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olarak dinlenmiş çeşme suyu kullanılmıştır. Daha sonra kök boyları ölçülerek kesilmiş, mikroskopta 
gözlenebilmesi için gerekli işlemlerden (fiksasyon, boyama) geçirilmiş ve kök ucu hücrelerindeki 
kromozom anomalileri ışık mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular: Mikroskop incelemesi sonucunda, kontrol grubuna göre mitotik indeks genel olarak 
yüksek bulunmuştur. Ayrıca konsantrasyon arttıkça mitotik indeksin düştüğü görülmüştür. 
Kromozom aberasyonlarının (yapışkanlık, metafazda tabla kayması, fragment, anafazda ve telofazda 
kutup kayması, C-mitoz), bütün bölgelerde kontrol grubuna göre yüksek olduğu ve konsantrasyon 
arttıkça aberasyonların sayısında da paralel olarak artış olduğu gözlenmiştir. Çanakkale Merkez’den 
alınan örneklerde yetiştirilen soğan kök uçlarında kromozom aberasyonları en fazla görülmüş olup, 
Bursa Yolu’ndan alınanlarda daha az olduğu saptanmıştır. İzmir Yolu Bölgesi’nden alınan toprakta 
yetiştirilen soğan örneklerinde ise en az düzeyde aberasyon olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu topraktaki kirliliğin, bitki 
kökünde bölünen hücrelerin sayısı ve kromozom bozuklukları üzerindeki etkilerinin incelendiği 
bu çalışmada, farklı lokasyonlardan alınan toprak örneklerinin, soğan kök ucu hücreleri üzerinde 
genotoksik etkiye sahip olduğu ve kromozom aberasyonlarını artırdığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Allium cepa, genotoksisite, kromozom aberasyonları, mitotik 
indeks

PH–031

İnsan Cinsiyet Kromozomlarındaki Xq21-Yp11.2 Lokusunun Letal Genotip 
Karakterizasyonu ve Akciğer Kanseriyle İlişkisi

Tuğba Çakmak, Ekrem Dündar
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çağış, Balıkesir, 

tug18_ba@hotmail.com

Amaç: İnsan cinsiyet kromozomlarında bulunan, yaygın kanser tipleriyle korelasyon gösteren ve 
muhtemelen letal bir genotipin (Xq21-Yp11.2, TT) 40 yaş üzeri erkeklerdeki oranının tespiti.

Gereçler ve Yöntemler: Önceki çalışmalarımızda kullanılan 210 sağlıklı ve 137 kanserli bireylerden 
alınmış toplam 300 bireyde hiç rastlanmayan bir genotipin (Xq21-Yp11.2, TT) 40 yaş üzeri 
sağlıklı erkeklerde varlığı ve / veya frekansını hesaplamak için 50 bireyden kan örneği alındı. Kan 
örneklerinden genomik DNA izolasyonunun ardından PCR ile hedef DNA bölgesi çoğaltıldı. PCR 
ürünlerinden elde edilen DNA dizileri BioEdit yazılımı ile analiz edildi. Bireylerin SNP’ler açısından 
homozigot (GG, TT) veya heterozigot (GT) oldukları kromatogramlara bakılarak tespit edildi.

Bulgular: BioEdit ve FinchTV yazılımları ile diziler üzerindeki 7 SNP bölgesi gözlendi. Önceki 
çalışmalarda kullanılan ve yaş sınırlaması yapılmamış ilk sağlıklı insan grubunda yüksek oranda 
gözlenen genotipin (GG) ikinci sağlıklı grubunda (21 - 25 yaş) gözlenmemesi üzerine bu çalışmada 
üçüncü sağlıklı erkek grubu 40 yaş üzeri olarak seçildi. Ancak ilk sağlıklı erkek grubunda görülen 
genotip (GG) bu grupta da görülmedi.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ile ilk bulgularda yaygın kanser tipleriyle korelasyon gösteren bir 
lokusun ((Xq21-Yp11.2) üç genotipinden (GG, GT, TT) birinin (TT) yaklaşık yarısı erkek ve üçte 
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biri kanserli 350 bireyde hiç rastlanmadığı ve dolayısıyla letal bir genotip olduğu şüphesi bir kez 
daha güçlenmiş oldu. İlk bulgularda daha çok sağlıklı erkeklerde görülen GG genotipine ikinci ve 
üçüncü denemelerde hiç rastlanmaması, ve ilk bulgularda daha çok kanserli bireylerde görülen GT 
genotipinin daha sonraki taramalarda sağlıklı insanlarda da görülmesi bu lokusun insan gruplarında 
farklılıklar gösterdiğini ve dolayısıyla kanser varlığı yokluğu ve / veya kansere yatkınlık için 
kullanılabilecek kapsamlı bir bölge olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Xq21, Yp11.2, akciğer kanseri, letal genotip, polimorfizm 

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından SBAG 107S321 nolu proje desteğiyle gerçekleştiril-
miştir.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeni bir Lechevalieria türünün genotipik ve fenotipik yöntemlerle 
tanımlanmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Nijerya’nın Abuja kentinden sağlanan kıraç topraktan, neomycin (4 µg/
ml), D(+) melezitose (1%, w/v) ilaveli Stevenson’s agarda Aktinomiset izolasyonu yapıldı. İzole 
edilen suşlar kültür besiyerlerinde saflaştırılarak stoklandı. Genomik DNA izolasyonu Pitcher ve 
arkadaşlarının yöntemi ile gerçekleştirilen suşların 16S rRNA gen bölgesi PCR amplifikasyonu 
ve nükleotid dizisi evrensel primerler ile belirlenerek filogenetik analizleri yapıldı. Filogenetik 
analizlere göre ilgili tip türleri ile en fazla nükleotit farklılığı görülen izolatların DNA-DNA 
hibridizasyon oranları belirlenerek, fenotipik ve kemotaksonomik karateristikleri belirlendi.

Bulgular: Elde edilen sekans verilerine göre test suşlarından NJ2035 (=KCTC 29057 T =NRRL 
B-24888T) suşu en yakın akrabaları Lechevalieria roselyniae NRRL B-24708T, Lechevalieria 
atacamensis NRRL B-24706T ve Lechevalieria deserti NRRL B-24706T ile % 98.5 16S rRNA 
benzerliği (22 nt farklılığı) ve düşük DNA-DNA hibridizasyon değeri gösterdi.

Sonuç ve Tartışma: Actinosynnemataceae ailesi içerisinde günümüze kadar tanımlanmış dokuz 
tür ile temsil edilen Lechevalieria cinsi özellikle kıraç toprakları tercih eden bir grup olarak dikkat 
çekmektedir. Nijerya izolatı NJ2035 (=KCTC 29057 T =NRRL B-24888T) gösterdiği genotipik, 
fenotipik ve kemotaksonomik özellikleri ile diğer tanımlanmış tip türlerinden farklı bir tür olarak 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lechevalieria cinsi, kıraç toprak, polifazik taksonomi

Teşekkür: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi PYO. FEN 1901.09.003 no’lu proje ile 
desteklenmiştir. 


