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Saf kültürleri yapılan bu izolatlardan genomik DNA izolasyonu yapıldı. PCR reaksiyonları ile 16S 
rRNA genleri çoğaltılarak sekans ettirildi. Elde edilen 16S rRNA geni sekans sonuçlarına göre 
izolatların tür tayinleri yapıldı. Optimum büyüme sıcaklıkları ve optimum pH aralıkları belilendi. 
Yeni tür olduğu düşünülen izolat için biyokimyasal testler, şeker kullanımı, antibiyogram duyarlılık 
testleri ve yağ asitleri analizleri yapıldı.

Bulgular: Thermus sp MT1 izolatının 16S rRNA gen dizininin Thermus islandicus’a (%96,8), 
Thermus arciformis’e (96,4) ve Thermus aquaticus’a (%95,7) oranında benzerlik gösterdiği 
belirlendi..Thermus s.p MT1 izolatının büyüme sıcaklık aralığı 45-80 °C (optimum 67 °C) ve pH 
aralığı 5.8-10.5 (optimum 7.3) olarak belirlenmiştir.Yapılan yağ asiti analizleri sonucunda Thermus 
sp. MT1 izolatının Thermus cinsinin karakteristik olan yağ asitini (iso-C15 : 0=%40,3) baskın bir 
şekilde içerdiği belirlendi. Yapılan nişasta besiyerlerinde 70 °C de nişaştayı parçalayan amilaz 
enzimine sahip olduğu belirlendi.Katalaz ve oksidaz pozitif olduğu belirlenen MT1 izolatının 
glukoz, arabinoz ve sukroz şekerlerini minimal besiyerlerinde kullanarak üreyebildiği görüldü.

Sonuç ve Tartışma: Thermus sp. MT1 izolatının 16S rRNA gen analizi, moleküler ve 
biyokimyasal analizler sonucunda yeni bir tür olduğu belirlenmiş ve Thermus anatolia MT1 olarak 
isimlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Buharkent, Termal su, Thermus, 16S rRNA
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Amaç: Kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlardan olan Rosuvastatin’in genotoksik etkilere neden 
olup olmadığının in vitro insan periferal lenfositlerinde belirlenebilmesi

Gereç ve Yöntemler: Rosuvastatin ile yapılan bu çalışmada 20-22 yaşları arasında sağlıklı iki 
erkek iki bayan donörden alınan periferal kanlar kullanılmıştır. 72 saaat kültüre alınan periferal 
lenfositlere 24 saat süre ile ilaç etken maddesinin 0.0625, 0.125, 0.25, 0.50 e 1 µg/mL’lik dozları 
uygulanmış ve kromozomal anormallikler ve anormal hücre yüzdesinin belirlenmesi için, her 
konsantrasyonda, birey başına 100 adet olmak üzere toplam 400 adet metafaz plağı incelenmiştir. 
Ayrıca her bir doz için 12000 hücre incelenerek mitotik indeksi belirlenmiştir.

Bulgular: Yapılan bu araştırmada Rosuvastatin’in 24 saatlik insan periferal lenfositleri ile in vitro 
uygulamasında kromozomal anormallik ve anormal hücre yüzdesi bakımından bütün uygulama 
dozlarında, kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı artışlar tespit edilmiştir. En fazla görülen 
anormallik tipleri sırası ile kromatid kırığı, kromozom kırığı, fragment, kardeş kromatidlerde 
birleşme, kromatid değişimi ve disentrik kromozomlardır. 0.5 ve 1 µg/mL’lik konsantrasyonlarda 
mitotik indekste kontrole göre anlamlı azalışlar tespit edilirken, diğer dozlarda anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir.
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Sonuç ve Tartışma: Lipit düşürücü ilaçlar grubu olan Statinler (veya HMG KoA redüktaz 
inhibitörleri) yüksek kan kolesterol düzeylerinden dolayı kardiyovasküler hastalık riski taşıyan 
kişilerde kolesterolu düşürmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada elde edilen 
sonuçlara göre bu tip ilaçların kullanımında yan etkileri de göz önüne alınarak daha bilinçli 
kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Statinler, Rosuvastatin, Kolesterol, Kromozomal anormallikler, Lenfosit

Teşekkür: Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri koordinatörlüğü tarafından 
desteklenmiştir (Proje no: 2012-50-02-023).

PH–023

Trachemys scripta Türü Kaplumbağalarda
Prion Protein Gen Polimorfizmleri

Tuğçe BİRKAN, Erdal BALCAN
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Manisa 

tugcebirkan@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada, Trachemys scripta türü su kaplumbağalarında prion protein gen 
polimorfizmleri moleküler biyolojik yöntemler ile belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Trachemys scripta türü kaplumbağalardan alınan karaciğer dokusundan 
ticari kitler kullanılarak genomik DNA elde edilmiştir. Elde edilen genomik DNA ile prion protein 
gen bölgesi çoğaltılması amacıyla aşağıdaki primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu 
işlemi gerçekleştirilmiştir. PCR ürünleri 2%’lik agaroz jel elektroforezinde yürütülerek UV ışığı 
altında görüntülenmiştir.

                                 Forward                                  Reverse

1- 5’-TTGTGATGTGGAGCGACGTTTCCT-3’ 5’-CCTGCCATGGCTTTCATGTTGGTT-3’

2- 5’-AACCAACATGAAAGCCATGGCAGG-3’ 5’-GTTTGCACAGATCAGCAGCACAGT-3’

Çoğaltılan prion protein gen bölgesine ait PCR ürünleri, saflaştırılmış ve DNA dizileme işlemi 
Sanger metoduyla gerçekleştirilmiştir. DNA dizileme sonuçları ChromasPro® yazılımı kullanılarak 
incelenmiştir.

Bulgular: Hiçbir örnekte insersiyon ve/veya delesyon şeklindeki mutasyonlar görülmemiştir. 
İzlenilen değişiklikler tek nükleotid değişimi adıyla da bilinen SNP’lerdir. Prion protein gen 
sekanslarını elde ettiğimiz 30 adet kaplumbağanın dizi analizi sonuçları incelendiğinde; C658T, 
C664T, C670A, C823A sessiz mutasyonları; 203. kodonda Lösinden Valine (L203V) , 205. kodonda 
Asparajinden İzolösine (N205I), 225. kodonda Valinden Alanine (V225A) ve 237. kodonda 
Metiyoninden Valine (M237V) amino asit dönüşümleri belirlenmiştir.Çalışmada en yaygın görülen 
polimorfizm olan L203V ve N205I, 30 örneğin tamamında da izlenmiştir. Bunu takiben M237V 
polimorfizmi 16 örnekte; V225A polimorfizmi ise 15 örnekte görülmüştür.

Sonuç ve Tartışma: Belirlediğimiz polimorfizmlerden 3 tanesi, insanlarda hastalığa neden 
olabileceği düşünülen prion proteinindeki polimorfik amino asit dizileriyle homoloji gösteren 


