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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) :Bu projede, insan sinir hastalıklarının tedavisine yeni 

bakış açıları kazandırmak ve temini kolay olabilecek bazı bitkisel etken maddeli gıdaların 

sinir sistemi üzerindeki etkisi, model organizma Drosophila melanogaster(D.melanogaster) 

ergin ve larvaları üzerinde araştırılmıştır. Yoğun iş temposu, ders çalışma, stres, kaygı, insan 

ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar gibi sebeplerle insanlar öncelikli olarak sinir sistemini 

yormaktadırlar. Bunun en doğal getirilerinden birisi de uykusuzluk olmakla beraber, olması 

gerekenden fazla sürede ışığa maruz kalabilmektir. Bu düşünceden yola çıkarak, model 

organizma ergin ve larvaları, sinirsel sorun yaratabilecek ortamın oluşması amacıyla ışık 

stresine maruz bırakılmışlardır. Kontrollü deneyler,  in vivo ortamda gerçekleştirilmiş olup, 

kontrol grubu, badem tohumu ekstresi ve soya filizi ekstresi içeren besi yerlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Üçer adet D.melanogaster erginlerinden oluşan deney gruplarında ve üçer 

adet D.melanogaster larvalarından oluşan deney gruplarında davranış, beyin büyüklüğü ve 

yaşamsal faaliyet açısından incelenmiştir. Deney 15 gün sürmüş ve 7 kez tekrarlanmıştır. 12 

farklı grup arasında yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda ışık stresinin yarattığı strese 

karşılık kontrol grubunda ve soya filizi ekstresi ile beslenen 7.grupta canlı sayısında %66 

oranda bir azalma görülürken, badem tohumu ekstresi ile beslenen 8.grup erginlerde ise canlı 

sayısı %33 oranında azalmıştır. Nitel gözlemler sonucu, ışık stresi altında badem tohumu 

ekstresinin2.grup larvalarda hiçbir renk değişikliğine sebep olmadığı, kontrol grubunun ise 

tamamen siyaha dönüştüğü gözlemlenmiştir. Işık stresi altında beyin büyüklüğü gelişimi de 

kontrole göre 3 kat büyüklükte olan badem tohumu ekstresi ile beslenen erginlerde 

görülmüştür.Tüm bu bilgilerden yola çıkarak, ışık stresine karşı tirozinve antioksidan 

kaynaklı gıdalar ile beslenilmesi önerilmektedir. 

2. Problem/Sorun: Günümüzde uykusuzluk, gerek iş veya eğitim şartları, gerekse yoğun 

yaşam temposu sebebiyle ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Uykusuzluk, yoğun 

ışığa maruz kalmayı beraberinde getirmekte ve melatonin salgısının da azalmasıyla birlikte 

psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bunların başında, depresyon gelmektedir. 

Depresyona karşı kullanılan ve kimyasal içerikli olan ilaçlar, bilinçsiz tüketim gibi 

sebeplerden ötürü zehirlenmelere yol açabilmektedir(Meenashree vd, 2011; Mete, 2012).  

3. Çözüm: 2. maddede bahsi geçen probleme çözüm bulabilmek amacıyla bu projede, in 

vivo ortamda, model organizma olan Drosophila melanogaster ergin ve larvaları 

üzerinde(Birman ve Coulom, 2004) gerçekleştirilen deneylerde, badem tohumunda ve soya 

filizinde bulunan tirozinin ve antioksidanların, organizmada dopamin üretimini artırması ve 
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Resim-1:Bitkisel ekstre prototipi 

böylelikle ışık stresine bağlı sinirsel hastalıkların tedavisinde 

kullanmasının kontrollü deneylerle tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır(Çakmur, 2011). Bu amaçla yapılan literatür 

taramaları sonucunda “Işık stresine bağlı sinirsel hastalıkların 

tedavisinde tirozin ve antioksidan kaynakları kullanılırsa(Randhir 

vd,2001), organizmadaki ışık uyaranına karşı oluşan sinirsel 

hastalıkların tedavisindeki iyileşme süreci kolaylaşır.” hipotezi 

kurulmuş olup kontrollü deneylerle araştırılmıştır.  

Yapılan kontrollü deneyler sonucunda, ışık stresine karşı badem tohumu ve soya filizinin, 

model organizma beyin ve davranışsal gelişiminde olumlu etki gösterdiği görülmüştür. 

Gerçekleştirilen çalışmalar 4. maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

4. Yöntem 

Deney basamakları Tablo-1’de belirtilmiştir. 
Tablo-1: Deney basamakları 

DENEY BASAMAKLARI 

1. Bitki Ekstraksiyonunun Yapılması 

2. Drosophila melanogaster (D.melanogaster) Kültürü Oluşturma 

3. Drosophila melanogaster Larva ve Erginlerinin Işık Stresi Üzerine Deney Gruplarının 

Belirlenmesi ve Uygulanması 

4. Antioksidan aktivite analizi 

 

4.1. Bitki Ekstraksiyonunun Yapılması 

Badem çekirdeğinin etli kısmı toz hale getirilerek ve filtre kağıdına sarılarak soxhlet 

ekstraksiyon borusuna yerleştirilmiş ve soxhlet ekstraksiyon düzeneğinde(Resim-1) 280
0
C’de 

5 saat ekstresi çıkarılmıştır. İşlem 3 kez tekrar edilmiştir. Soya filizleri ise doğrudan kurutulup 

toz haline dönüştürülmüş ve hassas terazi ile 50 gram tartılmıştır. Tartımı yapılan soya 

filizleri filtre kağıdının içerisine sarılarak soxhlet ekstraksiyon borusuna yerleştirilmiş ve 

soxhle ekstraksiyon düzeneğinde 280
0
C’de 5 saat ekstresi çıkarılmıştır İşlem 3 kez tekrar 

edilmiştir. 

4.2.Drosophila melanogaster(D.melanogaster) Kültürü Oluşturma 

İlk olarak, cam kavanozun içerisine kek parçaları, nar taneleri ve nar 

kabuğu parçaları konularak Drosophila melanogaster yakalamak için 

çöp kutusunun yanına bırakılmıştır. 3.günün sonunda kavanozun 

içerisinde 4 adet D.melanogaster ergini tespit edilmiştir. Meyvelerin 

etrafında biriken bu sineklerin uzaklaşmasını önlemek ve üremelerini 

sağlamak amacıyla kavanozun açık olan kısmı bez ile kapatılmış ve 

etrafı buzdolabı poşetine sarılarak 25
0
C’de bekletilmiştir. 40 gün 

sonunda kültürde bulunan D.melanogaster ergin sayısının yaklaşık 80 

olduğu gözlemlenmiştir (Resim-2). 

Üremelerinin sonlanmaması için her gün kumaş yüzeyine maya, toz 

şeker ve ılık su karışımından 10ar damla eklenmiştir. 

 

4.3. Drosophila melanogaster Larva ve Erginlerinin Işık Stresi Üzerine Deney 

Gruplarının Belirlenmesi ve Uygulanması 

D.melanogaster kültürü öncelikli olarak iki ayrı kavanoza bölüştürülüp, rekabet kaynaklı 

canlı sayısının azalmasına karşılık önlem alınmıştır. Ardından, bu canlıların larva ve erginleri 

için Tablo-2’de belirtilen deney grupları ayrı ayrı oluşturulmuştur ve  7 kez tekrarlanmıştır. 

Resim-2:D.melanogaster ergin 

kültürü 
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Tablo-2: Işık stresi altındaki D.melanogaster larva ve erginleri için deney grupları. 

 IŞIK STRESİ ALTINDA NORMAL IŞIK ŞARTLARI ALTINDA 

Besiyeri Soya Filizi 

Ekstresi 

İçeren 

Badem 

Tohumu 

Ekstresi 

İçeren 

Kontrol 

Grubu 

(Ekstre yok) 

Soya Filizi 

Ekstresi 

İçeren 

Badem 

Tohumu 

Ekstresi 

İçeren 

Kontrol 

Grubu 

(Ekstre yok) 

D.melanogaster’in 

bulunduğu 

gelişim evresi 

3 adet Larva 

(1.grup) 

3 adet Larva 

(2.grup) 

3 adet Larva 

(3.grup) 

3 adet Larva 

(4.grup) 

3 adet Larva 

(5.grup) 

3 adet Larva 

(6.grup) 

D.melanogaster’in 

bulunduğu 

gelişim evresi 

3 adet Ergin 

(7.grup) 

3 adet Ergin 

(8.grup) 

3 adet Ergin 

(9.grup) 

3 adet Ergin 

(10.grup) 

3 adet Ergin 

(11.grup) 

3 adet Ergin 

(12.grup) 

 

Bitki ekstresi içeren besiyerinin hazırlanması:  

1. Standart besiyeri hazırlanması(STD): 1 litre saf suda 100 g ticari maya, 50 g toz şeker, 15 g 

agaragar, 3 ml propiyonik asit ve 30 ml nipajin çözdürülmüştür. Literatürde mayanın protein, 

şekerin ise karbonhidrat ihtiyacını karşıladığı belirtilmiştir. Agar ise, besin karışımının 

katılaştırılması amacıyla olup, propiyonik asit ve nipajin ise besiyerine anti-bakteriyel ve anti-

fungal amaçlı kullanılmıştır. Besiyerini hazırlama sürecinde önce maya ve agar saf suya 

eklenerek manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda kaynatılmıştır. Ardından ısıtıcının sıcaklık ayarı 

kapatılmış, karıştırma süreci devam ettirilmiş ve sıcaklığın 70°C’ye düşmesi beklenmiştir. 

Sonrasında üzerine propiyonik asit ve nipajin eklenmiştir(Güler, 2014). 

2. Standart besiyeri hazırlandıktan sonra içinden 300’er ml alınıp üzerilerine ayrı ayrı 100’er 

ml bitki ekstreleri eklenmiş ve toplam hacim 400ml olarak karıştırılıp tekrar homojen hale 

getirilmiştir. Kontrol grubuna ise doğrudan 400ml STD belirlenmiştir.  

Badem tohumu ekstresi içeren besiyeri için: 300ml STD + 100ml badem ekstresi(homojenize 

edilerek hazırlanmıştır.) 

Soya filizi ekstresi içeren besiyeri için: 300ml STD + 100ml soya filizi ekstresi(homojenize 

edilerek hazırlanmıştır.) 

Kontrol grubu besiyeri: 400ml STD 

3. Hazırlanan besiyerlerinden 5’er ml alınıp deney tüplerine konulmuş ve besiyeri ortamına 

göre deney tüpleri adlandırılmıştır.(Resim-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim-3: Deneyde kullanılacak D.melanogaster larva ve erginlerinin yetiştirme ortamı için ihtiyaç duyulan besi 

yeri 

Tablo-2’de belirtilen deney grupları, önceden hazırlanmış besiyeri içeren deney tüplerine 

konulup üzerileri parafilm ile kapatılmıştır. Parafilmlerden hava geçişinin sağlanması 

amacıyla kürdan yardımı ile delikler açılmıştır. Deney düzeneği larvalar için ayrı, erginler için 

ayrı olacak şekilde kurulmuştur. Işık stresine maruz kalan larva ve erginler, “20 saat ışık/4 

saat karanlık” periyodunda,25
0
C sıcaklığın sabit tutulduğu ortama konularak, üreme hızları, 

davranışları ve stereo mikroskopta morfolojik özellikleri 15 gün boyunca gözlemlenmiştir. 

Kültürde yetiştirilen larva ve erginler(Resim-2) ise, normal ışık şartları için kurulan deney 

grubu için “16 saat ışık/8 saat karanlık” periyodunda, 25
0
C sıcaklığın sabit tutulduğu ortama 

konularak,  üreme hızları, davranışları ve stereo mikroskopta 15 gün boyunca 
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Resim-5: Stereo mikroskop altında 

Drosophila melanogaster erginlerinin 

beyin ve göz diseksiyonu 

 

gözlemlenmiştir(Resim-4(a,b)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim-4:a-Deney tüplerine konulan larvalar(Normal Işık Şartları Altındaki), b-Deney tüplerine konulan 

larvalar(Işık Stresi Altındaki) 

 

15.günün sonunda larvaların renk durumu nitel gözlemle ve stereo 

mikroskop görüntüsüyle, ergin evreye geçmeleri ya da canlılık 

faaliyetlerinin devamlılığı(ya da son bulması) ise gün gün takip 

edilerek incelenmiş olup karşılaştırılmıştır. Ergin bireylerle 

gerçekleşen deneyde ise 15gün boyunca erginlerin canlılıkları ve 

hareketleri takip edilmiş ve bununla beraber, 15. günün sonunda 

beyin-göz bölgesinin diseksiyonu yapılarak beyin bölgeleri 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir(Resim-5) 

4.4. Antioksidan Aktivite Tayini 

Soya filizi ve badem tohumununışık stresine karşı iyileştirici etkisinin tirozin dışında başka 

hangi maddelerden kaynaklanabileceğini tespit etmek amacıyla, bu bitkilerin antioksidan 

aktivitelerinin varlığı test edilmiştir. Bitkilerin bu yapılarının toz hallerinden çıkarılmış 

ekstreleri, DPPH reaktifi adı verilen çözelti ile etkileştirilmiş ve sonuçları UV/VIS 

spektrofotometresinde gözlemlenmiştir. Spektrofotometrik ölçümler için, 250µL bitki 

ekstresine, %100’lük 2500 µL metanol ile 2500µL DPPH çözeltisi eklendikten sonra 

karanlıkta 1 saat bekletilmiş ve RIGOL marka, Ultra-3400 model UV/VIS spektrometre ile 

517 nm dalga boyuyla absorbans değerleri ölçülmüştür(Karakulak,2009; Sevim, 2011). 

Kontrol çözeltisinde ise sadece 2500 µL metanol ile 2500µL DPPH kullanılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda badem tohumunun antioksidan aktivitesi %79, soya filizinin ise antioksidan 

aktivitesi %83 çıkmıştır. 

4.5. Bulgular ve Tartışma 

İnsanlarda sinirsel yıpranmalar sonucu gerçekleşen semptomlar, parkinson, motor sinir 

sorunları, demans, huntington gibi çeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu hastalıkların 

tedavisine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Ancak, insan genetik 

çalışmalarının sınırlı olması, bu hastalıklara sebep olan genler üzerindeki incelemeleri 

kısıtlamaktadır. Bu sebeple, sinirsel hastalıkların tedavisi için model arayışı doğmaktadır. Bu 

model organizmalar içerisinde, insanlarla genetik benzerlik, üç ve daha fazla nesli kapsayan 

soyağacı verilerinin toplanabilirliği, patojenik verilerin istatistiğinin çıkarılabilmesi sebebiyle 

insan sinir sistemi çalışmalarında Drosophila melanogaster larva(Resim-6) ve erginleri ideal 

bir modeldir (Hirth, 2010). 

 

 

 

 

 

a b 

a 

b 

c d 

e 

Resim-6:Drosophila melanogaster larvasının stereo mikroskopta görüntülenmesi (a: ana lateral trake, b: ağız 

halkaları bölgesi, c: tükürük bezleri, d:ganglion, e: anüs) 
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Bu projede, insanlarda ışığa maruz kalma sonucu oluşan sinir hastalıklarının tedavisine yeni 

bakış açıları kazandırmak ve temini kolay olabilecek bazı bitkisel etken maddeli gıdaların 

sinir sistemi üzerindeki etkisi, model organizma Drosophila melanogaster ergin ve larvaları 

üzerinde araştırılmıştır. Yoğun iş temposu, ders çalışma, stres, kaygı, insan ilişkilerinde 

yaşanan sıkıntılar gibi sebeplerle insanlar öncelikli olarak sinir sistemini yormaktadırlar. 

Bunun en doğal getirilerinden birisi de uykusuzluk olmakla beraber, olması gerekenden fazla 

sürede ışığa maruz kalabilmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak, model organizma ergin ve 

larvaları, sinirsel sorun yaratabilecek ortamının oluşması amacıyla ışık stresine maruz 

bırakılmışlardır. 

Larvaların yaşamsal döngüleri ve morfolojileri incelendiğinde, Resim 7a ve Resim 7b’de soya 

filizi ile beslenen larvaların normal ışık şartlarında(NIŞ)(4.grup) da, ışık stresi 

altında(ISA)(1.grup) da prepupa evresine geçtiği, ancak 1.grup larvaların prepupa evresinde 

kaldığı ve bir sonraki evreye geçemediği görülmüştür. Yaşamsal faaliyetlerinin devam ediyor 

olması, hücre ölümlerinin olmadığının da göstergesi olmuştur. Soya filizi ekstresi ile beslenen 

larvalar stereo mikroskop altında gözlemlendiğinde ise, Resim-8 ve Resim-9’a göre, ISA 

larvaların(1.grup) renklerinin de koyulaştığı, bu sebeple, yaşamsal faaliyetleri devam etse dahi 

sağlıklı olmadığı görülmüştür. Larvaların kasları segmentli bir yapıya sahip ve şeffaftır. 

Sağlıklı larvalarda kangal şeklinde barsak, tükürük bezleri, sarımsı malpighi tüpleri dıştan 

kolayca ayırt edilebilir (Özalpan, 1965). 1.grupta ise ayırt edilemediği gözlemlenmesi 

sebebiyle sağlıklı bir şekilde yaşamsal faaliyetlerini sürdüremediklerinin kanıtı olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim-7(a,b):Normal ışık şartları altında 4.grup larva(a), ışık stresi altında 1.grup larva(b) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Soya filizi ekstresi ile beslenen ve ışık stresine maruz bırakılan larva(1.grup) ile ışık stresi 

altında  kontrol grubu(3.grup) larvaların renkleri açısından bariz bir şekilde farklılık olduğu ve 

kontrol grubunda koyu renk hakimiyetinin olduğu görülmüştür. Normal ışık şartları altında 

6.grup larvanın renginin saydam olduğu Resim-10’da net bir şekilde görülmektedir. ISA 

kontrol grubu larvasının(3.grup) ise renginin siyah-kahverengi olduğu ve doku canlılığını 

yitirdiği Resim-11’de görülmektedir. Larvaların morfolojik görünümleri yanında hareketleri 

de günlük olarak takip edilmiş ve 15.günün sonunda ışık stresi altında en hareketli grubun 

badem tohumu ekstresi ile beslenen 2.grup larvalarda olduğu gözlemlenmiştir. Işık stresi 

altında soya filizi ile beslenen(1.grup) larvaların hareketi sırasında daha çok dışkı bırakmaları 

a b 

Resim-8:Normal ışık şartlarında soya 

filizi ekstresi ile beslenen larva 
Resim-9:Işık stresi altında  soya filizi 

ekstresi ile beslenen larva 



7 

 

sebebiyle daha koyu renkte olduğu ve izlerden yola çıkarak hareketlerinin daha karmaşık 

olduğu gözlemlenmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larvaların stereo mikroskop altındaki görüntüleri genel olarak incelendiğinde, ışık stresi 

altında(ISA) badem tohumu ekstresi ile beslenen 2. grup larvaların doku canlılığı ve renginin 

kontrol ve soya filizi ile beslenen organizmalara nazaran daha verimli ve açık olduğu 

görülmüştür. ISA kontrol grubu(3. grup) larvada koyulaşma sebebiyle görülen sağlıksız renk 

değişimi, ISA badem tohumu ekstresi ile beslenen 2. grup larvada görülmemiş, diğer 

grupların aksine ergin döneme geçiş sağlamıştır. Grafik-1’de görüldüğü üzere larvalar 

üzerinde tekrarlanan deney sonucunda alınan canlı birey ortalaması açısından ISA gruplar 

arasında en fazla canlı birey badem tohumu ekstresi ile beslenen larvalarda görülmektedir. Bu 

durum, badem tohumu ekstresi ile beslenen larvaların, yaşamsal faaliyetlerini diğer gruplara 

göre daha sağlıklı bir şekilde yürüttüklerini göstermektedir. 

 
Grafik-1: Larvalar üzerinde 7 kez tekrarlanan deneyin 15.gün sonunda toplam canlı birey sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim-12’ye göre, badem tohumu ekstresi ile beslenen erginlerin normal şartlarda ve ışık 

stresi altında olan her iki durumda da beyin ve göz yapısı çok net ve beyin bölgesi büyüklüğü 

açıkça belirgin görülmekte iken, soya filizi ile beslenen erginlerde ve kontrol grubu erginlerde 

normal şartlarda beyin bölgesinde az bir bölüm gözlemlenebilmiştir. Tüm tekrarlarda aynı 

sonuç elde edilmiştir. Ergin bireylerde gerçekleştirilen beyin ve göz diseksiyonu sonucunda 

Tablo-3’e göre badem tohumu ekstresinin, ışık stresi altındaki beyin gelişimi üzerinde soya 

filizi ekstresi ile beslenenlere göre %50, kontrol grubuna göre ise %66 oranda daha fazla 

gelişime sebep olduğu görülmektedir. Bu bulgu, badem tohumu ekstresinin beyin gelişiminde 

dopamini desteklemesi sebebiyle büyüklük gelişimini olumlu etkilediğini göstermektedir. 

Hirth, 2010, göz ve beyinin mikroskobik gözlemlerinin nörodejeneratif bulguları saptamada 

önemli olduğunu vurgulaması, bu yorumu desteklemektedir. Bu deneyde, stereo mikroskop 

Resim-10:Normal ışık şartları altında 

kontrol grubu larva 
Resim-11:Işık stresi altında kontrol grubu 

larva(prepupa evresine geçmiş ve ilerlememiştir.) 
 

D.melanogaster 

larvalarında toplam 

canlı birey sayısı 
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altında, ergin sineklerin beyin bölgelerinin büyüklük ölçümleri alınarak beyindeki hacim 

değişimi oransal olarak hesaplanmıştır(Tablo-3). Hesaplama; toplam beyin-göz bölgelerinin 

büyüklüğünün(α), gözlemlenen beyin büyüklüğüne(β)oranlanmasıyla bulunmuştur. 

 
 Tablo-3:D.melanogaster ergin bireylerin beyin büyüklüklerinin oransal değişimlerinin ortalamaları 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resim-12(a,b): Ergin bireylerin beyin ve göz diseksiyonu sonucu elde edilen veriler(a: Normal şartlar altındaki 

erginlerin beyin ve göz yapısı, a1=Badem  tohumu ekstresi ile beslenen ergin, a2=Soya filizi ekstresi ile beslenen 

ergin, a3=Kontrol grubu ergin;b: Işık stresine maruz kalan erginlerin beyin ve göz yapısı, b1=Badem tohumu 

ekstresi ile beslenen ergin, b2=Soya filizi ekstresi ile beslenen ergin, b3=Kontrol grubu ergin) 

 

Ergin bireylerin hareketliliği üzerine gerçekleştirilen gözlemler sonucunda ise, ışık stresi 

altında soya filizi ile beslenen(7.grup) bireyler karmaşık hareket düzenine girerken, kontrol 

grubunun(9.grup) %66’sı ölmüştür. Badem tohumu ekstresi ile beslenenler(8.grup) ise normal 

hareketlerine devam etmişlerdir. Tablo-4’te yer alan deney gruplarının 7 kez tekrar edilmesi 

sonucu canlı kalan ortalama ergin birey sayıları incelendiğinde ışık stresi altında badem 

tohumu ekstresi ile beslenen erginlerin ortalama sayısı soya filizi ekstresi ile beslenenlere 

göre daha fazladır. Bu bulgu da, badem tohumu ekstresi ile beslenmenin ışık stresine bağlı 

oluşacak sinirsel fonksiyonları olumlu etkilediğini göstermektedir. 
Tablo-4: Deney gruplarının 7 kez tekrar edilmesi sonucu canlı kalan ortalama ergin birey sayıları 

 

Tüm elde edilen sonuçlara bakıldığında, ISA larva ve erginlerde badem tohumu ekstresi ile 

beslenen bireylerin, NŞA larva ve erginlere daha yakın sonuçlar oluşturduğu, hatta beyin 

büyüklüğünde daha yüksek oranda olumlu etki gösterdiği görülmüştür.  Canlı sayısı açısından 

incelendiğinde ISA bireyler arasında deney sonunda en fazla canlı bulunduran da badem 

tohumu ekstresi ile beslenenler(2. grup) olmuştur. Larva ve erginlerin hareketleri ISA badem 

tohumu ekstresi ile beslenenlerde düzenli bir şekilde devam etmiştir. Bu bulgulara göre, ışık 

stresinin yarattığı sinirsel sorunlar badem tohumu ekstresi ile beslenen bireylerde 

görülmemesi sebebiyle, bu şartlar altındaki canlıların badem tohumu ile beslenerek direnç 

 IŞIK STRESİ ALTINDA NORMAL ŞARTLAR ALTINDA 

 7.grup 8.grup 

Kontrol 

Grubu 

(9.grup) 

10.grup 11.grup 

Kontrol 

Grubu 

(12.grup) 

α / β 2/6 3/6 1/6 3/6 4/6 2/6 

 IŞIK STRESİ ALTINDA NORMAL ŞARTLAR ALTINDA 

Besiyeri 7.grup 8.grup 

Kontrol 

Grubu 

(9.grup) 

10.grup 11.grup 

Kontrol 

Grubu 

(12.grup) 

D.melanogaster 

erginlerinde ortalama 

canlı birey sayısı 
1 

2 1 3 3  3  

a b 

b2 

b3 

b1 

a3 

a2 

a1 

Gözler 

Beyin  
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kazanabileceği; Drosophila melanogaster türünün, gerek insanlarla genetik benzerlikleri, 

gerekse kaynağa ulaşımının kolaylığından dolayı tercih edilen model organizmalardan biri 

olması sebebiyle, ışık stresine yoğun şekilde maruz kalan insanların da badem tohumu ile 

beslenerek direnç kazanabilecekleri düşünülmektedir. 

Soya filizi ve badem tohumunda tirozin bulunmaktadır ve tirozin L-Dopa üretimini 

artırmaktadır(Kürüm, 2015). Ayrıca, badem tohumunda melatonin hormonunun da 

bulunması, ışık stresine karşı direnci artırmada ve yaşamsal faaliyetlerin gelişmesi üzerine 

daha olumlu sonuçlar elde edilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir(Korkmaz vd, 2011). 

Son olarak, ışık stresine karşı sinirsel iyileştirici etkinin, tirozin dışında, hücresel bağışıklığı 

artırmada etkisi olan antioksidan maddelerin içerilip içerilmediği de test edilmiş ve 

yapılarında antioksidan maddelerin varlığı, analizler sonucuonaylanmıştır. Işık stresine karşı 

sinirsel gelişimi desteklemede etkili olduğu düşünülmektedir. 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü: Günümüzde uykusuzluk, gerek iş veya eğitim şartları, gerekse 

yoğun yaşam temposu sebebiyle ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Uykusuzluk, 

yoğun ışığa maruz kalmayı beraberinde getirmekte ve melatonin salgısının da azalmasıyla 

birlikte psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bunların başında, depresyon gelmektedir. 

Depresyona karşı kullanılan ve kimyasal içerikli olan ilaçlar, bilinçsiz tüketim gibi 

sebeplerden ötürü zehirlenmelere yol açabilmektedir(Mete, 2012). Projemizde geliştirdiğimiz 

ürün ise, bunlardan farklı olarak tamamen bitkisel kökenli olup, yapılan model organizma 

deneylerinde de olumsuz etkisinin gözlemlenmemesi ve beyin gelişiminin gerilememesi 

sonucunda, herhangi bir yan etkiye sebep olmadığını göstermiştir. Bu durum, projemizin 

yenilikçi yönüdür. 

6. Uygulanabilirlik: Projede yoğun ışık uyaranlarının alınmasının sinir sisteminde yarattığı 

stresi azaltmasında etkili olduğu düşünülen ve model organizma üzerinde yapılan deneylerde 

olumlu sonuçlar elde edilen badem ve soyanın insan üzerinde denenmesi ile elde edilen 

sonuçlar ışığında amaç doğrultusunda ekstre şeklinde kullanımının yaygınlaştırılabilmesi 

hedeflenmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Çalışma için gereken tüm masraflar karşılanmış olup, deneylerin toplam maliyeti 150 Türk 

Lirası olarak belirlenmiş ve deneyler tamamlanmıştır. Tablo-5’te, yöntem basamakları ve 

ilgili bütçesi belirtilmektedir. Ekstremizin 30ml’lik doz maliyeti  7 TL olup, piyasada 

antioksidan ürünlerin 30ml’si 200TL-1000TL arasında değişmektedir. 

Tablo-5: Yöntem basamaklarının uygulandığı yer ve harcanan bütçe tablosu 

Yöntem 

Sırası 
YÖNTEM BASAMAKLARI MALZEME 

DENEY 

ORTAMI 
MALİYET 

1 
Bitkilerin Ekstraksiyonunun 

Gerçekleştirilmesi 

Soxhlet ekstraksiyon borusu, mantolu ısıtıcı, 

geri soğutucu, bitki ekstreleri 
BİLSEM Lab.  50 ₺ 

2 

2.Drosophila 

melanogaster(D.melanogaster) 

Kültürü Oluşturma 

Cam kavanoz, Elektro Mag marka ETÜV 

BİLSEM Lab. 

 

0 ₺ 

3 

3.Drosophila melanogaster 

Larva ve Erginlerinin Işık 

Stresi Üzerine Deney 

Gruplarının Belirlenmesi ve 

Uygulanması 

Deney tüpü, deney tüplüğü, ışık kaynağı, 

kronometre 
BİLSEM Lab. 10₺ 

4 
4. Antioksidan aktivite 

analizi 

DPPHreaktifi,UV-VISspektrofotometre, 

metanol, deney tüpü, parafilm 
BİLSEM Lab. 90₺ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):Nörodejeneratif hastalıklara sahip ve uzun 

süreli ışığa maruz kalmış kişiler, projenin hedef kitlesidir. 

9. Riskler: Soya filizine ve badem tohumuna karşı vücutta hassasiyet veya alerjik 

reaksiyonlarla karşılaşılabilir. Bu gibi riskler, kullanım öncesinde uyarılarak önlenebilir. 
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