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PZ189 
 

Karaçam Zararlısı Olan Çalı Antenli Çam 
Yaprakarısıyla (Diprion pini L.: Hymenoptera-

Diprionidae) Biyolojik Mücadelede Turdus 
merula (Karatavuk)’nın Önemi Üzerine Bir 

Araştırma 

Muharrem KARAKAYA, Ünal ÖZELMAS 
Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Eskişehir 
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Eskişehir Meşelik Ormanı yeniden 

ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarının devam 
ettiği 60 yıllık yapay bir ormandır. Bu ormanda 
baskın ağaç türü Pinus nigra (Karaçam)’dır. Yaz 
ayının başlarında oldukça büyük miktarlarda ortaya 
çıkan Diprion pini (Çalı Antenli Çam 
Yaprakarısıyla) özellikle genç ağaçlara büyük zarar 
vermekte ve çoğunun yapraklarını yenileyemeyerek 
kurumasına yol açmaktadır. Aynı zamanda bu 
ormanda üreyen yerli Turdus merula 
(Karatavuk)’nın, yavrularının yumurtadan çıkış 
dönemine rastlayan tırtıl istilasında, yavrularını 
önemli miktarda tırtılla beslediği görülmüştür. 
Çalışmamız bu zararlının büyük risk taşıyan 
kimyasal mücadelesine bir alternatif olarak 
karatavuğun büyük bir rolü olabileceğini 
göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Turdus merula, karatavuk, 
antenli çam yaprakarısı, Diprion pini, biyolojik 
mücadele, Eskişehir  
 
 
PZ190 
 

Flavonoidlerin Antioksidan Enzimler ve 
Glutatyon Üzerine Etkisinin Araştırılması 
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Flavonoidler bitkilerde doğal olarak 

bulunan ve günlük diyetle sıklıkla tüketilen 
polifenolik bileşiklerdir. Bazı çalışmalarda 
flavonoidlerin antiallerjik, antiviral, antitümör ve 
antioksidan aktivitelerinin olduğu belirtilmektedir.  

Bu çalışmada, dört farklı flavonoidin 
(myricetin, luteolin, galangin ve resveratrol) model 
organizma olarak seçilen Drosophila 

melanogaster’de süperoksit dismutaz (SOD), 
katalaz (CAT), glutatyon redüktaz, Glutatyon S-
Transferaz (GST) aktiviteleri ile glutatyon ve 
toplam protein miktarı üzerine etkisi araştırıldı. 
Drosophila melanogaster’de kanat somatik 
mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) 
kullanarak yaptığımız önceki çalışmamızda 
myricetin, luteolin, galangin ve resveratrolün 
antigenotoksik oldukları gözlenmiştir. Bulgularımız 
ile ilişkili olarak flavonoidlerin antigenotoksik 
olarak belirlenen dozları bu çalışmaya alındı. Her 
flavonoid için üç farklı konsantrasyonda olmak 
üzere kontrol ve uygulama grupları oluşturuldu. 
Farklı konsantrasyonlardaki flavonoid çözeltileri 
gruplara uygun olarak hazır besi yerlerine eklendi. 
Drosophila melanogaster’in flr3/TM3, BdS 
soyunun virjin dişileri ile mwh erkeklerinin 
çaprazlanmasından elde edilen 72±4 saatlik larvalar 
gruplarına uygun olarak hazırlanan bu besi 
yerlerine alınarak, ergine gelişmeleri beklendi. 
Pupadan henüz çıkan ergin erkek bireyler 
toplanarak -80°C de saklandı. Homojenizasyonu 
takiben yapılan çalışmalardan edilen sonuçlar, 
flavonoidlerin antigenotoksik etkilerinin varlığını 
destekler nitelikte olup, çalışılan enzim ve 
flavonoide bağlı olarak antioksidan enzim 
aktiviteleri ile glutatyon ve toplam protein 
miktarlarının değiştiği bulunmuştur.  
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Su Ürünlerinde Kullanılan DNA Markör 
Teknolojileri 
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Son 10 yılda su ürünleri alanında 

moleküler genetik tabanlı çalışmalar giderek artan 
bir önem kazanmıştır. Bu alanda teknolojik 
gelişmelere ve ihtiyaca bağlı olarak değişen birçok 
yöntem geliştirilmiştir. Bu bağlamda; alloenzimler, 
mtDNA, RFLP, SSCP, VNTR, mikrosatelitler, 
SNPs, STS, AFLP, RAPD, DALP, IRS ve DNA 
baz dizilimi gibi bir çok moleküler teknik su 
ürünleri genetik çalışmalarında geniş uygulama 
alanlarına sahip olmuştur. Bu yöntemler 
populasyon içi ve populasyonlar arası genetik 
varyasyonun tespiti, genetik haritalama, anaç 
tespiti, filogenetik çalışmalar ve ıslah gibi birçok 
alanda kullanılmaktadır. Bu derlemede su ürünleri 
sahasındaki çalışmalara farklı bir yaklaşım tarzı 
sunan DNA markör teknolojileri, prensipleri, 
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uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları 
tartışılmıştır.  
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Çiftlik Hayvanlarında Ekonomik Verim 
Özelliklerine Sahip Genlerin Belirlenmesinde 

Kullanılan Moleküler Yöntemler 
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Kantitatif özellikleri etkileyen çoğu gen, 

allel adı verilen çoklu formlardan meydana 
gelmektedir. Normalde her bir birey, bir gen 
bölgesi için ikiden fazla allele sahip olamaz. Fakat 
populasyonda her hangi bir lokus için pek çok 
alternatif allelden söz etmek mümkündür. Çiftlik 
hayvanlarında ekonomik önemi olan çoğu özellikler 
kantitatif niteliktedir. Diğer bir deyişle, bu 
özellikler etkileri küçük ama eklemeli olan birçok 
gen, çevre faktörleri ve bunların interaksiyonları ile 
belirlenmektedir. Populasyonda, varyasyona neden 
olan genetik çeşitlilik (polimorfizm), ekonomik 
önemi olan verimleri kontrol eden genlerin 
belirlenmesindeki moleküler esası teşkil eder. 
Ülkemizde hala populasyonların genotipik 
yapılarının belirlenmesinde kullanılan protein veya 
kan gruplarındaki biyokimyasal polimorfizme ek 
olarak, günümüzde genetik farklılıkları belirlemede 
çeşitli moleküler teknikler veya DNA dizilim 
analizi yardımıyla DNA seviyesinde de çalışmalar 
yaygın olarak yapılmaktadır. Bu derlemede sözü 
edilen moleküler teknikler ve bu tekniklerde 
kullanılan moleküler işaretleyiciler ile ilgili bilgiler 
verilip kullanım olanakları tartışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Genetik çeşitlilik, moleküler 
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Koyunlarda Glutatyon Polimorfizmi ve Çeşitli 
Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler 
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Tüm Dünya üzerinde iki yüze yakın koyun 
ırkının varlığından söz edilmektedir. Ülkemizde 
koyun populasyonu Dünya ve Avrupa’ya kıyasla 
sayıca daha fazla olmasına karşılık birim başına 
verim bakımından arzu edilen düzeyde değildir. 
Ülkemizdeki koyunların yaklaşık % 97 si yerli 
genotiplerden oluşmaktadır. Bir hayvanın verim 
özelliği onun fenotipi olup genotip ve çevre 
faktörleri tarafından belirlenir. Hayvanların 
genotipik yapılarının belirlenmesinde ve diğer 
ırklar ile karşılaştırılmasında hayvanların 
biyokimyasal unsurlarından da yararlanılmaktadır. 
Bu unsurlar polimorfik olup hayvanın doğumu ile 
belirlenmektedir. Ayrıca bu unsurlar ile verim 
özellikleri arasında olabilecek anlamlı ilişkiler 
dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılabilir. Bu 
özelliklerin dolaylı seleksiyon kriteri olarak 
kullanılmasının genetik dayanağı pleotropy, linkage 
ve heterozigotluk olarak sayılabilir. Bu 
biyokimyasal unsurlardan biride glutamik asit, 
sistein ve glisinden oluşan bir tripeptit olan 
glutatyondur. Glutatyon (GSH) koyunlarda 
polimorfik bir özellik olup yüksek  (GSH H) ve 
düşük (GSH h) olmak üzere iki tipi vardır. Yüksek  
(GSH H) geni düşük (GSH h) geni üzerine 
dominanttır. Hayvanların glutatyon bakımından 
genetik yapılarının bilinmesi elimizdeki yerli 
genotiplerin bu özellik bakımından tanımlanmasına, 
ırkların orijinlerinin belirlenmesi ve genetik 
mesafelerin saptanmasında faydalı olacaktır. 
Koyunlarda çeşitli biyokimyasal polimorfik öğeler 
ile verim özellikleri arasındaki olası ilişki hakkında 
çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan çoğu 
çalışmada glutatyon tipleri ile verim özellikleri 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş olmasına 
rağmen bazı çalışmalarda ise bu ilişkiye 
rastlanmamıştır. Bu konuda araştırıcılara arasında 
tam bir fikir birliği yoktur. Bu özelliklerin üstün 
genotipe sahip hayvanların seçiminde seleksiyon 
indeksinde yer alması ve bu tip çalışmaların devam 
etmesi çoğu araştırıcının birleştiği ortak görüştür. 
Bu çalışmada da koyun ırkları arasındaki glutatyon 
polimorfizmi bakımından göstermiş oldukları 
genetik varyasyon ve çeşitli verim özellikleri 
arasında ilişkiler bir derleme tarzında tartışılmıştır.  
 


