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Bulgular: Farklı zeytin çeşitleri arasında yapılan ekspresyon analizinde beta glukozidazın en fazla 
Gemlik çeşidinde sentezlendiği belirlendi. Aylara göre yapılan incelemede en az Temmuz, en fazla 
ise Kasım ayında ekspresyon saptanmıştır. Meyvenin çok olduğu “var yılı” ve az olduğu “yok yılı” 
Kasım ve Temmuz aylarında ve meyveden alınan örneklerde en çok meyvede ekspresyon saptandı. 
Farklı dokulardan alınan örneklerde ise en çok ekspresyonun olgun meyvede olduğu belirlendi. 

Sonuç ve Tartışma: Zeytin beta glukozidaz geni için oluşturulan ekspresyon profilinde, zeytin 
betglukozidaz geninin en çok meyvede sentezlendiği belirlenmiştir. Bu sonucu meyvenin 
olgunlaştığı kasım ayında ekspresyon miktarının artması da desteklemektedir. Genomik kopya 
sayısını belirlemek amacıyla yapılan çalışma sonucunda ise zeytin beta glukozidaz geninin çok 
kopyalı olma ihtimali yüksek görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Zeytin, beta glukozidaz, qRT-PCR, ekspresyon haritası, genomik kopya sayısı.

Teşekkür: 2011-54 numaralı Balıkesir Üniversitesi BAP projesi ile desteklenmektedir. 
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Amaç: Bu çalışmada İzmir ili çevresinden elde edilen Thaumetopoea pityocampa türünün mitotik 
kromozom özellikleri ilk kez çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Mitotik metafaz kromozom preparatları, I., II. ve III. dönem larvaların 
barsak epitelinden ve embriyonik hücrelerden hazırlanmış ve ağırlıklı olarak Giemsa boyama 
tekniğiyle incelenmiştir. Çeşitli hipotonik solüsyon uygulamalarının kromozom görünümleri üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Ayrıca küçük ve holosentrik kromozomların ışık mikroskobu preparasyonu 
için nispeten yüksek rezolüsyona sahip ve embriyonik hücrelere başarıyla uygulanabilen yeni bir 
yöntem sunulmuştur.

Bulgular: Hücrelerin farklı ploidi seviyelerine sahip olduğu gözlenmiştir. Bazı hücrelerde eşey 
kromatini olarak değerlendirilebilecek koyu kromatik bölgeler ayırt edilmiştir. Kromozom 
görünümlerinin preparasyon aşamasında kullanılan hipotonik solüsyona bağlı olarak farklılıklar 
gösterdiği belirlenmiştir. Kromozomların küçük ve holokinetik olduğu ve kromozomlarda belirgin 
bir primer boğumlanma bulunmadığı açıkça gözlenmiştir. İncelenen hücrelerde kromozom sayısı 
varyasyon göstermekte olup n=24-28 olarak belirlenmiştir. Bazı kromozom setlerinde kromozom 
füzyonları olarak düşünülebilecek yapılar gözlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada T. pityocampa türünün mitotik kromozom özellikleri ilk kez tespit 
edilmiştir. Kromozomların belirgin bir primer boğuma (sentromer) sahip olmaması T. pityocampa 
kromozomlarının Lepidopiterler için tipik holokinetik yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir. 
Türün larvalarının barsak epiteli ve embriyonik hücrelerinde poliploidi belirlenmiştir. Özellikle 
yüksek seviyede poliploid nukleuslarda W cinsiyet kromatinin varlığı açıkça gözlenmiş ve 
T. pityocampa türünün ZZ/ZW cinsiyet belirleme sistemine sahip olabileceği düşünülmüştür. 
Boyları dereceli olarak azalma gösteren mitotik kromozomların 1.2-3.2 µ uzunluğunda oldukları 
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belirlenmiştir. T. pityocampa kromozomlarının holokinetik ve küçük olmasının, bireysel 
kromozomların tanımlanmasında standart sitogenetik metodların kullanılmasını zorlaştırdığı 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Thaumetopoea pityocampa, kromozom, holokinetik, hipotonik solüsyon.

Teşekkür: Bu tez çalışması Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 2010 FEN 
023 No’lu proje kapsamında desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, Ülkemizde sıklıkla tüketilen Mentha piperita (nane)’nin olası genotoksik 
etkisi ile MNU (methyl nitrosourea) ile indüklenen somatik mutasyon ve rekombinasyona karşı 
antigenotoksik etkisinin Drosophila melanogaster Kanat Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon 
Testi ile araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın ilk grubuna bahçeden toplanan taze nanenin suyu farklı 
oranlarda (% 0, 25, 40, 50, 60 ve 75) distile su ile seyreltilerek flr3/TM3, BdS soyunun virjin dişileri 
ile mwh erkeklerinin çaprazlarından elde edilen larva gruplarına besi yerine karıştırılarak uygulandı. 
Çalışmanın diğer bölümünde ise aynı şekilde elde edilen larva gruplarına MNU (1mM) ile birlikte 
uygulandı. Tüm gruplardaki larvaların eş zamanlı olarak 25±1oC ve sürekli karanlık koşullarında 
ergine gelişmeleri sağlandı. mwh ve flr3 için trans heterozigot (mwh +/+ flr3) olan ergin bireylerin 
kanatlarından hazırlanan preperatlar ışık mikroskobunda tarandı. Kanatlarda yapılan fenotipik 
analiz sonucunda, mutasyon veya rekombinasyon nedeni ile oluşan tekli benekler (mwh veya 
flr3) ile özellikle rekombinasyon sonucu oluşan ikili beneklerin (mwh ve flr3) sayısı belirlenerek 
sınıflandırıldı. Elde edilen bu sonuçlar tek yönlü Kastenbaum-Bowman testi ile değerlendirildi. 

Bulgular: Kullanılan tüm konsantrasyonlarında nanenin genotoksik etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 
Antigenotoksisite çalışmalarında ise nane suyunun konsantrasyon artışına paralel olarak MNU’nun 
neden olduğu somatik mutasyonları azalttığı gözlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Ulaşılabilen literatüre göre taze nanenin (Mentha piperita) genotoksik ve 
antigenotoksik etkileri Drosophila Kanat Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile ilk kez 
bu çalışmada araştırılmıştır. Test ile nanenin genotoksik etkisinin olmadığı ayrıca MNU’ya karşı 
antigenotoksik aktivite gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mentha piperita, Drosophila melanogaster, Kanat Somatik Mutasyon ve 
Rekombinasyon Test (SMART), genotoksik, antigenotoksik.


