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PH–041

Ordu İli Melet Irmağı’ndan Alınan Su Örneklerinde Toxoplasma 
gondii Yaygınlığının Nested PCR ile Tespiti

Elif Demirel, Zeynep Koloren
Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,ORDU, demirelelif52@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı Ordu İli Melet Irmağı’nın 5 farklı istasyonundan alınan su örneklerinde 
Toxoplasma gondii parazitinin varlığını Nested PCR yöntemiyle tespit etmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini Ordu İli Melet Irmağı’nda belirlenen 
istasyonlardan alınan su örnekleri oluşturmuştur. İstasyonlar sırasıyla Melet Irmağı’nın denizli 
birleştiği nokta (M-1), Irmak yakınındaki katı atık depolama sahası (M-2), Ordu-Giresun karayolu 
üzerindeki köprü mevki (M-3), şehir sanayisinin bulunduğu yer (M-4), şehir çıkışı (M-5) olarak 
belirlenmiştir.Su örnekleri 2010 Aralık 2011 Kasım ayıları arasında her ay düzenli olarak alınmıştır. 
Toplam 60 su örneğindeki T. gondii’nin varlığını saptamak için, önce alınan tüm su örnekleri 
alüminyum sülfatla çöktürülüp daha sonra sükroz gradient yöntemiyle pellet oluşturulmuştur. Alınan 
su örneklerinden DNA izole edilerek Nested PCR yöntemiyle T. gondii’nin varlığı tespit edilmiştir.

Bulgular: Melet Irmağı’nın 5 istasyonundan 3’ünde T. gondii Nested PCR ile pozitif bulunmuştur. 
Pozitif örnekler, Ordu İli Melet Irmağı yakınındaki katı atık depolama sahası (M-2), şehir sanayisi 
mevki (M-4) ve şehir çıkışının (M-5) olduğu istasyonlarda tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Ülkemizde su kökenli Toxoplasma’nın varlığını saptamaya yönelik yok 
denecek kadar az çalışma mevcut olup, Karadeniz Bölgesi ise bu alanda yapılan çalışmalar için çok 
yeni bir bölgedir. Bu çalışma Ordu İli Melet Irmağı’nın farklı istasyonlarından alınan su örneklerinde 
T. gondii’nin Nested PCR kullanılarak tespit edildiği ilk çalışmadır. Ülkemizde kabul edilen Sağlık 
Bakanlığı’na ait ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen su kalite 
kriterleri kapsamında su kökenli protozoon Crytosporidium ve Giardia türlerine yer verilmektedir. 
Ancak su kökenli Toxoplasma hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Aynı zamanda Su 
Kalite Kontrol Yönetmeliği (SKKY, 2004)’nde kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite 
kriterlerinde su kökenli protozoonların hiçbirisine yer verilmemektedir. Kıta içi su kaynaklarının 
hayvansal sulama ve rekreasyonel amaçlı kullanımı dikkate alındığında, bu protozoonların gerek 
bu yönetmelik gerekse (İTASHY)’ne dahil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii , Melet Irmağı, Nested PCR
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Zeytin Beta Glukozidaz Geninin İntron - Ekzon Analizi ve 
Polimorfizminin Tespiti

Görkem Deniz Sönmez, Ekrem Dündar
BAÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, Balıkesir, gorkemdeniz@hotmail.com

Amaç: Zeytinde (Olea europaea L.) bulunan beta glukozidaz geninin genomik dizisini, ekzon - 
intron yapısını ve zeytin çeşitleri arasındaki polimorfizmini belirlemek.
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Gereçler ve Yöntemler: Ayvalık çeşidi yapraklarından elde edilen genomik DNA (gDNA) 
örnekleri kalıp olarak kullanıldı ve PCR yapıldı. İntron bölgesinin standard Taq polimerazlarla 
çoğaltılamayacak kadar büyük olma olasılığına karşı iki çift primer dizayn edildi. Bu primerlerle 
yapılan PCR ürünlerinin dizilenmesi ile elde edilen nükleotit dizilerinin BioEdit yazılımıyla 
birleştirilmesi sonucu genomik dizi elde edildi. Bu dizinin cDNA dizisi ile ikili BLAST analizi 
sonucu intron - ekzon sınırları ve uzunlukları tespit edildi. Polimorfizm analizi için 16 zeytin 
çeşidinden ayrı ayrı çoğaltılan 930 nükleotitlik PCR ürünleri DNA dizilemesine tabi tutularak 
BioEdit yazılımıyla hizalandı. Hizalanan diziler kullanılarak Neighbour Joining yöntemiyle 
filogenetik ağaç elde edildi. 

Bulgular: Zeytin beta glukozidaz geninin genomik dizisinin 3450 nükleotit uzunluğunda olduğu ve 
3 intron içerdiği tespit edildi. Polimorfizm için yapılan çalışma sonucunda zeytin beta glukozidaz 
geninin %2 polimorfizm içerdiği tespit edildi. Elde edilen filogenetik ağaçlarda Domat ve Memecik 
çeşitleri birbirine yakın akraba olarak gözlendi. Verdial, Ascolana, Ayvalık, Samanlı, Erkence 
ve Karamürsel Su gibi hem yağlık hem de sofralık zeytinler bir klad oluştururken, Hojiblanca, 
Hermandos, Gordales ve Gemlik çeşitleri ayrı bir klad oluşturdu. Cormona ve Kiraz çeşitleri ise 
her iki gruptan ayrı olarak gözlendi. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ile zeytin beta glukozidaz geninin ilk defa tam genomik dizisi 
oluşturulmuş ve 3 adet intron bulundurduğu tespit edilmiştir. Ayrıca zeytin çeşitleri arasındaki 
polimorfizm durumu da ilk defa araştırılmış ve çeşitler arasında polimorfik bir gen olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, beta glukozidaz, polimorfizm, intron - exon analizi.

Teşekkür: Bu çalışma, 2011-54 numaralı Balıkesir Üniversitesi BAP projesi ile desteklenmektedir. 
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Zeytin Beta Glukozidaz Geninin Ekspresyon Profili ve Genomik 
Kopya Sayısının Belirlenmesi 

Görkem Deniz Sönmez, Ekrem Dündar, Öznur Suakar
BAÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, Balıkesir, gorkemdeniz@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı zeytin (Olea europea L.) bitkisinde bulunan beta glukozidaz geninin, 
çeşitli dokulardan ve çeşitli zamanlarda alınan örneklerden anlık gösterimli PCR (Quantitative real 
- time PCR, qRT-PCR) ile ekspresyon profilini oluşturmak ve genom içerisindeki kopya sayısını 
belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Zeytin çeşitlerine ait yaprak, meyve, pedisel, tomurcuk, çiçek örnekleri 
Tarım Köy İşleri Bakanlığı Edremit Zeytincilik Fidan Üretme İstasyonu’nun bahçesinden 2 yıl, 
var ve yok yıllarını takiben alındı. qRT-PCR analizi için toplam RNA izole edilerek cDNA’ya 
dönüştürüldü. GAPDH’in normalizör olarak kullanıldığı qRT-PCR deneyleri ile zeytin çeşitleri 
arasında, farklı dokularda ve farklı zamanlarda ekspresyon analizi yapıldı. Genomik kopya sayısını 
belirlemek için yapraktan izole edilen gDNA kalıp olarak kullanıldı. Genomda kopya sayısı bilinen 
genlerin Ct değerlerine yakınlığa bağlı olarak zeytin beta glukozidaz geninin genomik kopya sayısı 
tespit edildi.


