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Klorofil, Toplam Protein ve Prolin Miktarları 

Üzerine Manganın Etkileri 
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 Ağır metaller çok değişik kaynaklardan 
çevreye yayılmakta, toprak ve suyun kalitesini 
önemli oranlarda bozmaktadır. Plansız şehirleşme, 
artan trafik yoğunluğu, endüstriyel kuruluşlar gibi 
etmenler hem önemli tarım alanlarını ortadan 
kaldırmakta hem de etrafındaki tarım arazilerinde 
ve sularda ağır metal kirliliğine yol açmaktadır. Bu 
çalışmada fasulye fidelerinin klorofil, toplam 
protein üzerine mangan klorürün (MnCl2.H2O) 
etkileri araştırıldı. Bir haftalık fideler on gün 
süreyle  Hoagland solusyonu ile hazırlanmış 0.1, 
0.2, 0.3 ve 0.4 mM konsantrasyonlardaki mangan 
çözeltilerinde büyümeye bırakıldı. Bu sürenin 
sonunda mangana maruz bırakılan fidelerden 
klorofil, toplam protein ve prolin içeriği tespit 
edildi. Elde edilen sonuçlardan mangan uygulanan 
bitkilerle kontrol bitkileri karşılaştırıldığında 
klorofil ve toplam protein içeriğinin mangan 
uygulanan bitkilerde azaldığı belirlendi. Mangan 
uygulanan fidelerin yapraklarındaki prolin 
miktarının ise arttığı tespit edildi. Sonuçlar istatistik 
açıdan P<0.05 ve P<0.01 düzeylerinde anlamlı 
bulundu.  
 
Anahtar Kelimeler: Mangan, klorofil, protein, 
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Bu çalışmada, mısırın (Zea mays cv. 

OSFK-96) soğuğa tolerans kazanmasında salisilik 
asidin (SA) etkisi ve bu etkinin süresi incelenmiştir. 
Bunun için, soğuğa toleransın belirlenmesinde 

önemli kriterlerden olan donma hasarı ve buz 
nükleasyon aktivite deneyleri yapılmıştır.   

Normal şartlarda (23/20°C) ekilen ve 
büyütülen mısırın yapraklarına 9. günde 4 farklı 
konsantrasyonda (0.01, 0.1, 0.5 ve 1 mM) SA 
uygulanmıştır. Yaprak kesiminden 1 gün önce 
soğuk şartlara (7/4°C) transfer edilen SA’lı ve 
SA’sız bitki yaprakları 10., 17., 24. ve 31. günlerde 
kesilmişlerdir. Kesilen bu yaprakların bir kısmında, 
% donma hasarları  -1 ile -16°C arasında elektrik 
kondüktivite ölçülerek belirlenmiştir. Yaprakların 
diğer kısmından elde edilen apoplastik 
(ekstraselular) proteinlerin suyun donma noktasını 
geciktirme derecesi olan buz nükleasyon aktiviteleri 
belirlenmiştir. 

0.5 ve 1 mM SA’nın % donma hasarını 
düşürerek ve buz nükleasyon aktivitesini 
yükselterek mısırın soğuğa toleransını artırmada 
etkili olduğu ve bu etkinin uzun süreli de olduğu 
gözlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Mısır, donma hasarı, buz 
nükleasyon aktivitesi, salisilik asit, düşük sıcaklık 
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Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Kallaz Bileşeni 
β-1,3-Glukanaz Gen İfadesinin Belirlenmesi 
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 Angiosperm bitkilerde çiçekler erkek 
(anter) ve dişi (pistil) organları taşırlar. Karmaşık 
bir yapıda olan anter aralarında mikrospor ve 
tapetum hücrelerinin de bulunduğu farklı hücre 
tiplerinden oluşmaktadır. Mikrosporlar mayoz 
hücre bölünmesi sonucunda polen tanelerini 
oluştururlar. Bu arada mayoz başlamadan önce 
mikrosporlar, selüloz hücre duvarı ile plazma 
membranı arasında kalloz (ß-(1,3)glucan) duvarını 
sentezlerler. Kalloz birikimi mayoz süresince de 
devam eder ve böylece mikrosporları içeren 
tetradlar kalloz ile çevrelenir. Tapetum hücreleri ise 
kalloz duvarını parçalayarak mikrosporların lokulus 
içerisine serbest bırakılmalarını sağlayan kallaz 
enzimini salgılarlar. Kallaz enzim sentezinin 
zamanlaması mikrospor gelişmesinde önemlidir. 
Çünkü mikrosporagenesis süresince erken veya geç 
kallaz aktivitesi erkek kısırlığa neden 
olabilmektedir. Tapetum, kallaz enziminin 
salgılanması yanında gelişmekte olan mikrosporlara 
besin ve yapısal komponentler de sağlar. Erkek 
kısırlık tarımda hibrit tohum üretiminde arzu edilen 
önemli bir özelliktir. Mısır bitkisinde erkek kısırlık 
mekanik emaskulasyon ile başarılmaktadır. Tütün 
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veya kolza bitkilerinde ise tapetum hücrelerini 
spesifik olarak parçalayan genlerin genetik 
mühendisliği yöntemleri bu bitkilere aktarılması ile 
gerçekleştirilmiştir. Buna karşın, kallaz üretiminden 
sorumlu genlerin tanımlanması erkek kısır bitkilerin 
eldesinde çok önemlidir. Bu çalışmada, bir model 
organizma olan A. thaliana bitkisinde henüz 
tanımlanmamış olan kallaz geni ilk kez karakterize 
edilmektedir. Kallaz enzimi, β-1,3- glukanazlar 
Glikozid Hidrolaz ailesinde yer almaktadır. 
Çalışmada öncelikle, bu aileye ait 50 gen arasından 
sadece anterde kalloz yıkımından sorumlu olanlar 
çeşitli biyoinformatik veritabanları kullanılarak 
mikrodizilim ifade profilleri sayesinde analiz 
edilmiştir. Bu sayede, kalloz yıkımına katılan aday 
genler belirlenmiştir. Bu aday genlerin, RT-PCR ile 
anter dokularındaki ifadeleri araştırılmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Kallaz, Arabidopsis thaliana, 
anter, B 1-3 Glukanaz  
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Bariz ekonomik ve sağlık değerinden 

dolayı zeytin üzerine yıllardır çeşitli disiplinlerde 
çalışılmakta olup bu çalışmalara son yıllarda 
moleküler biyolojik analizler de eklenmeye 
başlamıştır. Ancak özellikle ülkemizde zeytin 
moleküler genetik çalışmaların yeterince yaygın 
olduğu söylenemez. Bu bağlamda yapmakta 
olduğumuz zeytin gen kütüphanelerinin 
oluşturulması ve karakterizasyonu adlı çalışma 
kapsamında zeytin genomik DNA kütüphanesi 
oluşturulmuş ve elde edilen plazmitler aracılığıyla 
zeytin genomuna ait çeşitli bölgelerin DNA dizisi 
çıkarılmıştır. İlk bulgulara göre, bu dizilerin NCBI 
sayfasında yapılan blast analizleri sonucunda 
%50’den fazla dizinin bugüne kadar tanımlanmış 
bir gene veya mRNA’ya benzediği dolayısıyla 
zeytin genomunun tahmin edilenin tersine gen 
yoğunluklu bir genom olduğu dikkat çekmiştir. 
Ayrıca bazı insert dizilerinin hiçbir kayıta benzerlik 
göstermemeleri ve zeytin genomuna ait kayıtlara 
çok az rastlanması da dikkat çekmiştir. Toplam 100 
adet gDNA insertü içeren ve toplam 400 adet 
cDNA insertü içeren plazmitin elde edilmesi ve 
dizilenmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu 
dizilemeler sonucunda elde edilen cDNA’lardan 
özellikle zeytin yağı biyosentezinde rol oynadığı 
tahmin edilenlerin moleküler ve fizyolojik 
analizlerinin yapılması da planlanmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Zeytin genomu, genomik 
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Bazı Genotoksik Bileşiklerin Tradescantia pallida 
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Gıda sanayinde yaygın olarak kullanılan ve 

canlının yaşamı üzerinde potansiyel bir tehlike 
unsuru olabilen gıda renklendirici maddelerinin de 
genotoksik potansiyellere sahip oldukları 
bilinmektedir. Bu maddelerin organizmalara 
uygulanması sonucunda konsantrasyonlarına bağlı 
olarak canlı hücrelerin fenotipik ve genotipik 
yapılarında değişiklikler gözlenmektedir. 
Genotoksik potansiyellere sahip maddelerin 
organizmalarda oluşturduğu genetiksel hasarların 
belirlenmesinde ise birtakım testler 
kullanılmaktadır.Yapılan bu çalışmada genotoksik 
aktiviteye sahip olan gıda sanayinde yaygın olarak 
kullanılan Sunset Yellow ve Brilliant Black adlı 
boyar maddelerin Tradescantia pallida bitkisi 
üzerinde oluşturduğu genetiksel hasarların Stamen 
Tüyü analizi ve Mikronukleus Testi ile 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tradescantia 
bitkisinin türler arası melezlerinde stamen tüy 
analizi, en duyarlı laboratuar testlerinden birisidir; 
bu test gazlı hava kirleticilerinin in situ izlenmesi 
için de kullanılmaktadır ve çiçek tomurcuklarının 
maruzatından 2-3 hafta sonra sonuç vermektedir. 
Stamen tüyü analizinde somatik resesif 
mutasyonların varlığı pembe renkli mitotik 
hücrelerin oluşumu ile ortaya çıkmaktadır. 
Mikronukleus yapısı ise mitoz hücre bölünmesi 
sırasında metafaz safhasından anafaz safhasına 
geçiş aşamasında oluşmaktadır. Bu yapı ya tam bir 
kromozomu ya da asentrik bir kromozom 
fragmentini içermektedir. Ekspresyonu için hücre 
bölünmesine gereksinim duymakta ve kromozom-
genom mutasyonlarının tanımlanmasında 
kullanılmaktadır. Ayrıca mikronukleus yapısı 
kanserin risk değerlendirmesi için önemli bir 
biomarker olarak da bilinmektedir.Bu tür 
belirlemeler aynı şekilde bitkilerde polen ana 
hücrelerinde de kolaylıkla yapılabilmektedir. 
Tradescantia pallida H. bitkisine bu iki testin 
uygulanması sonucunda elde edilen veriler artan 
doz miktarına bağlı olarak genetiksel hasarın 
seviyesinde de artışın olduğu göstermektedir. 
 


