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Gereçler ve Yöntemler: Ayvalık çeşidi yapraklarından elde edilen genomik DNA (gDNA) 
örnekleri kalıp olarak kullanıldı ve PCR yapıldı. İntron bölgesinin standard Taq polimerazlarla 
çoğaltılamayacak kadar büyük olma olasılığına karşı iki çift primer dizayn edildi. Bu primerlerle 
yapılan PCR ürünlerinin dizilenmesi ile elde edilen nükleotit dizilerinin BioEdit yazılımıyla 
birleştirilmesi sonucu genomik dizi elde edildi. Bu dizinin cDNA dizisi ile ikili BLAST analizi 
sonucu intron - ekzon sınırları ve uzunlukları tespit edildi. Polimorfizm analizi için 16 zeytin 
çeşidinden ayrı ayrı çoğaltılan 930 nükleotitlik PCR ürünleri DNA dizilemesine tabi tutularak 
BioEdit yazılımıyla hizalandı. Hizalanan diziler kullanılarak Neighbour Joining yöntemiyle 
filogenetik ağaç elde edildi. 

Bulgular: Zeytin beta glukozidaz geninin genomik dizisinin 3450 nükleotit uzunluğunda olduğu ve 
3 intron içerdiği tespit edildi. Polimorfizm için yapılan çalışma sonucunda zeytin beta glukozidaz 
geninin %2 polimorfizm içerdiği tespit edildi. Elde edilen filogenetik ağaçlarda Domat ve Memecik 
çeşitleri birbirine yakın akraba olarak gözlendi. Verdial, Ascolana, Ayvalık, Samanlı, Erkence 
ve Karamürsel Su gibi hem yağlık hem de sofralık zeytinler bir klad oluştururken, Hojiblanca, 
Hermandos, Gordales ve Gemlik çeşitleri ayrı bir klad oluşturdu. Cormona ve Kiraz çeşitleri ise 
her iki gruptan ayrı olarak gözlendi. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ile zeytin beta glukozidaz geninin ilk defa tam genomik dizisi 
oluşturulmuş ve 3 adet intron bulundurduğu tespit edilmiştir. Ayrıca zeytin çeşitleri arasındaki 
polimorfizm durumu da ilk defa araştırılmış ve çeşitler arasında polimorfik bir gen olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, beta glukozidaz, polimorfizm, intron - exon analizi.

Teşekkür: Bu çalışma, 2011-54 numaralı Balıkesir Üniversitesi BAP projesi ile desteklenmektedir. 

PH–043

Zeytin Beta Glukozidaz Geninin Ekspresyon Profili ve Genomik 
Kopya Sayısının Belirlenmesi 

Görkem Deniz Sönmez, Ekrem Dündar, Öznur Suakar
BAÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, Balıkesir, gorkemdeniz@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı zeytin (Olea europea L.) bitkisinde bulunan beta glukozidaz geninin, 
çeşitli dokulardan ve çeşitli zamanlarda alınan örneklerden anlık gösterimli PCR (Quantitative real 
- time PCR, qRT-PCR) ile ekspresyon profilini oluşturmak ve genom içerisindeki kopya sayısını 
belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Zeytin çeşitlerine ait yaprak, meyve, pedisel, tomurcuk, çiçek örnekleri 
Tarım Köy İşleri Bakanlığı Edremit Zeytincilik Fidan Üretme İstasyonu’nun bahçesinden 2 yıl, 
var ve yok yıllarını takiben alındı. qRT-PCR analizi için toplam RNA izole edilerek cDNA’ya 
dönüştürüldü. GAPDH’in normalizör olarak kullanıldığı qRT-PCR deneyleri ile zeytin çeşitleri 
arasında, farklı dokularda ve farklı zamanlarda ekspresyon analizi yapıldı. Genomik kopya sayısını 
belirlemek için yapraktan izole edilen gDNA kalıp olarak kullanıldı. Genomda kopya sayısı bilinen 
genlerin Ct değerlerine yakınlığa bağlı olarak zeytin beta glukozidaz geninin genomik kopya sayısı 
tespit edildi.
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Bulgular: Farklı zeytin çeşitleri arasında yapılan ekspresyon analizinde beta glukozidazın en fazla 
Gemlik çeşidinde sentezlendiği belirlendi. Aylara göre yapılan incelemede en az Temmuz, en fazla 
ise Kasım ayında ekspresyon saptanmıştır. Meyvenin çok olduğu “var yılı” ve az olduğu “yok yılı” 
Kasım ve Temmuz aylarında ve meyveden alınan örneklerde en çok meyvede ekspresyon saptandı. 
Farklı dokulardan alınan örneklerde ise en çok ekspresyonun olgun meyvede olduğu belirlendi. 

Sonuç ve Tartışma: Zeytin beta glukozidaz geni için oluşturulan ekspresyon profilinde, zeytin 
betglukozidaz geninin en çok meyvede sentezlendiği belirlenmiştir. Bu sonucu meyvenin 
olgunlaştığı kasım ayında ekspresyon miktarının artması da desteklemektedir. Genomik kopya 
sayısını belirlemek amacıyla yapılan çalışma sonucunda ise zeytin beta glukozidaz geninin çok 
kopyalı olma ihtimali yüksek görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Zeytin, beta glukozidaz, qRT-PCR, ekspresyon haritası, genomik kopya sayısı.

Teşekkür: 2011-54 numaralı Balıkesir Üniversitesi BAP projesi ile desteklenmektedir. 
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Amaç: Bu çalışmada İzmir ili çevresinden elde edilen Thaumetopoea pityocampa türünün mitotik 
kromozom özellikleri ilk kez çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Mitotik metafaz kromozom preparatları, I., II. ve III. dönem larvaların 
barsak epitelinden ve embriyonik hücrelerden hazırlanmış ve ağırlıklı olarak Giemsa boyama 
tekniğiyle incelenmiştir. Çeşitli hipotonik solüsyon uygulamalarının kromozom görünümleri üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Ayrıca küçük ve holosentrik kromozomların ışık mikroskobu preparasyonu 
için nispeten yüksek rezolüsyona sahip ve embriyonik hücrelere başarıyla uygulanabilen yeni bir 
yöntem sunulmuştur.

Bulgular: Hücrelerin farklı ploidi seviyelerine sahip olduğu gözlenmiştir. Bazı hücrelerde eşey 
kromatini olarak değerlendirilebilecek koyu kromatik bölgeler ayırt edilmiştir. Kromozom 
görünümlerinin preparasyon aşamasında kullanılan hipotonik solüsyona bağlı olarak farklılıklar 
gösterdiği belirlenmiştir. Kromozomların küçük ve holokinetik olduğu ve kromozomlarda belirgin 
bir primer boğumlanma bulunmadığı açıkça gözlenmiştir. İncelenen hücrelerde kromozom sayısı 
varyasyon göstermekte olup n=24-28 olarak belirlenmiştir. Bazı kromozom setlerinde kromozom 
füzyonları olarak düşünülebilecek yapılar gözlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada T. pityocampa türünün mitotik kromozom özellikleri ilk kez tespit 
edilmiştir. Kromozomların belirgin bir primer boğuma (sentromer) sahip olmaması T. pityocampa 
kromozomlarının Lepidopiterler için tipik holokinetik yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir. 
Türün larvalarının barsak epiteli ve embriyonik hücrelerinde poliploidi belirlenmiştir. Özellikle 
yüksek seviyede poliploid nukleuslarda W cinsiyet kromatinin varlığı açıkça gözlenmiş ve 
T. pityocampa türünün ZZ/ZW cinsiyet belirleme sistemine sahip olabileceği düşünülmüştür. 
Boyları dereceli olarak azalma gösteren mitotik kromozomların 1.2-3.2 µ uzunluğunda oldukları 


