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Amaç: Günümüzde gen ekspresyon profilleme çalışmalarında sıklıkla kullanılan mikroarray 
tekniğinin uygulandığı pek çok bitki türünün mikroarray platformunda ticari olarak temsilcisi 
bulunmadığı için türler arası hibridizasyona başvurulmaktadır. Türler arası hibridizasyon kullanımı 
yanlış sonuçlar verebilmesine rağmen, tür içindeki hibridizasyon sonuçlarını doğru yansıttığı için 
umut vaad eden bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu çalışma, Arabidopsis ve Brassica türleri 
öznelinde türler arası hibridizasyonun gen ekspresyonu profilleme çalışmalarında kullanılabilirliğini 
anlamak amacıyla yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: NCBI (The National Center for Biotechnology Information) ve diğer 
veri tabanlarında bulunan bütün Brassica alt türlerinin etiketlenmiş fonksiyonel gen segmentleri 
(ESTler) ve transkript dizileri yüklenerek yerel veritabanları oluşturulmuştur. Brassica alt türlerinin 
veritabanı ve Arabidopsis thaliana’ya ait Affymetrix “GeneChip-Arabidopsis ATH1 Genome 
Array” ’de bulunan bütün prob dizileri BLASTN (Basic Local Alignment Search Tool) algoritması 
kullanılarak karşılaştırılmıştır. Böylece A. thaliana ve Brassica türlerine ait gen dizilerindeki 
nükleotidler arasındaki benzerlikler hesaplanmıştır. BLASTN algoritması kullanılarak elde 
edilen sonuçlar, Blast Parser uygulaması ile Microsoft Excel dosyasına aktarılmış ve gen dizileri 
benzerliklerine ve E-değerlerine göre ayrıştırılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: A. thaliana arraylerinde bulunan problardan sadece % 7’lik bir dilim Brassica türlerine 
ait dizilerle 25/25 benzerlik oranı göstermiştir. 922 tane Arabidopsis probunda ise 24/25 benzerlik 
bulmuştur. 1 milyona yakın EST dizisi ile çok az sayıda prob %100 benzerlik gösterdiği için 
Arabidopsis arraylerinin Brassica türleri için kullanılabilirliğinin çok iyi olmadığını söylemek 
mümkündür. Benzerliğin az olması, evrimsel uzaklık ve mutasyon birikimlerinin yanısıra EST 
dizilerindeki hatalardan da kaynaklanmaktadır. Mikroarray analizinde hibridizasyon koşullarına 
bağlı olarak 1 baz farklılığın bile probla hedef nükleotid zinciri arasındaki melezlemeyi 
engelleyebileceği düşünülürse, yapılan gen ekspresyonu profilleme analizlerinden az sinyal alınması 
olasıdır. Dolayısıyla, türler arası düzeyde yapılan gen ekspresyonu profilleme analizleri aynı türler 
arasında yapılanlara göre daha zor olabilmektedir. Bu nedenle, analizler sonucunda doğru farklılık 
gösteren genlerin bulunma şansı daha düşük olabilmektedir. A. thaliana probları ile Brassica 
türlerine ait nükleotid dizilerinin gösterdikleri benzerlik bakımından değerlendirilmesinin ardından, 
baz uzunluğuna göre 25/25 benzerlik oranı gösteren probların gen ontolojisine göre fonksiyonel 
kategorizasyonları incelenmiştir. Dizi benzerlikleri iyi korunmuş probların çoğunluğunun temel 
biyolojik fonksiyonu olan genlerden dizayn edildiği bulunmuştur. Bu genlerin büyük çoğunluğu, 
hücresel bileşen bakımından “hücre içi bileşenler”de, biyolojik süreçler açısından “hücresel 
süreçler”de ve moleküler fonksiyon bakımından da “enzim aktivitesi”nde işlevseldir. 

Sonuç: İki tür arasında %100 benzerlik gösteren genlerin çoğunlukla türler arasında çok iyi 
korunmuş olması ve az sayıda bulunması, türler arası hibridizasyonun kullanıldığı gen ekspresyonu 
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profilleme analizlerinde anlamlı sonuçlar yakalama şansını azaltmaktadır. Yapılan biyoenformatik 
analizle, Arabidopsis arraylerinin Brassica genlerinin geniş çaptaki ekspresyonunun ölçümünde 
başarısız olabileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türler arası hibridizasyon, mikroarray, Arabidopsis, Brassica, BLASTN

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğinin 
2192 numaralı projesi ile desteklenmiştir. 
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Amaç: Bu çalışmada, artan konsantrasyondaki kadmiyum (Cd) (0.1-200 mg/L) uygulamasının, 
ağır metal stresinde belirleyici olan serbest poliaminlerin düzeyine ve lakkaz aktivitelerine olan 
etkisi beyaz çürükçül funguslardan Trametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii ‘ de 6. ve 15. 
günlerde araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Basidiomycetes sınıfına dahil olan beyaz çürükçül 
funguslardan Funalia trogii ATCC 200800 ve Trametes versicolor ATCC 200801 kullanılmıştır. 
Fungus peletleri, 250 ml’lik erlenlerde 100 ml Sabouraud Dekstroz Broth (SDB) içeren ortamlara 
homojenize edilmiş fungus kültürlerinden 2 ml ekilerek 300C ve 150 rpm’de 5 gün inkübe edilerek 
hazırlanmıştır. Farklı konsantrasyonlarda (0.1, 1, 10, 50, 100 and 200 mg/L) CdCl

2
 içeren stok 

temel ortam (STO) kültür ortamlarına hazırlanmış fungus peletleri transfer edilerek aynı koşullarda 
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun 6. ve 15. günlerinde peletlerde serbest poliamin düzeyleri 
ve ekstrasellüler sıvıda lakkaz aktiviteleri belirlenmiştir. Poliamin Analizleri: Serbest poliamin 
düzeyleri dansillenmiş örneklerde HPLC ile tespit edilmiştir. Lakkaz Aktivitesi: 1 unit enzim, 1 
µmol ABTS’yi 1 dakikada okside eden enzim miktarı olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Spermidin (Spd) her iki beyaz çürükçül fungusta da en yoğun bulunurken, Spm ve 
Put sadece eser düzeyde bulunmuş ya da belirlenememiştir. En yüksek Spd düzeyi 1 mg/L Cd 
uygulanan 15 günlük inkübasyon süresindeki T. versicolor ve F. trogii ‘ de sırasıyla 1952.05 µg/
KMA; 2391.54 µg/KMA olarak tespit edilmiştir. Her iki türdeki lakkaz aktivitesi özellikle 15 
günlük kültürlerde kendi kontrollarına göre önemli düzeyde artış göstermiştir. En yüksek lakkaz 
aktivitesi 100 mg/L Cd uygulanan 15 günlük T. versicolor örneklerinde kontrol grubuna göre 19.40 
kat daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, kadmiyum uygulanan T. versicolor ve F. trogii kültürlerinde 
serbest Spd düzeyi ve lakkaz aktivitesinde artış olduğunu göstermiştir. Cd stresi altındaki T. 
versicolor ve F. trogii ‘de serbest Spd düzeyi ve lakkaz aktivitesindeki artış ağır metal stresi ile 
mücadelede rollerinin olabileceği fikrini vermiştir.


