
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

526

PB–105

Transgenik Domates Bitkisinde (Solanum lycopersicum cv. UC82MA 
35S::ATHB7, Solanaceae) Kuraklığa Dayanıklılık Sağlayan ATHB7 

Geninin Ekspresyon Profili
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Amaç: Bir homeodomain lösin fermuar geni kodlayan ATHB7, Arabidopsis homeobox 
transkripsiyon faktör ailesine (HDzip I) üyedir ve ekspresyonu, kuraklığın erken safhalarında up-
regüle olur. Mevcut çalışmada; ATHB7 geninin (800 bç cDNA) transgenik domates bitkisindeki 
entegrasyonu ve ekspresyon profili karakterize edilmiştir. Amaç; bu gen kullanılarak çeşitli 
ticari bitki türlerine stres toleransı kazandırılabileceği ve bu yolla ürün kalitesinin ve verimin 
arttırılabileceği düşüncesinin önünü açmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: 22°C sıcaklık, %7 nem ve 25 adet 400w hafif sarı ışık altında 3 hafta 
süresince inkübe edilmiş ATHB7 gen bölgesini içerdiği düşünülen 4 farklı transformasyon grubuna 
(1-3., 5-8., 7-6., 20.) ve 4 adet jenerasyona (T0, T1, T2 ve T6) ait transgenik adayı bitkiler ve aynı 
genotipte olan, fakat bu geni içermeyen, yabani tip kontrol bitkileri olmak üzere, toplam 220 domates 
bitkisinin yaprak dokularından genomik DNA ve RNA izolasyonu yapıldı. Bitkiler, ATHB7 geninin 
425 bç’lik kısmının varlığı bakımından, spesifik primerlerce, PCR ile analiz edildi. Hedef geni 
almadığı belirlenen bitkiler transgenik olmayan bitkiler (non-transformant) olarak kategorize edildi 
ve bitkilerden yalnızca 48’inin trans geni taşıdığı tespit edildi. Transgenik olduğu belirlenen bitkilerin 
RNA kalıpları kullanılarak cDNA sentezlendi. ATHB7’ye referans olarak 18S rRNA housekeeping 
genin kullanıldığı quantitative RT-PCR analizi ile, spesifik transkriptlerin amplifikasyonu sonucu, 
farklı hatların jenerasyonuna ait yaprak dokularındaki ekspresyon seviyeleri belirlendi.

Bulgular: qRT-PZR analizi ile ATHB7 transkriptlerinin transgenik hatlardaki çok yüksek ve 
çok düşük seviyeler arasında değişkenlik gösteren ekspresyon düzeyleri sergilediği belirlendi. 
Transformasyon çalışmalarında, allel stabilizasyonunun yakalandığı ve kesinlikle hedef geni 
almış olması beklenen T6 jenerasyonuna ait bitkilerde beklenen seviyeden düşük ekspresyon 
gözlendi. Aktarılan trans genin, bitki genomundaki yerleşim noktasına, kopya sayısına ve bitkinin 
kromozomlarındaki alellik durumuna bağlı olarak düşük ifade profili sergilemiş olabileceği üzerine 
yoğunlaşıldı. Buna göre, trans genin tek kopyasını taşıyan ve güçlü ekspresyon profili sergilediği 
düşünülen 6 transgenik hat (hatlar 164, 165A, 167, 204, 19 ve 59) ileriki fizyolojik analizlerde 
kullanılmak üzere seçilmiştir.

Sonuç: ATHB7 geni aşırı ifade edilerek transgenik bitkilerdeki ifade (ekspresyon) profili ortaya 
konmuştur. Bu sonuçlar, ATHB7 geninin domates genomuna entegrasyonunu ve genomda uygun 
şekilde ekspres edildiğini kanıtlamaktadır
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Teşekkür: Bu çalışma COST FA0605-Signaling control of stress tolerance and production of stress 
protective compounds in plants başlıklı aksiyon kapsamında gerçekleştirilmiştir.


