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Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK 108T559 no’lu 1001 projesi ve Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi-BAP 2010/174 no’lu proje desteğiyle gerçekleştirilmiş Yüksek Lisans çalışmasının 
bir kısmıdır. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK ve ÇOMÜ BAP Komisyonu’na teşekkür ederiz.
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Reptil Koleksiyon Örneklerinden DNA Amplifikasyonu
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Amaç: Çalışmada; ZDEU-ÇOMÜ (Zoology Department Ege University-Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi) koleksiyona dahil bazı amfibi ve sürüngen türlerinden örnekler içeren, formaldehit-
alkol ve %96’lık alkolle fikse edilen koleksiyon materyalinin, moleküler düzeyde incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali olarak 12 amfibi türünden 32 örnek ve 30 sürüngen 
türünden 127 örnek kullanılmıştır. Örneklerin karaciğer dokusundan 2-3 parça doku örneği 
alınarak, alkolle fikse edilen örneklerin dokularından fenol-kloroform metoduyla DNA izolasyonu 
yapılmıştır. Formaldehit-alkolle fikse edilmiş örneklere 6 DNA izolasyon protokolü uygulanmıştır. 
Protokoller; fenol-kloroform, alkali çözelti-Tween 20, HBSS-Lizis tamponu, glisin-DTT, Chelex-
DTT ve Hidroliz Tampon metotları olarak belirlenmiştir. İzolasyonların ardından DNA miktarları 
spektrofotometrik olarak ölçülmüş, DNA bütünlüğü agaroz jel elektroforeziyle tayin edilmiştir. 

Bu şekilde uygun DNA izolasyon protokolü tespit edilmiş ve izole edilen DNA örneklerinin 16S 
rRNA ve Cytochrome-B gen bölgeleri PCR yöntemiyle amplifiye edilmeye çalışılmıştır. 

Bulgular: Uygulamalarla; alkol örneklerinde kullanılan fenol-kloroform metodunun alkolle fikse 
edilmiş koleksiyon materyali için, Hidroliz Tampon uygulamasının formaldehit-alkolle fikse edilen 
örnekler için başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında; formaldehit-alkol ve alkol fiksasyonlarının PCR reaksiyonu 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Formaldehit-alkolle fikse edilmiş materyalden elde edilen DNA 
örneklerinden amplifikasyon işlemi yapılamamıştır. Alkolle herhangi bir reaksiyona girmeyen 
DNA örneklerinden amplifiye edilmesi amaçlanan 16S rRNA ve Cytochrome-B gen bölgeleri 
başarılı bir biçimde çoğaltılabilmiştir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, alkol fiksasyonunun, 
formaldehit fiksasyonunun aksine moleküler çalışmalar için herhangi bir engel teşkil etmediğini ve 
PCR reaksiyonu için engelleyici bir unsur olmadığını göstermiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Formaldehit tespit solüsyonu olarak, örneklerin saklanmasında yararlı 
olmasına rağmen, müze materyaliyle yapılan moleküler çalışmalarda birçok problemle karşı 
karşıya kalınmıştır. Müze materyalinin %6-9’luk formaldehit-alkol karışımıyla fikse edilmesi ve 
uzun yıllar %70’lik alkolde saklanmasına rağmen; formaldehitin olumsuz etkileri giderilememiştir. 

Bu anlamda; kurulacak yeni koleksiyon ve müzelerde muhafaza edilecek örneklerin moleküler 
çalışmalarda kullanılabilir olması ve uzun yıllar korunması için fiksasyondan önce moleküler 
çalışmalarda kullanılması düşünülen dokularından belirli miktarlarda parça alarak alkol içerisinde 
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saklamanın, ardından örneği az yoğunluklu (2-3 ml %40’lık ticari formaldehit- 97-98 ml %70’lik 
etil alkol) formaldehit-alkol karışımıyla fikse etmenin; hem moleküler düzeydeki araştırmalara 
olanak sağlayacağı, hem de örneklerin saklama süresini uzatacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Fiksasyon, DNA İzolasyonu, DNA Amplifikasyonu, PCR

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK 108T559 no’lu 1001 projesi ve Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi BAP 2010/174 no’lu proje desteğiyle gerçekleştirilmiş Yüksek Lisans çalışmasının bir 
kısmıdır. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK ve ÇOMÜ BAP Komisyonu’na teşekkür ederiz.

PE–080

Gıda Katkı Maddelerinden Sodyum Nitratın Drosophila 
melanogaster’in Pupalaşması Üzerine Etkileri

Hadi Eshraghia, Alper Orhana, Emel Atlıb, Hacer Ünlüa

aHacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Beytepe, Ankara hadi.eshraghi@
hacettepe.edu.tr

bNevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Nevşehir

Amaç: Gıda katkı maddesi olarak sıklıkla kullanılan sodyum nitratın Drosophila melanogaster’in 
(Diptera: Drosophilidae) pupalaşması üzerine olan etkilerini araştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: D. melanogaster’in yabanıl Canton-S (CS) soyu 72±4 saatlik 3. evre 
larvalarına 6 saat boyunca 10mM, 25mM ve 50mM dozlarında sodyum nitrat uygulanmıştır. 
Uygulama sonunda larvalar standart Drosophila besiyerine her tüpte 10 larva olacak şekilde 
aktarılmıştır. Larvadan pupaya geçiş süreleri ve sayıları 4 saatlik aralıklarla kaydedilmiştir. 

Sonuçların analizinde SPSS 19 istatistik programı kullanılmıştır. Larvadan pupaya geçiş 
yüzdelerinin analizinde ANOVA, pupalaşma sürelerinin analizinde ise t-testinden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Sodyum nitrat uygulanmış Drosophila melanogaster 3 evre larvalarının pupalaşma 
sayıları ve süreleri belirlenmiş, analiz edilmiş ve sonuçlar kontrol grubuna ait veriler ile 
karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu larvaların ortalama pupalaşma yüzdesi %99 iken, 10mM, 25mM 
ve 50mM sodyum nitrat uygulama gruplarında sırasıyla %99, %97, %93’tür. Pupalaşan larva 
sayısında kontrol gruplarına göre 10mM uygulama grubunda değişim gözlenmezken, 25mM ve 
50mM uygulama gruplarında azalma olduğu belirlenmiştir. Ancak, tek değişkenli varyans analizinin 
sonuçları, pupalaşan larva sayısı açısından sodyum nitrat uygulamalarının etkisinin istatistiksel 
olarak anlamsız olduğunu göstermiştir (p>0.05).

Pupalaşma sürelerinin saptanması için yapılan 4 saatlik sayımlar sonucunda kontrol grubunda 
ortalama pupalaşma süresi 89,5 saat olarak belirlenmiştir. 10mM, 25mM ve 50mM sodyum nitrat 
uygulama gruplarında ise ortalama pupalaşma süreleri sırasıyla 89,8 saat, 89,3 saat ve 89,3 saat 
olarak saptanmıştır. Tüm uygulama gruplarında kontrole göre ortalama pupalaşma süresinde 
değişimler görülmesine karşın yapılan analizler bu değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığını göstermiştir (p>0.05).

Sonuç: Gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılan sodyum nitratın Drosophila 
melanogaster’in pupalaşma yüzdesi ve ortalama pupalaşma süresini etkilemediği sonucuna varıl-
mıştır.


