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Gereçler ve Yöntemler: CIV ekzonükleaz geninin transkripsiyon sınıfı, Bombyx moori (Bm) 
hücrelerinin Ara-C ve siklohekzimit varlığında CIV ile enfeksiyonu ve takiben izole edilen 
RNA’lardan gerçekleştirilen RT-PCR ile belirlendi. Genin transkripsiyon başlangıç saati, CIV ile 
enfekte hücrelerden farklı saatlerde izole edilen RNA’ların kullanılarak yapıldığı RT-PCR deneyi 
ile gösterildi. Genin transkripsiyon başlangıç noktası ise 5’-RACE yöntemi ile aydınlatıldı.

CIV ekzonükleaz geninin Bakülovirüs ekspresyon vektör sisteminde ifade edilebilmesi için 
bu gen, histidin kuyruğuna sahip ara transfer vektörüne klonlandı. Bu ara vektör, ekzonükleaz 
geninin, bakülovirüs genomunu taşıyan bacmid DNA’sına aktarılmasında aracı olarak kullanıldı. 
Ekzonükleaz genini taşıyan bacmid DNA’sı, rekombinant virüs üretimi için transfeksiyon işlemi ile 
Spodoptera frugiperda9 (Sf9) hücrelerine aktarıldı. CIV ekzonükleaz proteininin ekspresyonunu ve 
ekspresyon saatini belirlemek için Sf9 hücreleri, rekombinant virüs ile enfekte edildi. Enfeksiyonu 
takiben farklı saatlerde çözünebilen ve çözünemeyen hücre lizatları alınarak SDS-PAGE’de 
elektroforez edildi ve rekombinant proteinin üretimi Western hibridizasyonu ile araştırıldı. 

Bulgular: RT-PCR sonuçlarına göre CIV ekzonükleaz geninin en erken grubu gen olarak ifade 
edildiği ve transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 0-1 saatleri arasında başladığı belirlendi. 
5’ RACE yöntemi ile yapılan deneyin sonucuna göre ise genin transkripsiyon başlangıç noktasının 
ATG’den 31 baz yukarıda olduğu gözlendi.

CIV ekzonükleaz geninin bakülovirüs ekspresyon vektör sistemine klonlanmasının ardından, bu 
gene ait proteinin Sf9 hücrelerinde 96. saatte en fazla seviyede ifade edildiği ve proteinin moleküler 
ağırlığının yaklaşık 75 kDA olduğu belirlendi. 

Sonuç: Bu çalışma Chilo iridesent virüs (CIV)’ün bilimsel ve endüstriyel öneminden dolayı 
moleküler mekanizmasının aydınlatılması doğrultusunda temel bir çalışma olmuştur. Yapılan 
transkripsiyonel çalışmalar sonucunda CIV ekzonükleaz geninin en erken grubu gen olarak 
ifade edildiği, transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 0-1 saatleri arasında başladığı ve 

genin transkripsiyon başlangıç noktasının ATG’den 31 baz yukarıda bulunduğu belirlendi. CIV 
ekzonükleaz proteininin bakülovirus ekspresyon vektör sisteminde ifade edilmesinin ardından 
moleküler ağırlığının yaklaşık 75 kDA olduğu gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Chilo iridescent virüs, ekzonükleaz, transkripsiyonel analiz, bakülovirüs 
ekspresyon vektör sistemi
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Amaç: Son yıllarda, İncir Mozaik Hastalığına neden olan yedi viral etmenin varlığı tespit 
edilmiştir. Bu hastalık etmenleri arasında İncir mozaik virüsünün (Fig mosaic virus, FMV) dünyada 
ve ülkemizde daha yaygın olduğu bilinmektedir. İncir Mozaik Virüsü’nün (Fig mosaic virus, FMV) 
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dört viral RNA segmentinin sırası ile 7093, 2252, 1490 ve 1472 nükleotid büyüklüğünde olduğu 
ve tek bir okunabilir alana sahip olduğu bildirilmiştir (Elbeaino ve ark., 2009). Günümüzde, 
İncir Mozaik Virüsü’nün gen dizilimini belirlemek amacıyla dot-blot ve RT-PCR yöntemleri 
kullanılmıştır (Elbeaino ve ark., 2009). Bu çalışma, virüs hastalıklarının tanısında kullanılan dot-
blot ve RT-PCR yöntemlerinin, İncir mozaik virüsü için geliştirilmesi amacıyla planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Sarılop ve Bursa siyahı incir çeşitleri kullanılmıştır. RT-PCR 
ve dot-blot hibridizasyon çalışmaları Elbeaino ve ark. (2009)’ne göre gerçekleştirilmiştir. İncir 
mozaik virüsü’ne ait RNA1, RNA2, RNA3 ve RNA4 primerleri kullanılarak RT-PCR testi 
gerçekleştirilmiştir. Dot-blot hibridizasyon yönteminde dsRNA, total nükleik asit ve RT-PCR 
amplikonları kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada kullanılan her bir RNA için elde edilen amplicon büyüklükleri sırası ile 
302bp, 1250 bp, 304bp ve 218 bp olarak belirlenmiştir. Dot-blot hibridizasyon testi; total nükleik 
asit, dsRNA ve PCR amplikonları kullanılarak gerçekleşmiştir.

Sonuç: İncir Mozaik Virüsü’nün RT-PCR ile tanılanmasında RNA1, RNA2, RNA3 ve RNA4 
primerleri ilk kez kullanılmış ve amplikon büyüklükleri sırası ile 302bp, 1250 bp, 304bp ve 218 bp 
olarak belirlenmiştir. Yine bu çalışmada, dsRNA ve RT-PCR amplikonları, dot-blot hibridizasyon 
testinde ilk kez denenmiş ve dsRNA ve RT-PCR amplikonlarının hibridizasyon başarısı total 
nükleik asit ile karşılaştırılmıştır. En başarılı sonuçlar PCR amplikonlarının kalıp olarak kullanıldığı 
hibridizasyonda gerçekleşmiştir. Dot-blot hibridizasyon ve RT-PCR yöntemlerinin incir mozaik 
virüsünün tanısında kullanılabileceği yapılan tekrarlamalı denemelerde, benzer sonuçlar elde 
edilerek belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İncir mozaik virüsü, dot-blot hibridizasyonu, RT-PCR, RNA1, RNA2 RNA3, 
RNA4

Teşekkür: Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Çalışmamızda, Amasya ilinin Merzifon ilçesinde (400 52’ N, 350 27’ E) insanlar üzerinden 
toplanan kene türlerinin sistematik yönden incelenmesi ve bu kenelerde Rickettsia varlığının 
Polimeraz zincir Reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2009 yılında Amasya ilinin Merzifon ilçesinde sağlık kurum ve 
kuruşlarına kene tutması şikayeti ile başvuran 254 kişi üzerinden toplanan 264 adet kene çalışma 
materyalini oluşturmaktadır. Toplanan örnekler %70’lik alkol içeren uygun cam şişelere konulmuş 
ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Akaroloji Laboratuarında 
getirilerek sistematik değerlendirilmeleri yapılmıştır. Bu örneklerinden bir kısmının DNA 


