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şişkinlik ve şiddetli karın kramplarına neden olduğu ve probiyotik diyetine başlayan kişilerde 
genellikle ilk birkaç gün hafif bir baş ağrısı ve baş dönmesi şikayeti görülebileceği rapor edilmiştir. 

Sonuç: Probiyotiklerin sağlık üzerine olumlu etkilerine her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. 
Bununla beraber, klinik uygulamalarda probiyotik kullanımına ait risklerin farklı yaş gruplarında, 
hastalık vakalarında, sağlıklı ve hasta kişilerde değişiklik gösterebildiği yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Probiyotikler kesinlikle herhangi bir ilaç yerine kullanılmamalıdır. Eğer bir 
probiyotik besin takviyesi kullanımı düşünülüyorsa öncelikle doktora danışılmalıdır.
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PC–048

Keten (Linum usitatissimum) EST Veritabanlarında Korunmuş 
Mikrorna ve Hedef Genlerinin Biyoinformatik Olarak Belirlenmesi

Fatih Sezer, Aslıhan Özbilen, Şebnem Güneş, Nebahat Özcan,
Didem Türe, Ertuğrul Konuk, Kemal Melik Taşkın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çanakkale
kmtaskin@gmail.com

Amaç: Ketende, bir çok bitki türünde korunduğu bilinen mikroRNA’lar bu türe ait mevcut EST 
veri tabanlarının biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi ile belirlenmiştir. Arkasından, bu 
mikroRNA’ların hedef genleri yine biyoinformatik yöntemlerle araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada ilk olarak, günümüze kadar bulunan tüm mikroRNA’lara ait 
dizilerin depolandığı veri tabanları (örn. www.mirbase.org) incelenerek bir çok önemli bitki türüne 
ait tüm mikroRNA dizileri bir araya getirilerek bir veri dosyası oluşturulmuştur. Daha sonra, bitki 
mikroRNA’larına ait bu veri dosyası ile Keten EST dizileri Blastn (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
programı ile hizalanmıştır. Bu hizalama sonrasında, Blastn programınının ürettiği sonuç dosyası 
içerisinde bilinen bitki mikroRNA’ları ile en fazla 3 nükleotid farklılık gösteren Keten EST dizileri 
tarafımızca hazırlanan Biocon programı kullanılarak seçilmiştir. Bu EST’ler arasından protein 
kodlayan genlere ait diziler Blastx programı ile elenmiştir. Geriye kalan EST dizileri ise Keten’de 
korunmuş mikroRNA öncül dizileri adayları oldukları için ikincil yapılarında saç tokası yapısı 
oluşturup oluşturmadıkları RNA mFOLD programı (http://mfold.rna.albany.edu/?q=mfold/RNA-
Folding-Form) ile incelenmiştir. Saç tokası yapısı oluşturan Keten mikroRNA’larına ait muhtemel 
hedef genler ise Blastn analiziyle araştırılmıştır.

Bulgular: Linaceae familyasına ait Keten bitkisi yağ ve lifleriyle endüstride kullanılan ekonomik 
önemi olan bir türdür. Çalışmada kullanılan Arabidopsis thaliana, A. lyrata, Zea mays, Oryza 
sativa, Vitis vinifera, Glycine max, Physcomitrella patens, Sorghum bicolor, Populus trichocarpa, 
Medicago truncatula türlerine ait referans olgun miRNA dizileri mirbase mikroRNA veritabanından 
elde edilmiştir. Bu yolla 10 bitki türüne ait 3629 olgun miRNA dizisi elde edilmiş ve 289852 keten 
EST dizisi ile hizalanmıştır. Blast sonuçları incelendiğinde en fazla 3 nükleotid farklılık gösteren 
863 sonuç elde edilmiştir. Bu sonuçlar arasından protein kodlayan genler elenmiş ve 107 protein 
kodlamayan EST dizisi elde edilmiştir. 23 farklı mikroRNA’ya ait bu 5 dizinin mikroRNA’lara 
özgü saç tokası yapısı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu olgun miRNA dizileri saç tokası yapısının 
bir kolunda yer almaktadır.
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Sonuç: Çalışmamız ile ilk kez korunmuş keten bitkisi mikroRNA’larına ait bilgiler biyoinformatik 
yöntemlerle araştırılmıştır. Bu yolla 5 keten mikroRNA öncül dizisi belirlenmiştir. Birçok bitki 
türünde korunmuş bu mikroRNA dizileri yaprak gelişimi, çiçeklenme, oksine duyarlı süreçlerde 
görev alan transkripsiyon faktörlerini hedef almaktadır. Çalışmamız bu süreçlerde rol alan keten 
miRNA genlerini ilk defa ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Keten, mikroRNA, EST, biyoinformatik

Teşekkür: Blast sonuçlarının incelenmesinde gerekli bilgisayar programını yazan M.Sc. Ertuğrul 
Konuk’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Amaç: Mevcut çalışmada doğal popülasyonlarından alınan örnekler taşınarak Kocaeli Üniversitesi 
Umuttepe Kampusu’ndeki bahçelerde koruma altına alınan ve “Mavi Yıldız” olarak da bilinen 
Amsonia orientalis bitkisinin in vitro korunması çalışmaları için yaprak eksplantlarından 
mikroçoğaltımı amaçlanmıştır. Ayrıca yaprak eksplantlarının verebileceği yanıtların irdelenmesi ve 
mevcut in vitro çoğaltım protokolünün geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak önceki çalışmalardan elde edilmiş sürgünler üzerinde 
bulunan steril yapraklar kullanılmıştır. Yapraklar yaklaşık 5 mm boyutunda kesilmiş ve 0,6 mg/l 2,4-
D + 0,6 mg/l BAP ile desteklenmiş MS besin ortamında kültüre alınmışlardır. Kültürler 23±1 °C’de 
ve 16/8 (A:K) ışıklandırma şartlarında 4 hafta boyunca iklimlendirme kabininde tutulmuşlardır. 
Kültür periyodu sonunda kallus oluşumu gözlemlenmiş ve bu kalluslar sürgün rejenerasyonu için 
0,2 mg/l NAA + 1,0 mg/l BAP içeren MS ortamına transfer edilmişlerdir. Kültür periyodu aynı 
şartlarda 4 hafta olarak belirlenmiş bu sürenin sonunda elde edilen sürgünler 0,5 mg/l IAA içeren 
MS ortamına aktarılıp köklendirilmişlerdir. 

Bulgular: Kültüre alınan yaprak eksplantlarının kallogenez potansiyelinin daha önceki sürgün 
eksplantları kullanılarak yapılan çalışmalara kıyasla düşük olduğu saptanmıştır. Bunun yanında 
üretilen kallusun sürgünlerden elde edilenlerden daha kırılgan yapıda olması dikkat çekmiştir. 
Kallustan çok sayıda sürgün rejenerasyonu sağlanmıştır. Kallus başına düşen sürgün sayısı 
başlangıç materyali olarak sürgünlerin kullanıldığı çalışmaya oranla yüksektir. 

Sonuç: Farklı eksplantlar kullanılarak yapılan in vitro çoğaltım çalışmalarının başarısı eksplantın 
verdiği tepkiye göre değişebilmektedir. A. orientalis bitkisinde yaprakların kallus oluşumu 
başlangıcı önceden denenmiş olan sürgün eksplantlarına oranla daha geç olmaktadır. Buna karşın 
kallus oluşumu teşvik edilmiştir. Oluşan kallusun kırılgan yapıda olması ileride başlanabilecek hücre 
kültürü çalışmaları için süspansiyon kültürlerden mekanik izolasyonla hücre hatlarını teminine bir 
basamak oluşturmaktadır. Yaprak eksplantlarının kallogenez potansiyeli sürgün eksplantlarına 
oranla düşük olarak belirlenmesine rağmen uygun ortamda sürgün rejenerasyonu potansiyeli 
oldukça yüksektir. Kullanılan yaprak eksplantlarından bitkinin in vitro çoğaltımı başarılmıştır. 


