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ÖZET 

 

KİRAZ VE USLU ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDE  

PEDİSELE HAS GENLERİN TESPİTİ 

 

Şakir AKGÜN 

Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı 

 

(Yüksek Lisans Tezi / Tez Danışmanı: Yard.Doç.Dr. Ekrem DÜNDAR) 

 

Balıkesir, 2011 

 

 

 Bu çalışmada zeytinde (Olea europaea L.) Uslu (Meyvesi kolay 

dökülen) ve Kiraz (Meyvesi zor dökülen) çeşitlerinin meyve pedisellerinden 

cDNA kütüphaneleri oluşturuldu.  Her iki kütüphaneden rastgele toplam 400 

koloni seçilerek taşıdıkları insertlerin biyoinformatik analizi yapıldı.  

Biyoinformatik analizler sonucunda başka bitkilerden rapor edilmiş 19 farklı 

cDNA elde edildi.  Bu 19 cDNA molekülünden 14’ünün daha zeytinde 

bulunmamış olduğu tespit edildi.  Ayrıca 9 cDNA’nın muhtemelen açık okuma 

çerçevesi içerdikleri fakat erişimi olan veritabanlarında benzerlerinin 

bulunmadığı tespit edildi.  Bu cDNA’lardan 14’ü EST veritabanında zeytinle 

homoloji göstermedi.  Dolayısıyla bu cDNA’lar zeytinden ilk defa elde edilmiş 

oldu.  Sonuçların genel analizi elde edilen cDNA moleküllerinin çoğunlukla 

zeytin pediseline özgü olabileceğini düşündürmektedir. Uslu pedisel 

kütüphanesinde bulunan meyve dökülmesinde rol oynayan ACC sentazın 

ekspresyon seviyesi Kiraz pediselindekinden yaklaşık 5 kat fazla ölçüldü.  

Bunun gibi farklılık gösteren cDNA moleküllerinin, iki çeşit arasındaki 

dökülme farkını açıklama potansiyeli taşıdıkları söylenebilir. 

 

 

 ANAHTAR SÖZCÜKLER : Zeytin, Olea europaea L., Meyve - Pedisel 

kütüphaneleri, Absisyon ile alakalı genler.  
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ABSTRACT 

 

ISOLATION OF PEDICEL SPECIFIC OLIVE GENES  

IN KİRAZ AND USLU CULTIVARS 

 

Şakir AKGÜN 

Balıkesir University, Department of Biology 

 

(M.S. Thesis / Advisor : Assistant Prof. Dr. Ekrem DÜNDAR) 

 

Balıkesir - Turkey, 2011 

 

 

 In this study, cDNA libraries from Uslu (firm fruit holder) and Kiraz 

(loose fruit holder) olive (Olea europaea L.) cultivars were constructed for 

capturing and analysis of differentially expressed cDNAs, using randomly 

picked 400 colonies in total from both libraries.  Of all the cDNAs analysed, 

19 were found to be unique genes through bioinformatic analyses.  Of these 

19 cDNAs, 14 were not reported from olive before and hence were detected 

for the first time with this study.  Nine cDNA were found to harbor one or 

more open reading frames but not to have any similarity in any record from 

the public databases.  Most of the cDNAs obtained from these libraries 

appeared to be pedicel specific if not cultivar – pedicel specific. The 

expression level of ACC synthase acting in fruit abscission found 5 fold more 

‘Uslu’ cDNA library than that of ‘Kiraz’ Similarly differantiating cDNAs suggest 

a potential to explain the abscission difference between two cultivars. 

 

 

 KEYWORDS : Olive, Olea europaea L., Fruit-Pedicel Libraries, Genes 

related to Abscission 
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 1.  GİRİŞ  

 

 1.1 Zeytin Hakkında Genel Bilgiler 

 

 Zeytin (Olea europaea L.), tarih öncesi çağlarda Suriye ve Akdeniz 

bölgelerinin doğusundan köken almış olup şu anda Akdeniz ülkelerinde ve 

Akdeniz bölgesi dışındaki birçok ülkede yetiştirilen tipik bir meyve ağacı 

olmuştur [1, 2].  Zeytin yağı ve meyvesinin besinsel olarak çok zengin olması 

zeytin tüketimini arttırmış ve ekonomik olarak milyonlarca insanın geçim 

kaynağı olarak yetiştiriciliği gittikçe artan bir ağaç olmuştur [3].  Hasat ve 

yetiştirilmesi oldukça zor olmasına rağmen yüksek sağlık değeri zeytinin 

Akdeniz ülkelerinden başka Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, 

Latin Amerika ve Avusturalya’da da yetiştiriciliğinin yapılmasına neden 

olmuştur [2, 4].   

 

 Kültürü yapılan zeytinler Oleceae familyasına dahildir.  Oleceae 

familyası 180 tür ve 30 cins içermektedir [5].  Bu familyaya ait birçok cins 

ekonomik öneme sahiptir fakat Olea europaea meyvesi ve yağı için üretilen 

tek türdür [6].  Olea europaea L.  yabani olan Olea europaea L. subsp. 

oleaster ve yetiştiriciliği yapılan Olea europaea L. subsp. europaea olarak iki 

varyeteye sahiptir [2].  Kültürü yapılan Olea europaea L. subsp. europaea 

yabani olan Olea europaea L. subsp. oleaster ‘den köken almıştır [2, 7].  

Olea europaea L. bilimsel ismi 1764 ‘te Linnaeus tarafından verilmiştir.  Olea 

cins isminin Yunanca kelime olan elaion (yağ) dan türediği düşünülmektedir 

[2].  

 

 Zeytin herzaman yeşil, ağaç boyu 4 ile 8 metre arasında değişen bir 

bitkidir.  Yaralandığında kolayca kendini yenileyebilen zeytin 2n=46 

kromozoma sahiptir.  Soğuk kışlar, kuru ve sıcak yazlarda bile gelişimine 

devam edebilir [2, 5].  Ekonomik ve besinsel olarak çok önemli özelliklere 
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sahip olan zeytin ağacı ayrıca binlerce yıl yaşayabilme özelliğine de sahiptir 

[4].   

 

 Zeytin yetiştiriciliğinde İspanya, İtalya ve Yunanistandan sonra Türkiye 

dördüncü sırada yeralmaktadır [8].  Sofralık olarak Türkiye ve İspanya, 

zeytinyağında ise İspanya, İtalya ve Yunanistan başlıca üreticilerdir [2].  

2009’da dünyada üretilen yaklaşık 16 milyon ton zeytinin yaklaşık 1.3 milyon 

tonu Türkiye’de üretilmiştir [9].    

 

 Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre Türkiyede 

yetiştirilen 87 zeytin çeşidi bulunmaktadır [10]. Bu tez kapsamında çalışılan 

Kiraz ve Uslu çeşidlerinin özellikleri Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden 

(İzmir) alınan bilgiler ışığında aşağıda özetlenmektedir.   

  

 Kiraz: Anavatanı Türkiye olan Kiraz zeytin çeşidi Manisa-Akhisar’ın 

Zeytinli Ova beldesindeki zeytinliklerde görülen pek yaygın olmayan çeşidtir.  

Büyük ağaç oluşturur.  Yörede iki tipi vardır.  Bunlar topan kiraz ve oval 

kiraz’dır.  Olgunluk döneminde meyve rengi kiraza benzediğinden bu isimle 

anılmaktadır.  Meyve sapları uzundur.  Soğuğa fazla duyarlı değildir.  

Çeliklerinin köklenme oranı orta düzeydedir (%42).  Yağlık ve sofralık olarak 

değerlendirilebilir.  Meyve eti yumuşak ve çekirdeğe bağlantısı sıkıdır.  

Daldan ayrılması oldukça zordur.  Kuvvetli periyodisite gösterir (Şekil 1). 

 

 Uslu: Anavatanı Türkiye olan Uslu zeytin çeşidi Manisa’nın Akhisar 

ilçesi ve civarı, Turgutlu, İzmir’in Kemalpaşa ve Selçuk ilçeleri, Muğla Merkez 

ve Yatağan ilçeleri zeytinliklerinde görülür.  Üretimi yeşil dal çelikleriyle ve aşı 

ile yapılmaktadır.  Ağacı erken meyveye yatar ve meyvesi erken olgunlaşır.  

Olgun meyvede et yumuşak olduğu için taşıma sırasında dikkatli 

taşınmaktadır.  Ağaçların odun dokusu yumuşak olması nedeniyle zeytin dal 

kanserine duyarlıdır.  Meyvelerin tam olgunluktaki parlak koyu siyah rengi ve 

tadı nedeniyle siyah sofralık olarak tercih edilmektedir.  Soğuğa hassastır.  

Erken soğukların olduğu yörelerde hasat soğuklardan önce yapılmalıdır.  

Daldan ayrılması oldukça kolaydır.  Periyodisite göstermez (Şekil 1).   
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   KİRAZ        USLU 

 

Şekil 1 Kiraz ve Uslu Zeytin çeşidleri (Resimler Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü Web Sayfasından [10] Alınmıştır). 

 

 

 Birçok bitkide olduğu gibi zeytinde de hasat, maliyetli olmakla birlikte 

ürün verimliliğini etkileyen bir durumdur.  Ayrıca kullanılan bazı yöntemlerle 

hasattan dolayı zeytinde periyodisite denilen ağacın bir yıl meyve verip (var 

yılı), diğer yıl meyve vermemesi (yok yılı) problemi olmaktadır.  Ekonomik 

olarak dünyanın önde gelen bitkilerinden biri olan zeytindeki bu problemin 

çözümü için birçok çalışma yapılmıştır.  Bu çalışmalar meyve hasatının 

kolaylıkla yapılabilmesi ve meyve dökülmesinin istenilen zamanda 

gerçekleşmesini sağlayarak ürün verimliliğinin arttırılması üzerinedir [8, 11-

13].  

 

 Bu çalışmada Uslu (Meyvesini kolay bırakan) ve Kiraz (Meyvesini zor 

bırakan) zeytin çeşidleri kullanılmıştır.  İki zıt karaktere sahip olan bu çeşidler 

arasında meyve pedisellerinden elde edilen cDNA molekülleri incelenmiş ve 

bunların zeytin çeşidine veya pedisele has olup olmadıklarının ve meyve 

dökülmesi ile olan ilişkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
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 1.2 cDNA Kütüphaneleri 

 

    Artan dünya nüfusu ve azalan tarım alanları nedeniyle daha kaliteli ve 

ürün verimliliği yüksek olan bitkilere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu yüzden birçok 

bitki genetik çalışmaları bu yönde yapılmaktadır [14].  Bu alanda yapılan 

genetik çalışmalar için gerekli olan önemli bilgilerden biride yetiştiriciliği 

yapılan bitkilerin genomlarının aydınlatılmasıdır.  Gelişen DNA dizileme 

yöntemleriyle birliklte bitkilerin genomları ve yapısal genleri bilinmektedir.  

Belirli bir dokuda ve/ veya belirli bir zamanda görev yapan genleri tespit 

etmenin en uygun yollarından biri cDNA kütüphanesi oluşturma tekniğidir 

[15].   

 

 Her canlının dokusuna veya organına özgü ifade olan genler vardır.  

Hatta belli zamanlarda ve şartlardada bu gen ifadesi komposizyonunda 

değişiklikler olmaktadır.  Dokuya ve organa özgü farklı gen ifadesinin 

karmaşıklığını ortaya çıkarmada ve özel gen ifadesi çalışmalarında kullanılan 

en temel adım mRNA aracı molekülünden Ters Transkriptaz (Reverse 

Transcriptase) yoluyla elde edilen cDNA kütüphaneleridir [16].  cDNA 

kütüphanesi yaklaşımı sayesinde bir canlıda ifade olan bilinmeyen genler, 

dokuya veya organa hatta türe özgü olanlar keşfedilerek, moleküler 

karakterizasyonu yapılıp yapısal fonksiyonlarının aydınlatılması mümkündür. 

 

 Zeytin ekonomik olarak, tarihi olarak ve besin değeri açısından önemli 

olmakla birlikte zeytin genom dizilenmesi henüz yapılmamıştır [17].  Zeytin 

genetik çalışmaların temelini meydana getirmek için yapılacak çalışmaların 

başında cDNA kütüphanelerinin oluşturulması gelmektedir.  Bu çalışmada 

cDNA kütüphaneleri oluşturulmasıyla büyük ve karışık bir genoma sahip 

zeytinin gen kompozisyonunu aydınlatılmasına bir katkı sağlanmış olacaktır. 
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 1.3 Meyve Sapı (Pedisel) 

 

 Pedisel meyveyle ağaç arasında bir köprüdür.  Pedisel de gövde gibi 

bir yapıya sahip olduğundan gövdeden türediği düşünülebilir.  Çiçek pediseli 

bahar başlarında tek bir internoddan oluşmaya başlar ve meyvenin 

olgunlaştığı sonbaharda birçok değişiklikler gösterir.  Bu süreler bölgeye ve 

zeytin türüne göre farklılık göstermektedir [18]. 

 

 

 1.4 Meyve Dökülmesi  

  

 Absisyon, meyve yaprak ve tomurcuk gibi bitki organlarının doğal 

olarak dökülmesidir [19].  Çok karışık bir süreç olan absisyon, absisyon 

bölgesi (AB) denilen absisyonu uyarıcı sinyalleri alma özelliğinde olan bir 

hücre tabakasının zayıflamasıyla meydana gelir [20, 21].   AB, birbirinden 

ayrılan çoklu hücre bölgesi olarakta düşünülebilir [19].  AB‘de bulunan bu 

hücre tabakası genetik olarak belirlenmiş bir bölge olup bitkiye, türe ve 

organa göre değişmektedir [22-25].  AB iki fonksiyona sahiptir.  Birincisi; 

belirlenmiş olan hücre tabakasının duvar materyallerini hidroliziyle ayrılmaya 

olanak sağlamak, ikincisi de bitkiyi su kaybı ve mikroorganizma 

enfeksiyonundan korumak için gerekli materyallerin sentezini başlatmaktır 

[22].  AB‘de canlı hücrelerin duvarlarının enzimatik olarak yıkılmasıyla 

gerçekleşen absisyon için mutlaka dış kuvvetlere (rüzgar, yerçekimi vb.) 

ihtiyaç vardır [20].  Absisyon işlemi, AB’de bulunan hücrelerin hücre 

duvarlarının zayıflamasını sağlayan hücre duvarlarının hidrolizlenmesine ek 

olarak dökülme işlemi için gerekli dış kuvvetlerin yardımına bağlıdır. 

  

 Absisyon başlamadan önce AB’de bulunan hücreler, mofolojik olarak 

farklıdırlar.  Küçük, kare şeklinde ve yoğun sitoplazmaya sahiptirler.  

Absisyon süresince boşluklarını arttırmak ve büyümek için kapasitelerini 

kaybederler [19].   
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Meyve 

Pedisel 

Raşis 

Pedunkul 

Yaprak 

Sürgün 

Absisyon bölgesi ve bu bölgedeki hücrelerin sayısı türden türe farklılık 

göstermektedir.  AB’ni tespit etmek için yaptıkları çalışma ile Castillo-Llanque 

ve arkadaşları (2008), zeytinde meyve absisyonunun 3 bölgede (pedisel, 

pedisel-meyve bağlanma bölgesi, pedisel ve raşis) olduğunu, zeytin türlerine 

ve hasat zamanına göre AB’nin değiştiğini, çalıştıkları iki farklı zeytin 

çeşidinde AB’nin farklı yerlerde olduğunu göstermişlerdir (Şekil 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2  Zeytin meyvesi ayrılma bölgeleri (A) ve ayrılan parçaların karşılığı 
(B): (1) sürgün-çiçek sapı; (2) pedisel-raşis; (3) pedisel-meyve (Şekil Dr. 
Hava Rapoport’un izni ile alınmıştır) [23]. 

 

 

 1.4.1 Absisyonu Etkileyen Faktörler 

 

        Çok karmaşık bir işlem olan absisyonda birçok faktör rol 

oynamaktadır.  Çevresel ve gelişimsel olarak birçok durum absisyonla 

alakadardır.  Mevsimsel değişiklikler, düşük sıcaklıklar, kısa günler, su 

yokluğu veya predatör saldırısı tarafından oluşan stress, veya patojen istilası 

absisyonu etkileyen faktörlerdendir.  Çevresel ve gelişimsel absisyonu 

etkileyen bu mekanizmaların yanında, hücre seviyesinde gerçekleşen 
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moleküler düzeyde işleyen absisyon işlemini gerçekleştiren organik bileşikler 

keşfedilmiştir. 

 

Bitki hormonları, gelişme ve fizyolojik olayların başlaması için gerekli 

olan sinyal iletiminde hücre reseptörlerine bağlanarak gerekli etkinin 

gösterilmesini sağlayan en ideal moleküllerdir. Absisik asit ve etilen 

absisyonu hızlandırmakta, sitokinin ve öksin ise absisyonu inhibe etmektedir 

[26].  Absisyonun en önemli düzenleyicileri etilen ve öksindir ve bu hormonlar 

absisyonda ters etkiye sahiptir [19, 24].  Etilen hızlandırıcı bir etkiye 

sahipken, öksin geciktirmektedir [19].  Öksin AB’ne cereyan ettiğinde hücre 

ayrılmasını inhibe ederek absisyonu engeller [27].  AB’ndeki öksin durumu 

bölgenin etilene olan duyarlılığını etkiler.  Dolayısıyla öksinin temin edilmesini 

etkileyen herhangi bir faktör aynı zamanda etilene olan duyarlılığıda 

etkileyecektir.  Diğer yandan etilen öksin taşınmasının güçlü bir inhibitörüdür 

ve öksin taşınmasına müdahele edip AB’nin yıkımını kuvvetlendirerek bizzat 

bölgenin duyarlılığını arttırabilir [19].  

 

Etilenin bir çok bitkide meyve, yaprak ve çiçek gibi organlarının 

absisyonunu indüklediği gösterilmiştir [20, 22, 24, 28-30].  Etilen sentezini 

inhibe edici maddeler kullanılıp absisyon oranının azaltıldığı gösterilerek 

etilenin absisyondaki etkisi belirtilmiştir [22].  Etilen hücre ayrılması için 

gerekli enzimlerin oluşumundan birinci derece sorumludur [31].  Çoğu bitkide 

absisyon bölgesindeki hücre duvarı hidrolazların sentezini indükleyerek 

absisyonu hızlandırmaktadır [22, 32].   

 

Olgunlaşma süresince etilen seviyesinde hiç bir değişme olmayan ve 

bu süreçte etilen seviyesi düşük olan meyveler “non-climacteric”’tir (meyve 

koptuktan sonra olgunlaşma reaksiyonları devam etmeyen) [21].  Zeytin non-

climacteric bir meyveye sahiptir ve olgunlaşma süresince etilen seviyesinin 

tespit edilemediği gösterilmiştir.  Buna rağmen etilen non-climacteric olan 

zeytin meyvesinde absisyonu hızlandırmıştır [24, 33, 34].  Düşük miktarda 

etilen üretilen zeytinde dışarıdan, etilenin doğrudan öncüsü olan ACC (1-

aminosiklopropan-1-karboksilik asit) uygulanmasıyla etilen üretimi 
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artmaktadır [35].  Böylelikle absisyonu hızlandırıcı etkiye sahip etilen 

üretimini arttırarak meyve dökülmesine ve dolayısıyla da hasatın daha kolay 

yapılmasına olanak sağlamaktadır.  Hasatın ve meyve üretiminin verimini 

arttırmak için absisyon hızlandırıcı olarak görev yapan etilen sentezini arttırıcı 

kimyasallar (Etephon) kullanılarak zeytinde birçok çalışma yapılmıştır [8, 36].  

Fakat yapılan bu çalışmalarda kullanılan kimyasallar sadece meyve 

absisyonunu değil yapraklarında absisyonuna neden olmaktadır. 

  

 Etilen tipik olarak absisyonu hızlandıran etkisine rağmen absisyonu 

düzenleyen tek faktör değildir hatta bazı durumlarda absisyonda hiç bir rolü 

yoktur.  Fakat zeytinde yapılan çalışmalarda absisyonda büyük bir rol 

oynadığı gösterilmiştir [33, 37, 38]. 

 

 Etilen ve öksin dışında absisyonu etkileyen başka faktörlerde 

bulunmaktadır.  Absisik asitin (ABA), çoğu dokuda etilen üretimine katkıda 

bulunarak absisyonu hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğu rapor edilmiştir.  Aynı 

zamanda birkaç bitkide absisyonun başlamasından sorumlu olduğuda tespit 

edilmiştir [39].  Pamuk ve fasülyede yapılmış olan çalışmalarda ABA’nın 

absisyonu arttıran bir etkiye sahip olan etilen üretimini arttırarak absisyonda 

hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  Aynı zamanda selülaz 

aktivitesini ve sentezini arttırarak absisyonu hızlandırıcı bir etkiye sahip 

olduğu da gözlenmiştir [40].  Zeyinde yaptıkları çalışma ile Kitsaki ve 

arkadaşları çiçek’te ABA’nın birikmesiyle etilen üretiminin arttığını 

gözlemlemişlerdir [41]. 

 

 Jasmonat bitki dokularına uygulandığında, gelişme ve büyümede 

destekleyici ve engelleyici etkisi olmaktadır.  Fasülyenin yaprak saplarında 

etilen üretimi olmaksızın jasmonatın absisyonu teşvik edici olduğu tespit 

edilmiştir.  Jasmonat, absisyon bölgesindeki hücrelerin hücre duvarındaki 

polisakkaritlerin metabolik proseslerini etkileyip selülaz aktivitesini sağlayarak 

absisyonda rol oynamaktadır [42]. 
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 Absisyonda hormonların dışında faktörlerde mecvuttur.  Bu 

faktörlerden biri bitki gelişmesini etkileyen oligogalakturonitlerdir.  Bezelyenin 

gövde bölmelerinde yapılan çalışmada oligogalakturonitlerin, öksin uyarılımlı 

gelişmede inhibitör etkisine sahip olduğu gösterilerek antiöksin olarak görev 

yaptığı da belirtilmiştir [43].  Oligogalakturonitler ayrılma tabakasındaki 

hücrelere öksinin bağlanma bölgelerini bloke ederek öksinin absisyonu inhibe 

etme yeteneğini engellemesiyle etilene olan duyarlılığın arttırılmasına ve 

dolayısıyla da absisyonu arttırmaya neden olmaktadır [19]. 

 

 DNA ve proteinleri bağlayan ve hücre zarını sağlamlaştıran 

poliaminlerin  yaşlanmayan dokularda milimolar konsantrasyonlarda olduğu, 

yaşlanmayla birlikte seviyelerinin arttığı bilinmektedir.  Hücre duvarıyla alakalı 

olan bu polikatyonların oligogalakturonitlere bağlanıp, pektik parçalarının 

meydana gelme kapasitelerinde bir azalma meydana getirerek yoğun sinyal 

iletimini ayarlamada görev aldıkları bildirilmiştir [44].  Pektik maddeler bitki 

duvarlarında ve orta lamelde oluşan yapısal polisakkaritlerdir [45].  Bu 

maddeleri, pektinik asit, pektin, pektik asit ve bunların tuzlarını içeren bir grup 

madde oluşturur [46].  Hücre duvarıyla olan alakalarından dolayı poliaminler, 

yaşlanan dokularda meydana gelen absisyon süresince, artan etilen 

seviyesiyle azalabilirler.  Azalan poliamin seviyesi konsantrasyonu, serbest 

oligogalakturonit seviyesini arttırarak ayrılma tabakasındaki hücrelere 

sinyallerin engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır [19].  Bu durumda 

absisyonun hızlanmasına neden olacaktır.   

 

 Poliaminler, etilen ile antagonistik bir ilişkiye sahiptirler ve gelişimsel 

süreçte bu ilişkinin bazı durumları açıklanmıştır [47].  Poliaminler, genel 

olarak putrescine (Put), spermidine (Spd) ve spermine (Spm) olarak bitkilerin 

bütün dokularında üretilmektedirler [48].  S-adenozilmetiyonin’den (SAM) 

üretilen S-adenozilmetiyonin dekarboksilazın (SAMDC), Spd ve Spm’nin 

sentezinde en büyük düzenleyici anahtar rolü oynadığı gibi etilen 

biyosentezinde öncü rol oynayan ACC’nin (1-aminosiklopropan-1-karboksilik 

asit) de SAM’dan türetilmesiyle bitkilerde etilen üretimi miktarını etkilemede 

rol oynamaktadır [49]. 
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Gelişmede hücre duvarı metabolizmasındaki etilen ve poliaminlerin 

ilişkileri hakkında bilinenlere rağmen meyve absisyonu ile olan ilgileri 

hakkında bilinen çok azdır [49].  Poliaminler büyüme ve gelişme prosesinde 

hücre duvarı metabolizmasında oynadığı rolün dışında mango ve asma 

meyve absisyonunu geciktirdiği belirtilmiştir [50, 51].  M.C. Gomez-Jimenez 

ve arkadaşlarının (2010) absisyona uğrayan ve absisyona uğramayan iki 

zeytin türünde yaptıkları çalışmada olgun meyve de absisyon bölgelerindeki 

poliamin seviyeleri ile birlikte diamin oksidaz (DAO), poliamin oksidaz (PAO) 

ve poliamin biyosentez enzimlerinin aktivitelerine bakmışlar ve olgun meyve 

absisyonuna olan etkilerini göstermişlerdir.  DAO ve PAO’nun absisyon 

bölgesinin gelişmesi süresince hücre duvarının güçlendirilmesi için gerekli 

olan H2O2’in başlıca sağlayıcısı olarak görev yaptığını ve SAMDC’nin zeytin 

meyvesinde etilen ve poliamin arasındaki ilişkinin ve poliaminlerin 

seviyelerinin ayarlanmasında anahtar rol oynadığı gösterilmiştir [49].   

 

 

 1.4.2 Absisyonla Alakalı Gen Aktivitesi 

 

Absisyonun gerçekleştiği bölgede iki sınıf gen ifade edilmektedir.  

Birincisi Selülaz aktivitesine sahip hücre duvarı hidrolaz, endo-1,4- β-

glukanaz (Selülaz) ve poligalaktorunazdır.  İkincisi ise patojen ve korumayla 

alakalı p-l,3-glukanaz, peroksidaz ve kitinaz‘dır [20, 22].  Sadece hücre 

duvarının gevşemesi durumlarında ifade edilirler.  Bu genlerin çoğu birçok 

bitkide karakterize edilip tanımlanmışlardır [52].  Etilenin absisyon 

bölgesindeki hücreleri uyarmasından sonra selülaz aktivitesine sahip endo-β-

1,4-glukanaz ve polygalaktorunaz gibi enzimler sentezlenmeye başlar.  

Öksinin etkisiylede bu enzimler baskılanmaktadır [53].  Geniş bir familyaya 

sahip olan β-1,4-glukanaz’ın Arabidopsis genomunda 20’den fazla izoformları 

bulunmuştur [54].  Zeytinde de meyve oluşumunun farklı aşamalarında 

üretilen hücre duvarı selülazlar karakterize edilmiştir [55]. 

 

İlk olarak meyve olgunlaşmasıyla arttığı tespit edilen 

poligalaktorunaz’ın hücre ayrılmasındaki rolü tespit edildikten sonra [56] 
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absisyondaki rolü ilgi çekmeye başlamış meyve, yaprak ve çiçeklerin 

dökülmesindeki enzim aktivitesi üzerine çalışmalar yapılmıştır [57-59].  

Poligalaktorunazın, bitki hücrelerinin ayrılmasını ve orta lamel ve hücre 

duvarındaki pektinleri hidroliz ederek gerçekleştirdiği rapor edilmiştir [60].  

Transgenik domates üzerinde yapılan çalışmalar absisyonla alakalı 

poligalaktorunaz’ın meyve yumuşamasıyla alakalı olandan farklı olduğunu 

göstermiştir [61].  Domateste 9 farklı poligalaktorunaz bulunmuştur.  

Bunlardan biri meyve yumuşamasına özgü [62], birkaçı absisyon bölgesinin 

ve pistillerin zayıflamasında [63], diğerleri ise yaralanmada ifade olmaktadır 

[64].  Zeytinde ise meyvenin 4 gelişme aşamasında poligalaktorunaz 

tanımlanmıştır [65].   

 

 Bir diğer hücre zarı yumuşamasında ifade olan enzim ekspansindir 

[66].  İlk olarak Arabidopsis’te tanımlanan ekspansin ailesinin bir üyesi 

AtEXP10’un yaprak sapının kökünde yapılan hücre duvarı proteinleri 

çalışmalarında absisyondaki rolü rapor edilmiştir [67].  Ekspansinlerin 

absisyondaki rolünün daha ikna edici kanıtları ise, S.nigra’nın etilen ile 

muamelesi sonucu yaprakçıklarının absisyon bölgesinde yapılan 

çalışmalarda ortaya çıkmıştır.  Hücre ayrılması süresince ifadesi artan iki 

tane dokuya özgü ekspansin karakterize edilmiştir [68].  

  

Absisyonda rol oynayan bir diğer gen ACC sentaz ve ACC oksidaz’dır 

(1-aminosiklopropan-1-karboksilik asit).  Etilen biyosentezinde en önemli 

adım S-adenozilmetiyonin’in (SAM) dönüşümü sonucu ACC’nin (1-

aminosiklopropan-1-karboksilat) oluşmasıdır.  Bu basamak ACC sentaz 

tarafından gerçekleştirilir [69].  ACC sentaz ve ACC oksidaz elmada, 

patateste, domateste, şeftali ve birçok bitkide karakterize edilmiştir [70-72].  

Nitekim A. Ferrante ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada zeytinde ACC 

uygulamasıyla etilen üretiminin artarak meyve pediselinin zayıfladığını 

göstermişlerdir [38]. 

 

Absisyonun en önemli düzenleyicilerinden olan etilenin reseptörü 

ETR1 Arabidopsis’te izole edilmiştir [73].  Ayrıca domateste ETR1’in (eTAE1) 
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bir homoloğu tanımlanarak çeşidli dokularda benzer şekilde ifade olduğu 

gösterilmiştir.  Öksinin, absisyon bölgesinin etilene olan duyarlılığını azaltıcı 

rolünün aTAE1 proteini seviyesine herhangi bir etkisi olduğu gözlenmemiştir 

[74].  Yine Arabidopsis’te ETR1 ile temel homoloji gösteren etilen reseptörü 

olan ERS izole edilmiştir [75].  Aynı ERS gen homoloğu olan (tETR), 

domateste çiçek absisyon bölgesinde yüksek miktarda ifade edildiği 

bildirilmiştir [76].   

 

Arabidopsis’te reseptör benzeri protein kinazın (HAESA) çiçek 

organlarının absisyonunda kritik bir bileşen olduğu, protein kinaz aktivitesi 

gösteren HAESA’nın bir plazma zarı serin / treonin kinase olduğu ve çiçek 

organ absisyonunu düzenlediği gösterilmiştir [77]. 

 

B. Ruperti ve arkadaşları Sambucus nigra’nın yaprakçık absisyon 

bölgesine etilen uygulamasıyla yaptıkları çalışmada sadece absisyon bölgesi 

hücrelerinde alerjen benzeri mRNA’ların (Sn20) arttığını gözlemişler ve 

muhtemelen hücre duvarı gevşemesinde rol oynadıklarını belirtmişler.  Ayrıca 

Sn20’nin, EMBL [78] veritabanında yaptıkları araştırmada zeytinde bulunan 

başlıca allergen olan Olee1’in peptit gruplarına en yakın homolojiyi 

gösterdiğini bulmuşlardır [79].  

 

Absisyon’un moleküler biyolojisi ile ilgili bilgilerin artmasıyla meyve 

dökülmesi kontrolüne daha da yaklaşılmaktadır.  Absisyonu etkileyen 

faktörlerin tam olarak hangi genler ve nasıl kontrol edildiği daha da 

aydınlatıldıkça bu genlerin sentezinden sorumlu olan transkripsiyon faktörleri 

keşfedilebilir ve bu faktörler sayesinde istenilen zamanda bitkide istenilen 

organların dökülmesi sağlanabilir.  Bu sayede birçok bitkide hasat 

kolaylaşarak ürün veriminde artış olabilecektir.  Özellikle periyodisite 

gösteren bitkilerden ekonomik ve besinsel özellikleri açısından en önemli 

bitkilerden olan zeytinin hasat maaliyetini düşürerek ürün veriminde de artış 

sağlanmış olabilecektir.   
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 2.  MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 2.1 Örneklerin Toplanması 

 

Projenin çalışma materyali olan zeytinin Uslu ve Kiraz çeşidlerine ait 

pedisel örnekleri Edremit Zeytincilik Fidan Üretme İstasyonu’na bağlı Gömeç 

Zeytinliği’nden temin edildi.  RNA izolasyonunun eşzamanlı ve sağlıklı olması 

için örnekler sıvı azot içerisinde getirilerek RNA izolasyonu yapılana kadar     

-80°C buzdolabında muhafaza edildi. 

 

 

 2.2 RNA İzolasyonu 

 

RNA izolasyonu RNeasy Plant Mini Kiti (Qiagen, Hilden, Almanya) 

kullanılarak gerçekleştirildi.  Deney bu kitin protokolüne uygun olarak yapıldı: 

İzolasyon için -80°C dolabından çıkarılan yaprak örnekleri havanda sıvı 

azotla toz haline getirildi ve sıvı azot buharlaştıktan sonra yaklaşık 100 mg 

tartılarak santrifüj tüpüne koyuldu.  450 μL RLT tamponu eklenerek vortex ile 

karıştırılarak homojen olması sağlandı.  Pembe kolonun içine örnekler 

aktarıldı.  2 dk 13000 rpm de santrifüj yapıldı.  Dipte kalan tabakaya 

değmeden sıvı kısım alınarak temiz 1.5 μL’lik santrifüj  tüplerine aktarıldı.  

225 μL etanol eklenerek alt-üst yapıldı.  650 μL alınarak pembe kolonlara 

aktarıldı.  15 sn 10000 rpm’de santrifüj yapıldı.  Alta kalan tabaka dökülerek 

700 μL RW1 tamponu eklendi ve 15 sn 10000 rpm’de santrifüj yapıldı.  Altta 

kalan döküldü.  2 mL’lik temiz toplama tüplerine kolon yerleştirildi ve 500 μL 

RPE tamponu eklendi.  15 sn 10000 rpm’de santrifüj yapıldı aynı işlem birkez 

daha uygulandı.  Bir kez boş santrifüj yapıldı.  Son olarak 30 μL RNaz 

içermeyen su ile 1 dk santrifüj yapılarak örnekler toplama tüplerine aktarıldı.  

Bu işlem yeni bir toplama tüpü kullanılarak tekrar yapıldı.  Böylece toplam 

RNA izole edilmiş oldu. 
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 2.3 RT-PCR ve cDNA Eldesi: 

 

Elde edilen toplam RNA dan cDNA elde etmek için RevertAid H-minus 

1st Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, Vilnius, Litvanya) kullanıldı.  5 μL 

toplam RNA, 1 μL oligo(dT)18 primer ve 6 μL DEPC’li su karıştırılarak 3-5 sn 

santrifüj edildi.  5 dk  70°C’de inkübe edildi ve bir süre buzda bekletildi (Bu 

aşamadan sonraki işlemler buz içerisinde gerçekleştirildi).  4 μL 5 X tampon, 

1 μL ribonuclease inhibitörü, 2 μL dNTP eklenerek 5 dk 37°C’de inkübe 

edildi.  Bu işlemden sonra 1 μL reverse transkriptaz eklendi ve 60 dk 42°C’de 

ve 10 dk 70°C’de inkübasyon yapıldıktan sonra buzda bekletildi.  Böylece tek 

zincirli cDNA havuzu elde edilmiş oldu. 

 

 

 2.3.1 ssDNA (Second Strand DNA, çift zincir DNA) Eldesi 

 

Bu yöntemde tüm işlemler buz içerisinde gerçekleştirildi.  20 μL cDNA, 

8 μL DNA Pol I 10 X tamponu, 68.8 μL nükleaz içermeyen su, 0.2 μL 

Ribonükleaz H ve 3 μL DNA Polimeraz I eklenerek 2 saat 15°C’de inkübe 

edildi.  Ardından 2.5 μL T4 DNA Polimeraz (Fermentas, Vilnius, Litvanya) 

eklenerek 5 dk 15°C’de inkübe edildi (Bu aşama pCR®8⁄GW⁄TOPO® TA 

Klonlama kiti (Invitrogen, Carlsbad, CA) ile yapılan klonlama için 

gerçekleştirilmedi).  5 μL 0.5 M EDTA (Ph 8) eklenerek durduruldu.   

 

 

 2.4 ssDNA’nın Saflaştırılması 

 

Bu aşama Gel Extraction Kit (Qiagen, Hilden, Almanya) kullanılarak 

gerçekleştirildi.  Öncelikle elde edilen toplam ssDNA hacminin 3 katı kadar 

QG tamponu eklendi.  Pipetaj yaparak karıştırıldı ve kit ile birlikte gelen 

kolona aktarılarak 1 dk 13000 rpm’de santrifüj yapıldıktan sonra altta kalan 

sıvı dökülerek 750 μL PE tamponu eklendi ve 1 dk 13000 rpm’de santirfüj 

yapıldı.  Alta kalan sıvı dökülerek boş santrifüj yapıldı.  Steril 1.5 μL’lik 
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santrifüj tüpüne alınan kolona 50 μL EB solusyonu eklendi ve 13000 rpm’de 

1 dk santrifüj yapılarak saflaştırılmış DNA elde edildi. 

 

 

 2.5 cDNA Havuzunun Klonlanması ve Transformasyonu 

 

 Klonlama için iki ayrı kit; DNA Ligasyon&Transformasyon kiti 

(Fermentas, Vilnius, Litvanya) ve pCR®8⁄GW⁄TOPO® TA Klonlama kiti 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) kullanıldı. 

 

 

 2.5.1 Ligasyon 

 

DNA Ligasyon&Transformasyon Kiti (Fermentas, Vilnius, Litvanya) 

protokülü basamakları uygulandı.  10 μL 2 X reaksiyon tamponu, 8 μL 

ssDNA, 1 μL pJET 1.2/ kesik uç klonlama vektörü (Şekil 3’te haritası 

verilmiştir) ve 1 μL T4 DNA ligaz enzimi karıştırılarak (Toplam hacim 20 μL 

olacak şekilde) 30 dk 22°C’de inkübasyon yapıldı. 

 

pCR®8⁄GW⁄TOPO® TA Klonlama kiti (Invitrogen, Carlsbad, CA) 

prokolü basamakları uygulandı.  4 μL ssDNA, 1 μL Salt Solution, 1 μL 

pCR®8⁄GW⁄TOPO® vektörü (Şekil 4’te haritası verilmiştir) karıştırılarak 30 dk 

22.5°C’de inkübe edilerek ligasyon işlemi gerçekleştirilmiş oldu. 
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Şekil 3 pJET 1.2 Klonlama Vektörünün haritası [80]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4 pCR®8⁄GW⁄TOPO® Vektörünün haritası [81]. 

 

 2.5.2 Transformasyon İçin Hazırlık Aşamaları  

 

 2.5.2.1 LB (Luria-Bertani Broth) Agar Hazırlanması 

 

500 mL LB Agar hazırlamak için; 5 g Tripton, 2.5 g Yeast Agar ve 5 g 

NaCl 200 mL saf suda çözülerek 7.5 g Agar eklendi ve son hacim 500 mL 
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olacak şekilde saf su eklenerek otoklavlandı.  LB Agar’ın sıcaklığı 37°C’ye 

indiğinde kullanılacak klonlama kitine uygun antibiyotik (ampisilin veya 

spektinomisin) eklenerek petrilere döküldü. 

 

 

 2.5.2.2 Sıvı LB Hazırlanması 

 

500 mL LB Agar hazırlamak için; 5 g Tripton, 2.5 g Yeast Agar ve 5 g 

NaCl 500 mL saf suda çözüldü ve ardından otoklavlandı.  37°C’ye geldiğinde 

klonlama kitine uygun antibiyotik (ampisilin veya spektinomisin) eklendi. 

 

 

 2.5.2.3 Kompetan Hücre Hazırlanması  

 

E.coli GM 2163 (Fermentas, Vilnius, Litvanya) kompetan hücresi sıvı 

LB ile çözüldü.  Antibiyotiksiz LB agara tek koloni düşecek şekilde ekim 

yapılarak 1 gece 37°C’de inkübasyon yapıldı.  10 mL LB (Antibiyotiksiz) 

içerisine tek koloniden alınıp inokülasyon yapılarak 37°C de 1 gece 

çalkalayıcı etüvde bekletildi.  250 mL’lik erlen içine 100 mL antibiyotiksiz LB 

eklenerek ön kültürden 5 mL inoküle edildi ve 37°C de çalkalayıcı etüvde 

inkübe edildi.  Kültürün OD600 dalga boyunda 0.4 absorbans değerine 

ulaşması beklendi.  Bu aşamadan sonraki işlemler buz içerisinde 

gerçekleştirildi (CaCl2 ve Gliserol soğuk olarak kullanıldı).  100 mL bakteri 

solusyonu 50 mL’lik 2 falkon tüplerine alındı ve 3000 rpm’de 5 dk 4°C’de 

santrifüjlendi.  Supernatant atılırak 25 mL soğuk 0.1 M CaCl2 eklendi ve 

yavaşça çözüldü.  25 dk buzda bekletildikten sonra  3000 rpm’de 4°C’de 5 dk 

santrifüj yapıldı ve sonrasında supernatant uzaklaştırıldı.  10 mL 0.1 M CaCl2 

ile tekrar çözüldükten sonra 1-4 saat arası buzda bekletildi.  

 

Daha sonra kullanılmak üzere kompetan hücrelere 10 mL steril %40’lık 

gliserol eklenerek önceden buzda bekletilmiş santrifüj tüplerine aktarıldıktan 

sonra -80°C’de saklandı. 
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E.coli GM2163 Genotipi: F- dam-13::Tn9 ( Cam’) dcm-6 hsdR2 (rk
-mk

+) 

leuB6 hisG4 thi-1 aracC14 lacy1 galK2 galT22 xylA5 mtl-1 rpsL136 ( Strr) 

fhuA31 tsx-78 glnV44 mcrA mcrB1 

 

 

 2.5.3 Transformasyon 

 

DNA Ligasyon&Transformasyon Kit (Fermentas, Vilnius, Litvanya) 

kullanılarak yapılan ligasyon işleminden sonra transformasyon işlemi için şu 

protokol uygulandı: Daha önceden hazırlanmış olan kompetan hücreler -

80°C dolabından çıkartılarak buza alındı.  5 μL ligasyon ürünü ile kompetan 

hücre aynı kültür tüpene alındı ve 20 dk buzda bekletildi.  Isı şoku için 

42°C’de 90 sn tutulduktan hemen sonra buza alınarak 2 dk bekletildi.  Kültür 

tüplerine 950 μL Antibiyotiksiz LB eklenerek 37°C’de 1.5 saat çalkalandı.  

Bulanıklaşma gözlendikten sonra tek koloni düşecek şekilde 5 petriye 200 μL 

olacak şekilde ekim yapıldı.  Oluşan koloniler sıvı LB’ye (Ampisilinli) 

inokülasyon yapılarak 37°C’de 14 - 16 saat inkübasyon yapıldı. 

 

 pCR®8⁄GW⁄TOPO® TA Klonlama kiti (Invitrogen, Carlsbad, CA) 

kullanılarak gerçekleştirilen ligasyon sonrası transformasyon için şu 

basamaklar uygulandı: 6 μL ligasyon ürünü, kit ile temin edilen One Shot® 

Chemically Competent E. coli hücreleriyle karıştırılarak 30 dk buzda 

bekletildi.  Hücreleri 42°C’de 30 sn ısı şokuna maruz bırakılarak hemen 

ardından buz içerisinde bir süre bekletildi.  Kit ile temin edilen S.O.C. 

Medium’dan 250 μL hücrelerin bulunduğu tüpe ekleyerek 1 saat 37°C’de 

çalkalandı.  Bulanıklaşma gözlendikten sonra tek koloni düşecek şekilde 3 

petriye 20 μL, 50 μL ve 180 μL olacak şekilde ekim yapıldı.  Oluşan koloniler 

sıvı LB’ye (Spektinomisinli) inokülasyon yapıldı ve 37°C’de 14 - 16 saat 

inkübasyon yapıldı (Şekil 6). 

 

 

 



19 
 

 2.6 Plazmit İzolasyonu 

 

 Bu işlem için GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Fermentas, Vilnius, 

Litvanya) kullanıldı ve yöntem kitin protokolüne uygun olarak gerçekleştirildi.  

Sıvı besiyerinde büyüyen bakterilerden plazmit elde edebilmek için şu 

işlemler yapıldı: 1.5 μL’lik santrifüj tüplerine 150 μL gliserol ve 850 μL sıvı 

besiyeri alınıp stok hazırlanarak -80°C de saklandı.  Kalan sıvı kültür 5 dk 

13000 rpm’de santrifüj edildi.  Çökeltiye (pellet) dokunulmadan sıvı kısım 

atıldı.  Ardından 250 μL Resuspension solusyonunda çökelti çözüldü.  250 μL 

Lysis solusyonu eklenerek alt üst edildi ve devamında 350 μL Neutralizasyon 

solusyonu eklenerek hemen alt üst edilerek 5 dk 13000 rpm’de santrifüj 

edildi.  Supernatant alınıp kolona aktarıldı.  1 dk 13000 rpm’de santirfüj edildi.  

500 μL yıkama solusyonu eklendi ve 1 dk santrifüj edildi.  Bu basamak 

tekrarlandı.  Bir kez boş santrifüj yapıldıktan sonra kolon toplama tüplerine 

yerleştirilerek 50 μL EB (Elution Buffer) eklenerek 1 dk 13000 rpm’de santrifüj 

yapıldı ve plazmit izolasyonu tamamlandı. 

 

 

 2.7 Bgl II Restriksiyon Enzimi ile Plazmitlerin Kesilerek İnsertlerin 

Belirlenmesi  

 

Bgl II (Fermentas, Vilnius, Litvanya) restriksiyon enzimi ile pJET1.2 

klonlama vektörü (Fermentas, Vilnius, Litvanya) kesilerek içine giren insert 

büyüklüğünü tespit etmek için %0.8’lik Agaroz Jel’de yürütülerek 

görüntülendi.  Kesim işlemi için; 7 μL plazmit, 1 μL tampon ve 2 μL Bgl II 

restriksiyon enzimi karıştırıldı ve 30 dk 37°C’de inkübe edildi.  Bundan sonra 

kesilen plazmitler %0.8’lik agaroz jel elektroforezinde görüntülendi 
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 2.8 EcoR I Restriksiyon Enzimi ile Plazmitlerin Kesilerek 

İnsertlerin Belirlenmesi 

 

EcoR I (NEB, Frankfurt, Almanya) restriksiyon enzimi ile 

pCR8/GW/TOPO klonlama vektörü (Invitrogen, Carlsbad, CA) kesilerek içine 

giren insert büyüklüğünü tespit etmek için %0.8’lik agaroz jel’de yürütülerek 

görüntülendi.  Kesim işlemi için; 7 μL plazmit, 1 μL tampon ve 2 μL EcoR I 

restriksiyon enzimi karıştırıldı ve 1 gece dk 37°C’de inkübe edildi.  Bundan 

sonra kesilen plazmitler %0.8’lik agaroz jel elektroforezinde görüntülendi. 

 

  

 2.9 pCR8/GW/TOPO Plazmitine Ait Primerler Kullanılarak 

İnsertlerin Belirlenmesi 

 

 Elde edilen plazmit örneklerini 9:1 oranında dH2O ile sulandırılıp, kalıp 

DNA’dan 1 µL kullanılarak normal PCR koşulları uygulandı ve %0.8’lik 

agaroz jel elektroforezinde görüntülendi. 

 

 

 2.10 DNA Dizileme 

 

Plazmitlerdeki DNA parçalarının büyüklüklerini belirledikten sonra DNA 

dizilemesi için plazmit örnekleri RefGen’e (Gen Arastirmalari ve Biyoteknoloji, 

Ankara) gönderildi. 

 

 

 2.11 Bioinformatik Analiz  

 

Elde edilen diziler NCBI Gen Bankası’nda (GenBank) BLAST [82] 

analizine tabi tutuldu.  Gen Bankası’nın hiçbir veritabanında benzeri 

bulunmayan cDNA’lar hakkında herhangi bir ipucu elde etmek için ise 

GenomeNet [83] ve Plant Repeat Database [84] gen bankalarında analiz 

edildi.  BioEdit (Hall, 1999), Tandem Repeat Finder (Dr. Gary Benson, 2009) 
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programları ve RepeatMasker [84] gibi web tabanlı araçlarla biyoinformatik 

analizler yapıldı. 

 

 

 2.12 Gerçek Zamanlı PZR (Real – Time PCR) 

 

 Gerçek Zamanlı PZR için, elde edilen cDNA ’lara uygun 25-30 

nükleotit büyüklüğünde yaklaşık 150 nükleotit uzunluğunda bir bölgeyi 

çoğaltacak primerler web aracıyla [85] dizayn edildi.  Gerçek zamanlı PZR 

için yukarıda anlatıldığı gibi toplam RNA izolasyonu yapıldı ve daha önce 

yapıldığı ve cDNA sentezi gerçekleştirildi.  cDNA’lar Dnaz I (Fermentas, 

Vilnius, Litvanya) ile muamele edilerek real - time PCR için hazır hale 

getirildi.  Bu yöntemle için 2 ayrı çeşidten 2 tane cDNA (toplam 4 cDNA) 

seçilerek analiz edildi.  Daha önce elde edilen Temmuz var yılı ve yok yılı, 

Kasım var yılı ve yok yılı, meyve, Uslu ve Kiraz meyve sapı cDNA 

havuzlarında bu 4 genin ifade seviyeleri karşılaştırıldı. 

 

 Gerçek zamanlı PZR yöntemi, FastStarr Universal SYBR Green 

Master (Rox) kitine (Roche, Mannheim, Almanya) uygun olarak 

gerçekleştirildi.  Deney için izlenen prosedür; 5 µL SYBR Green, 1 µL 5’ 

primer, 1 µL 3’ primer, 1 µL kalıp cDNA, 2 µL nükleaz içermeyen su ile 

gerçekleştirildi. 
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 3.  BULGULAR 

 

 3.1 cDNA Kütüphanelerinin Oluşturulması 

   

 3.1.1 RNA İzolasyonu Sonucu 

 

 Materyal ve Metod bölümünde anlatıldığı gibi yapılan toplam RNA 

izolasyonu sonrasında, RNA’nın sağlamlığı ve konsantrasyonunu görmek 

için, 5 μL toplam RNA %0.8’lik (etidyum bromidli) agaroz jelde yürütüldü ve 

fotoğraflandı (Şekil 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 Uslu ve Kiraz çeşidlerinin 
pediselinden elde edilen RNA izolasyonu 
sonucu RNA’nın eşit yüklenerek elde edildiği 
jel fotoğrafı (Her iki örnek iki farklı kuyucukta 
yürütüldü). 

 

 

 

 3.1.2 Transformasyon Sonuçları 

 

Çift zincirli hale getirilmiş cDNA havuzu yöntemlerde anlatıldığı gibi 

ligasyon sonrasında transformasyona tabi tutuldu ve antibiyotikli (pJET 2.1 



23 
 

için Ampisilin, pCR®8 ⁄ GW ⁄ TOPO® TA için spektinomisin) petri kaplarında 

üreyen koloniler görüntülendi (Şekil 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 Uslu zeytin çeşidine ait iki farklı klonlama kiti kullanılarak yapılan 
transformasyon sonucu oluşan kolonilerin görüntüsü (Soldaki: DNA 
Ligasyon&Transformasyon Kiti (Fermentas, Vilnius, Litvanya), Sağdaki: 
pCR®8⁄GW⁄TOPO® TA Klonlama Kiti (Invitrogen, Carlsbad, CA)). 

 

 

 3.1.3 Uslu Pedisel Kütüphanesi İnsertlerinin Analizi  

  

 Uslu pedisel kütüphanesini oluşturmak için 200 koloni seçildi.  

Bunlardan 100 tanesi pJET1.2 klonlama vetörü (Fermentas, Vilnius, 

Litvanya) ile diğer 100 tanesi pCR®8⁄GW⁄TOPO® vektörü (Invitrogen, 

Carlsbad, CA) kullanılarak üretildi. 

 

 

 3.1.3.1 pJET Vektörünün Bgl II Enzimi ile Kesim Sonuçları 

 

 Yöntemlerde anlatıldığı gibi elde edilen plazmitler insertün başında ve 

sonunda kesim bölgesi bulunan Bgl II restriksiyon enzimleriyle (pJET 2.1 

vektörü için),  pCR®8 ⁄GW ⁄ TOPO® TA primerleri kullanılarak PCR kurularak 
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(pCR®8 ⁄ GW ⁄ TOPO® TA vektörü için) insert varlığı kontrol edildi (Şekil 7, 

Şekil 8, Şekil 9). 

 

 

           M           3       4       5                                    10    

  

 

 

 

 

 

Şekil 7 Uslu zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü (M: DNA marker, Rakamlar: koloni numaralarıdır).  

 

 

        M             57      69   71                                    78 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 Uslu zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü (M: DNA marker, Rakamlar: koloni numaralarıdır). 

 

 

 

 

 



25 
 

      M      95             99 

 

 

 

 

 

Şekil 9 Uslu zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü (M: DNA marker, Rakamlar: koloni numaralarıdır). 
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   5kb 

1.5kb 

0.5kb 

 3.1.3.2 pCR®8⁄GW⁄TOPO® Vektörü Primeriyle Yapılan PCR Sonuçları 

 

 Restriksiyon öncesi insert içeren plazmitleri tespit etmek için veya restriksiyon enzimlerinin çalışmadığı durumlarda 

insert tespiti için vektör primerleriyle (insertü çevreleyen primerlerle) PCR yapıldı. Bu PCR sonucu elde edilen jel görüntüleri 

Şekil 10 ve Şekil 11’de görülmektedir. 

  

         M 145     147          150 151         154 155              159 160                      165                                172 173                      178              182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 10 Uslu zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen plazmitlerin pCR®8 ⁄ GW ⁄ TOPO® TA 
 primerleriyle yapılan PCR sonucunu gösteren jel görüntüsü (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır). 

 

 

2
6
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   5kb 

1.5kb 

0.5kb 

        M   183   184          186                           190                                  195 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 11 Uslu zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
 plazmitlerin pCR®8 ⁄ GW ⁄ TOPO® TA primerleriyle yapılan PCR 
 sonucunu gösteren jel görüntüsü (M: DNA marker, Rakamlar: klon 
 numaralarıdır). 

 

 Uslu pedisel kütüphanesi plazmitlerine ait DNA dizilemesi sonucu 

dijital olarak elde edilen DNA dizilerinin NCBI web sayfasında öncelikle 

tekrarsız (nr) veritabanı olmak üzere bütün veritabanlarında BLAST 

yapılması [86] sonucu elde edilen benzer (homolog) kayıtlar Tablo 1’de 

görülmektedir. 

 

Tablo 1 Uslu pedisel kütüphanesinden (UPK) elde edilen cDNA dizilerinin 

nükleotit sayıları ve NCBI veritabanına göre benzeştiği kayıtlar. 

 

cDNA 

Nükleotid 

Sayısı 
Gen Bankasındaki Homolog Dizi 

NCBI 

GenBank ID 

UPK 3 1700 
Hiç bir kayıda benzeşme yok (dizi okuması 

başarılı) 
 

UPK 4-5 -

160 
2000 Olea europaea L. 26S rRNA (0e) AF479171 

UPK 10 700 Olive Sative tandem repeat  (8e-32) AJ002766 

UPK 57-69-

78 
2000 

Corylus avellana Wall-associated receptor 

kinase 2 precursor) * 
FJ185658 

UPK 71 1000 Glycine max transcriptase gene (5e-37) * gb|AF378070 

UPK 95-99 5000 
Olea europaea microsatellite sequence (1e-

30) 
gb|DQ386909 
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Tablo 1’in Devamı  

UPK 112 4000 
Herhangi bir benzeşme göstermemiştir (dizi 

okuması başarılı) * 
 

UPK 145 1500 
Olea europaea polyubiquitin OUB1 mRNA 

(0e) 
gb|AF429429 

UPK 147 3000 
Herhangi bir benzeşme göstermemiştir (dizi 

okuması başarısız) 
 

UPK 150 700 
Herhangi bir benzeşme göstermemiştir (dizi 

okuması başarılı) * 
 

UPK 151-

186 
700 Olea europaea PsbJ (psbJ) gene (0e) gb|HQ241937 

UPK 154-

155-172 
3000 

Vitis vinifera hexose transporter-like (HT6) 

(4e-73) * 

ref|XM_00227

4379 

UPK 159 3000 
Herhangi bir benzeşme göstermemiştir (dizi 

okuması başarısız) 
 

UPK 165-

183-190 
1000 

Olea europaea Cu/Zn super-oxide 

dismutase (0e) 

emb|AJ42857

5 

UPK 173 2000 
Solanum lycopersicum chromosome 3 

clone * 
gb|AC238465 

UPK 184 2000 
Nicotiana benthamiana microtubule-

associated protein (MAP90) (8e-56) 
gb|FJ914316 

UPK 195 1000 
Ricinus communis aldose 1-epimerase (4e-

118) 

ref|XM_00253

1183 

*Bu cDNA‘lar EST(Expressed Sequence Tags) databankında Olea cinsine ait bir 

türle hiçbir benzeşme göstermediğinden daha önce bulunmamış oldukları 

düşünülmektedir. 

 

 Tablo 1’de görülen cDNA moleküllerinin benzeştikleri Gen Bankası 

(GenBank) kayıtları ve benzeşme detayları aşağıda verilmiştir. Benzeşme 

özellikleri verilirken öncelikle en yüksek benzeşme gösterdiği kayıt alınmış, 

eğer bu kayıt bir gen / mRNA / protein kaydı değilse (fonksiyon bilgisi 

içermeyen genomik DNA gibi bir kayıtsa), bir sonraki en yüksek benzeşme 

gösteren kayıt listelenmiştir.  Bu şekilde hiçbir kayıt bulunamadığı 

durumdalarda en çok benzeşme gösteren kayıt not edilmiştir. Bütün bu 

incelemelerden sonra hala benzer kayıt bulunamadığı durumlarda mevcut 
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olan bütün açık veri tabanları taranmış ve bunlardaki benzeşmeler 

kaydedilmiştir. Bu taramalardan sonra hiçbir benzerlik bulunamayan cDNA 

örnekleri “bilinmeyen” olarak adlandırılmıştır. 

 

 

UPK 3: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|GQ117662.1|  Chionanthus retusus clone StvCHR_443 microsatellite sequence 

Length=430 

 Score = 84.2 bits (92),  Expect = 3e-12 

 Identities = 103/139 (74%), Gaps = 4/139 (3%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

UPK 4-5-160: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|AF479171.1|  Olea europaea 26S ribosomal RNA gene, partial sequence 

Length=1603 

 Score = 1637 bits (886),  Expect = 0.0 

 Identities = 955/983 (97%), Gaps = 26/983 (3%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

 

UPK 10: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

emb|AJ002766.1|  Olea europaea subsp. sativa tandem repeat (pOS218) 

Length=218 

 Score =  148 bits (80),  Expect = 9e-32 

 Identities = 115/132 (88%), Gaps = 1/132 (0%) 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/288552430?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=0RAMBY8E012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/19919612?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=0RCT5EWF01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/2664194?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=A9VVAFXC011
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UPK 57-69-78: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|FJ185658.1|  Corylus avellana isolate cav.wak.III.11 kinase-like protein gene, 

partial cds 

Length=781 

 Score =  131 bits (144),  Expect = 2e-26 

 Identities = 172/237 (73%), Gaps = 5/237 (2%) 

 

 

UPK 71: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|ABD63142.1|  Retrotransposon gag protein [Asparagus officinalis]  

Length=1788 

 Score =  228 bits (580),  Expect = 5e-58, Method: Compositional matrix adjust. 

 Identities = 107/161 (67%), Positives = 129/161 (81%), Gaps = 0/161 (0%) 

 

 

UPK 95-99:  

 

En yüksek benzeşme: 

gb|AAO13467.1|  Putative retrovirus-related pol polyprotein [Oryza sativa Japonica 

Group] 

gb|ABF94286.1|  retrotransposon protein, putative, Ty1-copia subclass [Oryza 

sativa (japonica cultivar-group)] Length=556 

 Score =  183 bits (464),  Expect = 1e-44, Method: Compositional matrix adjust. 

 Identities = 96/191 (51%), Positives = 133/191 (70%), Gaps = 20/191 (10%) 

 

 

UPK 145: 

 

En yüksek benzeşme: 

gb|AF429429.1|AF429429  Olea europaea polyubiquitin OUB1 mRNA, complete 

cds 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/225349557?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=22&RID=AA1N0CCJ014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/89179406?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=10&RID=AA2MCMMG014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/27436748?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=AA4HBHZU011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/108706491?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=AA4HBHZU011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/16660458?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=0REKVAWV01N
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Length=1184 

Score =  939 bits (508),  Expect = 0.0 

Identities = 510/511 (99%), Gaps = 0/511 (0%) 

Strand=Plus/Plus 

 

 

UPK 151-186: 

 

En yüksek benzeşme: 

gb|HQ241937.1|  Olea europaea PsbJ (psbJ) gene, partial cds; and psbJ-petA 

intergenic spacer, partial sequence; chloroplast 

Length=907 

 Score =  688 bits (762),  Expect = 0.0 

 Identities = 390/395 (99%), Gaps = 2/395 (1%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

 

UPK 154-155-172: 

 

En yüksek benzeşme: 

ref|XM_002274379.1|  PREDICTED: Vitis vinifera hexose transporter-like 

(HT6), mRNA Length=2813 

 GENE ID: 100232977 HT6 | hexose transporter-like [Vitis vinifera] 

 Score =  284 bits (314),  Expect = 4e-73 

 Identities = 264/335 (79%), Gaps = 0/335 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

UPK 165-183-190: 

 

En yüksek benzeşme: 

emb|AJ428575.2|  Olea europaea Cu/Zn super-oxide dismutase (ole e 5 allergen) 

Length=714 

Score = 1018 bits (1128),  Expect = 0.0 

Identities = 569/572 (99%), Gaps = 0/572 (0%) Strand=Plus/Plus 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/325491211?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=7&RID=0RFTYEE9014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/225457625?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=0RHNNUKN01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=100232977&RID=0RHNNUKN01S&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/39840778?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=0RJ23UXM016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nucleotide&cmd=Display&dopt=nucleotide_unigene&from_uid=225457625&RID=0RHNNUKN01S&log$=unigenealign&blast_rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=225457625[NUID]&RID=0RHNNUKN01S&log$=genealign&blast_rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?direct=on&gbgi=225457625&THE_BLAST_RID=0RHNNUKN01S&log$=mapalign&blast_rank=1
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UPK 173: 

 

En yüksek benzeşme: 

gb|AC238465.1|  Solanum lycopersicum chromosome 3 clone C03HBa0241F16, 

complete  

sequence 

Length=133632 

 Score =  300 bits (332),  Expect = 1e-77 

 Identities = 493/711 (69%), Gaps = 81/711 (11%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

 

UPK 184: 

 

En yüksek benzeşme: 

gb|FJ914316.1|  Nicotiana benthamiana microtubule-associated protein (MAP90)  

mRNA, complete cds 

Length=3204 

 Score =  226 bits (250),  Expect = 8e-56 

 Identities = 314/435 (72%), Gaps = 16/435 (4%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

UPK 195: 

 

En yüksek benzeşme: 

ref|XM_002531183.1|  Ricinus communis aldose 1-epimerase, putative, mRNA 

Length=726 

 GENE ID: 8269030 RCOM_0121410 | aldose 1-epimerase, putative [Ricinus 

communis] 

 Score =  434 bits (480),  Expect = 4e-118 

 Identities = 348/420 (83%), Gaps = 0/420 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/260064233?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=26G2CT1E013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/283099384?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=0RJAZH4F016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/255580816?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=11&RID=0RJGAU0T01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=8269030&RID=0RJGAU0T01N&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=11
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/dumpgnl.cgi?db=nr&na=1&gnl=gb|AC238465.1|&gi=260064233&term=260064233[gi]&RID=26G2CT1E013&QUERY_NUMBER=1&segs=97311-98017
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=255580816[NUID]&RID=0RJGAU0T01N&log$=genealign&blast_rank=11
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 3.1.4 Kiraz Pedisel Kütüphanesi İnsertlerinin Analizi 

 

 Kiraz pedisel kütüphanesini oluşturmak için seçilen 100 koloni 

pJET1.2 klonlama vetörü (Fermentas, Vilnius, Litvanya) kullanılarak üretildi. 

 

 

 3.1.4.1 pJET Vektörünün Bgl II Enzimi Kesim Sonuçları 

 

 Yöntemlerde anlatıldığı gibi elde edilen plazmitler insertün başında ve 

sonunda kesim bölgesi bulunan restriksiyon enzimleriyle (pJET 1.2 için Bgl II) 

kesilerek insert varlığı kontrol edildi (Şekil 12, Şekil 13,  Şekil 14, Şekil 15, 

Şekil 16, Şekil 17). 

 

 

 

               M            4                                      10      

 

 

 

 

 

 

Şekil 12 Kiraz zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü. (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır). 
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       M                                              20             22                             26 

 

           

 

 

 

 

Şekil 13 Kiraz zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü. (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır). 

 

 

 

 

 

          M    27                                  45 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14 Kiraz zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü. (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır). 
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                       M     49                   52                                        57  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15 Kiraz zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü. (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır). 

 

 

 

 

 

 

                   M                         65    66                    69 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16 Kiraz zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü. (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır).
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                          M    73                    76                         80          82           84           87                                 92    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17 Kiraz zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen plazmitlerin restriksiyon enzimi (BglII) ile kesim 
sonucunu gösteren jel görüntüsü (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır). 

 

   

3
6
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   5kb 

1.5kb 

 3.1.4.2 pCR®8⁄GW⁄TOPO® Vektörünün EcoR I Enzimi Kesim 

Sonuçları 

 

 Elde edilen plazmitler insertün başında ve sonunda kesim bölgesi 

bulunan restriksiyon enzimleriyle (pCR®8⁄GW⁄TOPO® vektörü için EcoR I) 

kesilerek insert varlığı kontrol edildi (Şekil 18). 

 

        M                     134 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18 Kiraz zeytin çeşidinin pedisel kütüphanesinden elde edilen 
plazmitlerin restriksiyon enzimi (EcoRI) ile kesim sonucunu gösteren jel 
görüntüsü (M: DNA marker, Rakamlar: klon numaralarıdır). 

 

 

 Kiraz pedisel kütüphanesi plazmitlerine ait DNA dizilemesi sonucu 

dijital olarak elde edilen DNA dizilerinin NCBI web sayfasında öncelikle 

tekrarsız (nr) veritabanı olmak üzere bütün veritabanlarında BLAST 

yapılması [86] sonucu elde edilen benzer (homolog) kayıtlar Tablo 2’de 

görülmektedir.
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Tablo 2 Kiraz pedisel kütüphanesinden (KPK) elde edilen cDNA dizilerinin 
nükleotit sayıları ve NCBI veritabanına göre benzeştiği kayıtlar. 

cDNA 
Nükleotid 

Sayısı 
Gen Bankasındaki Homolog Dizi 

NCBI GenBank 

ID 

KPK 4 500 
Olea europaea subsp. europaea microsattelitte 

(2e-08) 
gb|FJ268736 

KPK 10 6000 
Hiç bir kayıda benzeşme yok (dizi okuması 

başarılı) * 
 

KPK 20-69 500 Vitis vinifera hypothetical protein (7e-24) 
ref|XM_002265

113 

KPK 22-

26-27-73 
1550 

Ricinus communis 

serine/arginine rich splicing factor (2e-95) 
XM_002532014 

KPK 23 1000 
Herhangi bir kayda benzeşme yok(dizi 

okuması başarılı)  

KPK 25 250 
Vitis vinifera glutathione-s-transferase 3 (2e-

04) 

ref|XM_002283

178 

KPK 45 5000 Oryza sativa retrotranspozon (4.9e-17) * 
gi|18378606|gb|

AF458765 

KPK 49 7000 Olea europaea Tandem repeat (8e-55) emb|AJ297958 

KPK 52 5000 

Lycopersicon esculentum 1-

aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 

(2e-23) 

gb|AF167425 

KPK 57-82 700 
Soybean clone JCVI-FLGm-9L23 unknown 

mRNA (8e-26) 
gb|BT096327 

KPK 65 1200 
Ricinus communis imidazoleglycerol 

phosphate dehydratase his7 (5e-140) * 
XM_002517093 
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Tablo 2’nin devamı 

*Bu cDNA lar EST(Expressed Sequence Tags) databankında Olea cinsine ait bir 

türle hiçbir benzeşme göstermediğinden daha önce bulunmamış cDNA’lar olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 Tablo 2’de görülen cDNA moleküllerinin benzeştikleri Gen Bankası 

(GenBank) kayıtları ve benzeşme detayları aşağıda verilmiştir. Benzeşme 

KPK 66 4000 
Olea europaea subsp. europaea 

Nitrate reductase gene, intron 3 (2e-07)  
gb|EF113350 

KPK 69 550 Vitis vinifera hypothetical protein 
ref|XM_002265

113 

KPK 76-92 2000 
Herhangi bir benzeşme yok (dizi okuması 

başarılı) * 
 

KPK 80 1500 
Populus trichocarpa  clone POP082-J22, 

complete sequence  * 
gb|AC214863 

KPK 84 400 
Herhangi bir benzeşme yok (dizi okuması 

başarılı) * 
 

KPK 86 900 Ricinus communis triacylglycerol lipase (2e-92) XM_002518660 

KPK 87 250 
Olea europaea partial 25S rRNA gene, IGS 

and partial 18S rRNA gene (3e-118) 
AJ865373 

KPK134 1000 Ipomoea batatas microsatellite * gb|GU171970 

KPK194 1500 
Arabidopsis lyrata metal-dependent 

phosphohydrolase * 

ref|XM_002868

616 
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özellikleri verilirken öncelikle en yüksek benzeşme gösterdiği kayıt alınmış, 

eğer bu kayıt bir gen / mRNA / protein kaydı değilse (fonksiyon bilgisi 

içermeyen genomik DNA gibi bir kayıtsa), bir sonraki en yüksek benzeşme 

gösteren kayıt listelenmiştir.  Bu şekilde hiçbir kayıt bulunamadığı 

durumdalarda en çok benzeşme gösteren kayıt not edilmiştir. Bütün bu 

incelemelerden sonra hala benzer kayıt bulunamadığı durumlarda mevcut 

olan bütün açık veri tabanları taranmış ve bunlardaki benzeşmeler 

kaydedilmiştir. Bu taramalardan sonra hiçbir benzerlik bulunamayan cDNA 

örnekleri “bilinmeyen” olarak adlandırılmıştır. 

 

 

KPK 4: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|FJ268736.1|  Olea europaea subsp. europaea microsatellite UDO01 sequence 

Length=140 

 Score = 69.8 bits (76),  Expect = 2e-08 

 Identities = 49/56 (87%), Gaps = 0/56 (0%) 

 

 

KPK 20 - 69 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

ref|XM_002265113.1|  PREDICTED: Vitis vinifera hypothetical protein 

LOC100262707 (LOC100262707), mRNA Length=411 

 GENE ID: 100262707 LOC100262707 | hypothetical protein LOC100262707 

[Vitis vinifera] 

 Score =  122 bits (134),  Expect = 7e-24 

 Identities = 131/173 (76%), Gaps = 3/173 (1%) 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=209973688&dopt=GenBank&RID=ZB9A6074016&log$=nuclalign&blast_rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/225470811?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=32&RID=AHZEDGRZ014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=100262707&RID=AHZEDGRZ014&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nucleotide&cmd=Display&dopt=nucleotide_unigene&from_uid=225470811&RID=AHZEDGRZ014&log$=unigenealign&blast_rank=32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=225470811[NUID]&RID=AHZEDGRZ014&log$=genealign&blast_rank=32
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KPK 22 – 26 – 27 – 73: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

ref|XM_002532014.1|  Ricinus communis serine/arginine rich splicing factor, 

putative, mRNA 

Length=1207 

 GENE ID: 8286289 RCOM_1360340 | serine/arginine rich splicing factor, putative 

[Ricinus communis] 

 Score =  360 bits (398),  Expect = 2e-95 

 Identities = 436/589 (74%), Gaps = 25/589 (4%) 

 

 

KPK 25: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

ref|XM_002283178.1|  PREDICTED: Vitis vinifera glutathione S-transferase 3 

(GST3), mRNA Length=648 

 GENE ID: 100233042 GST3 | glutathione S-transferase 3 [Vitis vinifera] 

 Score = 55.4 bits (60),  Expect = 2e-04 

 Identities = 38/42 (91%), Gaps = 1/42 (2%) 

 

 

KPK 45 :  

 

En Yüksek Benzeşme: 

emb|AM435048.1|  Vitis vinifera, whole genome shotgun sequence, contig 

VV78X039811.21, clone ENTAV 115 

Length=54367 

  Score =  257 bits (284),  Expect = 8e-65 

 Identities = 277/367 (75%), Gaps = 0/367 (0%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Plant Repeat Database Blast analiz sonucu: 

>ORSiTERTOOT00014 gi|18378606|gb|AF458765.1| Oryza sativa LTR 

retrotransposon Osr3-1, complete sequence 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=255582553&dopt=GenBank&RID=ZNU29N6N01S&log$=nuclalign&blast_rank=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=8286289&RID=ZNU29N6N01S&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/225446792?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=AJ1ETSM5011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=100233042&RID=AJ1ETSM5011&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=123693546&dopt=GenBank&RID=ZMW15SW6014&log$=nuclalign&blast_rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=255582553[NUID]&RID=ZNU29N6N01S&log$=genealign&blast_rank=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nucleotide&cmd=Display&dopt=nucleotide_unigene&from_uid=225446792&RID=AJ1ETSM5011&log$=unigenealign&blast_rank=6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=225446792[NUID]&RID=AJ1ETSM5011&log$=genealign&blast_rank=6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/dumpgnl.cgi?db=nr&na=1&gnl=emb|AM435048.1|&gi=123693546&term=123693546[gi]&RID=ZMW15SW6014&QUERY_NUMBER=1&segs=34297-34663,27320-27371,28348-28460
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       Length = 5300 

  Plus Strand HSPs: 

 Score = 486 (79.0 bits), Expect = 4.9e-17, P = 4.9e-17 

 Identities = 290/476 (60%), Positives = 290/476 (60%) 

 

KPK 49 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

emb|AJ297958.1|  Olea europaea tandem repeat, isolate OeTaq178 

Length=179 

 Score =  224 bits (121),  Expect = 8e-55 

 Identities = 162/181 (89%), Gaps = 5/181 (2%) 

 

 

KPK 52 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|AF167425.1|  Lycopersicon esculentum 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 

synthase  

(ACS5) and LE5-7.2 genes, complete cds 

Length=14362 

 Score =  120 bits (132),  Expect = 2e-23 

 Identities = 135/181 (74%), Gaps = 0/181 (0%) 

 

 

KPK 57 - 82 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|BT096327.1|  Soybean clone JCVI-FLGm-9L23 unknown mRNA 

Length=694 

 Score =  127 bits (140),  Expect = 2e-25 

 Identities = 117/148 (79%), Gaps = 0/148 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=11230699&dopt=GenBank&RID=ZMY05S2F014&log$=nuclalign&blast_rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=33411113&dopt=GenBank&RID=ZN69JD1H012&log$=nuclalign&blast_rank=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/255640512?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=32&RID=0S7PGA08014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/dumpgnl.cgi?db=nr&na=1&gnl=gb|AF167425.1|&gi=33411113&term=33411113[gi]&RID=ZN69JD1H012&QUERY_NUMBER=1&segs=13273-13453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nucleotide&cmd=Display&dopt=nucleotide_unigene&from_uid=255640512&RID=0S7PGA08014&log$=unigenealign&blast_rank=32
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KPK 65 :  

 

En Yüksek Benzeşme: 

ref|XM_002517093.1|  Ricinus communis imidazoleglycerol-phosphate 

dehydratase his7, putative, mRNA 

Length=1327 

 GENE ID: 8280924 RCOM_0912160 | imidazoleglycerol-phosphate dehydratase 

his7, 

putative [Ricinus communis] 

 Score =  504 bits (558),  Expect = 5e-140 

 Identities = 474/600 (79%), Gaps = 3/600 (0%) 

 

 

KPK 66 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|EF113350.1|  Olea europaea subsp. europaea cultivar Arbequina clone 4 NIA 

gene, intron 3 

Length=758 

 Score = 66.2 bits (72),  Expect = 2e-07 

 Identities = 95/129 (73%), Gaps = 14/129 (10%) 

 

 

 KPK 69 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

ref|XM_002265113.1|  PREDICTED: Vitis vinifera hypothetical protein 

LOC100262707 (LOC100262707), mRNA 

Length=411 

 GENE ID: 100262707 LOC100262707 | hypothetical protein LOC100262707 

[Vitis vinifera] 

 Score =  122 bits (134),  Expect = 4e-24 

 Identities = 131/173 (76%), Gaps = 3/173 (2%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=255552188&dopt=GenBank&RID=ZNCDVKXR01N&log$=nuclalign&blast_rank=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=8280924&RID=ZNCDVKXR01N&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=130774686&dopt=GenBank&RID=ZNE0XK80014&log$=nuclalign&blast_rank=3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/225470811?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=32&RID=0S8X5ZG401N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=100262707&RID=0S8X5ZG401N&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=255552188[NUID]&RID=ZNCDVKXR01N&log$=genealign&blast_rank=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nucleotide&cmd=Display&dopt=nucleotide_unigene&from_uid=225470811&RID=0S8X5ZG401N&log$=unigenealign&blast_rank=32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=225470811[NUID]&RID=0S8X5ZG401N&log$=genealign&blast_rank=32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?direct=on&gbgi=225470811&THE_BLAST_RID=0S8X5ZG401N&log$=mapalign&blast_rank=32
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KPK 80: 

 

En yüksek benzeşme: 

gb|AC214863.1|  Populus trichocarpa clone POP082-J22, complete sequence 

Length=102645 

 

 Score =  212 bits (234),  Expect = 7e-51 

 Identities = 388/557 (70%), Gaps = 21/557 (4%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

KPK 86 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

ref|XM_002518660.1|  Ricinus communis triacylglycerol lipase, putative, mRNA 

Length=1318 

 GENE ID: 8288145 RCOM_0812160 | triacylglycerol lipase, putative 

[Ricinus communis] 

 Score =  349 bits (386),  Expect = 2e-92 

 Identities = 422/572 (73%), Gaps = 2/572 (0%) 

 

 

KPK 87 : 

 

En Yüksek Benzeşme: 

emb|AJ865373.1|  Olea europaea partial 25S rRNA gene, IGS and partial 18S rRNA  

gene, isolate Dolce Agogia Length=6665 

 Score =  433 bits (234),  Expect = 3e-118 

 Identities = 234/234 (100%), Gaps = 0/234 (0%) 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/161169062?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=26HMZ6BY016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=255555338&dopt=GenBank&RID=ZNX0831W016&log$=nuclalign&blast_rank=4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=8288145&RID=ZNX0831W016&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=136055121&dopt=GenBank&RID=ZJR5MA86012&log$=nuclalign&blast_rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/dumpgnl.cgi?db=nr&na=1&gnl=gb|AC214863.1|&gi=161169062&term=161169062[gi]&RID=26HMZ6BY016&QUERY_NUMBER=1&segs=41990-42526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=255555338[NUID]&RID=ZNX0831W016&log$=genealign&blast_rank=4
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KPK 134: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

gb|GU171970.1|  Ipomoea batatas microsatellite Stv_Ipb_1623 sequence 

Length=384 

 Score =  165 bits (182),  Expect = 3e-37 

 Identities = 127/148 (86%), Gaps = 2/148 (1%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

KPK 194: 

 

En Yüksek Benzeşme: 

ref|XM_002868616.1|  Arabidopsis lyrata subsp. lyrata metal-dependent 

phosphohydrolase  

HD domain-containing protein, mRNA 

Length=1758 

 GENE ID: 9304734 ARALYDRAFT_493953 | metal-dependent phosphohydrolase 

HD 

domain-containing protein [Arabidopsis lyrata subsp. lyrata] 

 Score =  141 bits (156),  Expect = 4e-30 

 Identities = 162/218 (74%), Gaps = 0/218 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/290544216?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=26R36S0H016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/297801555?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=5&RID=26R42DSS01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=9304734&RID=26R42DSS01N&log$=geneexplicitnucl&blast_rank=5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=search&term=297801555[NUID]&RID=26R42DSS01N&log$=genealign&blast_rank=5
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 3.2 Gerçek Zamanlı PZR (Real – Time PCR) Sonuçları 

 

 

 

Şekil 19 Uslu pedisel kütüphanesinden elde edilen 3 numaralı klonun Temmuz var 
yılı,yok yılı ve Kasım var yılı, yok yılı yaprak kütüphaneleri, Meyve kütüphanesi, Uslu 
ve Kiraz pedisel kütüphanelerindeki ifadesinin kopya miktarlarını gösteren grafik 
(Normalizatör olarak GAPDH kullanılmıştır). 

 

 

Şekil 20 Uslu pedisel kütüphanesinden elde edilen 71 numaralı klonun Temmuz var 
yılı,yok yılı ve Kasım var yılı, yok yılı yaprak kütüphaneleri, Meyve kütüphanesi, Uslu 
ve Kiraz pedisel kütüphanelerindeki ifadesinin kopya miktarlarını gösteren grafik 
(Normalizatör olarak GAPDH kullanılmıştır). 
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Şekil 21 Kiraz pedisel kütüphanesinden elde edilen 52 numaralı klonun Temmuz var 
yılı,yok yılı ve Kasım var yılı, yok yılı yaprak kütüphaneleri, Meyve kütüphanesi, Uslu 
ve Kiraz pedisel kütüphanelerindeki ifadesinin kopya miktarlarını gösteren grafik 
(Normalizatör olarak GAPDH kullanılmıştır). 

 

 

 

 

Şekil 22 Kiraz pedisel kütüphanesinden elde edilen 52 numaralı klonun Temmuz var 
yılı,yok yılı ve Kasım var yılı, yok yılı yaprak kütüphaneleri, Meyve kütüphanesi, Uslu 
ve Kiraz pedisel kütüphanelerindeki ifadesinin kopya miktarlarını gösteren grafik 
(Normalizatör olarak GAPDH kullanılmıştır). 
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 4.  TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

 4.1 Pedisel Kütüphanelerinin Sonuçları 

 

 İki zeytin çeşidine ait pedisel kütüphanelerini oluşturmak için 400 

koloni seçilmiştir ve bu kolonilerden 53 tanesinin insert aldığı tespit edilmiştir.  

Elde edilen bu 53 insertten de 36 tane farklı cDNA oldukları tespit edilmiştir.  

Veritabanlarındaki aramalar sonucunda 36 farklı cDNA’dan 19 tanesi bilinen 

herhangi bir gen ile anlamlı benzeşmeler göstermiştir.  Bu 19 farklı genden 

14 tanesinin zeytinde daha önce tanımlanmamış gen olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 1 ve Tablo 2).  9 tane insert veritabanında herhangi anlamlı bir 

benzeşme göstermemiştir.  5 tanesi tekrar dizileri ve mikrosatelit olduğu 

tespit edilmiştir.  36 cDNA’dan 14 tanesinin EST databankında zeytin ait bir 

benzeşme göstermemesi bu cDNA’ların ilk olarak bu çalışma ile bulunmuş 

olduğunu göstermektedir.  

 

 Kiraz ve Uslu pedisel kütüphaneleri karşılaştırıldığında elde edilen 

insertlerden birkaç rRNA, mikrosatellit ve tekrar dizieri dışında bulunan 

genlere diğer kütüphanelerde (106O616 nolu TUBITAK projesi kapsamında 

yapılan 4 yaprak kütüphanesi ve 1 meyve kütüphanesi) rastlanmamıştır.  

Anatomik ve fizyolojik olarak oldukça farklılık gösteren bu iki çeşidin 

pedisellerinden elde edilen cDNA molekülleri arasındaki bu bariz fark 

beklenen bir sonuçtur. 

  

 

 4.2 Elde Edilen Genlerin Analizi 

 

Uslu pedisel kütüphanelerinden elde edilen genlerden biri olan WAK 

ailesinden olan Duvar bağlantılı reseptör kinaz 2 habercisi’dir (Wall-

associated receptor kinase 2 precursor).  WAK’lar sitoplazma ile hücre duvarı 
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arasındaki sinyal alışverişini sağlayan aday moleküllerdendir ve duvar ile 

olan ilişkileri çok güçlüdür.  WAK ailesinden olan WAK 2’nin ve habercilerinin, 

organ bağlanma bölgelerinde, vejetatif meristemlerde ve organların 

genişlediği alanlarda çoklukla ifade edildiği bildirilmiştir [87].  Ayrıca toplam 

WAK miktarının azalmasının hücre büyümesinin azalmasına neden olduğu 

tespit edilmiştir [87].  Elde edilen cDNA’lardan 3 tanesinin bu gen olması 

(Tablo 1) pedisel gibi bir organ bağlantı bölgesinde çoklukla bulunmasıyla 

alakalı olduğunu düşündürmektedir.  Zeytinde daha önce tanımlanmamış 

olması ve Uslu çeşidinde 3 tane bulunması da dikkat çekmektedir.  

 

 Daha önce zeytinde bulunmuş olan PsbJ geni, kloroplastta bulunan 

çok geniş protein kompleksine sahip fotosistem II’nin en küçük 

polipeptitlerinden birini kodlamaktadır.  Bu genin yokluğunda fototropik olarak 

bitki büyümesinin gerçekleşemediği gösterilmiştir [88]. 

 

 Heksoz taşıyıcı (Hexose transporter) benzeri elde edilen gene 

UPK154, UPK155, UPK172 klonlarında rastlanmıştır.  Zeytinde daha önce 

tanımlanmamış olan bu gen ailesinin birçok üyesi bazı bitkilerde klonlanıp 

karakterize edilmiştir [89-91].  Karbohidratların fotosentetik olarak üretildiği 

organlardan fotosentetik olmayan organlara taşınmasında görev alan taşıma 

proteinleridir [91].  Gelişme aşamasında bir çok doku ve organda spesifik 

olarak ifade olduğu gösterilmiştir [92].   

 

 UPK165, UPK183 ve UPK190’da rastlanan Cu/Zn superoksit dismutaz 

geni (SOD) oksijenli solunum yapan canlılar için hayati önem sahiptir.  

Zeytinde tanımlanan Olee5 allerjen olduğunu görmüşler [93].  Ayrıca 

domateste yapılan çalışmada, çeşitli stres koşulları altında bitkinin koruma 

mekanizması olarak rol oynadığını belirtmişler.  Yine aynı çalışmada 

domatese etilen salınımını sağlayan etefon püskürterek Cu / Zn SOD geninin 

ifade seviyesinin arttığını gözlemişler [94].  Daha önce yapılmış olan 

Sambucus nigra’nın yaprakçıklarındaki absisyon bölgesinde ifade olan 

alerjen benzeri genin [79], zeytinde alerjen olan Cu / Zn  SOD geni ile 

karşılaştırıldığında absisyonla alakası olabileceği düşünülmektedir. 
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 Mikrotübül bağlantılı protein (MAP90), bitki hücrelerinin değişmesinde 

hayati öneme sahip mikrotübüllerin hareketlerini ve organizasyonlarını 

ayarlamaktadır [95]. 

       

 Elde edilen bir diğer gen ise serin / arjinin zengin splays faktör’dür 

(serine/arginine rich splicing factor).  SR proteinleri alternatif splays 

bölgelerinin seçimini yapmaktadır [96].  İki görevleri vardır.  Birincisi, SR 

proteinler önemli splays faktörlerdir ve splays süresince intronları kapsayan 

protein-protein etkileşimlerine sebep olmasıdır.  İkincisi, komşu intronlara 

splays komponentlerini toplar ve ekzonik enhansırlara bağlar.  Sonraki 

aktiviteside, alternatif splays ve splays bölgelerini tanımasıdır [97].  Real - 

time PCR sonuçlarına göre bu genin Uslu ve Kiraz pedisellerinde diğer 

organlara göre yaklaşık 2-3 kat fazla olması pedisel’de daha fazla alternatif 

splays olduğunu düşündürmektedir.  İlerleyen çalışmalarda bu genlerin ifade 

seviyelerine başka çeşitlerde de bakılarak bu genler hakkında daha fazla 

yorum yapılabilecektir. 

 

 Kiraz pedisel kütüphanesinden elde edilmiş genlerden biri olan 

glutatiyonin-s-transferaz teta ağır metal kirliliği, oksidatif stres ve patojen 

saldırıları gibi sayısız strese cevap vermede görev alır [98]. 

  

 1-aminosiklopropan-1-karboksilik asit sentaz (ACC sentaz) geni daha 

öncede anlatıldığı gibi etilen biyosentezinin öncü molekülü olan ACC’yi 

katalizlemektedir.  Yeterli miktarda ACC’nin meyve pedisel bağlantısını 

zayıflatarak absisyonu hızlandırdığı zeytinlede yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir [38].  Ayrıca gerçek zamanlı PZR sonuçlarına bakılacak olursa 

Uslu pediselinde diğer Kiraz pediselinden, meyve ve yapraklara göre yaklaşık 

7 kat daha fazla sentezlendiği görülmektedir.  Uslunun meyvesini kolay 

döken bir çeşit olması nedeniyle bu genin Uslu pediselindeki ifadesinin fazla 

olmasının nedenini açıklar niteliktedir.   

 

İmidazolgliserol fosfat dehidrataz his7’nin (İmidazoleglycerol-

phosphate dehydratase his7) ise histidin biyosentezini katalizleyen 
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enzimlerden biri olan ve 9 karmaşık adımda sentezlenen histidinin 6 adımını 

katalizleyen imidazol gliserol fosfat dehidrataz olduğu belirtilmiştir [99]. 

 

 Triaçilgliserol lipaz, triaçilgliseroller ester bağlarını katalizleyen bir 

enzim olarak görev yapmaktadır.  Triaçilgliseroller ökaryotlarda karbon ve 

enerji açısından önemli  kaynaklardandır [100].  Arabidopsis’te yapılan 

çalışmada triaçilgliserol lipaz’ın çiçek gövdesi, kök, çiçek ve yaprak gibi 

organlarda fazla miktarda ifade edildiği belirtilmiştir [101].  Pedisel gibi besin 

deposu az olan bir dokuda bulunması ilgi çekici olmakla birlikte meyveyle 

olan yakın alakasından dolayı bağlanma bölgesinde bulunabileceği akla 

gelmektedir.  Daha sonraki gerçek zamanlı PZR çalışmalarında bu genin 

meyvedeki ifade seviyesi tespit edilerek pediselle arasındaki bağlantıya 

açıklık getirilebilecektir. 

 

 Hareketli genetik element olan retrotranspozonlar mRNA aracılığı ile 

genom içerisinde yerini değiştirmektedir [102].  Kromozomlar arasında 

yerdeğiştiren bu elementler kalıcı mutasyonlara sebep olmaktadırlar.  

Bitkilerin abiyotik ve biyotik strese maruz kaldığında retrotranspozonların 

ifade seviyesinin arttığı bildirilmiştir  [103, 104].  Bazı retrotranspozonların 

mutasyonlar yoluyla genleri düzenleyici etkiye sahip olması ile ve DNA 

tamirini gerçekleştirilmesiyle yararlı olabileceğide belirtilmiştir [105, 106]. 

 

 Gerçek zamanlı PZR sonuçlarında UPK 3 numaralı bilinmeyen 

cDNA’nın ‘Kiraz’ pediselinde daha yüksek bulunması bu genin Kiraz’a özgü 

olabileceği ihtimalini düşündürmektedir.  Daha fazla bilgi bu bilinmeyen genin 

tanımlanması ve diğer türlerdeki ifade seviyelerini incelemekle olacaktır. 

   

 Daha ileriki çalışmalarda, bulunan genlerin moleküler ve biyokimyasal 

karakterizasyonları tespit edilip zamana ve çeşitlere bağlı olan ekspresyon 

seviyeleri kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. 
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