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Amaç: Pseudophoxinus firati’nin kromozom özelliklerini sitogenetik (flöresan boyama teknikleri; 
CMA

3
 ve DAPI boyama) yöntemler ile belirlemektir.

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan arazi çalışmalarında P. firati türüne ait 14 örnek toplandı. Metafaz 
kromozomları balıkların böbrek dokusundan elde edilen hücrelerden hazırlandı. Hazırlanan 
preparatlara CMA

3
 ve DAPI boyama yapmak için Rossi’nin tekniği kullanıldı. 

Bulgular: Büyük bir submeta-subtelosentrik kromozom çifti CMA
3
 pozitif olarak bulundu. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmanın balık sitogenetiğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pseudophoxinus firati, kromozom, CMA3,
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Amaç: İlaç etken maddesi olarak tasarlanan 14 adet benzazol türevi bileşiğin, Bacillus subtilis rec 
sıvı mikroplak yöntemi uygulanarak, genotoksik potansiyellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasotik Kimya Anabilim Dalı 
tarafından sentezlenen 14 adet benzazol türevi bileşiğin genotoksik potansiyelleri, Bacillus subtilis 
H17(rec+) ve M45(rec-) suşları kullanılarak rec sıvı mikroplak yöntemi ile değerlendirilmiştir. 
Bu sistemde; öncelikle bakterilerin genetik işaretinin kontrolü yapılmış olup,genetik işaretleri 
doğrulanan suşlardan spor elde edilmiştir. Test edilecek kimyasal bileşikler dimetilsülfoksit 
(DMSO) içerisinde çözüldükten sonra ½ oranında seri sulandırım ile 10 farklı konsantrasyonu 
hazırlanmıştır. rec- , rec+ suşlarının sporları 108 spor/ml konsantrasyonda eklenmiştir. 96 kuyucuklu 
mikroplaklar 1 gece 370C’de inkübe edilmiş ve inkübasyonun ardından 620nm’de absorbanslar 
ölçülerek suşların herbir konsantrasyonda üreme durumları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Elde edilen veriler S-Probit analizi ile incelenmiş olup, sitotoksik dozlarına göre en etkili 
bileşikten en etkisize doğru G20<A49< E18<A26<C2 <A36< A9<C2<C3<A3<F12<A32<G27< 
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A2 şeklinde sıralandığı bulunmuştur. Bununla birlikte bu bileşikler arasında genotoksik potansiyeli 
en yüksek olan bileşiğin A32 bileşiği olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Deney sisteminde kullanılan benzazol türevi bu bileşiklerin daha öncesinde 
biyolojik etkinlikleri ile ilgili olarak fazla sayıda çalışma yapılmamıştır. Rec yöntemi ile yaptığımız 
çalışmaya göre: 14 bileşikten 9 tanesinin sırasıyla (A32> A49> A26> E18> A9> C3> A36> 
F12>A3) güçlü genotoksik etki gösterdiği, 1 tanesinin (A2) genotoksik etkili olduğu, 2 tanesinin 
ters etkili olduğu (C1 ve C2), 2 tanesinin (G20,G27) ise genotoksik etkili olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: rec assay, benzazol, genotoksisite 

PH–014

Zeytin EST’lerinde Aday MikroRNA Kayıtları

Deniz AKDEMİR, Cemal ÜN
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı

35100 Bornova/İzmir, cemaluen@gmail.com

Amaç: MikroRNA’lar (miRNA) bitkiler, hayvanlar ve virüslerde post-transkripsiyonel 
düzenleyiciler olarak görev yapan ~21 nt. uzunluğundaki kısa kodlanmayan RNA dizileridir. 
İki temel yaklaşımla miRNA’lar belirlenebilmektedir. Bunlar, deneysel ve bilgisayar temelli 
(biyoinformatik) yaklaşımlardır. Her iki yaklaşım ile belirlenen ve yayınlanan miRNA dizileri ve 
ilgili bilgileri miRBase veritabanından erişilebilmektedir (http://www.mirbase.org/, Release 18). 
Karakteristik yapıya sahip olan olgun ve prekürsör diziler çeşitli bitki türleri arasında evrimsel süreç 
boyunca korunmuşluk göstermişlerdir. Bu bilgi ışığında, bilgisayar temelli metodlar ile taksonlar 
arasında korunmuş miRNA dizilerinin belirlenebilmesi mümkün olmuştur. Böylelikle çalışma 
materyalimiz olan zeytinde diğer bilgi türleriyle homolog miRNA dizileri bulmayı amaçlamaktayız. 
miRBase’in son sürümünde zeytine (Olea europea) ait miRNA kaydı bulunmamaktadır. Biz bu 
çalışmada V. vinifera, S. sclarea, G. soja, R. glutinosa, B. napus, A. thaliana, S. lycopersicum gibi 
bitki türleriyle Olea europea dizileri arasındaki homolojiyi temel alarak aday zeytin miRNA’larının 
biyoinformatiksel metodlarla analiz edilmesini hedefledik. Bulunan miRNA’ların hangi 
mRNA’yı hedeflediğini bulmak ve bu mRNA’nın ürünü olan gen veya genleri saptayabilmekte 
hedeflerimizdendir.

Gereç ve Yöntem: Bilgisayar temelli araştırmalar ile miRNA kaydı bulunmayan zeytinin aday 
miRNA dizilerini belirleme amacıyla, miRBase’deki çalışmada V. vinifera, S. sclarea, G. soja, 
R. glutinosa, B. napus, A. thaliana, S. Lycopersicum gibi bitki türlerinin miRNA dizileri zeytin 
EST’lerinde (Expressed Sequence Tag) BLASTN edildi. BLASTN sonucu 5 mismatche kadar 
olan sekanlar değerlendirmeye alındı. Tekrarlayan sekanslar çıkarıldı ve proteşn veritabanında 
(BLASTX) protein kodlamayan diziler aday sekans olarak belirlendi. BLASTN ve BLASTX 
araştırmasından sonra, yüksek benzerlik gösteren diziler RNAFold (http://rna.tbi.univie.ac.at/) 
ile ikincil yapı analizine alındı. Geçerli parametrelere göre, uygun saç tokası yapısındaki aday 
prekürsör diziler belirlendi.

Bulgular: Geçici sonuçlarımıza göre daha önce hiç miRNA kaydı olmayan zeytinde 6 tane aday 
miRNA dizisi belirlemiş durumdayız. Böylece araştırma yaptığımız bitki türleri ile zeytin arasında 
korunmuş aday miRNA’lar tespit edilmiş oldu. Bulunan miRNA’ların hedeflediği mRNA ve onun 


