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Anahtar Kelimeler: Karbonik anhidraz, HCAI, 
klonlama, yönlendirilmiş mutagenez, ekspresyon, 
inhibisyon  
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İnsanlarda yaygın olan kanser tipleriyle 
yapmakta olduğumuz bir araştırma sonucu X 
kromozomuna ait bir alanda (Xq21) mRNA’sı 
olmayan 1000 nükleotitlik bir bölgenin başta 
akciğer kanseri olmak üzere incelenen yedi kanser 
tipiyle anlamlı korelasyon gösterdiği tespit 
edilmiştir. Söz konusu bölge sağlıklı insanlar 
(Toplam 50) ve kanser hastalarından (Toplam 50) 
alınan kanlardan PCR ile çoğaltılarak DNA dizileri 
elde edilmiş ve bu dizilerin biyoinformatik analizi 
yapılmıştır. Sonuçlar incelenen bölgede en az 7 
SNP’lik (Tek nükleotit polimorfizmi) bir haplotipin 
olduğunu ve bu SNP’lerin incelenen kanser 
tipleriyle çeşitli oranlarda anlamlı korelasyon 
gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ancak daha da 
ilginç olarak, bu 1000 nükleotitlik bölgeye, Y 
kromozomunun PAR bölgesinde %95 aynılık 
gösteren bir bölgenin olduğu ve bu bölgedeki 
(PAR’da bulunan) SNP’lerin kanserli hastalarınkine 
tamamen uyduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar bu 
haliyle Y kromozomundaki bu bölgenin X 
kromozomuyla bastırılmadığı takdirde (eğer X 
kromozomuna krossingover’la transfer olmuşsa ve 
dolayısıyla Y ile aynı diziyi taşıyorsa) kansere 
yatkınlığı artırdığını vurgulamaktadır. Ancak bu 
sonucun desteklenmesi için söz konusu kanser 
çeşitlerinden elde edilen dizilerin sayısını artırmak 
için yapılan çalışmalar devam etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Xq21, yaygın kanser tipleri, 
kansere yatkınlık  
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Bu sunumda biyojenik aminlerin kısaca 
gıdalardaki oluşumu, zehirlenme vakaları ve 
kontrolü için gereken koşullar özetlenecektir. 
Ayrıca bu aminlerin analizinde karşılaşılan sorunlar 
ve günümüzde yaygın olarak kullanılan analiz 
metodları birbirlerine olan avantajları ve 
dezavantajları ve güvenilirlikleri bakımından 
karşılaşılacaktır. Ek olarak histamin analizinde 
gündeme gelen hızlı ve basit yöntemlere yer 
verilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Histamin, zehirlenme, gıda, 
analiz yöntemleri  
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Bu çalışmada Ankara ili Crabronidae 

(Insecta: Hymenoptera: Apoidea) familyası türleri 
araştırılmış ve örneklerin toplandıkları doğal 
habitatlarıyla ilgili bazı ekolojik gözlemler 
kaydedilmiştir. 1998-2001 yılları arasında, il 
sınırları içindeki farklı habitatlardan familyaya ait 
toplam 849 örnek toplanmıştır. Arazi çalışmaları 
sırasında, örneklerin bulundukları habitatların 
özellikleri ve ergin böceklerin üzerine kondukları 
bitkiler tespit edilmiştir. Toplanan örnekler 
laboratuar müze materyali şekline getirilmiş ve tür 
teşhisleri yapılmıştır. Teşhisi yapılan örneklerin 
Bembicinae, Crabroninae, Pemphredoninae ve 
Philanthinae alt familyaları içinde 126 taksona ait 
olduğu anlaşılmıştır. Bunların literatür verileri ile 
karşılaştırılması sonucu 61 taksonun Ankara 
faunası, 11 taksonun ise Türkiye faunası için yeni 
kayıt olduğu görülmektedir. Her takson için; 
incelenen materyal, örneklerin bulundukları habitat 
çeşitleri, üzerinde örnek toplanan bitkiler, 
Dünyadaki ve Türkiye’deki yayılışları verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  Hymenoptera, Crabronidae, 
fauna, habitat, ekoloji, Ankara, Türkiye  


