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insan lenfosit hücrelerinde hem sitotoksik hem de 
genotoksik etkilerinin olduğunu göstermiştir.  
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 Timerosal aşılarda ve biyomedikal 
preparasyonlarda kullanılan etilciva ihtiva eden bir 
koruyucudur. Genotoksisitesi ile ilgili olarak çok az 
bilgi mevcuutur. Bu çalışmada thimerosal’in 
genotoksik etkisi Cytokinesis Blok Mikronukleus 
testi ile hem S9 aktivasyonlu hem de S9 aktivasyon 
sisteminin kullanılmadığı in vitro şartlarda insan 
periferik kan lenfositlerinde test edilmiştir. Sağlıklı 
üç bireyden alınan kan 0,2, 0,4 ve 0,6µg/ml 
konsantrasyonlardaki timerosal ile kültüre 
edilmişlerdir. Sonuçlar varyans analizi yöntemi ile 
test edilmiştir. Kontrol grup değerleriyle 
karşılaştırıldığında Thimerosal, hem S9 lu ortamda 
hem de S9 suz ortamda in vitro koşullarda 
konsantrasyon artışına bağlı olarak Mikronukleus 
frekansında artışa ve 0.2 µg/ml’lik konsantrasyon 
dışında proliferasyon indeksinde ise düşüşe neden 
olmuştur.   
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Genotoksik ve antigenotoksik çalışmalar, 

halk arasında şifalı olarak bilinen bazı bitkilerin 
sağlık açısından güvenle kullanılıp 
kullanılamayacaklarını ortaya koymada önemli 
bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmada, nanenin 
(Mentha piperita)  genotoksik etkisi ve MNU 
(methyl nitrosourea) ile indüklenen somatik 
mutasyon ve rekombinasyona karşı antigenotoksik 
etkisi Drosophila melanogaster’in kanat somatik 
mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile 
araştırılmıştır. Bu amaçla flr3/TM3, BdS soyunun 
virjin dişileri ile mwh erkeklerinin çaprazlarından 
elde edilen larva gruplarına nane bitkisinden elde 

edilen su, farklı oranlarda seyreltilerek uygulandı ve 
optimum koşullarda ergine gelişmeleri sağlandı. 
mwh ve flr3 için trans heterozigot (mwh +/+ flr3) 
olan ergin bireylerin kanatları ışık mikroskobunda 
tarandı. Kanat hücrelerinde yapılan fenotipik analiz 
sonuçlarında 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 bulgular tek yönlü 
Kastenbaum-Bowman testi ile değerlendirildi. Elde 
edilen sonuçlara göre seyreltme oranı arttıkça 
yaşayabilirlik artmış ve uygulanan nane suyu 
derişimine bağlı olarak benek sayılarında değişik 
sonuçlar elde edilmiştir. 
   
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, 
somatik mutasyon ve rekombinasyon testi, MNU, 
Mentha piperita  
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Cyprinidae familyası dünya genelinde en 
çok yaygınlık gösteren familyalardan biri olup, 
Cyprinid’ler Asya ve Afrika’nın çeşitli yerlerinde 
çok geniş dağılım gösterdikleri halde, ılıman 
bölgeler dışında gittikçe azalmışlardır. İlginç olarak 
bazı kaplıcaların doğal balık faunası içerisinde yer 
aldığı görülen, Garra rufa türü bu familya 
içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bugüne kadar, bu 
türün filogeni ve filocoğrafyası çalışılmamıştır. Bu 
nedenle, söz konusu türün filogenetik ve 
filocoğrafik ilişkileri mitokondriyal NADH-3,4 
dehidrojenaz (ND-3/4) kullanılarak polimeraz 
zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk 
polimorfizmi (PCR-RFLP) testi ile araştırılmıştır. 
Buna bağlı olarak, dokuz ayrı lokaliteden alınan 
örneklerde kullanılan sekiz restriksiyon enzimi, 
Garra rufa populasyonları için, toplam yirmi 
kompozit haplotip ortaya çıkarmış olup RFLP 
verilerinin filogenetik analizleri, Garra rufa için 
beş mitokondriyal DNA soy hattının varlığını 
ortaya çıkarmıştır. Garra rufa populasyonlarında 
belirlenen bütün haplotiplerin birbirinden oldukça 
farklı oldukları saptanmıştır. Mitokondriyal DNA 
PCR-RFLP verileri, Türkiye’nin jeolojik tarihi ile 
birleştirildiğinde, Akdeniz’e akan nehirlerden 
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alınan Garra rufa populasyonlarının mtDNA 
haplotipleri arasındaki derin genetik farklılık, bu 
türün muhtemelen Messinien Tuzluluk Krizi 
öncesinde bu alanlara dağıldığı ve her bir Akdeniz 
populasyonunun Messinien Tuzluluk Krizi 
esnasında (yaklaşık 7.8-8.8 milyon yıl önce) izole 
olduğunu ileri sürmektedir. 

   
Anahtar Kelimeler: Garra, Cyprinidae, RFLP, 
mtDNA, polimorfizm, ND-3/4, tatlı su balıkları  
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 Prion proteininin yapısında meydana gelen 
değişimler, koyun ve keçilerde scrapie, sığırlarda 
Bovine Spongieform Encephalopathie (BSE) ve 
insanlarda Kreutzfeld Jacob hastalığına neden 
olurlar.  Prion hastalıkları bu yapısıyla tür bariyerini 
aşıp, bir memeli türünden diğer memeli türüne 
geçebilme özelliği taşıyan patojen yapısı gösterirler. 
Insan, koyun ve sığırlarda prion hastalığıyla 
bağlantısı olan prion geni (PRNP) polimorfizmleri 
bilinmektedir. İnsanlarda 129. kodon, koyunlarda 
136, 154 ve 171. kodonlar sığırlarda ise promotor 
bölgesi ile intron 1 içerisindeki polimorfizmler 
prion hastalıklarına dayanıklılık bakımından etkin 
rol oynamaktadırlar. Keçilerde ise bu tür 
polimorfizm-scrapie hastalığı bağlantısı çok az 
çalışma bulunmasından dolayı bilinmemektedir. 
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda keçilerde 
V21A, L23P, G37V, G49S, W102G, T110N, 
T110P, G127S, I142M, H143R, N146S, R154H, 
P168Q, R211Q, I218L, Q220H, Q222K ve S240P 
gibi polimorfizmler saptanmış olmasına rağmen bu 
polimorfizmlerin scrapie hatalığıyla bağlantısı tam 
olarak ortaya konamamıştır. Tedavisi olmayan 
scrapie hastalığının mekanizmasının saptanması 
bakımından değişik ırk evcil keçilerde prion 
geninin analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye keçi populasyonunu oluşturan 3 
keçi ırkının Prion geni PCR ve direk dizi analizi 
yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve 
polimorfizmleri ortaya konmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Evcil keçi, prion geni, scrapie  
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 Scrapie koyun ve keçilerin sinir sistemini 
etkileyen ölümcül bir hastalıktır. Prion proteinleri 
memeli vücudunda doğal olarak bulunurlar. Normal 
prionlar (PrPCell-PrPC ), 27–30 kDA (türlere göre 
30–35 kDA) ağırlığında, geniş bir α heliks ve kısa 
bir β sheet yapısında olan ve hücre membranın dış 
yüzeyine bir glikofosfatidilinositol (GPI) 
aracılığıyla bağlanan glikoproteinlerdir. Hastalığa 
neden olan prionlar (PrPScrapie- PrPSc) ise benzer 
ağırlıkta, daha kısa bir α heliks ve daha çok β sheet 
yapısına sahip, proteazlara dirençli 
glikoproteinlerdir. PrPSc ‘ler hücre içinde 
bulunduklarında, PrPC’lerin sentezi sırasında 
şablon görevi görerek hastalığa neden olan forma 
dönüşmelerine neden olurlar. Bu hastalık diğer 
memelilerde görülen prion hastalıklarının 
prototipidir. Prion hastalıkları ya da TSE’ler 
sporadik olgular olarak, kalıtsal olarak aktarılması 
ya da bulaşma sonucu görülebilir. Koyunlarda 
doğal scrapie ya da deneysel scrapielere maruz 
kalındığında hastalık oluşması ve yaşama süresinin 
uzunluğu prion genindeki polimorfizmlerle 
ilişkilidir. 136. (Alanin veya Valin), 154. (Histidin 
veya Arginin), ve 171. (Histidin veya Glutamin) 
kodonlarda oluşan polimorfizmler, kodlanan 
proteinde değişik amino asitlerin yer almasıyla  
koyunlarda scrapie dirençliliğinde neden olur. 
Direnci en fazla olandan aza doğru en sık görülen 
ovPrP alleli “ARR > AHQ > ARH > ARQ > VRQ” 
şeklindedir.  
 Bu araştırmada Bandırma Hayvancılık 
Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilmekte olan melez 
ırkların Prion genleri PCR ve direk dizi analizi 
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Melez 
ırklardan 45 Kıvırcık-Alman siyah başlı melezi, 49 
Ramboulliet-Dağlıç (Ramlıç) melezi ve 49 
Hampshire-Merinos melezinden kan alınarak 
genotipleri çalışılmıştır. 
  
 
 
 
 
 
 
 


