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Teşekkür: Bu çalışma Muğla Üniversitesi BAP tarafından (2011/1 no’lu proje) desteklenmiştir. 
Örneklerin toplanması aşamasındaki yardımları için Nedim TÜZÜN’e teşekkür ederiz
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Amaç: Kızılçam (Pinus brutia Ten.), ekonomik ve ekolojik bakımlardan Türkiye’nin önde gelen 
yerli orman ağaçlarındandır. Ağaçlandırma alanlarında karşılaşılan en büyük sorun böcek istilasıdır. 
Bu çalışmada Antalya ili Çığlık beldesinden toplanan ibre örneklerinden elde edilen RNA’lardan 
RT-PZR yöntemi ile çamlarda terpen sentezinde rol oynayan Sitokrom P450720B (CYP720B) 
geninin ekspresyon düzeyleri arasındaki farklara bakılarak bireyler arasında genetiksel bir fark 
olup olmadığının tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan arazi çalışmasında çam kese böceği tarafından istila edilmiş 
ve edilmemiş 6 farklı klondan 10’ar bireyden toplamda 60 bireyden ibre örnekleri toplanmıştır. 
Araziden sıvı azot içinde getirilen ibre örnekleri analizi yapılıncaya kadar Pamukkale Üniversitesi, 
Biyoloji Bölümü, Moleküler Toksikoloji ve Biyokimya Laboratuarındaki soğutucularda -80°C’de 
muhafaza edilmiştir. İbre örneklerinden Bitki RNA İzolasyon Mini Kit (Agilent) ile RNA’lar izole 
edilmiştir. Elde edilen RNA’lardan cDNA sentezi RevertAid Revers Transkriptaz kullanılarak 
üretici firmanın talimatlarına göre gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen cDNA’lardan araştırma 
laboratuarımızda klonladığımız P. brutia CYP720B genine özgün primerler kullanılarak polimeraz 
zincir reaksiyonu gerçekleştirilmiş ve ekspresyon düzeyleri arasındaki farklar örneklerin %1’lik 
agaroz jel elektroforezinde yürütülmesi sonucunda elde edilen bant şiddetlerinin Scion Image 
Analyzer görüntü analiz sistemi ile analiz edilmesi sonucunda saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
β-aktin ile normalize edilmiştir.

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda bireyler arasında konifer savunmasında ve terpen kimyasal 
çeşitliliğinde merkezi bir rol oynayan CYP720B geninin ekspresyon düzeyleri arasında farklar 
bulunmuştur. Çam kese böceği ile istila edilen klonlardaki 42 bireyde CYP720B ekspresyon 
düzeyleri istila edilmemiş bireylere göre yaklaşık 9 kat artış göstermiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar kızılçamda genetik bakımdan dirençli bireylerde 
CYP720B geninin bu direncin oluşmasında aktif ve önemli rol aldığını düşündürtmektedir. Bu 
bireylerden alınacak tohumların yeni ağaçlandırılacak alanlarda kullanılması çam kese böceğine 
karşı dirençte başarı sağlanmasında önemli rol oynayacaktır.
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