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ÖZET
Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), liken filogenisi ve populasyon genetiğinin moleküler
incelemelerinin yapılabilmesi için oldukça basit ve güçlü bir tekniktir. Likenler alg ve mantardan oluşan simbiyotik bir birlikteliktir bu nedenle moleküler çalışmalarda özel dikkat
edilmesi gerekir. Bu derlemede, likenlerden DNA ekstraksiyonu, RAPD metodu ve rRNA'nın ITS
bölgesi çalışmaları üzerine yoğunlaşılmıştır. Önümüzdeki yıllarda, moleküler biyolojik teknikler daha güvenli tanımlamalar için kullanılabilecek ve yeni moleküler teknikler liken
filogenisini daha iyi anlayabilmemize katkıda bulunacaktır.
Anahtar Sözcükler: Liken, PCR, Moleküler Sistematik.
ABSTRACT
The Polymerase Chain Reaction (PCR) is a fairly simple but powerful technique for
molecular investigations of lichen phylogeny and population genetics. Lichens are a symbiotic
association of a fungus and alga, thus they require special considerations for molecular studies. The present review focuses on nucleic acid extraction from lichens studies on randomly
amplified polymorphic DNA (RAPD) method and the internal transcribed spacer regions of
rRNA. In the coming years, molecular biological techniques will be used for more accurate identification of lichen and the newly available molecular methods will significantly contribute
to our understanding of lichen phylogeny.
Key Words: Lichens, PCR, Molecular systematic.

İletişim:
Demet Cansaran DUMAN
Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı
İlaç Kozmetik ve Araştırma
Müdürlüğü
Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0 312 458 2129
Faks: 0 312 458 24 08
e-mail: dcansaran@yahoo.com

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008; 65 (1): 43-50

43

Cilt 65 < Sayı 1 < 2008

LİKENLER VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ

GİRİŞ

günümüzde moleküler biyoloji tekniklerinin çok hız-

Likenler; alg ve mantarların bir araya gelerek

lı gelişmesi, taksonomi dahil olmak üzere tüm biyo-

meydana getirdikleri morfolojik ve fizyolojik

lojik disiplinleri etkilemiştir. Geleneksel teşhis a-

birliklerdir. Diğer bir deyişle likenler; alg ile mantar-

nahtarları, organizmaların morfolojik, anatomik ve

ların kurdukları simbiyoz (ortak yaşayış) bir yaşam

nadirende kimyasal özelliklerine göre çalışırlar. An-

şeklidir. Fungus bileşeni (mikobiyont), yeşil algler ve-

cak, bazen incelenen organizmaların özelliklerinin

ya mavi yeşil algler (fotobiyont) ile simbiyotik işbirliği

birbirine çok yakın olması nedeniyle sınıflan-

kurmayı başaran bir Ascomycetes veya Basidiomy-

dırılması oldukça zordur. Organizmaların kesin teş-

cetes üyesidir. Bu ayrı bileşenler bir araya geldik-

his edilebilmesi için değişik türler arasında morfo-

lerinde liken oluşturmayan fungus ve algler ile hiçbir

lojik ve anatomik özelliklerin farklılıkları yeterli ol-

benzerlik göstermeyen uzun ömürlü bir tallus mey-

maz. Bir diğer durumda da farklı habitatlarda yaşa-

dana getirirler. Yapıya katılan fungus ve algler sadece

yan organizmalarda oldukça fazla değişiklikler mey-

tallustan kesit alındığında ve mikroskop altında ince-

dana gelir, böylece aynı türlere ait organizmalar

lendiğinde tanınabilirler (1). Bu birliktelikteki; man-

farklı morfolojik ve anatomik özellikler gösterirler.

tar hifleri, liken tallusunun ihtiyacı olan su, CO2 ve mi-

Doğal habitatlar içinde genomun yapısı üzerine çev-

neral maddeleri temin eder. Alg hücreleri ise klorofili

re şartlarının etkisi olmaktadır. Bu nedenle, geno-

vasıtasıyla sentezlediği organik maddeleri ve çıkar-

tip; fenotipten daha stabildir ve genetik özellikler,

dığı oksijeni verirler. Çeşitli kaynaklara göre dünya-

taksonomide; morfolojik veya anatomik özellikleri

daki liken türü sayısı yaklaşık olarak 25.000 civarın-

kesinleştirmeye yardımcı olur (4).

dadır (2).

Likenlerdeki sistematik çalışmalar; diğer orga-

Likenler ekolojik açıdan son derece önemli bir g-

nizmalarda olduğu gibi klasik olarak daha çok morfo-

ruptur. Salgıladıkları liken asitleri ile kalkerli ve gra-

lojik karakterlere dayalı tanımlamaya dayanmak-

nitik kayaları kademeli olarak parçalarlar. Daha sonra

tadır. Likenlerin talluslarında içerdikleri liken asit-

oluşan bu ufak taşlar üzerinde yapraklı karayosunları

lerinin belli kimyasal maddelerle reaksiyona girerek

gelişir. Bunun sonunda oluşan ince toprak tabakası ve

verdiği renk reaksiyonları tanımlanmalarına yar-

humus üzerinde yüksek bitkiler gelişir. Bu nedenle

dımcı faktördür. Fakat bu tanımlama çalışmaları da

likenler, bitki örtüsünün süksesyonal gelişim süre-

likenlerin sistematik kategorilerini tam olarak belir-

cinde öncül birlikteliklerdir. Ekonomik açıdan ise tıp-

lemeye yetmemektedir (4).

ta, besin ve parfümeri sanayisinde eski çağlardan bu

Liken sistematiğine kesinlik kazandıran mole-

yana kullanıla gelmişlerdir. Son yıllarda likenlerin

küler biyolojik tekniklere dayalı olan PCR tekniğinin

oluşturdukları özel bileşiklerin antimikrobial (3), an-

gelişiminden önce çok azdı. Moleküler çalışmaların

tiproliferatif, antinosiseptif, antiinflamatuar, anal-

başlamasından önce, Blum ve Keshevarov, Lasallia

jezik, antiprotozoal etkileri bulunmuş olup çok farklı

ve Umbilicaria genuslarının türlerinde akrabalık de-

bilim dallarına yönelik çalışmalara konu olmaya baş-

recesini belirlemek için DNA hibridizasyonu yöntemi

lamışlardır. Ayrıca hava kirliliğinin belirlenmesi ve

kullanmıştır (5,6). Çeşitli mantar kültürlerinden

izlenmesinde likenlerin kullanımı güncel araştırma

DNA'nın izolasyonu ve agaroz jel elektroforezi

alanlarından birini oluşturmaktadır.

1987'de Ahmadjian ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. PCR uygulamalarının başlaması ile nükleik

LİKENLERİN SINIFLANDIRILMASINDA
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERİN ÖNEMİ
Geleneksel taksonomi, çoğunlukla organizmaların
morfolojik ve anatomik özelliklerine dayanır. Ancak,
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asitler yeni karakterlerin belirlenmesinde kullanılmıştır (7). Bugün populasyon genetiği ve mantar
filogenisinin moleküler biyolojik incelemesi çalışmalarında PCR önemli bir yöntemdir.
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rekmektedir (20).
Başarılı bir DNA izolasyonu yapabilmek için

çalışılacak cinslerin taksonomik problemlerinin çö-

genellikle taze liken materyali kullanılmalıdır.

zümlenmesi, liken oluşturan mantarların sınıflandı-

Ancak, her zaman taze materyale ulaşılamaya-

rılmasındaki yerlerini moleküler boyutta ortaya

cağından herbaryum koleksiyonlarının kullanımına

koyması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

yönelik çalışmalar da yapılmıştır (18). Son yıllarda,
herbaryumda bulunan mantarlardan ve likenlerden

LİKENLERDEN DNA İZOLASYONU

bozulmamış DNA izole edildiği belirlenmiştir

Likenlerden DNA izolasyonuna başlamadan önce;

(11,21,22). Ancak herbaryum materyallerinde farklı

liken materyalini mikroskop altında ayrıntılı bir şe-

likenler ve mantarlar arasında DNA'nın elde edilme-

kilde incelemek gerekir. Likenler, diğer liken türleri

sinde saflık oranı değişiktir. Liken örneğinin yaşı

veya bitki grupları ile birlikte parazit veya ortak geli-

10'dan fazla ise bazı liken türlerinden (örneğin

şebilirler (8). Bunlar; mantar, karayosunu, likenin

Usnea) yeterli miktarda DNA elde etmenin zor oldu-

üzerinde gelişen bir diğer liken olabilir. Bu nedenle in-

ğu belirtilmiştir (23). Buna karşın 30 yıllık herbar-

celenecek liken türü diğer organizmaların kon-

yum örneği olan Multiclavula mucida'dan izole edi-

taminasyonundan dikkatlice ayrılmalıdır (9).
Standart DNA izolasyon protokolleri likenler ve

len DNA'da çok miktarda PCR ürünü elde etmek
mümkün olmuştur (23). Aras ve Cansaran (2006) her-

mantarlar için de geniş ölçüde kullanılmakla birlikte,

baryumda bulunan farklı liken örneklerinden dizi

likenlerden ve mantarlardan DNA'nın izolasyonu ve

analizi yöntemi uygulanabilmesi için DNA izolasyonu

çoğaltılabilmesi için birçok yöntem geliştirilmiştir

protokolü gerçekleştirmişlerdir. Her biri en az 8 yıl-

(10-19). Geliştirilmiş bu yöntemlerle, izolasyon pro-

lık olan liken örneklerinden optimum koşullarda DNA

tokolu bir günde gerçekleştirilebilir ve elde edilen

izolasyonu sağlamışlardır. Böylelikle likenlerden

DNA eğer -20ºC'de saklanabilirse en az üç sene mole-

DNA izolasyonunu sağlayan bu protokol ile herbar-

küler uygulamalar için kullanılabilir (20). Lee ve Tay-

yum örneklerinden daha hızlı ve güvenilir DNA ürünü

lor (1990) tarafından yapılan bir çalışmada bazı yön-

elde etmişlerdir (24).

temlerin bazı likenler için çok uygun olmayabileceği

Gargas ve arkadaşlarının 1994'de buzul kaplı

ileri sürmüşlerdir (12). Bir diğer yöntemde ise poli-

alanlarda gelişen likenlerin DNA'sını izole etmek için

sakkaritlerin ayrılması için enzimatik muamele yön-

çalışmışlardır. Buzullar eridikten sonra ortaya çıkan

temi kullanılmıştır (21).

Umbilicaria cylindrica liken türünden DNA izole et-

Likenlerden DNA izole ederken dikkat edilmesi ge-

mişlerdir. Bu türün, Radiokarbon döneminde 1300

reken bir konu ise, likenlerin çok fazla miktarda poli-

yıl buz altında kaldığı ileri sürülmektedir. Başarılı bir

sakkarit içermeleri nedeniyle yüksek konsantras-

şekilde DNA'nın PCR ile çoğaltılabilmesi, materyalin

yonlarda enzimatik aktivitenin etkilenmesidir. Liken-

iyi bir şekilde korunması ile mümkündür. Bu nedenle

leri oluşturan mantar genellikle protein katalizini en-

özenle korunmuş liken ve mantar örnekleri uzun za-

gelleyip fenolik bileşikler üretir; bu da polimeraz ve

man periyodu içerisinde genetik farklılıklarını ince-

restriksiyon enzimlerin aktivitesini engeller. Liken-

lemek için kullanılabilir (25).

lerden DNA ekstraksiyonu yapılırken, birçok türde bulunan yüksek konsantrasyonlu polisakkaritler dikkatlice ayrılmalıdır. Bu amaçla, likenlerden DNA izole ederken CTAB (etil-trimetil amonyum bromür) (14,

LİKENLERDE POLİMERAZ ZİNCİR
REAKSİYONUNA (PCR) DAYANAN UYGULAMALAR
Likenlerde sınıflandırma, liken oluşturan man-

17), SiO2 (15), rezin gibi maddeler veya kromotografik

tarın tanımlanması ile olur. Bu nedenle, likenler ile

kolonlar kullanılarak ilave saflaştırma yapılması ge-

yapılan moleküler çalışmaların çoğu, birliktelikteki
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mantarın (mycobiont) çekirdek ribozomal genleri ile

tekniği uygulaması ile yapılan çalışmalarda, apo-

yapılmıştır. Likenin yapısında ortak olan fotosentetik

tesyumun (askusdan spor taşıyarak) veya tallusun

organizmaların (alg ve siyanobakteri) genetik ma-

alg içermeyen kısımlarını (örneğin; biatorine apo-

teryalinin çoğaltılması iki şekilde engellenebilir. İlki,

tesyum, liken örneğinin merkezi ipliği, kabuksu li-

likenin tallusundan mantar materyali çeşitli yön-

kenlerin medulla kısmı) veya aksenik kültüre alınan

temlerle izole edilebilir, ikincisi ise oligonükleotid

liken örneğinin mantar kısmının DNA'sını izole ede-

primerler ile mantarın DNA'sı seçilip çoğaltılabilir. An-

rek bu soruna çözüm getirilmiştir (20). Yapılan bir-

cak birliktelikteki ortaklardan alg veya siyano-

çok çalışmada, podesyum (26), basid (27), askus

bakteriler DNA izolasyonununda veya PCR tekniğinin

(15) ve rizinlerden (17) başarılı DNA izolasyonları ve

uygulanmasında genellikle problem yaratmazlar.

bunun sonucunda RAPD-PCR tekniği uygulanabildiği

Mantarın ribozomal DNA (rDNA)'sı ile çalışıldığı zaman

belirlenmiştir.

ise PCR'da bazı anormallikler meydana gelebilir. Yapı-

Değişik bölgelerdeki liken populasyonları arasın-

lan bazı çalışmalarda primer çifti, taze materyal

daki farklılıkların belirlenmesi ile karışık bant de-

kullanılsa bile hedef bölgeyi her zaman çoğalt-

senlerinin olduğunu gösteren çalışmalar bulunmak-

mayabilir. Diğer taraftan, liken örneğine diğer mantar

tadır (28). Murtagh vd. 1999'da Graphis scripta'nın

türleri tarafından kontaminasyon olmadığı durum-

RAPD tekniği ile filogenetik analizini yapmışlardır.

larda bile birçok PCR ürünü meydana gelebilir. Bunun

DNA izolasyonu hem tallusun tümünden hemde

nedeni seçilen primer bölgelerinde insersiyon (ekle-

tallustan aksenik kültürle izole edilen mantar kısmı

me)'ların olması olarak açıklanabilir. Çünkü bu inser-

ile izolasyonunu yapıp değerlendirmişlerdir. Ça-

siyonlar mantarların rDNA'sında oldukça çok bulunur

lışmanın sonucunda, aksenik kültür ile mantar kısmı

ve bu durum daha da dikkatli çalışmayı gerektirir

izole edilerek çalışılan liken materyalinden DNA izo-

(21).

lasyonundan ve PCR uygulamalarından daha sağlıklı

A- Likenlerde Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik
DNA (RAPD) Uygulamaları
Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD)

sonuçlar alındığını göstermişlerdir (29) (Şekil 1).
Honegger ve Zippler (2007)'de Parmeliaceae, Ramalinaceae ve Physciaceae familyalarına ait türlerde

tekniği ile taksonomik olarak birbirine çok yakın

tek spor izolasyonu yöntemi ile genomik DNA'yı

türlerin farklılık dereceleri belirlenmekte ve tür içi

RAPD-PCR yöntemi kullanarak analiz etmişlerdir

varyasyonlar tanımlanabilmektedir. Özellikle farklı

(30).

habitat ve populasyonlarda varyasyon gösteren
örneklerin moleküler filogenisi belirlenerek tak-

B- Likenlerde Transkripsiyonu Yapılan İç Ara
Bölgeler (ITS) ile İlgili Uygulamalar

sonomik değerleri kesin olarak ortaya konula-

Çekirdek rRNA'daki tekrar birimleri [örneğin;

bilmektedir. Kısa primerler, genetik işaretleyici ola-

Transkripsiyonu Yapılan İç Ara Bölgeler (ITS)] hızlı

rak kabul edilen fragmanların rasgele çoğaltılması i-

evrimleşir ve cins veya populasyonlar içinde türler

çin kullanılmaktadır. Bu teknik tüm genomun üze-

arasındaki farklılıkları gösterir (31). Likenlerde PCR

rindeki farklılıkları değerlendirmek için kullanılabilir.

yöntemiyle ITS bölgesinin dizi analizi yöntemi ile

Likenlerin yapısında bulunan mantarlara RAPD-

çalışılabilmesi için, likenin mantar kısmının DNA'sı

PCR tekniği uygulanırken karşılaşılan en büyük sorun,

çoğaltılırken en önemli ve uygun metot PCR pri-

RAPD primerlerinin mantara özgü olmamasıdır. DNA

merleri olarak spesifik-mantar oligonükleotidlerinin

izolasyonun tüm liken tallusuyla veya alg içeren apo-

kullanılmasıdır. Mantara özgü spesifik primerlerin

tesyumla yapılmış çalışmaları çok güvenilir sonuçlar

olması bu yöntemi kullanırken, likenin mantar, alg

vermemiştir; çünkü bu yöntemle her iki simbiontun

ve siyanobakteri içeren tallusunun tümünden DNA i-

DNA'sı da çoğaltılmış olmaktadır. Son yıllarda RAPD

zole etmeyi mümkün hale getirmiştir. Likenler için
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Şekil 1. Graphis scripta'nın OPA03, OPA11, OPA18, OPAJ04 primerleri ile çalışılmış RAPD-PCR jel görüntüsü.
1. bant moleküler markır; 2. bant Graphis scripta DNA; 3., 8., 13 ve 18. bantlar aksenik kültürden izolasyon ile ayrılmış mantarın PCR
ürünleri; 4., 9., 14. ve 19. bantlar örneğin tallusundan izolasyonu yapılarak elde edilen PCR ürünleri;

5., 10., 15. ve 20. bant liken

örneğinden aksenik kültür yöntemi ile ayrılmış mantar kısmının PCR ürünleri (tekrar); 6., 11., 16. ve 21. bantlar örneğin tallusundan
izolasyonu yapılarak elde edilen PCR ürünleri (tekrar); 7., 12., 17. ve 22. bantlar kontrol.

yaklaşık 9 adet spesifik mantar primeri bulun-

genomdaki dizi hakkında bilgi edinmeye izin ver-

maktadır ve bunlar ribozomal DNA (rDNA)'nın küçük

mektedir.

alt ünitesinde (SSU) dizi analizi yöntemi için uygun

Dyen ve Murtagh (2001) Doğu Antartika'da

primerler olarak belirlenmiştir (32-34). Optimize

Vestfold Tepelerinde bulunan Buellia frigida ve

edilmiş PCR şartlarında kullanılması gereken primer

Xantharia elegans liken türü ile yaptıkları çalış-

çiftleri içinden spesifik mantar primerlerinden yal-

madaki genetik varyaslarını oldukça düşük olduğunu

nızca biri yeterlidir (Örneğin ITS1, ITS1F, ITS4 pri-

kaydetmelerine karşın, değişik bölgelerden topla-

merleri gibi). Bu primerler likenin mantar kısmında

nan X. elegans'ın tür içinde dahi oldukça yüksek ge-

rDNA'ya ait ara bölgeleri (ITS) kopyalayarak ço-

netik varyasyon gösterdiği ITS bölgelerinin ince-

ğalmasını sağlar (27, 34). PCR uygulaması için farklı

lenmesi ile ortaya çıkarılmıştır (35).

primer çiftleri ile hedef bölgenin çoğaltılması tavsiye

Murtagh ve arkadaşları (2002) değişik coğrafik

edilir. PCR ürünlerin çoğaltılması ve dizi analizi yön-

lokalitelerden ve iklim şartlarından toplanan X. ele-

temi uygulamaları için kolaylık ve çabukluk sağlar. Li-

gans örnekleri ile yaptıkları çalışmada ITS bölge-

kenin yapısında bulunan mantarın PCR ürünlerinden

lerinin incelenmesi yanı sıra RAPD tekniği de uygula-

dizi analizi yöntemi en çok uygulanan tekniktir ve gü-

mışlardır. Her iki teknik de oldukça yüksek genetik

nümüzde otomatik dizi analizi sistemi kısa zamanda

varyasyonun varlığını ortaya koymuştur (36).
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Krzeminska ve arkadaşları Cetraria cinsinde mo-

nalizleri ile sağlamlaştırmışlardır (45).

leküler tayin anahtarları oluşturmak üzere Restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) analizi ger-

SONUÇ

çekleştirmişlerdir. Bu analizde yine ITS bölgeleri

PCR tekniği, liken yapısındaki mantarın çekirdek

PCR'la çoğaltılmış ve restriksiyon kesim enzimleri

rDNA'sındaki genetik farklılığın araştırılması için

(RE) ile kesilmiştir. Sonuçta elde edilen polimorfizimi

mükemmel bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır.

ifade eden değişik bant desenleri ile moleküler ta-

Dizi analizi yöntemi ile yapılacak yeni çalışmalarla

nımlama anahtarları oluşturulmuştur (37).

birlikte liken filogenisini daha iyi anlayabilmemize

Literatürde, rDNA, ITS bölgeleri incelenerek ge-

çok fazla katkıda bulunacaktır. Örneğin, Ascomy-

netik farklılık ve benzerlikleri tanımlanan daha birçok

cetes sınıfının farklı ordolarının birçok türüne mole-

liken türü bulunmaktadır. Högberg ve arkadaşları

küler biyoloji teknikleri uygulanarak, liken birlikte-

(2002) Letharia vulpina türünün kıtalararası popülas-

liğindeki üyelerin evrimsel yorumu üzerine görüş-

yonlarının genetik farklılaşmasını çalışmışlardır (38).

lerimizin artması sağlanacaktır.

Grube ve Arup (2001), Physciaceae familyasına ait de-

Yapılacak yeni çalışmalarla liken populasyonları,

ğişik cinsleri yine ITS verilerine göre değerlen-

familya, genus ve türleri arasında ve kendi içindeki

dirilmiştir (39). Rios ve arkadaşları (2002) Rimularia

evrim süreci hakkında bilgimizi artıracaktır. Böylece

insularis'e ait ITS verilerini çalışmalarında kullan-

likenin yapısındaki mantarın farklı gruplar içindeki

mışlardır (40). Martin ve arkadaşları (2003) ise Diplos-

filogenetik ayrımı ile kimyasal ve morfolojik karak-

chiestes genusunun moleküler filogenisini (41), Can-

terler ile genetik bilgi arasında bağlantı kurmak

saran ve ark.'ları 2006'da Rhizoplaca genusunun (42),

mümkün olacaktır.

Aras ve ark.ları ise 2007'de Aspicilia genusunun ITS
bölgesinin dizi analizini yaparak incelemişlerdir (43).

ITS bölgeleri, rDNA'daki büyük alt ünite (LSU) ve
protein kodlayan genler filogenetik çalışmalar için

Ayrıca son yıllarda rRNA'daki ITS bölgesinin çoğal-

kullanılacak karakterlerin önemli kaynakları olarak

tılması ile yapılan çalışmalara ilave olarak, genomda

moleküler sistematik bilgilerine eklenecektir.

daha detaylı incelemeler yapılmaya başlanmıştır.

Moleküler teknikler kullanılarak yapılacak çalışma-

Hofstetter ve ark. 2007'de Lecanoromycetes sınıfına

lar önümüzdeki yıllarda liken sistematiğinde daha

ait türlerde protein kodlayan RPB1 ve RPB2 geni ve

net ayrımlar yapılabilmesini olanak sağlayacaktır.

ribozomal RNA'yı kodlayan çekirdek küçük alt ünitesi
(nucSSU), çekirdek büyük alt ünitesi (nucLSU) ve mitekondri küçük alt ünitesinin tümünü kapsayan
incelemelerde bulunmuştur. Bu çalışma maksimum
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