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Öz: Bu çalışmanın amacı üç farklı makroalgin (Codium sp., Cystoseira sp., ve Polyides sp.) üzerinde en çok çalışılan ve araştırma yapılan model canlı olan
Drosophila melanogaster’ in hayatta kalışına etkisinin araştırılmasıdır. Drosophila melanogaster’in niçin çalışıldığının birincil nedeni; bu türün, çok kısa sürede ve
hızlı üreme oranına sahip olmasıdır. Diğer laboratuvar hayvanları ile karşılaştırıldıklarında Drosophila melanogaster’ in genetik bilgi birikiminin yeterli olmasıdır. Bu
nedenle, birçok sentetik ve doğal bileşenin canlının hayatta kalma oranı üzerine etkisi, ökaryotik bir canlı olan Drosophila’da sıklıkla test edilmiştir. Tam metamorfoz
geçiren bu canlıya test bileşikleri larva evresinde uygulanır ve döngü tamamlandığında, yetişkin formda etki araştırılır. Bu çalışmada, makroalglerden Codium sp.,
Cystoseira sp., and Polyides sp., özütleri Instant Drosophila Medium Formula 4-24’ e eklenip Drosophila melanogaster’e larval dönemde, üç grupta verilmiş, kontrol
grubunda ise su kullanılmıştır. Bu çalışma, makroalglerden Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp., özütlerinin, Drosophila melanogaster’in hayatta kalışına
pozitif etkisini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Makroalg, Codium sp., Cystoseira sp., Polyides sp., Hayatta kalış, Drosophila melanogaster
Abstract: The aim of this study is to investigate the effects of three different macroalgae (Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp.) on viability of Drosophila
melanogaster which is the most widely studied insect species in scientific researches. One of the primary reasons why Drosophila melanogaster is one of so widely
studied insect is because of their extremely fast breeding rate in a very short time. Compared to other laboratory animals, the Drosophila melanogaster gene
pattern is one of the most widely understood. This may allow some modifications to be made with a very good survival rate. Once these basic functions are
completed, the insect hatches and develops into a larval form and stars feeding. At this point, the larvae are feed with what kind of feed want to be tested. In this
current study, extracts of macroalgae, Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp., were added into Instant Drosophila Medium Formula 4-24 and given the
Drosophila melanogaster in three groups. There was also a fourth group (control group) which is not added extracts of macroalgae in their feed but water. The
results of this study showed that macroalgae, Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp., had positive effects on viability of Drosophila melanogaster.
Keywords: Macroalgae, Codium sp., Cystoseira sp., Polyides sp., viability, Drosophila melanogaster

GİRİŞ
Çok hücreli ökaryotik organizmalardan olan makroalgler,
denizlerin önemli canlı kaynaklarından biridir. Ayrıca, birincil
üretimin temel prosesi olan fotosentez olayını
gerçekleştirdiklerinden dolayı ekolojik açıdan da çok önemli
gruptadırlar. Dolayısıyla dengeli bir ekosistem için en önemli
yapıtaşlarından biridir (Wilson, 2002).
Bu canlılar zengin biyokimyasal içerikleri nedeniyle gıda,
tıp, tarım, hayvancılık ve endüstriyel alanlarda hammadde
kaynağı olarak kullanılmaktadır (Ak, 2015). Denizel makroalgal
hammaddeler, enerji ve çevre sorunlarının üstesinden gelmek
için tercih edilen bir yöntem olarak artan bir öneme sahiptir
(Baghel v.d., 2017). Ayrıca, yaşlanma karşıtı olarak
dermatolojik tedavide, etken madde kaynağı olarak bir
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potansiyel olarak görülmektedir (Wang vd., 2017; Figueiredo
vd., 2016). Ayrıca stres kaynaklı metabolik sendromlarda algal
bioaktif bileşiklerin terapik yönü son yıllarda önem kazanmıştır
(Freile-Pelegrin ve Robledo, 2014). Özellikle kıyılarımızda
doğal yayılış alanına sahip olan Cystoseira cinsine ait türler
hayvan gübre ve gıda işletmeciliğinde protein kaynağı olarak
kullanılmaktadır (Çetingül vd., 1996). Yapısal polisakkarit ve
lignin seviyelerine bağlı olarak, sıvı biyoyakıt üretiminde cazip
besin stokları arasındadır. Makroalgler su ortamında
yetiştirilebildiğinden, kara kaynaklı bitkilerle dolayısıyla insan
gıdalarıyla rekabet halinde değillerdir. Bu yüzden önemli
çevresel avantajlara da sahiptir (Mohseni vd., 2016).
Dünya genelinde, 291 makroalg türü kullanılmaktadır. Bu
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makroalgler ekonomik olarak yaklaşık 6 milyar dolar değerinde
ürün pazarı oluşturmaktadır. Hem yetiştiricilik hem de doğadan
toplama yoluyla 28 milyon ton üretim yapılmaktadır (McHugh,
2003; Ak, 2015) Akdeniz sahillerinde ise Chlorophyta üyelerine
ait 82, Phaeophyta üyelerine ait 85, Rhodophyta üyelerine ait
228 takson dağılım göstermektedir (Özvarol, 2009). Algler
hücre içinde biriktirdikleri pigment, protein, karbonhidrat, yağ,
vitamin ve mineral maddeler nedeniyle birçok canlı grubu için
esansiyaldirler. Bu maddeler; farmasötik ve nutrasötik olarak
metabolitler ismi ile anılırlar (Becker, 2007).
Algler aynı zamanda yüksek protein ve yağ içerikleri ile
biyoteknoloji çalışmalarında aranan değerli kültür
organizmalarıdır. Yetiştiricilik için elverişli olmalarını sağlayan
yüksek adaptasyon yeteneği gibi pek çok özelliğe de sahiptirler
(Taşkın ve Öztürk, 2005; Wells vd, 2017).
Alglerin özellikle endüstriyel amaçlı kullanımları mikro ve
makroalgler düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Mikroalglerin
üretiminde (bakteriyel kaynaklarda olduğu gibi) kontaminasyon
ve hasat zorluk riski nedeniyle, endüstriyel üretimde
hammadde kaynağı olarak daha çok denizel makroalgler
(Porphyra, Laminaria, Gracilaria gibi) tercih edilmektedir
(Özdemir ve Erkmen, 2013).
Makroalglerin katkı maddesi olarak kullanımı ve hatta tıp
alanında kullanımı giderek artmaktadır (Murdinah, 2008).
Çünkü, alglerin karbonhidrat, protein, lipid, yağ asitleri, gliserol,
doğal pigmentler (beta-karoten, astaksantin, ksantofil, fikobilin)
ve amino asitlerce (Durmaz vd., 2002) çok zengin oldukları,
ayrıca mineral, vitamin, polisakkaritler (Arasaki ve Arasaki,
1983) ve polifenoller gibi antibakteriyel, antifungal ve antiviral
özelliğe sahip biyoaktif maddeler (Chandini vd., 2008; Wang
vd., 2017) içerdikleri tespit edilmiştir. Algler antioksidan vitamin
ve pigmentlerin yanı sıra çoklu doymamış yağ asitlerinin de
zengin bir kaynağıdır (Gökpınar vd., 2001). Ayrıca uygun
biyolojik özelliklerinden dolayı manuple edilebilirliği de oldukça
yüksektir. Bu nedenle, model organizmalar olarak sıklıkla
kullanılmaktadırlar (Creed vd.1998, Prathep 2003). Bu da
yaşlanma ve ömür uzunluğu gibi çalışmalarda (Sarıkaya vd.,
2006; Peleg vd., 2016) temel etken madde olarak kullanılmaları
imkanını ortaya koymaktadır.
Drosophila melanogaster genotoksisite (Çakır ve Sarıkaya,
2005; Öz ve Çakır Arıca, 2016), yaşlanma ve ömür uzunluğu
çalışmaları (Çakır ve Bozcuk, 2000; Sarıkaya vd., 2006), çeşitli
hastalıkların moleküler mekanizmalarının araştırılması
(Laurent vd., 2013; Broughton vd., 2008; Zhang vd., 2013) gibi
çeşitli araştırmalarda da kullanılan bir organizmadır. Ökaryotik
bir canlı olan Drosophila melanogaster ve memelilerdeki
biyolojik, fizyolojik ve nörolojik özelliklerin birçoğu benzerlik
göstermektedir (Pandey ve Nichols, 2011).
Bu çalışma, farklı türlerden oluşan algal özütün, Drosophila’
nın embriyonel gelişim ve hayatta kalışına etkisinin tespiti için
bir ön çalışma niteliğindedir. Bu çalışmada temel amaç, farklı
türlerden oluşan alg özütlerinin Drosophila melanogaster’in
hayatta kalışına etkisini araştırmaktır.
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MATERYAL VE METOT
Alg örnekleri
Konacık ve Kale olmak üzere, denizel biota açısından Doğu
Akdeniz’in 2 farklı bölgesinden makroalg örnekleri toplandı.
Örnekleme Şubat-Mart aylarında yapıldı. Bu türler,
Chlorophyta, Phaeophyta ve Rhodophyta olmak üzere üç
familyaya aittir. Ait oldukları familya sırasına göre Codium sp.,
Cystoseira sp. ve Polyides sp. olarak cins düzeyinde
adlandırıldı (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma için örneklenen Codium sp., Cystoseira sp. ve
Polyides sp. fotoğrafları (Anonim)
Figure 1. The sampled photographs of Codium sp., Cystoseira sp. ve
Polyides sp. in the study

Alg ekstraktlarının hazırlanması
Dalma ve elle toplama yöntemiyle elde edilen algler, deniz
suyu ile yıkanarak epifitler, sedimentler ve diğer organik
maddelerden temizlendi. Örneklenen algler, polietilen poşetler
içinde laboratuara taşınıp, tuz ve kirliliğin giderilmesi için
musluk suyu ile tekrar yıkandı (Sivasankari, 2006). Yıkama
işleminden sonra örnekler 0.5 cm ile 1cm boyutunda parçalama
işlemine tabi tutuldu. Daha sonra 40 oC’lik etüvde 2 hafta süre
ile kurutulan örnekler porselen havanda öğütüldü. Her bir
örnekten 20 gr tartılarak, üzerine 200 ml etanol eklendi ve yatay
çalkalayıcıda (125 rpm), oda sıcaklığında 24 saat süreyle
ekstraksiyona tabi tutuldu. Süre sonunda ekstraksiyon filtre
edildikten sonra, evaporatör aracılığıyla etanol uzaklaştırıldı.
Elde edilen özütler, denemelerde kullanılıncaya kadar +4°C’de
amber rengi şişelerde muhafaza edildi.
Uygulama ve değerlendirme
Hayatta kalış çalışmalarında Drosophila melanogaster’in
doğal ırkı olan, oregon, kullanıldı. Drosophila stok kültürleri
%40-%60 bağıl nem, 25±1°C sıcaklık ile sürekli karanlık
koşullarını taşıyan etüvde, hazır Drosophila ortamı (Instant
Drosophila Medium Formula 4-24, Carolina Biological Supply
Cooperation, Burlington, NC, USA) içeren şişelerde yaşatıldı.
Oregon ırkına ait stoklar boşaltıldıktan sonra ortalama 4 saat
içinde virgin (çiftleşmemiş) dişileri toplandı. 1-3 günlük dişi ve
erkek bireylerin çaprazlanmasından ortalama 72±1 saat sonra
larva toplama işlemi yapıldı. Larvalar besi ortamından musluk
suyu ile yıkanarak ayrıldı. Her uygulamada 1,5 gr hazır
Drosophila ortamı 5 ml test solüsyonu ile ıslatıldı ve 100 larva
ortama eklendi (Graf vd, 1989). Alg özütleri 1,5mg/5ml dozunda
uygulandı, kontrol grubunda sadece distile su kullanıldı. Her bir
örnek ve kontrol grubu için 3 tekrarlı uygulama yapıldı. Test
maddeleri içeren ortama gömülen larvalar gelişimlerini
tamamlamaya bırakıldı. Her uygulama grubu için pupadan
çıkan bireyler eterle bayıltılarak cinsiyetlerine göre ayrıldı,
toplam dişi ve erkek birey sayısı kaydedildi (Çakır ve Sarıkaya,
2004). Elde edilen sayısal sonuçlar MS Excel ile grafikte
sunuldu.
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etkileri Şekil 2’de sunulmaktadır. Test edilen üç alg özütüntün

Codium sp., Cystoseira sp. ve Polyides sp. özütlerinin

her biri kontrol grubuna göre larvaların hayatta kalış oranlarını
pozitif yönde etkilemiştir.

Drosophila melanogaster larvalarının hayatta kalışları üzerine
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Şekil 2. Dişi, Erkek ve Toplam Drosophila melanogaster bireylerinin farklı alg ortamlarda hayatta kalma oranları
Figure 2. The survival rates of Drosophila melanogaster by female, male, and total number in the different algae environments

Su kontrol grubunda hayatta kalış oranları hem dişi hem de
erkek bireyler için % 65 olarak bulunmuştur. Test edilen her 3
alg grubu içinde hem dişi hem de erkek bireylerde hayatta kalış
oranı su kontrol grubuna göre bir artış göstermiştir. Kontrol
dâhil tüm gruplarda hayatta kalış oranı erkek bireylerde dişilere
nazaran daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, böceklerin
metabolik hızının, dış faktörlerden olan besin şartlarıyla
değişmesine bağlanabilir (Lanciani vd., 1991; Macedo vd.,
2003). Özellikle erkek bireylerdeki artışta, Drosophila’nın
populasyon yoğunluğu, besin miktarı ve çeşidi gibi etkenlerde
önemli rol oynamaktadır (Koç ve Gülel 2006).
Alg gruplarının su kontrole göre hayatta kalış oranlarındaki
artışa bakıldığında Codium sp. en az artış gösterirken (%78),
Polyides sp. (%89) en fazla artış gösteren grup olarak
değerlendirilmiştir. Bu artışın nedeni, diğer türlerden farklı
olarak bu grubun floridae nişastası depo etme özelliğinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Polyides sp. Florideophyceae
sınıfına ait bir tür olduğundan bu sınıfın üyelerinin hem floridae
nişastasını depo etme özellikleri hem de hücrelerin birleşim

yerlerinde proteinsi kapak bulundurdukları bildirilmektedir
(Çakı, 2009). Çünkü floridae nişastasının yüksek yapılı
bitkilerde bulunan nişasta ile benzer biyokimyasal özellikleri
taşıdığı bildirilmektedir (Viola, 2001). Bu durumun Polyides sp.
grubundaki hayatta kalış oranını olumlu etkilemiştir.
Algler flavonoid ve karotenoid gibi zengin antioksidan
özellikteki içerikleri nedeniyle çevre kirliliğinin arttığı
günümüzde alternatif besin kaynağı ve etken madde
potansiyeli olma açısından da önem kazanmıştır. Modern
yaşamın getirdiği olumsuz etkilerin hücreler bazında
oluşturduğu hasarların antioksidan besin katkıları ile tölere
edilerek günümüzde erken yaşlanmaya neden olan
metabolizmal hastalıkların azaltılabileceği fikri kabul
görmektedir. Bu bağlamda alglerin hayatta kalma, hücredeki
serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi ve anti kanser etkileri
gibi potansiyellerinin araştırılması benzeri çalışmalar, sucul
kaynakların değerlendirile bilirliğini arttırmak ve alternatif tıp
arayışları açısından önemlidir.
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