekleştirilmiştir. Böylece ekstrenin visköz kıvam-

da özütü elde edilmiştir. Özütler hassas tartıda tartıldıktan sonra liyofilize 

(dondurarak kurutma işlemi) edilmiştir. Liyofilize edilmiş ham özütler yeterli 

miktarda sağlandıktan sonra kullanılıncaya kadar -70°C’de saklanmıştır. 

Çaprazlar (flr3/ln (3LR) TM3 BdS dişileri / mwh erkekleri) 

 Stoklar yeterince çoğaldıktan sonra çaprazlamaların kontrollü olabilmesi 

için pupadan çıkıştan itibaren en fazla 4 saatlik olan döllenmemiş (virjin) 

olan dişi flr3 bireyler toplanmıştır. En iyi verimin alınması için 3-7 günlük flr3 

soyundan 30 virjin dişi birey ile mwh soyundan 30 erkek birey, yeni besiye-

rinde çaprazlanmıştır ve 24 saat süreyle bir arada tutularak eşeysel verimin 

artması beklenmiştir.  

Yumurta Toplanması 

 Aynı yaşta larva elde etmek amacıyla yapılan çaprazlar, aynı anda yeni besiyerine alınmıştır ve 8 saat boyunca dişile-

rin bu besiyerine yumurta bırakması beklenmiştir. 8 saatin sonunda ergin bireyler bu besiyerinden uzaklaştırılmıştır. 

Böylece, flr3 X mwh çaprazı ile elde edilen yumurtalar, yumurta toplama işleminin yapıldığı besiyerinde gelişerek larva-

ya dönüşen bu heterozigot larvalar, besiyerinin musluk suyu altında yıkanmasıyla L3 evresindeki larvaları geçirmeyecek 

bir elek aracılığıyla toplanmıştır.  

Uygulama Grupları 

 72±4 saatlik larvalara 48 saat boyunca ekstresinin 5 ayrı dozu (0.1 mL-0.5 mL) standart besiyerinde mM EMS ile bir-

likte kronik olarak uygulanmıştır. Kontrol grupları etanol ve su da uygulamalara eklenmiştir. Kimyasal içeren besiyerin-

deki larvaların gelişmelerini tamamlayarak pupadan çıkmaları beklenmiştir. Pupadan çıkan ergin sinekler, %70’lik etil al-

kole alınarak +4oC’de saklanmıştır. 

 

Sonuçlar ve Tartışma: 

 Sonuçlara uygulanan MICROTISTA testi ile ahlat 
meyve ekstrelerinin farklı konsantrasyonlarında, 
mutajenik etkinin istatistiksel olarak da anlamlı 
olarak azaldığı kanıtlanmıştır. Ahlat ekstresinin 
farklı dozları ve 1mM EMS’nin normal (flr3/mwh) 
kanatlarına ait SMART bulguları ve istatiksel değer-
lendirmeleri  Grafik 1.’de verilmiştir.   

Proje sonuçları, ahlat meyve ekstresinin herhangi 
bir genotoksik etkiye neden olmadığını; spontan 
mutasyon frekansını azalttığını; en önemli etkisinin 
EMS kaynaklı genotoksik etkileri önemli derecede 
baskıladığını kanıtlamıştır.  

 Antimutajen etkisini,  mutasyondan etkilenmiş        D. melanogasterler üzerinde göstermiş olduğumuz ahlat meyvesinden 
çıkarılmış olan ekstremiz, EMS’nin neden olduğu genotoksik etkileri belirgin olarak bloke etmiştir. Böylece ahlatın, ileride 
ayrıca çekirdek ve yaprak ekstrelerinin de çalışılmasıyla gerek antimutajen diyet içinde yer alarak, gerekse kanser ilaç araş-
tırmalarında kullanılarak insan sağlığının iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Daha ileriki çalışmaları-
mızda ahlat meyve ekstresinin kanser hücre kültürü gibi modellere ya da kansere neden olan virüsle enfekte hücreler üze-
rinde etkilerini araştırmayı planlamaktayız. Bu projenin ahlatın meyve, çekirdek ve yapraklarının ayrı ayrı daha geniş çaplı 
araştırmalara öncü olacağına ve hemen hemen hiç mutasyon geçirmemiş olan Anadolu orijinli bu bitkinin özellikleri ayrıntılı 
olarak ortaya konulduğunda mutasyona karşı direncin şifresine ışık tutacağına inanmaktayız. Bu çalışma, literatürde ahlat 
meyvesinin antigenotoksik etkilerini gösteren ilk çalışmadır. Ülke topraklarımızın bir değeri olan, mutasyona dirençli bu bit-
kinin gizli kalmış özelliklerinin ortaya konması büyük önem taşımaktadır.  

Teşekkür 

Biyoloji öğretmenimiz Sn. Demet İzgü’ye ve Müdür Yardımcımız Sn. Hande Kutlu’ya, D. melanogaster üzerinde mutasyon deneyleri için bize 

“D. melanogaster Laborutuvarını” açan, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlilerinden Sn. Öğr. Gr Dr. Banu Şebnem Önder 

ile Sn. Öğr. Gr. Dr. Güzin Emecen’e, Ahlat meyve ekstresinin hazırlanmasında ve çıkarılmasında yardımcı olan, Gazi Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Öğretim Görevlisi Sn. Prof. Dr. Osman Üstün’e ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Sn. Memet Gözübö-

yük’e teşekkür ediyoruz. 
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Nilsu Uzunlar Bilge Begüm Yavuzyiğit 

  
 
 

 P. elaeagrifolia, gülgiller (rosacae) familyasına ait olan bir türdür.  Adını aldığı ahlat ağacı üze-
rinde, hiçbir bakıma ihtiyaç duymadan kendi kendine yetişebilmektedir. Bazı hayvanların ısırma-
larında ya da sokmalarında geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanılan ahlatın filizi yaralı böl-
geye uygulanarak zehrin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. (http://
www.sifalibitkilerinfaydalari.com) 
 
 Yaprağının bileşiminde; % 0.01 alkaloitler, % 0.13 glikozitler, % 3 flavonoidler, % 45.5 C vitami-
ni, % 0.26 muhtelif asitler tespit edilmiştir. Meyvelerinin bileşiminde ise,  % 12 şeker,  % 4.2 pek-
tin maddeleri, % 2.5 muhtelif asitler, % 65 mg C vitamini, % 5.6 karoten ile B1 vitaminleri tespit 
edilmiştir. (Bursa Orman Müdürlüğü) 
 
 Anadolu’da yaygın olarak yetişen bu yabani armudun, kafkaslarda 16 türü bulunur. Ülkemizde 
iki türü (P. elaeagrifolia, Pyrus Kotschyanus) yetişir. Türkiye’de yoğun olarak yetiştiği şehirler; 
Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamo-
nu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muş, Niğde, Sinop, Sivas ve Van’dır (Bursa Orman Müdürlü-
ğü, 2012).  

Şekil 7. Meyvesinin toplandığı, koordi-
natlarının ve rakımının alındığı ahlat 
ağacı. 

Kanat Preparatlarının Hazırlanması 
 Alkole alınmış olan ergin sineklerden Beaded işaret genini taşımayan, normal ka-
nat şekline sahip bireylerden rastgele seçilen 10 bireyin her iki kanadı da Faure So-
lüsyonu kullanılarak lam üzerine belli bir düzenle sabitlenmiştir. 1-2 gün kapalı petri 
kabında kurumaya bırakılan preparatlar, daha sonra yeniden Faure Solüsyonu dam-
latılarak lamel ile kapatılmıştır. Üzerine mermer ağırlıklar yerleştirilip 1 gün beklen-
miştir, daha sonra bu preparatlar temizlenerek uzun süreli preparatlar elde edilmiş-
tir. 
Kanatların Mikroskobik Analizi 
 Hazırlanan preparatlar, 40X’lik büyütmede, ışık mikroskobunda incelenmiştir. İn-
celemenin kolay olabilmesi için kanatlar; A, B, C, C’, D, D’, E sektörlerine ayrılarak in-
celenmiştir. (Graf et al., 1984) Kanadın her iki yüzünün incelenebilmesi için mikrovi-
da ile oynanarak, saptanan benekler sayılmış ve kaydedilmiştir. 
 
 

 

Şekil 3. D.melanogasterlerin binokuler mik-
roskop üzerinde kanatlarının koparılması 
 

Şekil 1. Drosophila melanogaster’in yaşam döngüsü 

Grafik 1.Ahlat meyve ekstresinin, 1 mM EMS ile birlikte kronik olarak lar-
valara uygulanması sonucunda görülen genetik anomalilerdeki azalma. 



 

 
 


