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veya kolza bitkilerinde ise tapetum hücrelerini 
spesifik olarak parçalayan genlerin genetik 
mühendisliği yöntemleri bu bitkilere aktarılması ile 
gerçekleştirilmiştir. Buna karşın, kallaz üretiminden 
sorumlu genlerin tanımlanması erkek kısır bitkilerin 
eldesinde çok önemlidir. Bu çalışmada, bir model 
organizma olan A. thaliana bitkisinde henüz 
tanımlanmamış olan kallaz geni ilk kez karakterize 
edilmektedir. Kallaz enzimi, β-1,3- glukanazlar 
Glikozid Hidrolaz ailesinde yer almaktadır. 
Çalışmada öncelikle, bu aileye ait 50 gen arasından 
sadece anterde kalloz yıkımından sorumlu olanlar 
çeşitli biyoinformatik veritabanları kullanılarak 
mikrodizilim ifade profilleri sayesinde analiz 
edilmiştir. Bu sayede, kalloz yıkımına katılan aday 
genler belirlenmiştir. Bu aday genlerin, RT-PCR ile 
anter dokularındaki ifadeleri araştırılmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Kallaz, Arabidopsis thaliana, 
anter, B 1-3 Glukanaz  
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Bariz ekonomik ve sağlık değerinden 

dolayı zeytin üzerine yıllardır çeşitli disiplinlerde 
çalışılmakta olup bu çalışmalara son yıllarda 
moleküler biyolojik analizler de eklenmeye 
başlamıştır. Ancak özellikle ülkemizde zeytin 
moleküler genetik çalışmaların yeterince yaygın 
olduğu söylenemez. Bu bağlamda yapmakta 
olduğumuz zeytin gen kütüphanelerinin 
oluşturulması ve karakterizasyonu adlı çalışma 
kapsamında zeytin genomik DNA kütüphanesi 
oluşturulmuş ve elde edilen plazmitler aracılığıyla 
zeytin genomuna ait çeşitli bölgelerin DNA dizisi 
çıkarılmıştır. İlk bulgulara göre, bu dizilerin NCBI 
sayfasında yapılan blast analizleri sonucunda 
%50’den fazla dizinin bugüne kadar tanımlanmış 
bir gene veya mRNA’ya benzediği dolayısıyla 
zeytin genomunun tahmin edilenin tersine gen 
yoğunluklu bir genom olduğu dikkat çekmiştir. 
Ayrıca bazı insert dizilerinin hiçbir kayıta benzerlik 
göstermemeleri ve zeytin genomuna ait kayıtlara 
çok az rastlanması da dikkat çekmiştir. Toplam 100 
adet gDNA insertü içeren ve toplam 400 adet 
cDNA insertü içeren plazmitin elde edilmesi ve 
dizilenmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu 
dizilemeler sonucunda elde edilen cDNA’lardan 
özellikle zeytin yağı biyosentezinde rol oynadığı 
tahmin edilenlerin moleküler ve fizyolojik 
analizlerinin yapılması da planlanmaktadır.  
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Gıda sanayinde yaygın olarak kullanılan ve 

canlının yaşamı üzerinde potansiyel bir tehlike 
unsuru olabilen gıda renklendirici maddelerinin de 
genotoksik potansiyellere sahip oldukları 
bilinmektedir. Bu maddelerin organizmalara 
uygulanması sonucunda konsantrasyonlarına bağlı 
olarak canlı hücrelerin fenotipik ve genotipik 
yapılarında değişiklikler gözlenmektedir. 
Genotoksik potansiyellere sahip maddelerin 
organizmalarda oluşturduğu genetiksel hasarların 
belirlenmesinde ise birtakım testler 
kullanılmaktadır.Yapılan bu çalışmada genotoksik 
aktiviteye sahip olan gıda sanayinde yaygın olarak 
kullanılan Sunset Yellow ve Brilliant Black adlı 
boyar maddelerin Tradescantia pallida bitkisi 
üzerinde oluşturduğu genetiksel hasarların Stamen 
Tüyü analizi ve Mikronukleus Testi ile 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tradescantia 
bitkisinin türler arası melezlerinde stamen tüy 
analizi, en duyarlı laboratuar testlerinden birisidir; 
bu test gazlı hava kirleticilerinin in situ izlenmesi 
için de kullanılmaktadır ve çiçek tomurcuklarının 
maruzatından 2-3 hafta sonra sonuç vermektedir. 
Stamen tüyü analizinde somatik resesif 
mutasyonların varlığı pembe renkli mitotik 
hücrelerin oluşumu ile ortaya çıkmaktadır. 
Mikronukleus yapısı ise mitoz hücre bölünmesi 
sırasında metafaz safhasından anafaz safhasına 
geçiş aşamasında oluşmaktadır. Bu yapı ya tam bir 
kromozomu ya da asentrik bir kromozom 
fragmentini içermektedir. Ekspresyonu için hücre 
bölünmesine gereksinim duymakta ve kromozom-
genom mutasyonlarının tanımlanmasında 
kullanılmaktadır. Ayrıca mikronukleus yapısı 
kanserin risk değerlendirmesi için önemli bir 
biomarker olarak da bilinmektedir.Bu tür 
belirlemeler aynı şekilde bitkilerde polen ana 
hücrelerinde de kolaylıkla yapılabilmektedir. 
Tradescantia pallida H. bitkisine bu iki testin 
uygulanması sonucunda elde edilen veriler artan 
doz miktarına bağlı olarak genetiksel hasarın 
seviyesinde de artışın olduğu göstermektedir. 
 


