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Patates insan beslenmesinde en yaygın 

olarak tüketilen ürünlerden biridir. Patates dünyada 
buğday, pirinç ve mısırdan sonra gelen en önemli 
temel besin kaynakları arasında dördüncü sırada; 
ülkemizde ise karbonhidrat kaynağı olarak 
buğday’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.  
Yumrularının %20-30 nişasta içermesi, %2 
civarında proteine sahip olması, B1, B2, B6  ve C 
vitaminleri ile bazı elementleri ihtiva etmesi 
nedeniyle; insanlar için önemli bir gıda kaynağı 
olup, aynı zamanda nişasta, alkol ve ispirto 
endüstrilerinin de hammaddelerini oluşturmaktadır.  
Patates ülkemizde toplam 200.000 ha. alanda 
ekilmekte ve yılda 5.300.000 ton üretilmektedir.  
Dünyada patates verimi yaklaşık 1518 kg/da iken 
Türkiye patates verim ortalaması 2400 kg/da 
civarındadır.  Dünyada ve ülkemizdeki nüfus artışı 
ve aynı zamanda ülkemizin iklim ve ekolojik 
durumları dikkate alındığında, patates Türkiye’de 
en fazla gelecek vaat eden ve dünyada giderek artan 
açlık sorununa cevap verebilecek önemli bitkilerden 
birisidir.   

Patates üretimini bütün dünyada olduğu 
gibi kısıtlayan en önemli faktörlerden biri değişik 
virüslerin sebep olduğu hastalıklardır.  Bitki 
virüsleri bitki hastalıkları arasında mücadelesi ve 
kontrolü en zor olan hastalıklardır.  Bakteri, 
nematod ve mantarların sebep olduğu hastalıklar 
tarımsal ilaçlar kullanmak suretiyle kısmen yada 
tamamen kontrol edilebilir. Ancak virüslere karşı 
kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da kimyasal 
madde henüz ticari olarak bulunmamaktadır. Virüs 
enfeksiyonundan en iyi korunma yöntemi, virüslere 
karşı doğal dayanıklı patatesler üretmektir.  Potato 
X potexvirus (PVX)  patates bitkisini enfekte eden 
virüsler arasında en çok yaygın ve zararlı olanıdır. 
PVX virüsü bitkilere mekanik olarak taşındığı gibi 
tohumluk olarak kullanılacak yumrulardan da 
geçebilmektedir. Günümüzde bu virüse karşı bir 
çok dayanıklı çeşit geliştirilmiş ve çiftçiler 
tarafından kullanılmaktadır.  Fakat, ülkemizde 
yetiştirilen patates çeşitlerinin hiç birinde bu virüse 
karşı dayanıklılık mevcut değildir.  

Bu çalışmada PVX’e karşı dayanıklılık 
diploit patates olan Solanum tuberosumdan (HH1-
9) oluşan populasyonda belirlenmiştir.  Ebeveynler 
(HH1-9, USW2230, M200-30, BIIA, ve BIIB) ve 

123 sayıdaki çaprazlardan elde edilen geri 
çaprazlama hatları  PVX ile mekanik olarak inokule 
edilmiştir. İnokule edilen bitkiler, iki haftalık 
(inokule edilen yapraklar) ve dört haftalık (Sistemik 
yapraklar) dönemlerde virüs varlığının saptanması 
için DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich 
Enzyme-linked immunosorbent assay) ile test 
edilmiştir. Ebeveyn HH1-9 ve 68 sayıda BCT 
populasyonu PVX’e karşı immünite olduğu 
gözlenmiştir. Çünkü virüs ne inoküle edilen 
yapraklarda ne de sistemik yapraklarda ELISA ile 
tespit edilememiştir. Fakat USW2230, M200-30, 
BIIA, ve BIIB ebeveyinlerde ve 55 sayıda BCT 
populasyonunda virüs hem inokule edilen hemde 
sistemik yapraklarda ELISA ile tespit edilmiştir. 
Fenotipik analizlerine göre dayanıklılığın tek genle 
kontrol edildiği varsayılmaktadır. Sonuçlar Ki-kare 
ile test edildiğinde 1:1 oranda p=0,24 heterozigot 
dayanıklı ebeveynden elde edilmiş populasyonda 
vermesi beklenen sonuçları vermiştir. 
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Bitki moleküler biyoloji çalışmalarında 

bitki dokularından DNA izolasyonu en önemli 
aşamalardan biridir. DNA izolasyonunda, ovül, 
embriyo, sürgün ve kök uçları ve gövde kısımları 
bitki materyali olarak kullanılabilir. DNA 
izolasyonunda başarı DNA kalitesi ve miktarı ile 
ölçülür. 
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