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G proteinleri (Guanin Nükleotit Bağlanma Proteinleri) yüksek organizmalarda korunmuş ve 

hücrede sinyal iletiminde önemli rolü olan moleküllerdir. Heterotrimerik G-proteinleri, Gα, Gβ 

ve Gγ olmak üzere üç alt birimden oluşmaktadır. G proteinlerinin biyotik ve abiyotik stres 

koşullarına yanıtta, senesenste, fide, kök gelişiminde, stoma işlev ve yoğunluğunda etkili 

oldukları bilinmekle birlikte bu proteinlerin bitkilerdeki stres yanıtındaki kesin rolü halen 

araştırılmaktadır. Son yıllarda, arpada Gα alt biriminin agronomik açıdan önemli olan ve sap 

uzunluğunu belirleyen Brh1 lokusu ile ilişkisi ortaya konmuştur. Bu tez çalışmasında arpada 

Gα alt biriminin bitkilerde stres ve kök-sürgün gelişimine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 

öncelikle VAGS (Virüs Aracılı Gen Susturma) yöntemi kullanılarak Gα alt biriminin 

antioksidan mekanizma, hidrojen peroksit (H2O2) üretimi, stoma yoğunluğu ile olan ilişkisi 

araştırılmıştır. Gα sinyal iletimi engellenmiş arpa bitkilerinin fizyolojisi, kontrol bitkileri ile 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ek olarak Gα sinyal iletimi engellenmemiş arpa 

bitkilerinde tuz stresi altında HvGα anlatımı ile bitki gelişiminde rol oynayan bazı genlerin 

anlatım profilleri ve ilişkileri araştırılmıştır.  

Fizyolojik analizlerde H2O2 miktarı, ozmolit birikimi ve stoma yoğunluğu incelenmiştir. Arpa 

bitkilerinin yaprak dokuları BSMV (‘Barley Stripe Mosaic Virus’) genomunu temsil eden in 

vitro transkribe edilen RNA’lar ile enfekte edildikten sonra H2O2 miktarı kontrole (0. gün) göre 

10. ve 20. günde anlamlı bir artış göstermiştir. Yaprak dokularındaki stoma sayıları ise 

enfeksiyon sonrası 10. günde % 38, 20. günde ise % 48 oranında azalmıştır. Gα sinyal iletimi 

Gα PROTEİNİ SUSTURULMUŞ ARPA BİTKİLERİNDE FİZYOLOJİK VE 

MOLEKÜLER ANALİZLER 
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engellenmiş bitkilerde antioksidan ilişkili genlerin (HvCAT2, HvAPX, HvCu/ZnSOD) 

anlatımlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Gα alt biriminin gelişimde rol oynayan bazı genlerle olan (HvLOX1, HvSAG12, HvS40, 

HvSBT6, HvWRKY12, HvLHCB) ilişkisini araştırmak amacıyla arpa bitkilerine 160 mM NaCl 

uygulanmıştır. Zamana bağlı olarak (0, 2, 24, 36, 48, 60 ve 72 saat) genlerin dokuya özgü 

anlatımları incelenmiştir. Kontrol bitkilerinde HvGα, kök dokularına göre yapraklarda daha 

fazla anlatım yapmaktadır. Stres uygulaması yapılan bitkilerde ise kök ve yaprak dokularında 

HvGα’nın anlatımı kontrole göre 24. saatte anlamlı bir artış göstermiştir. Ayrıca kök 

dokularında HvLOX1 anlatımı stres uygulamasının 2. saatinden itibaren artmış, senesens ilişkili 

(HvSAG12, HvS40, HvSBT6) genlerin anlatımları ise 24. saatte artış göstermiştir. Tuz stresi 

altında, HvGα gen anlatımının kökte HvLOX1, yaprak dokularında senesens ilişkili (HvSAG12, 

HvS40, HvSBT6) genlerin anlatımı ile pozitif ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, 

HvWRKY12 ve HvLHCB genleri ile HvGα’nın anlatımları arasında bir ilişki saptanmamıştır. 

Çalışmada ayrıca, arpa bitkilerine dışarıdan uygulanan bazı moleküllerin (homoserin lakton ve 

absisik asit) Gα sinyal iletimini etkilediği belirlenmiştir. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan 

QS (‘Quorum sensing’) sinyal molekülü olan homoserin lakton, 200 µM derişimde kök 

uzunluğunu arttırmıştır. Bu bitkilerde HvGα’nın anlatımının da kontrole göre yaklaşık 3 kat 

arttığı belirlenmiştir. Diğer bir çalışmada absisik asit (ABA) uygulamasının hem kök hem de 

sürgün gelişimini baskıladığı, HvGα mRNA seviyelerinin her iki dokuda da farklılaşmış bir 

anlatım profili sergilediği görülmüştür. 

Bu tez çalışmasında VAGS yöntemi başarılı bir şekilde uygulanarak arpada Gα alt biriminin 

H2O2 üretimi ve stoma sayısına etkisi gösterilmiştir. Gα sinyal iletimi engellenmiş arpa 

bitkilerinde H2O2 miktarının artışı, bu bitkilerde strese benzer bir durumun meydana geldiğini 

göstermektedir. Ayrıca ilk kez arpa Gα alt biriminin senesens genleri ile ilişkisi gösterilmiştir. 

Tez bulguları literatürde Gα sinyal iletiminin senesens ile bağlantılı olduğuna dair bazı bilgileri 

güçlendirmektedir. Elde edilen fizyolojik ve moleküler bulgular heterotrimerik G-proteinlerinin 

işlevlerinin daha detaylı çalışılabilmesi için öncü niteliktedir. 

Haziran 2018, 145 sayfa. 

Anahtar kelimeler:  G-proteinleri, virüs aracılı gen susturma, H2O2 üretimi, stoma yoğunluğu, 

tuz stresi. 
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G proteins (Guanine Nucleotide Binding Proteins) are molecules that are conserved in high 

organisms and play an important role in cell signaling. Heterotrimeric G-proteins consist of 

three subunits, Gα, Gβ and Gγ. While it is well known that G proteins are effective in response 

to biotic and abiotic stress conditions, senescence, seedling- root development, stoma function 

and density, the exact role of these proteins in stress response in plants is still under 

investigation. Recent studies have demostrated the association between the Gα subunit and the 

Brh1 locus that determines the culm-length and has significant agronomic aspect. In this thesis, 

the effect of the Gα subunit on the stress and development of root-shoot in plants has been 

investigated. For this purpose, primarily, the relationship between antioxidant mechanism, 

hydrogen peroxide (H2O2) production and stoma density of G protein α subunit were examined 

using VIGS (‘Virus- Induced Gene Silencing’) method. The physiological changes in barley 

plants with Gα signal inhibition have been compared with control.  Additionally, the expression 

profiles of HvGα and genes that play a role in plant development under salt stress and their 

relationship have been studied in barley plants with no inhibiton of signal transduction of Gα.  

Physiological analyzes included the investigation of the amount of H2O2, osmolyte 

accumulation and stoma density. After the leaf tissues of barley plants were infected with in 

vitro transcribed RNAs representing the BSMV ('Barley Stripe Mosaic Virus') genome, the 

amount of H2O2 showed a significant increase at 10th and 20th days compared to the control 

PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR ANALYSES OF PLANTS 

SILENCED FOR Gα PROTEIN IN BARLEY  
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(day 0). The number of stoma in leaf tissues decreased by 38% on the 10th day after infection 

and by 48% on the 20th day after infection. There was no significant change in expression of 

antioxidant related genes (HvCAT2, HvAPX, HvCu/ZnSOD) in plants with inhibited Gα 

signaling. 

In order to investigate the relationship between Gα and some of the genes involved in 

development (HvLOX1, HvSAG12, HvS40, HvSBT6, HvWRKY12, HvLHCB), 160 mM NaCl 

was applied to the barley plants. Tissue specific gene expression was examined based on the 

time course (0, 2, 24, 36, 48, 60 and 72 hours). In control plants, HvGα showed greater 

expression in the leaves compared to the root tissues. In stressed plants, HvGα expression in 

root and leaf tissues showed significant increase at 24 hours compared to the control. Moreover, 

expression of HvLOX1 in root tissues have increased at the second hour of stress application, 

and the expression of senescence-related genes (HvSAG12, HvS40, HvSBT6) increased at the 

24th hour. Under salt stress, the expression of HvGα gene was shown to have a positive 

correlation with HvLOX1 gene expression in root, and with senescence-related  (HvSAG12, 

HvS40, HvSBT6) gene expression in leaves. On the other hand, no relationship was found 

between HvGα expression and two specific genes, HvWRKY12 and HvLHCB, respectively.  

It has also been revealed that Gα signaling was affected by some molecules (homoserine lactone 

and abscisic acid) that were externally applied to barley plants. Homoserine lactone, a QS 

(‘Quorum sensing’) signaling molecule applied at different concentrations, increased the root 

length at a concentration of 200 μM. The expression of HvGα in these plants increased 

approximately three times compared to the control.  In a different study, the abscisic acid (ABA) 

application suppressed both root and shoot development and the HvGα mRNA levels exhibited 

differential expression profiles in both tissues. 

In this thesis, the VIGS method has been successfully applied and the effect of the Gα subunit 

on the number of stoma and H2O2 production has been shown. The increase in the amount of 

H2O2 in barley plants with inhibited Gα signaling suggests emergence of a stress like condition 

in these plants. This is the first study that shows the association between the barley Gα subunit 

and senescence genes. The main findings presented here support the previous studies showing 

the relationship between Gα signaling and senescence. The physiological and molecular 

findings presented here will guide future studies for more comprehensive investigation of the 

functions of heterotrimeric G-proteins. 

 

June 2018, 145 pages. 

Keywords: G-proteins, virus induced gene silencing, H2O2 production, stoma density, salt 

stress.      
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1. GİRİŞ 

Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri, birçok çevresel ve içsel sinyaller tarafından düzenlenir, 

çevresel sinyalleri algılayabilmek için karmaşık sinyal ağlarına sahiptirler (Tuteja ve Sopory, 

2008). Sinyaller, membran seviyesinde algılanırlar. Bitkilerde membrana bağlı reseptörlerden 

iki tanesi çok iyi bilinmektedir. Bunlar transmembran reseptör enzimleri (kinazlar) ve G-protein 

eşleşmiş reseptörlerdir (GPCR).  

Heterotrimerik G-protein-aracılı hücre sinyalizasyonu ökaryotlarda yüksek derecede korunmuş 

sinyal iletim mekanizmalarından biridir (Hamm, 1966). G-proteinleri (Guanin Nükleotit 

Bağlanma Proteinleri), sinyalleri reseptörlerden (G-protein-eşleşmiş reseptörler) aşağı yönde 

(“downstream”) enzimlere (efektörlere) sinyal kaskadları halinde taşır (Temple ve Jones, 

2007). Heterotrimerik G-proteinleri, Gα, Gβ ve Gγ olmak üzere üç alt birimden oluşmaktadır 

(Jones ve Assmann, 2004; Ma, 2001). Bitkilerde, hayvanlara göre daha az sayıda G-proteini 

bulunmaktadır. Aktive olan GPCR’ler hücre içi efektörleri aktive eder (Tuteja ve Sopory, 

2008). İnaktif trimer plazma membranına bağlıdır (Jones ve Assmann, 2004; Ma, 2001). Aktive 

olduğu zaman GDP, GTP ile yer değiştirir ve Gβ-Gγ dimeri, Gα ayrılır. Hem Gβ-Gγ dimeri 

hem de Gα protein, hücre içi sinyal yanıtlarının başlaması için aşağı yönde efektör moleküllerle 

ilişkilidir. Sinyal iletimini takiben Gβ-Gγ dimerinin yeniden heterotrimerik kompleksi 

oluşturması nedeniyle Gα’nın GTPaz aktivitesi, aktif durumu sona erdirir (Jones ve Assmann, 

2004). 

G-proteinleri bitkilerde gelişimi, hormonal yanıtları, stoma hareketlerini, hücre duvarı 

kompozisyonunu, şeker algılamasını, çeşitli biyotik ve abiyotik strese karşı yanıtları düzenlerler 

(Wang ve diğ., 2001; Ullah ve diğ., 2002; Coursol ve diğ., 2003; Llorente ve diğ., 2005; Trusov 

ve diğ., 2006;Zhang ve diğ., 2008; Oki ve diğ., 2009; Delgado-Cerezo ve diğ., 2012). Çoğu 

Arabidopsis, mısır ve pirinçte yapılan çalışmalarla fizyolojik olarak rolleri belirlense de ilişkili 

olduğu yolaklardaki rolleri tam olarak anlaşılamamıştır. Moleküler çalışmalardan elde edilen 

bilgiler de sınırlıdır. Özellikle yem ve besin olarak tüketilen tahıllar içerisinde önemli bir yere 

sahip olan ve tane üretimi açısından dünyada 4. sırada yer alan arpada yapılan moleküler 

çalışmalar gün geçtikçe artmakta olup G-proteinlerinin ilişkili olduğu yolaklardaki rolleri halen 

bilinmemektedir.  
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Gelecekte gıda yetiştiriciliğindeki talepleri karşılamak için dokuz milyardan fazla kişiye 

ulaşması beklenen bir dünya nüfusunu beslemek için tarımsal üretimin 2050 yılına kadar en az 

yüzde 60 oranında bir artış olması gerekmektedir (Godfray ve diğ., 2010; Tilman ve diğ., 2011; 

Ray ve diğ., 2013). Genlerin işlevlerinin genetik ve moleküler temellerini anlamak, yeni 

özelliklere sahip bitkiler üretmek için giderek önem kazanmaktadır. Ayrıca gıda 

yetiştiriciliğindeki gelecekteki talepleri karşılamak için bitki verimliliğinin geliştirilmesinde, 

değişen iklim koşullarında çevresel etkilere adaptasyon/yanıtta önemli rol oynayan genleri 

tanımlamak için gereklidir. Gen işlevi çoğunlukla transgenik bitkilerde aşırı anlatım ya da 

susturma yoluyla karakterize edilir. Bu yaklaşım, özellikle tahıllarda çok uzun, detaylı ve 

maliyetli bir işlemdir. Bir diğer yöntem olan VAGS (Virüs Aracılı Gen Susturma) ise, biyolistik 

gen tabancası ya da agroinfiltrasyonu ile karşılaştırıldığında basit bir yöntemdir. Yöntem kalıcı 

transformasyon gerektirmez. Sonuçlar sadece 3-10 günlük bir periyot sürecinde 

gözlemlenebilir. Kullanımı kolaydır. Aynı zamanda hedefe özgü olması ve türlerin çoğunda bir 

ya da daha fazla genin hızlıca susturulmasında başarılı bir şekilde kullanılır (Burch-Smith ve 

diğ., 2006).    

Bu çalışmanın amacı, arpada sap uzunluğunun belirlenmesinden sorumlu olan Gα alt biriminin, 

bitkilerde stres ve kök-sürgün gelişimine olan etkisini araştırmaktır. Öncelikle Gα sinyal 

iletiminin H2O2 üretimi, antioksidan mekanizma, stoma sayısı ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bu 

nedenle arpada G protein α alt birimi VAGS/BSMV aracılığıyla susturularak amaca yönelik 

olarak fizyolojik ve moleküler analizler yapılmıştır. BSMV, Hordeivirüs ailesinden olup α, β 

ve γ olmak üzere üç parçalı genoma sahip pozitif iplikli bir RNA virüsüdür. Gα alt birimine ait 

317 bç’lik dizi VAGS uygulamalarında kullanılmak üzere daha önceki bir çalışmada (Karlık, 

2012) BSMV γ genomuna klonlanmıştır. Daha sonra BSMV genomunu temsil eden in vitro 

transkribe edilen RNA’lar arpa bitkilerine bulaştırılmıştır. Fizyolojik analizlerde H2O2 tayini, 

ozmolit birikimi, stoma yoğunluğu çalışılmış ve Gα alt biriminin rolü incelenmiştir. Moleküler 

analizlerde, Gα alt birimi susturulmuş bitkilerden alınan yaprak örneklerinde antioksidan 

enzimlerin (HvCAT2, HvAPX, HvCu/ZnSOD) anlatım analizi ters transkriptaz PCR yöntemi ile 

belirlenmiştir. Ek olarak Gα sinyal iletimi engellenmemiş arpa bitkilerine tuz stresi uygulanmış 

ve gelişimsel süreçte rol oynayan genlerden HvLOX1, HvWRKY12, HvLHCB, HvS40, 

HvSAG12, HvSBT6’nın anlatım seviyelerine bakılarak Gα alt birimi ile ilişkilendirilmiştir. 

Ayrıca Gα’nın kök ve sürgün uzaması ile ilişkisini anlayabilmek için Gα sinyal iletimi 

engellenmemiş arpa bitki tohumlarına çeşitli konsantrasyonlarda homoserin lakton (bitkilerde 
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büyümeyi teşvik eden) ve absisik asit içeren (bitkilerde büyümeyi baskılayan) MS besi 

ortamında yetiştirilmiştir. Kök ve sürgün uzunlukları ölçümü yapılan örneklerde Gα alt 

biriminin anlatımı incelenmiştir. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. ÖKARYOTİK CANLILARDA G-PROTEİNLERİNİN YAPISI VE İŞLEVLERİ 

Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri, birçok çevresel ve içsel sinyaller tarafından düzenlenir. 

Bitkiler, birbiri ile ilişki halinde olan çevresel sinyalleri algılayabilmek için karmaşık sinyal 

ağlarına sahiptir (Tuteja ve Sopory, 2008). Çevresel sinyaller, ışık, sıcaklık, rüzgar, nem, CO2, 

toprak, su, besin maddeleri, yer çekimi vb. etmenlerden oluşur. Diğer taraftan içsel sinyaller 

metabolitler, büyüme ve gelişme düzenleyicilerinden oluşmaktadır (Mahajan ve Tuteja, 2005). 

Işık, hormonlar ve patojenler gibi uyarıcılar, 10-30 sn kadar bu uyarıcılara maruz kalan bitki 

hücrelerinde iyon kanallarından Ca+2 ve anyonların değişimi temeline dayanan membran 

depolarizasyonunda etkili olabilirler (Dangl ve diğ., 1995). 

Sinyal iletimi, çok sayıda reseptör (kinaz ve hormon reseptörleri, G-protein eşleşmiş 

reseptörler, fitokrom içeren reseptörler) tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak bu 

reseptörlerin çok azı bitki sistemlerinde tanımlanmıştır (Tuteja ve Sopory, 2008). Bitkilerin 

sabit olması nedeniyle, çevresel değişikliklere tepkilerini oldukça yetkin sistemleri ile verirler. 

Sinyaller, membran seviyesinde algılanırlar. Ayrıca sinyallerin iletimi ve üretimi, 

transmembran proteinleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Bitkilerde membrana bağlı 

reseptörlerden iki tanesi çok iyi bilinmektedir. Bunlar transmembran reseptör enzimleri 

(kinazlar) ve G-protein eşleşmiş reseptörlerdir (GPCR). Bu reseptörler, Arabidopsis’te iyon 

kanalları, absisik asit sinyal iletimi ve hücre proliferasyonunun modülasyonunda önemli rol 

oynamaktadır (Wang ve diğ., 2001; Ullah ve diğ., 2001). G-proteinleri, hayvan sistemlerinde 

epinefrin bağımlı cAMP’nin üretimine aracılık eden GTP bağlı proteinler olarak tanımlanmıştır 

(Gilman, 1987,1995; Rodbell, 1995). Daha sonra bu proteinler izole edilmiş ve ilişkili genler 

klonlanmıştır. Hayvan hücrelerinde, hormonlar, nörotransmitterler, kemokinler, lipit aracıları, 

ışık, tat ve koku gibi hücre dışı sinyallerin hücre içi sinyal iletimi komplekslerine geçişi 

heterotrimerik G-proteinleri tarafından gerçekleştirilmektedir (Gilman, 1987; Wettschureck ve 

Offermanns, 2005). 

G proteinleri (Guanin Nükleotit Bağlanma Proteinleri) yüksek organizmalarda korunmuş ve 

hücre sinyal iletiminde önemli rol oynayan moleküllerdir. G-proteinlerinin monomerik ve 

heterotrimerik olmak üzere iki tipi tanımlanmıştır (Hamm, 1966). Heterotrimetrik G-
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proteinleri, sinyal iletiminde önemli role sahiptir. Aktive olan GPCR’ler hücre içi efektörleri 

aktive eder (Tuteja ve Sopory, 2008).  

Heterotrimerik G-proteinleri, Gα, Gβ ve Gγ olmak üzere üç alt birimden oluşmaktadır (Jones 

ve Assmann, 2004; Ma, 2001). Hayvanlarla karşılaştırıldığında, bitkilerde daha az sayıda G-

proteini bulunmaktadır. Hayvanlarda Gα’nın beş farklı sınıfı tanımlanmıştır (Gαi, Gαq, Gαs, 

Gα12 ve Gαv) ve süngerler gibi evrimsel olarak ilkel organizmalarda da ortologları mevcuttur 

(Oka ve diğ., 2009).  İnsanda 16 gen tarafından kodlanan 23 işlevsel izoformu bulunan Gα, 5β, 

12γ alt birimleri rapor edilmiştir (McCudden ve diğ., 2005; Jones ve Assmann, 2004).  

Model bitki Arabidopsis’in genomu ise bir adet G protein α alt birimi (GPA1) (Ma ve diğ., 

1990), 3 adet ekstra büyük G proteini olarak sınıflandırılan Gα-benzeri protein (XLG1, XLG2 

ve XLG3) (Lee ve Assmann, 1999; Ding ve diğ., 2008; Chakravorty ve diğ., 2015), bir adet β 

alt birimi (GGB1) (Weiss ve diğ., 1994), iki adet tipik γ alt birimi (AGG1 ve AGG2) ve tipik γ 

alt birimlerinden yapısal olarak farklı olan (AGG3) bir adet Gγ alt birim kodlar (Mason ve 

Botella, 2000, 2001; Chakravorty ve diğ., 2011). Ekstra büyük G proteinleri, yapısal olarak iki 

farklı bölgeden oluşur. N-terminal ucu, nüklear lokalizasyon sinyali (NLS) içeren yaklaşık 400 

amino asitlik bir bölge olup, C-terminal ucu, GTPaz domeni ve korunmuş helikal yapı 

barındıran normal Gα’ya benzeyen bir bölgedir (Şekil 2.1) (Ding ve diğ., 2008). Enzimatik 

aktiviteleri çok yavaş olmakla birlikte kofaktör olarak Ca+2’ye gereksinim duyarken, normal 

Gα Mg+2 kullanır. Ancak her üç XLG proteini, GTP bağlama ve hidrolizinde görevlidir (Heo 

ve diğ., 2012). Pirinçte, G protein alt birimlerini kodlayan benzer sayıda gen olduğu 

bildirilmiştir (Ma ve diğ., 1990; Abe ve diğ., 2012). Soya fasulyesinde ise 4 adet Gα, 4 adet Gβ 

ve 10 adet Gγ alt birimlerini kodlayan gen olduğu tanımlanmıştır (Kim ve diğ., 1995; Bisht ve 

diğ., 2011; Choudhury ve diğ., 2011; Pandey, 2011). Dizilenmiş arpa genomunda ise bir adet 

G-protein α alt birimi, bir adet Gβ ve 4 adet Gγ alt birimi bulunmaktadır. Yakın zamanda arpa 

bitkilerinde cüceliğe neden olan mutantlarda yapılan çalışmalarda Gα alt biriminin HvBRH1 

lokusu tarafından kodlandığı bulunmuştur (Ito ve diğ., 2017). Brh1 mutantı arpa bitkilerinde 

sap boyunda kısalma meydana gelmiş ve bitkilerin maltlık verimi etkilenmemiştir. Ayrıca 

bitkilerde meydana gelen kısa gövde fenotipi Gα alt biriminin yatmaya karşı toleranstan 

sorumlu olabileceğini göstermektedir (Braumann ve diğ., 2018). 
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G protein sinyal iletimi ile ilişkili proteinlerin yapısal özellikleri incelendiğinde Gα, 35-46 kDa 

büyüklüğündedir. Membranla ilişkisinin artışına göre post-translasyonel olarak 

mirisleştirme/palmitleştirme (“myristoylation/palmitoylation”) vasıtasıyla modifiye edilir. 

İnaktive olduğu zaman GDP bağlıdır. Gα’nın yapısal özellikleri çok çeşitlidir. Bitkilerde, 

Gα’nın üç korunmuş domeni vardır. p-loop; NTP bağlanmasından, DxxGQ motifi; GTP 

hidrolizinden, NKxD motifi guanin tanınmasından sorumludur (Temple ve Jones, 2007). 

Proteinin C-terminal ucu 7 transmembran reseptörü ile ilişkilidir. N-terminal uç palmitleştirme 

ve mirisleştirme bölgelerine sahip Gβ-Gγ dimeri ile ilişki halinde iken diğer efektörlerin 

katıldığı reaksiyonlarda rolü vardır (Temple ve Jones, 2007). Gβ alt birimi, WD40 protein 

ailesine aittir ve 35-36 kDa moleküler ağırlığa sahiptir. Tek bir WD40 proteini, yaklaşık 40 

bakiye uzunluğunda tirozin-aspartik asit çiftlerinin 4’ten 16’ya kadar kopyasına sahiptir. 

Bunlar, protein-protein etkileşiminde bir işleve sahiptir. Gγ alt birimi, 6-10 kDa 

büyüklüğündedir. C-terminalde bulunan CAAX motifinde izoprenlenmiş bakiyelerle yapısal 

olarak çok çeşitlidir ve Gβ-Gγ dimerini bir arada tutan lipit zincirine sahiptir. N terminalde ise 

α sarmal domen Gβ alt birimi ile etkileşim halindedir (Temple ve Jones, 2007). 

İnaktif trimer plazma membranına bağlıdır (Jones ve Assmann, 2004; Ma, 2001). Aktive olduğu 

zaman GDP, GTP ile yer değiştirir. Gβ-Gγ dimeri ve Gα ayrılır. Hem Gβ-Gγ dimeri hem de Gα 

protein, hücre içi sinyal yanıtlarının başlaması için aşağı yönde (“downstream”) efektör 

moleküllerle ilişki halindedir. Sinyal iletimini takiben Gβ-Gγ dimerinin yeniden heterotrimerik 

kompleksi oluşturması nedeniyle Gα’nın GTPaz aktivitesi, aktif durumu sona erdirir (Jones ve 

Assmann, 2004) (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1: Bitkilerde G protein sinyal mekanizması. (1) Heterotrimerik G protein inaktif durumda GDP 

bağlıdır. (2) Ligand bağlanması, GDP’nin GTP’ye değişimini başlatır ve GPCR’nin 

konformasyonel değişimini tetikler. (3) GTP-bağlı Gα ve Gβγ dimeri, aşağı yönde 

(“downstream”) sinyal iletimi olaylarını aktive edebilme yeteneğine sahiptir. 

 

Arabidopsis’te (AtGPA1) ilk defa Gα alt birimi başarı ile klonlanmıştır (Ma ve diğ., 1990). 

Sınırlı sayıda alt birime sahip olmasına rağmen Arabidopsis’te işlev kaybı mutasyonları ve 

transgenik hatlar elde edilerek yapılan çalışmalarda, G proteinlerinin işlevi olduğu düşünülen 

birçok fizyolojik ve gelişimsel süreç gösterilmiştir. Bunlar stoma işlevleri ve yoğunluğu (Wang 

ve diğ., 2001; Coursol ve diğ., 2003; Chen ve diğ., 2004; Zhang ve diğ., 2008), mantara karşı 

savunma (Llorente ve diğ., 2005; Trusov ve diğ., 2006; Trusov ve diğ., 2009), oksidatif stres 

(Joo ve diğ., 2005; Booker ve diğ., 2004), tohum çimlenmesi (Ullah ve diğ., 2002; Pandey ve 

diğ., 2006), şeker algılama (Ullah ve diğ., 2002; Chen ve diğ., 2003), fide ve kök gelişimi 

(Okamoto ve diğ., 2001; Ullah ve diğ., 2001; Chen ve diğ., 2006), yaprak şekli, hipokotil 

uzunluğu (Ullah ve diğ., 2001), çiçek şekli (Lease ve diğ., 2001), yan kök oluşumu (Ullah ve 

diğ., 2003), kök apikal meristem büyümesi (Chen ve diğ, 2006), çimlenme, fitohormon yanıtı 

(absisik asit (ABA), oksin, brassinostreoitler, giberellinler) (Ullah ve diğ., 2002; Oki ve diğ., 

2009), hücre duvarı kompozisyonu (Delgado-Cerezo ve diğ., 2012), ışık uyaranına karşı yanıttır 

(Warpeha ve diğ., 2006; Botto ve diğ., 2009). Ayrıca G proteinleri, çimlenme sonrası gelişimde 

ABA düzenlenmesi ile de ilişkilidir (Pandey ve diğ., 2006). Hem GPA1 hem de AGB1, 

ABA'nın aracılık ettiği stomatal açıklıkların düzenlemesinde olumlu rol oynar. gpa ve agb1 

mutantları stoma açılmasına karşı ABA'nın inhibisyonuna duyarlıdır, ancak stoma kapanması 

ABA teşvikine karşı yabani tip yanıtlar gösterir (Wang ve diğ., 2001; Fan ve diğ., 2008). G-
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proteinlerinin, önemli zirai süreçler üzerine etkisi olduğu bulunmuştur. Bunlar arasında 

kontrollü su kaybında stoma açıklığının ABA-aracılı düzenlenmesi (Wang ve diğ., 2001), 

salisilik asit, jasmonik asit, etilen ve ABA-aracılı yolaklardan bağımsız bir mekanizma 

vasıtasıyla bazı nekrotrofik patojenlere karşı direnç yer alır (Trusov ve diğ., 2006, 2009). 

Mutant analizleri, gard hücreleri transkriptom ve metabolomunun ABA düzenlenmesinde 

GPA1’in rolü olduğunu gösterir (Pandey ve diğ., 2010; Jin ve diğ., 2013). Bitkilerde çok az 

sayıda G protein-aracılı moleküler yolak aydınlatılabilmiştir. 

Arabidopsis (Weiss ve diğ., 1994; Mason ve Botella, 2000, 2001) ve pirinçte (Kato ve diğ., 

2004; Ishikawa ve diğ., 1996) Gβ ve Gγ genleri klonlanmıştır. Arabidopsis’te çiçek ve meyve 

oluşumunda, yaprak gelişiminin düzenlenmesinde Gβ’nın genel fizyolojik işlevinin olduğu 

düşünülmektedir (Lease ve diğ., 2001). Ayrıca G protein β alt birimi, reseptör benzeri kinaz 

FERONIA ile fiziksel olarak etkileşime girer, AGB1, ekstra büyük Gα proteinleri ve Gγ 

proteinleri, stomatal hareketin düzenlemesine katılır (Yu ve diğ., 2018). 

 G Protein Alfa Alt Biriminin Reaktif Oksijen Türleri (ROS) ile İlişkisi ve 

Antioksidan Sistem 

Tüm aerobik solunum yapan organizmalar sıklıkla ROS birikimine neden olan içsel ve çevresel 

koşullara maruz kalır. Hidrojen peroksit (H2O2), süperoksit ve singlet oksijen, yüksek derecede 

reaktif moleküllerdir ve bu yüzden yüksek konsantrasyonlarda zararlıdır. Bu moleküller 

proteinlere, lipitlere, DNA ve diğer hücresel bileşenlere rastgele hücum ederek belirli hasarlara 

neden olurlar. Bu nedenlerden dolayı aerobik organizmalar, enzimatik olmayan 

antioksidanların (askorbat (AsA), glutatyon (GSH), karotenoidler, tokoferoller ve fenolikler 

gibi) geniş bir serisi ile birlikte süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), askorbat peroksidaz 

(APX), glutatyon peroksidaz (GPX), glutatyon S transferaz (GST), guaiakol peroksidaz (GP), 

peroksiredoksin (PRX), monodehidroaskorbat redüktaz (MDHAR) gibi enzimleri de içeren 

ROS uzaklaştırıcı mekanizmalar geliştirmişler ya da adapte olmuşlardır (Halliwell, 2006; Gill 

ve Tuteja, 2010; Islam ve diğ., 2015). 

Heterotrimerik G proteinleri bitki hücrelerinde H2O2 üretiminin anahtar düzenleyicileridir. 

Arabidopsis yapraklarında, etilenin tetiklediği H2O2 sentezi ve stoma kapanması Gα’nın 

aktivasyonuna bağlıdır (Ge ve diğ., 2015). G proteinleri, pirinçte hastalık direncinde H2O2 

üretimine aracılık eder (Suharsono ve diğ., 2002). Gα mutantları, ozon (O3) ile indüklenen ROS 
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üretiminde hatalıdır (Joo ve diğ., 2005). Gard hücrelerinde, G proteinleri H2O2 üretiminde 

anahtar düzenleyicidir ve ABA aracılı stoma hareketlerinde rol oynar (Zhang ve diğ., 2011). 

Yine gard hücrelerinde ABA ile indüklenen ROS sentezinde de aracıdır (Zhang ve diğ., 2009). 

GPA1 mutantları, etilen ile indüklenen H2O2 üretimi ve stomatal kapanma kusuru gösterirken, 

yabani tip aşırı anlatım yapan Gα ve sürekli anlatım yapan Gα hatlarında, etilene tepki olarak 

daha hızlı stomatal kapanma ve H2O2 üretimi gözlenir (Ge ve diğ., 2015). ROS üretimi ile ilgili 

çalışmalar daha çok Arabidopsis ve pirinçte yapılmış olup Gα sinyal iletimi engellenmiş arpa 

bitkilerinde H2O2 üretimi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

H2O2 gibi yüksek derecede reaktif türlerin hücreden süpürülmesinde katalaz, süperoksit 

dismutaz ve askorbat peroksidaz önemli enzimlerdendir. Antioksidan enzimler arasında SOD, 

ROS'un neden olduğu hasara karşı ilk savunma hattını sağlar. Bitki hücrelerinde süperoksitin, 

hidrojen peroksite dönüşümünü katalizleyen tepkimelerin düzenlenmesinden sorumludur 

(Lightfoot ve diğ., 2017). Bu enzim bitki stres toleransında ve kuraklık, soğuk, ısı hasarı, yüksek 

tuzluluk, besin eksikliği ve patojen saldırısı gibi çeşitli çevresel koşullar nedeniyle indüklenen 

ROS'un detoksifikasyonunda önemli rol oynar (Abreu ve Cabelli, 2010; Alscher ve diğ., 2002). 

Enzim tarafından kullanılan metal ko-faktöre dayanarak, farklı SOD izozimleri üç tipe 

ayrılabilir: Bakır/Çinko SOD (Cu/Zn-SOD), Mangan SOD (Mn-SOD) ve Demir SOD (Fe-

SOD) (Gill ve Tuteja, 2010). SOD’un tüm formları, nüklear genom tarafından kodlanır ve her 

SOD izozimi farklı hücresel kompartmanlarda spesifik dağılım gösterir (Kaminaka ve diğ., 

1999). Bitkilerde, Cu/Zn-SOD apoplast, peroksizom, sitosol ve kloroplastlarda bol miktarda 

bulunurken (Alscher ve diğ., 2002) Mn-SOD daha çok peroksizom ve mitokondrilerde bulunur 

(Gill and Tuteja, 2010). Fe-SOD ise genellikle kloroplastlarda bulunur ancak bazı monokotil 

bitkilerde Fe-SOD aktivitesi yoktur (Salin, 1981). 

Katalaz, tüm canlı organizmalarda bulunur (Frugoli ve diğ., 1996). İlk defa 1901 yılında 

karakterize edilmiş (Loew, 1901), kristalize edilen ve saflaştırılan en eski enzimlerden biridir 

(Sumner ve Dounce, 1937). Katalaz enziminin görevi, H2O2’in su ve oksijene 

dönüştürülmesidir (Willekens ve diğ., 1997). Enzim kinetik özelliği ve dizi homolojisi baz 

alındığında katalaz proteinleri geniş olarak üç ana alt sınıfa ayrılabilir: tipik katalaz, katalaz-

peroksidaz ve manganez katalaz (Zamocky ve Koller, 1999). Katalaz genleri farklı bitkilerde 

yaygın olarak çalışılmıştır  (Mhamdi ve diğ., 2010). Işık bağımlı foto-solunum oksidasyonunda 
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ve yağ asidi β-oksidasyonunun düzenlenmesinde yer alır (Acevedo ve Scandalios, 1990). 

Katalaz, çevresel uyaranlarda H2O2 hücresel homeostazı korur (Nicholls ve diğ., 2000).  

Antioksidan enzimlerden APX, H2O2’in suya dönüşümünü katalizler ve elektron donörü gibi iş 

görür (Pandey ve diğ., 2017). Bitkiler aleminde geniş bir spektrumda bulunur. Büyüme ve 

gelişmenin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Yüksek bitkilerde APX’in çoklu gen aileleri 

vardır. Model bitki Arabidopsis’te 9 tane APX (AtAPX1-AtAPX6, sAPX, tAPX, lAPX) geni 

bulunur. Oryza sativa‘da 8 izozimi (OsAPX1-OsAPX8) vardır. OsAPX1 ve OsAPX2 sitosolde, 

OsAPX3 ve OsAPX4 peroksizomda, OsAPX5, OsAPX6 ve OsAPX7 stromada, OsAPX8 tilakoid 

membranda bulunur. OsAPX8 hariç hepsi tuz stresine yanıtta görev alır. Ayrıca patojen saldırısı 

ve oksidatif stres yanıtında da etkindir (Mittler ve Zilinskas, 1991; Wang ve diğ., 2005; Teixeira 

ve diğ., 2004; Yoshimura ve diğ., 2000; Hong ve diğ., 2007; Zhu ve diğ., 2013).  

 G Protein Alfa Alt Biriminin Stoma Oluşumu ile İlişkisi 

Stoma, bitkiler ve atmosfer arasındaki su-buhar ve gaz alışverişinin kontrolünü yapan, bir çift 

gard hücresi ile çevrelenen küçük bir deliktir. Bu yüzden fotosentez ve su kullanım 

yeterliliğinde kritik bir role sahiptir (Hetherington ve Woodward, 2003).  

Arabidopsis’te stoma gelişimi, bir seri epidermal hücre bölünmesi olarak karakterize edilir 

(Nadeau ve Sack, 2003). Öncelikle farklılaşmamış epidermal hücreler -meristemoid ana 

hücreleri- asimetrik olarak bölünerek biri küçük (meristemoid), diğeri daha büyük kardeş 

hücreler oluşturur. Bu asimetrik bölünme, stomanın oluşumunda başlangıç bölünmesi olarak 

adlandırılır. Sonra meristemoidler, hem toplam epidermal hücre sayısını arttırmak için hem de 

gard ana hücrelerine dönüşmek için birkaç kez asimetrik bölünmeler geçirir. Bunlara çoğalma 

bölünmeleri denir. Diğer taraftan daha büyük kardeş hücre, satellit meristemoidleri meydana 

getirmek için zemin ‘pavement’ hücresini oluşturur ya da stomanın diğer stomalarla direkt 

temas kurmasını engelleyen -araya mesafe koyma (‘spacing divisions’)- bölünmeler geçirir. 

Sonunda gard ana hücreleri, bir çift gard hücresi oluşturmak için simetrik olarak bölünür. Buna 

bağlı olarak stoma sayısı, meristemoidlerin ve kardeş hücrelerin yukarıda anlatılan üç çeşit 

asimetrik hücre bölünmeleri sıklığına bağlıdır (Bergmann ve Sack, 2007). 

Stoma sayısı ile Gα sinyal iletimi arasındaki ilişki ilk kez mutant Arabidopsis bitkilerinde 

gösterilmiştir (Zhang ve diğ., 2008). Gα sinyal iletiminin engellenmesi, stoma sayısını % 20-
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30 oranında azaltmıştır (Zhang ve diğ., 2008; Nilson ve Assmann, 2010; Chakraborty ve diğ., 

2015). Literatürde bu çalışmayı destekleyen başka çalışmalar bulunmamaktadır. 

 G Protein Alfa Alt Biriminin Tuz Stresi ile İlişkisi 

Doğada en çok bulunan tuz olan sodyum klorür (NaCl), iyon toksisitesi ve yüksek ozmolaliteyle 

bitkilere zarar vererek tarım verimliliğinde düşüşe neden olur. Ozmotik faz, hücre 

proliferasyonunu azaltarak ve hücre uzamasını geciktirerek genç olgunlaşmamış yaprakların 

büyümesini hızla engellerken, iyonik faz kademeli olarak olgun yaprakların hücresel 

senesensini uyarır (Munns ve Tester, 2008; Taleisnik ve diğ., 2009; Geng ve diğ., 2013; Roy 

ve diğ., 2014). İyonik toksisite, esas olarak klorür iyonundan ziyade sodyum iyonundan 

kaynaklanır çünkü sodyum toksisitesi klorürden daha düşük bir eşiğe sahiptir. 

Bitkiler yüksek tuzluluğa karşı üç mekanizma ile karşı koyarlar. Bunlar ozmotik strese tolerans, 

sodyumun köklerden uzaklaştırılması veya yapraklardan salınması, sürgünlerde biriken 

sodyuma toleranstır (Munns ve Tester, 2008). Sodyumun uzaklaştırılması, plazma membranı 

üzerindeki sodyum hidrojen anti-taşıyıcıları tarafından gerçekleştirilir (Ji ve diğ., 2013). 

Bununla birlikte sürgünlerde ozmotik ve toksik tolerans sağlayan moleküler mekanizmalar, 

özellikle tuzluluk ile gelişme arasındaki sinyal mediatörleri, tam olarak anlaşılamamıştır (Roy 

ve diğ., 2014). Sürgünlerdeki sodyum birikimi, Gα sinyal iletimi yoluyla hücresel senesensi 

indükler ve yüksek tuzluluk ile ozmotik stres, Gα sinyal iletimini etkisiz hale getirerek hücre 

proliferasyonunu inhibe eder. Gα’nın işlev kaybı mutasyonları, sürgünlere sodyum alımı 

değişmeksizin sodyum toksisitesinden kaynaklanan yaprak senesensini zayıflatır. Gα 

mutantları, tuz stresinin ozmotik bileşeninin neden olduğu büyüme baskılanmasını azaltır. 

NaCl, yabani tip ve Gα mutantı bitkilerde benzer şekilde hücresel uzamayı inhibe eder, yabani 

tipte hücre bölünmesini azaltır ancak hücre bölünmesi, Gα mutant bitkilerde stres olmayan 

koşullar altında da baskılanır. Gα, NaCl'ye karşı bitki yanıtlarının iki farklı aşamasında işlev 

görür (Urano ve diğ., 2014). Ozmotik basınç ve sodyum toksisistesinin neden olduğu hücresel 

senesens ile hücre döngüsü düzenler (Urano ve diğ., 2014). 

Senesens, tüm bitkinin, organların, dokuların ve hücrelerin ölümü ile sonuçlanan gelişim 

evrelerinin son fazıdır (Buchanan-Wollaston ve diğ., 2005; Guo ve Gan, 2012). Bu karmaşık 

süreç, kükürt, fosfor, potasyum ve özellikle indirgenmiş kloroplast proteinlerinden aktif olarak 

büyüyen dokulara yönelen azotun yeniden hareketi ve kloroplastların parçalanması olarak 



12 

 

 

 

tanımlanır (Hörtensteiner ve Feller, 2002; Masclaux-Daubresse ve diğ., 2008; Gregersen ve 

diğ., 2013; Gully ve diğ., 2015). Yaprak senesensi hormonal olarak, hastalık, patojen saldırıları 

gibi biyotik ve kuraklık, azot yetersizliği, az ışık, sıcaklık gibi abiyotik stres koşulları yoluyla 

tetiklense de optimum büyüme koşulları altında normal organ gelişiminin bir parçasıdır, genetik 

olarak meydana gelir (Buchanan-Wollaston ve diğ, 2005; Guo ve Gan, 2012; He ve Gan, 2002; 

Christiansen ve Gregersen, 2014; Penfold ve Buchanan-Wollaston, 2014). Senesens 

tetiklendiği zaman yapraklarda hücresel içeriğin parçalara ayrılması, taşınması, çökelmesi gibi 

bir seri olaylar zinciri gelişir. Bu süreç kontrol altındadır ve maddelerin diğer kısımlara 

aktarılması tamamlanıncaya kadar genellikle yapraklar canlı kalır. Senesenste sıkça gözlenen 

klorofil kaybı yaprakların sararması ile sonuçlanır. Genellikle yaprak dokusu eşit olarak 

yaşlanmaz, uç kısımlarında ve kenarlarında ilk işaretler görülür, damar dokuları çevresindeki 

alanlar yaşlanır. Daha sonra ise tüm yaprak dokusu senesense girer. Senesensin temel amacı, 

yapraklar ölmeden önce damar sistemi yoluyla çözünür bileşenleri bitkinin diğer kısımlarına 

taşımaktır. Bu yüzden damar etrafındaki hücrelerin, taşınma tamamlanıncaya kadar canlı 

kalması sağlanır (McCabe, 2017). Çoğu senesens ilişkili gen (SAG), doğal senesenste anlatım 

yapmakla kalmaz aynı zamanda stres durumları ve hormonlar da dahil olmak üzere, erken 

senesense neden olan çeşitli durumlara yanıt verir (Parthier, 1990; Weaver ve diğ., 1998). 

Örneğin jasmonik asit (JA) ve etilen bitki savunma ve yaralanmasında rol oynar (Titarenko ve 

diğ., 1997; Pieterse ve van Loon, 1999; Ryan, 2000). Patojen enfeksiyonu sırasında esas sinyal 

bileşeni olarak bilinen salisilik asitin (SA), senesens esnasında da rol oynadığı gösterilmiştir 

(Morris ve diğ., 2000). Bu durumda, yaprak senesensi ve patojen enfeksiyonu sırasında gen 

anlatımında önemli bir örtüşme söz konusudur (Quirino ve diğ., 2000). Farklı patogenezle 

ilişkili gen sınıflarının bazı üyelerinin, senesens esnasında transkript seviyeleri artmıştır 

(Hanfrey ve diğ., 1996; Quirino ve diğ., 1999; 2000).  

Transkriptom çalışmalarında yaprak senesensinde anlatımı artan/azalan birkaç gen sınıfının 

varlığı ortaya konmuştur (Buchanan-Wollaston ve diğ., 2005; Breeze ve diğ., 2011; Guo ve 

Gan, 2012). Çoğu genin örneğin fotosentez yolağının bileşenlerini oluşturan genlerin anlatımı 

senesens sırasında azalırken, kaynakların bozunması ve geri dönüşümünde görevli genlerin 

anlatımı artar. Senesense özgü anlatımı artan genler arasında çoğunlukla gen transkripsiyon 

faktörlerini şifreleyen birçok düzenleyici gen vardır ve bunlar gen anlatımının senesense-özgü 

olarak yeniden programlanmasına yön verirler (Lim ve diğ., 2007; Balazadeh ve diğ., 2008; Ay 

ve diğ., 2014). Bu transkripsiyon faktörleri farklı sınıflara, özellikle de WRKY, NAC, C2H2 
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çinko parmak, MYB ve AP2-EREBP ailelerine aittir (Guo ve diğ., 2004; Buchanan-Wollaston 

ve diğ., 2005; Breeze ve diğ., 2011; Balazadeh ve diğ., 2008; Ay ve diğ., 2014; Christiansen ve 

Gregersen, 2014).  

Çalışmada Gα sinyal iletiminin tuz stresi altında senesens ile ilişkisini anlayabilmek için bitki 

gelişiminde rol oynayan bazı genler incelenmiştir. Bu genler liposigenaz izoenzim 1 (HvLOX1), 

WRKY transkripsiyon faktörü (HvWRKY12), “light harvesting chlorophyll a/b binding” protein 

(HvLHCB), senesens ilişkili HvSAG12, HvS40 ve HvSBT6’dır.  

Lipoksigenaz İzoenzim 1 (LOX1)  

Lipoksigenazlar, çoklu doymamış yağ asitlerinin oksijenlenmesini katalize eden, hidroperoksi 

türevleri üretmek için neredeyse tüm ökaryotlarda bulunan enzimlerdir (Hildebrand ve diğ., 

1988; Siedow, 1991). Lipoksigenazlar, senesens, vejetatif bitki büyümesi ve gelişimi, tohum 

çimlenmesi sırasında lipid kaynaklarının mobilizasyonu, biyotik ve abiyotik streste savunma 

yanıtının indüksüyonu gibi olaylarda rol oynar (Siedow, 1991; He ve diğ., 2002). Ayrıca 

bitkisel depolama proteinleri olarak görevleri de vardır (Tranberger ve diğ., 1991). LOX gen 

anlatımı, jasmonik asit, ABA, yaralanma, su yetersizliği, patojen saldırısı, senesens gibi farklı 

efektörler tarafından düzenlenir (Creelman ve Mullet, 1997; Melan ve diğ., 1993; Porta ve diğ., 

1999; He ve diğ., 2002).  

Arpada lipoksigenazlar (LOX1 ve LOX2) ilk defa çimlenen tohumlardan saflaştırılmıştır 

(Doderer ve diğ., 1992) ve onların sırasıyla cDNA klonları (LOXA ve LOXC) cDNA 

kütüphanesinde tanımlanmıştır (van Mechelen ve diğ., 1995). Arpada sitosolik LoxA tohumda, 

çimlenme sırasında, jasmonatlarda ve yaralanma gibi olaylarda, sitosolik LoxC yine tohumda, 

çimlenme sırasında, jasmonatlarda ve su yetersizliğinde anlatım yapar (van Mechelen ve diğ., 

1995). Literatürde LOX genlerinin bitkilerde strese yanıtta rolleri olduğu bilinse de arpada 

LOX1 geninin özellikle tuz stresindeki rolü ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Arabidopsis’te senesens 

esnasında sitoplazmik LOX1 anlatımı yüksek derecede artarken, plastidal LOX2 anlatımı 

keskin bir şekilde azalır (He ve diğ., 2002).  

WRKY Transkripsiyon Faktörleri-(WRKY12) 

WRKY transkripsiyon faktörleri (TF) süper ailesi çok geniştir. Çoğu çalışma WRKY TF'lerinin 

WRKY'ye bağlı biyotik ve abiyotik stresin çözülmesi için önem taşıdığını göstermektedir. 
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TF'leri, farklı biyotik ve abiyotik streslerin aracılık ettiği düzenleyici süreçlerde yer alır (Duan 

ve diğ., 2015; Johnson ve diğ. 2002; Journot-Catalino ve diğ. 2006; Kim ve diğ. 2008; Lagace 

ve Matton 2004; Li ve Luan, 2014; Li ve diğ., 2015, 2016; Liu ve diğ., 2016; Miao ve Zentgraf 

2007; Mzid ve diğ., 2007; Qin ve diğ., 2015; Wang ve diğ., 2016a,b; Zhou ve diğ., 2011). 

Arabidopsis'te, yüksek oranda korunmuş N terminal ucunda 60 amino asitlik bir peptid dizisi 

(WRKYGQK) ve bir çinko parmak motifi (CX4-7CX22-23HXH/C) içeren WRKY domeni 

olarak adlandırılan en az bir adet korunmuş DNA bağlanma domenine sahip 74 aile üyesi 

bulunur (Hu ve diğ., 2013). WRKY domen sayısı ve çinko parmak motif yapısı temel 

alındığında WRKY süper ailesi 3 gruba ayrılır (Rushton ve diğ., 2010). Tek bir bitki türünde 

WRKY süper ailesinin farklı alt gruplarının üyeleri, DNA-bağlanma gereksinimlerinde farklılık 

gösterebilirler (Ciolkowski ve diğ., 2008). Çoğu bitki WRKY TF’leri, tipik W-kutu motifine 

(TTGACY) bağlanır (Ulker ve Somssich, 2004; Journot-Catalino ve diğ., 2006; Ciolkowski ve 

diğ., 2008; Choura, 2015). Bununla birlikte, W-kutusu motifini çevreleyen diziler, WRKY 

TF'lerine belli bir seviyede DNA bağlanma seçiciliği ve özgüllüğü kazandırabilir (Ciolkowski 

ve diğ., 2008). Tanımlanmış W-kutusuna ek olarak, W-kutu benzeri hekzamer (TTGACA) ve 

çekirdek (TGAC) çoğu WRKY düzenleyici genlerin promotorlerinde bulunur (Maleck ve diğ., 

2000). TGAC çekirdek WRKY bağlanması ve işlevi gereklidir (Guo ve diğ., 2014). Bağışıklık 

yanıtında önemli olan TGA-Bzip transkripsiyon faktörleri, W-kutu konsensusuna oldukça 

benzeyen bir motifi (TGACG) tanır (Maleck ve diğ., 2000). 

WRKY TF'leri, bitkilere özgü çeşitli fizyolojik olayların düzenlenmesinde yer alır. Gen 

sayısının savunma yanıtında hem pozitif hem de negatif düzenleyici rollere sahip olduğu 

bildirilmiştir. WRKY TF’leri çeşitli stres koşullarına karşı yanıtta önemli rol oynar. Örneğin, 

TaWRKY93 buğdayda abiyotik streste pozitif düzenleyicidir  (Qin ve diğ., 2015); GhWRKY25 

pamukta abiyotik strese karşı yanıtta pozitif ya da negatif rol oynar (Liu ve diğ., 2016) ve 

CsWRKY2 çayda soğuk ve kuraklık stresinde etkilidir (Wang ve diğ., 2016a, b).  

Bazı WRKY TF’leri embriyogenezde (Lagace ve Matton 2004), yaprak senesensinde (Miao ve 

Zentgraf 2007; Zhou ve diğ., 2011), tohum kabuk ve tüy gelişiminde (Johnson ve diğ., 2002)  

bir takım özgün işlevlere sahiptir. Ayrıca HvWRKY12’sinin Arabidopsis ortoloğu WRKY75’in 

hücre ölümü ve senesenste anlatımının arttığı bildirilmiştir (Mangelsen ve diğ., 2008; Gechev 

ve Hille, 2005). Ek olarak arpada uzun süreli kuraklıkta HvWRKY12’nin anlatım seviyesinin 
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arttığı gösterilmiştir (Gürel ve diğ., 2016). Literatürde WRKY transkripsiyon faktörlerine 

ilişkin fazla bilgi mevcut olup HvWRKY12 ile bilgiler çok kısıtlıdır. 

 “Light Harvesting Chlorophyll A/B Binding” Protein (LHCB)  

Önceleri cab genleri (Jansson ve diğ., 1992) olarak bilinen, Fotosistem II'nin LHC (‘Light 

Harvesting Chlorophyll A/B Binding’) proteinlerini kodlayan genler, yüksek bitkilerde 

anlatımları yoğun şekilde incelenen bir çekirdek gen ailesi oluşturmaktadır. Lhcb genleri esasen 

fitokromlar tarafından, kızıl/kızıl ötesi ışınların (Silvertorne ve Tobin, 1984; Thompson ve 

White, 1991), mavi ışık (Fluhr ve Chua, 1986) ve sirkadiyen ritmler (Nagy ve diğ., 1988) 

kontrolü altında düzenlenirler. Bununla birlikte, yayınlanan sonuçlar ışık dışındaki faktörlerin 

de bu genlerin anlatımını düzenlediğini göstermektedir. Böylece, Lhc genleri farklı gelişim 

evreleri boyunca içsel olarak kontrol edilir. Sinapis alba’da, Lhcb genleri, fitokromu 

yanıtlamak için yeterli hale geldiğinde, fide büyümesinin ilk günlerinde karanlıkta Lhc 

mRNA'ları tespit edilebilir (Schmidt ve diğ., 1987). Benzer şekilde, Lhc transkriptleri soya 

fasulyelerinin kotiledonlarında toprağa çıkmadan önce artar ve kotiledonlar senesenste iken 

azalır (Chang ve Walling, 1992). Arabidopsis’te fide gelişiminin ilk günlerinde Lhcb gen 

anlatımının ışıktan bağımsız bir şekilde düzenlendiği gösterilmiştir (Brusslan ve Tobin, 1992). 

Gelişim sonrası, Lhcb gen anlatımı rozet yapraklarda azalır (Chory ve diğ., 1991). Benzer 

şekilde mısırda (Sullivan ve diğ., 1989), arpada (Rapp ve Mullet, 1991)  ve çamda (Yamamoto 

ve diğ., 1993) Lhcb mRNA seviyesi gelişimsel süreçte azalır. 

Senesenste Rol Oynayan Genler-(HvS40, HvSAG12 ve HvSBT6) 

Senesens esnasında özellikle uyarılmış düzenleyici genlerden biri, Arabidopsis thaliana ve 

arpada (Hordeum vulgare) S40'tır. SAG anlatımının upstream bir anahtar düzenleyicisi olarak 

hareket eder (Kleber-Janke ve Krupinska 1997; Fischer-Kilbienski ve diğ., 2010; Krupinska ve 

diğ., 2002, 2014). HvS40, arpada yaprak senesensinde güçlü bir anlatıma sahiptir ve markır 

gendir (Ay ve diğ., 2014; Krupinska ve diğ., 2014). HvS40, gen ürünü nukleusa aktarılan ilk 

senesens ilişkili gendir (Krupinska ve diğ., 2002). Karanlığın uyarıcı etkisi sırasında anlatımı 

olmasının yanı sıra biyotik ve abiyotik stres faktörlerine yanıtta ve yaşa bağlı senesenste de 

anlatım yapar. Senesens süreçlerinde ve stres yanıtlarının kontrolünde hormonlar aracılığıyla 

da uyarılır (Krupinska ve diğ., 2014). HvS40 anlatımı, fotosentezdeki düşüş ile ters orantılıdır 

(Humbeck ve diğ., 1996). Ayrıca bir transkriptom çalışmasında HvS40’ın buğday ortolog 
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geninin rozet yapraklarda senesens sırasında arttığı gösterilmiştir (Gregersen ve Holm,  2007). 

Anlatım analizleri, HvS40’ın kloroplastlardan köken alan stres sinyallarinin merkezi 

entegratörü olduğunu ve erken senesensi uyardığını gösterir (Krupinska ve diğ., 2014). 

Senesenste esas olarak sistein proteazlar ve serin proteazlar olmak üzere iki katalitik grubun 

etkili olduğu bildirilmiştir. Sistein proteazlar bugüne kadar yapılan transkriptomik 

çalışmalarında en çok senesens ile ilişkilendirilen gruptur (Bhalerao ve diğ., 2003; Guo ve diğ., 

2004; Parrott ve diğ., 2007). Tütünde (Prins ve diğ., 2008; Carrión ve diğ., 2013), buğdayda 

(Martínez ve diğ., 2007; Thoenen ve diğ., 2007) ve arpada (Parrott ve diğ., 2010) senesens 

esnasında yaprakta proteinlerin bozunmasında iş görürler. Spesifik olarak, MEROPS veritabanı 

(Rawlings ve diğ., 2016) tarafından sınıflandırılan, papain-benzeri peptidaz ailesi C1A'ya ait 

sistein proteazlar, bitki senesens gelişimi ile ilişkilidir (Díaz-Mendoza ve diğ., 2014). Yaygın 

olarak kullanılan senesens markırı SAG12, Arabidopsis’te sistein proteaz kodlayan bir gen olup 

senesense girmiş yaprak dokularında anlatım yapar (Noh ve Amasino, 1999). SAG12 geni ile 

yapılan çalışmalarda sitokinin, oksin ve şekerlerin senesensteki Arabidopsis yapraklarında gen 

anlatımını baskıladığı gösterilmiştir (Noh ve Amasino, 1999). Birçok SAG, çeşitli bitki 

türlerinden örneğin Arabidopsis’te (Hensel ve diğ., 1993; Taylor ve diğ., 1993; Lohman ve diğ., 

1994; Oh ve diğ., 1996; Park ve diğ., 1998; Weaver ve diğ., 1998), Brassica napus’ta 

(Buchanan-Wollaston, 1994; Hanfrey ve diğ., 1996; Buchanan-Wollaston ve Ainsworth, 1997), 

kuşkonmazda (King ve diğ., 1995), arpada (Becker ve Apel, 1993; Kleber-Janke ve Krupinska, 

1997), mısırda (Smart ve diğ., 1995) ve domateste (Davies ve Grierson, 1989; Drake ve diğ., 

1996) klonlanmıştır. 

Bir diğer grup olan senesens sürecinde etkili serin proteazlar, bitkilerde oldukça bol 

bulunmasına rağmen daha az ilgi görmüştür (Tripathi ve Sowdhamini, 2006; Van der Hoorn, 

2008). Bitki serin proteazları MEROPS veritabanına göre, subtilisin benzeri proteazlar veya 

subtilazlar olarak bilinen, en büyük aile üyesi olan S8 ailesi olmak üzere 14 aileye ayrılır.  

Arabidopsis thaliana proteomunda 56, pirinçte 63 (Tripathi ve Sowdhamini, 2006) subtilisin 

benzeri serin proteaz bulunur ve hepsi S8A alt ailesine aittir. Üzüm genomunda toplam 80 

subtilaz gen tespit edilmiştir (Cao ve diğ., 2014). Yakın zamanda ise arpada 11 subtilaz geni 

bulunmuştur (Roberts ve diğ., 2017).  

Günümüzde, bitki subtilazlarının hem protein bozunmasında, hem de yüksek ölçüde spesifik 

düzenleyici ve hücre sinyal iletimi işlevlerinde iş gördüğüne dair kanıtlar vardır (Schaller, 2004; 
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Rautengarten ve diğ., 2005; Vartapetian ve diğ., 2011). Subtilazların mRNA anlatımının, 

arpada senesens esnasında önemli ölçüde arttığı gösterilmiştir (Parrott ve diğ., 2007; Hollmann 

ve diğ., 2014). Ayrıca buğday, A. thaliana ve fasulye gibi farklı bitki türlerinde senesenste 

enzimatik aktivitenin arttığı bildirilmiştir (Wang ve diğ., 2013; Martinez ve diğ., 2015; Budic 

ve diğ., 2013). Kısa süre önce, azot eksikliğine yanıt olarak senesense girmiş Brassica napus 

yapraklarında ölçülen serin proteaz aktivitesindeki artışın dört farklı subtilisin ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (Poret ve diğ., 2016). Buğdayda, senesense girmiş yapraklardan oldukça aktif iki 

subtilisin-benzeri proteaz saflaştırılmış ve karakterize edilmiştir  (Roberts ve diğ., 2003, 2006). 

Bu proteazlar P1 ve P2 olarak adlandırılmıştır ve tüm bitki senesensi süresince azotun  yeniden 

harekete geçirilmesinde önemli bir rol oynadıkları öne sürülmüştür (Roberts ve diğ., 2011). 

Arpada bulunan 11 subtilaz geninden (HvSBT1-11) HvSBT6’nın doğal ve karanlığın uyardığı 

senesens sürecinde anlatımının arttığı belirlenmiştir (Roberts ve diğ., 2017). Tüm bu bulgulara 

rağmen bitki subtilazlarının biyolojik rolü hakkındaki bilgiler halen çok sınırlıdır (Schaller ve 

diğ., 2012) ve birçok bitki türü için subtilaz genlerinin sayısı bilinmemektedir.  

Arabidopsis başta olmak üzere birçok bitkide senesens ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Mısır 

ve pirinçte Gα mutantı bitkilerde tuz stresine bağlı senesens ile ilgili çalışma bulunmaktadır 

(Urano ve diğ., 2014). Literatürde Gα sinyal iletimi ile ilişkilendirilmiş başka çalışma 

bulunmamaktadır. 

 G Protein Alfa Alt Birimine Dış Uyaranların Etkisi 

Heterotrimerik G-protein sinyal iletimi, hücre dışı çevresel sinyalleri hücrelere ileten bitki 

büyüme ve gelişmesinde çeşitli süreçlerde rol oynar. Bitki büyüme ve gelişimi ile ilgili, G-

protein mutantları, fizyolojik ve genetik çalışmalar patojen (Trusov ve diğ., 2006), ozon (Joo 

ve diğ., 2005), ışık (Okamoto ve diğ., 2001; Warpeha ve diğ., 2007), giberellin (GA) (Ullah ve 

diğ., 2002),  absisik asit (ABA) (Pandey ve diğ., 2006; Ullah ve diğ., 2002; Wang ve diğ., 2001), 

oksin (Ullah ve diğ. 2002, 2003), brassinolitler (Chen ve diğ., 2004), jasmonik asit (Trusov ve 

diğ., 2006) ve homoserin lakton (Liu ve diğ., 2012) uygulamaları tarafından tetiklenen sinyal 

yollarında heterotrimerik G-proteinlerinin rolü olduğu düşünülmektedir. Literatürdeki bu 

bilgiler çoğunlukla Arabidopsis bitkisinden elde edilmiştir. QS (‘Quorum sensing’) sinyal 

molekülü olan homoserin laktonun kökteki büyümeyi teşvik etmesi ve ABA’nın büyüme-

gelişmeyi engellemesi nedeniyle arpada bu iki molekülün Gα sinyal iletimi ile ilişkisi 

incelenmiştir.  
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Son yıllarda yapılan çalışmalarda, AHL (N-açil-homoserin laktonları) moleküllerinin 

ökaryotlar tarafından da algılanıp, bu bakteriyel QS sinyallerine özel olarak tepki verdiğini 

göstermektedir. QS, bakterilerin gen anlatımını koordine edebildiği hücre yoğunluğuna bağlı 

bir sinyal iletim sistemidir. Birçok gram negatif bakteri, kollektif davranışlarını koordine etmek 

için QS sinyali olarak N-açil-homoserin laktonları kullanmaktadır. Bu bileşiklerin hepsi 

korunmuş bir homoserin lakton halkası ve bir amid (N)-bağlı açil yan zinciri içerir. Doğal 

olarak bulunan AHL'nin açil grupları, 4-18 karbon uzunluğundadır, doymuş veya doymamış 

olabilirler (Raffa ve diğ., 2004; Vannini ve diğ., 2002). Pseudomonas aeruginosa tarafından 

üretilen N-3-okso-dodekanoil homoserin lakton (3OC12-HSL) bir QS sinyali olarak çeşitli 

konak sinyal yollarını uyarabilir ve hücre immün yanıtlarını aktive edebilir (Kravchenko ve 

diğ., 2006). Medicago truncatula kökleri, konak savunması, stres yanıtları, enerji ve metabolik 

aktiviteler, transkripsiyonel düzenleme, protein oluşum süreçleri, hücre iskeleti aktiviteleri ve 

bitki hormonu yanıtlarında rolü olduğu bulunan 150'den fazla proteinin birikiminde önemli 

değişikliklerle AHL'ye yanıt verir (Mathesiue ve diğ., 2003). N-hekzanoil-L-homoserin lakton 

(C6-AHL), Arabidopsis köklerinde ve sürgünlerinde transkripsiyonel değişikliklere ve kök 

uzamasına neden olduğu bildirilmiştir (Von Rad ve diğ., 2008). Ancak bu bakteriyal sinyallere 

bitkilerin verdikleri yanıtların moleküler mekanizması çok az bilinmektedir. Arabidopsis 

köklerine çeşitli AHL molekülleri uygulanmış ve köklerde uzamayı teşvik ettiği gösterilmiştir. 

Ayrıca G protein alt birimlerinin işlev kaybı ve aşırı anlatımı çalışmalarında, bu proteinlerin 

AHL-aracılı kök uzamasında etkili olduğu gösterilmiştir (Liu ve diğ., 2012). 

Bitki büyüme ve gelişimi, iç sinyaller ve çevresel koşullar yoluyla düzenlenir. Absisik asit, 

çevresel koşullara verilen yanıtlarla büyümeyi ve gelişmeyi koordine eden önemli 

hormonlardan biridir. ABA, tohum gelişimi, dormansi, çimlenme, vejetatif büyüme ve strese 

yanıt gibi birçok hücresel süreçte önemli roller oynamaktadır. ABA'nın bu farklı işlevleri, 

üretimini, bozunmasını, sinyal algısını ve iletimini kontrol eden karmaşık düzenleyici 

mekanizmaları içerir. Bitkilerin stres yanıtında ABA'nın rolünün bulunması nedeniyle, 

düzenleyici mekanizmaların anlaşılması, olumsuz çevresel koşullarına daha fazla toleranslı 

bitkilerin yetiştirilmesine yardımcı olacaktır (Xiong ve Zhu, 2003). ABA büyüme engelleyici 

bir hormon olarak bilinse de düşük dozlarda büyümeyi teşvik edici özelliği de bulunmaktadır 

(Rajasekaran ve Blake, 1999; Sharp, 2002). Stres koşulları altında olmayan bitki hücrelerinde 

ABA düşük seviyelerdedir. Dışarıdan ABA uygulaması yapılan pirinç, mısır, soya fasulyesi, 

buğdayda  kök ve gövde gelişimini engellediği ortaya konmuştur (Creelman ve diğ, 1990; 
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Dallmier ve Stewart, 1992; Zhang ve Jiang, 2001; Yao ve diğ., 2003; Zhang ve diğ., 2005). 

Bitkilere dışarıdan aşırı dozda ABA uygulamasının strese ve oksidatif hasara neden olduğu 

bildirilmiştir (Trewavas ve Jones, 1991; Jiang ve Zang, 2001). Arabidopsis Gα alt birimi 

ABA’ya karşı artan bir hassasiyet gösterir (Lapik ve Kaufman, 2003; Perfus-Barbeoch ve diğ., 

2004) ve yapılan mutant çalışmalarında bazı doku ve hücrelerde hassasiyet görülürken bazıların 

da duyarsızlık tespit edilmiştir (Wang ve diğ., 2001; Mishra ve diğ., 2006). Arabidopsis’te Gα, 

ABA’ya yanıtta rol oynar (Pandey ve diğ., 2006). GPA1 ve AGB1'in mutantları kullanılarak 

yapılan çalışmada bu proteinlerin özellikle köklerde çimlenme ve erken gelişmeyi etkileyen, 

ABA sinyal iletiminin bir bileşeni olduğu gösterilmiştir. Arabidopsis Gα alt birimi, çimlenme 

ve genç fide gelişmesinde ABA sinyalini negatif olarak düzenler (Pandey ve diğ., 2006). 

Çimlenmede, GPA1 aracılı yolun aktive edilmesi ABA aracılı gecikmeye engel olur (Lapik ve 

Kaufman, 2003; Perfus-Barbeoch ve diğ., 2004). 

2.2. VİRÜS ARACILI GEN SUSTURMA (VAGS) YÖNTEMLERİNİN GELİŞİMİ 

VE MEKANİZMASI 

2.2.1. Bitki Antiviral Savunmasında RNA Susturma 

Virüsler hemen hemen tüm bitkilere bulaşabilirler ve bitkilerdeki bulaşıcı hastalıkların büyük 

çoğunluğunun birincil nedeni olarak kabul edilmektedirler. Enfekte olan bitkiler hastalığa bağlı 

olarak çeşitli semptomlar gösterebilirler. Bitkiler, bu hastalıklara karşı koymak için stratejiler 

geliştirmiştirler. Bunlardan en önemli olanı RNA susturma yolağına dayalı savunma 

mekanizmasıdır. Bu mekanizma, transkripsiyonun, transkript bozunumunun veya translasyon 

inhibisyonunu içeren diziye bağımlı gen düzenlemesi metodudur (Agrawal ve diğ., 2003; 

Sanan-Mishra ve Mukherjee, 2007). 

RNA susturulması olayı ilk olarak petunyada daha koyu renkli çiçekler elde etmek için kalson 

sentetaz (chs) geninin fazla anlatımı sırasında pigmentasyon kaybında görülmüştür (Jorgensen 

ve diğ., 1999). RNA susturulması ile ilgili olarak virüs direncinin sitoplazmadaki viral 

mRNA'nın azalmasıyla uyumlu olduğu deneylerde gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda, viral 

RNA’nın virüs dirençli bitki üretmek için yeterli olduğu gösterilmiştir (De Haan ve diğ., 1992; 

Lindbo ve Dougherty, 1992; Roth ve Breaker, 2004). RNA susturulması, bitki hücresine giren 

yabancı bir gene karşı bitki tarafından geliştirilen doğal bir savunma mekanizmasıdır. Doğal 

yanıt için, susturma başlangıcında yabancı oligonükleotitlerin tanınması ve uyum gerekliliği 
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önemlidir (Voinnet, 2001; Szittya ve diğ., 2002). Bir virüse yanıt oluşturmak üzere tetiklenen 

küçük RNA'lar, enfekte olmuş bitkiyi viral enfeksiyona karşı korumak için (ilk virüse homolog 

dizileri taşıyan başka bir virüs vasıtasıyla) moleküler hafıza olarak da işlev görür (Ratcliff ve 

diğ., 1997). Bitkilerin susturulmuş transgene benzerlik gösteren diziyi yani küçük çift sarmallı 

RNA (dsRNA) moleküllerini biriktirdiği gösterilmiştir (Hamilton ve Baulcombe, 1999). Patates 

virüsü X (PVX) ile enfekte olan bitkilerde, dizi-özgü küçük RNA'lar gözlemlenmesi, bu 

moleküllerin antiviral savunma mekanizmalarında rolü olduğunu düşündürmüştür (Hamilton 

ve Baulcombe, 1999).  

Susturma mekanizması, adaptif savunma yanıtı, gen düzenlemesi ve kromatin yapısı ile ilgilidir 

(Pelaez ve Sanchez, 2013; Sanan-Mishra ve diğ., 2013; Szittya ve Burgyan, 2013). Virüsler, 

hem genin susturulmasında uyarıcı hem de hedef olarak rol alırlar. RNA susturulması savunma, 

genom kararlılığı, gelişme ve strese adaptasyon gibi temel süreçler sırasında gen anlatımını 

durdurmanın doğal stratejisidir.  

Bitkilerde moleküler bileşenlerinin korunduğu düşünülen farklı RNA susturma yolakları 

tanımlanmıştır (Agius ve diğ., 2012).  Ancak temel olarak bir dsRNA yapısının yaklaşık 21-24 

nt uzunluğundaki küçük RNA moleküllerine kesilmesini içerir. Uyarıcı dsRNA, ters çevrilmiş 

tekrar dizilerinin transkripsiyonu ile tetiklenen ya da RNA virüs replikasyon aracıları gibi 

ekzojen olan, zıt dizilere sahip transkriptler gibi endojen olabilir (Hammond ve diğ., 2000, 

2001; Elbashir ve diğ., 2001; Nykanen ve diğ., 2001; Tang ve diğ., 2003; Mateos ve diğ., 2011). 

dsRNA'lar, oluşacak olan kompleksin önemli bir bileşeni olan DICER tarafından 21-24 nt'lik 

RNA parçalarına kesilirler (Hamilton ve Baulcombe, 1999; Elbashir ve diğ., 2001; Fire ve diğ., 

1998; Wesley ve diğ., 2001). Küçük RNA'lar, RNA İndüklenmiş Susturma Kompleksi (RISC) 

oluşturmak için bir dizi proteinle ilişkilendirilir. RNA susturma yolağı, miRNA'lar 

(mikroRNA), siRNA'lar (küçük interferans RNA), ta-siRNA (trans-aktive siRNA), ra-siRNA 

(yinelenen ilişkili siRNA), vi-siRNA (viral), nat-siRNA (doğal antisens siRNA) gibi çeşitli 

küçük RNA’lar tarafından yönlendirilir (Agius ve diğ., 2012). Küçük RNA biyogenezi ve 

fonksiyonu sürecinde yer alan anahtar protein molekülleri DICER (DCL), RNA Bağımlı RNA 

Polimeraz (RdRP) ve ARGONAUTE (AGO)’dır. Genel olarak benzer genlere bağlı gen 

susturulmasının iki tipi vardır. Bunlar transkripsiyon aşamasındaki gen susturulması ve 

transkripsiyon sonrası gen susturulmasıdır (PTGS). PTGS, dsRNA'yı indükleyerek oluşturulan 

21-23 nt’lik RNA moleküllerinin yardımıyla bozunma veya translasyonun baskılanması için 
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mRNA'yı hedef alır (Agrawal ve diğ., 2003). Bu tip gen susturma çeşitli küçük RNA sınıflarını 

ve DCL'leri içerir. Daha sonra kesilmiş küçük RNA'lar, dizi özgü susturmaya kılavuzluk etmek 

için RISC kompleksi ile etkileşirler (Hammond ve diğ., 2000; Tang ve diğ., 2003; Vazquez ve 

diğ., 2004).  

2.2.2. Virüs Aracılı Gen Susturma ve Tarihçesi 

Bitki savunma mekanizması hem hedeflenen endojen bitki genini hem de transkripsiyon sonrası 

gen susturulması yoluyla virüsü baskılar (Robertson, 2004; Voinnet, 2001). Aslında virüs 

aracılı gen susturma (VAGS) terimi ilk önce virüs enfeksiyonuna karşı direnci tanımlamak için 

kullanılmıştır (Van Kammen, 1997). Yapılan çalışmalarda bazı genlerin viral vektörler 

kullanılarak aşırı anlatımının, ilgilenilen mRNA'nın bozunmasına neden olduğunu 

gözlemlenmiştir. Bunun, RNA susturulmasından kaynaklandığı açıklanmıştır. VAGS olayı, 

rekombinant virüslerin endojen genlerin anlatımını engelleme yeteneği olarak tanımlanmıştır 

(Ruiz ve diğ., 1998; Baulcombe, 1999).  

VAGS mekanizmasında viral RNA bitki hücresine girdikten sonra replike olur ve çift iplikli 

RNA (dsRNA) nükleaz benzeri bir bitki DICER (DCL) aracılığıyla 21-23 nükleotid 

uzunluğunda siRNA’lara çevrilirler. siRNA’lar, RNA ile indüklenen susturulma kompleksine 

(RISC) bağlanır ve bu kompleks kesim için homoloji içeren mRNA’ya hedeflenir. Kesilen 

mRNA parçaları hedef gen anlatımının baskılanmasına neden olan nükleazlar tarafından yıkıma 

uğratılır (Robertson, 2004; Watson ve diğ., 2005). 

İşlevsel genomik alanında yoğun olarak kullanılan VAGS yönteminin kullanımı kolay ve 

basittir. Yöntem kalıcı transformasyon gerektirmez ve sonuçlar sadece 3-10 günlük bir periyot 

sürecinde gözlemlenebilir. Hedefe özgü olması sebebiyle türlerin çoğunda bir ya da daha fazla 

genin hızlıca susturulmasında başarılı bir şekilde kullanılır. Ancak konak aralığı, susturma 

bölgeleri ve ‘insertler’ üzerindeki boyut kısıtlamaları yöntemde sınırlamalara neden olabilir 

(Burch-Smith ve diğ., 2006). 

VAGS bitkilerde ilgilenilen hedef genin susturulmasında etkin olarak kullanılan bir araçtır. Bir 

dizi VAGS vektörü, hedef genin bir parçasının viral DNA’nın veya RNA virüsü söz konusu 

olduğunda cDNA’nın küçük bir bölgesine klonlanması yoluyla etkin bir şekilde replike 

edilebilecek ve enfeksiyona neden olacak şekilde oluşturulur (Baulcombe, 1999). Bu vektör 

daha sonra bitkilere mekanik olarak bulaştırılır ve enfeksiyon süresince bir dsRNA yapısı 
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oluştuğunda, susturma işlemi enfekte virüse karşı etkili bir şekilde başlatılır. Bu süreçte hedef 

gen, diziye özel olarak susturulur (Lindbo ve diğ., 1993). 

İlk VAGS vektörü, RNA genomuna sahip tütün mozaik virüsü (TMV) kullanılarak 

geliştirilmiştir. Karotenoidlerin biyosentezinden sorumlu olan fitoen desatürazı (pds) kodlayan 

bir diziyi taşıyan rekombinant TMV'nin transkriptleri in vitro olarak üretilmiş ve Nicotiana 

benthamiana bitkilerine bulaştırılarak gen susturulmuştur (Kumagai ve diğ., 1995). 

Tütün Rattle Virüs (TRV) temelli VAGS vektörü en çok kullanılandır. Solanaceous türlerinde 

TRV vektörlerinin bitkilere aktarımı kolaydır. Bu vektörler, T-DNA sınırları arasına 

klonlanırlar. Bitkiye Agrobacterium aracılığı ile gönderilirler (Ratcliff ve diğ., 2001; Liu ve 

diğ., 2002; Hileman ve diğ., 2005; Wang ve El Naqa, 2008). PVX temelli VAGS vektörleri 

sınırlı konak aralığına sahiptir. Sadece üç bitki ailesi bu virüse karşı hassastır (Burch-Smith ve 

diğ., 2004). Geminivirüs benzeri bipartit ‘Lahana Yaprak Kıvrılma Virüsü’ (CaLCV) (Turnage 

ve diğ., 2002), ‘Domates Altın Mozaik Virüsü’ (TGMV) (Peele ve diğ., 2001) gibi virüsler ise 

DNA virüsü temelli VAGS vektörleridir. Sık kullanılan VAGS vektörlerinin listesi Tablo 2.1 

'de gösterilmiştir. 
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Tablo 2.1: Sık kullanılan VAGS vektörleri. 

Virüsler  Kaynaklar 

Tütün Mozaik Virüsü/RNA virüsü Kumagai ve diğ., 1995; Lacomme ve 

Hrubikova, 2003. 

Satellit Tütün Mozaik Virüs/RNA virüsü 

‘Satellite Tobacco Mosaic Virus’ (STMV) 

 

Gossele ve diğ, 2002 

Tütün Rattle Virüs (TRV)/ RNA virüsü 

 

Ratcliff ve diğ., 2001 

Patates X Virüs/RNA virüsü Ruiz ve diğ., 1998 

Arpa Çizgili Mozaik Virüs/RNA virüsü 

‘Barley Stripe Mosaic Virus’ (BSMV) 

 

Fitzmaurice ve diğ., 2002; Holzberg ve diğ., 

2002; Scofield ve diğ, 2005 

Bezelye Erken Esmerleşme Virüsü (PEBV)/RNA 

virüsü 

Constantin ve diğ., 2004 

Brome Mozaik Virüsü (BMV)/RNA virüsü Ding ve diğ., 2006 

Şalgam sarı mozaik virüsü (TYMV)/RNA virüsü 

 

Pflieger ve diğ., 2008 

 
Fasulye Tohumu Beneklenme Virüsü 

(BPMV)/RNA virüsü 

 

Zhang ve Ghabrial, 2006 

Salatalık Mozaik Virüsü (CMV)/RNA virüsü 

 

Sudarshana ve diğ., 2006 

Domates Mozaik Virüsü (TMV)/RNA virüsü 

 

Saejung ve diğ., 2007 

Domates Altın Mozaik Virüsü (TGMV)/DNA 

virüsü 

 

Peele ve diğ., 2001 

Lahana Yaprak Kıvrılma Virüsü (CaLCV)/DNA 

virüsü 

 

Turnage ve diğ., 2002 

Domates Yaprak Kıvrılma Virüsü (ToLCV)/DNA 

virüsü 

 

Pandey ve diğ., 2009; Huang ve diğ., 2009 

Tütün Kıvrık Gövde Virüsü (TCSV)/DNA virüsü 

 

Qian ve diğ., 2006 

 

Endojen gen transkriptleri ile ilişkili yıkımda, hedef gen dizilerini taşıyan rekombinant viral 

vektör ile konak doku enfekte edilir (Vance ve Vaucheret, 2001). Değişikliğe uğratılmış bazı 

viral genomlar, arpa  (Holzberg ve diğ., 2002; Lacomme ve diğ., 2003) ve buğday (Scofield ve 

diğ., 2005) yapraklarında,  bezelye (Constantin ve diğ., 2004) ve soya (Zhang ve Ghabrial, 

2006) yapraklarında, çiçeklerinde, domates meyvelerinde (Fu ve diğ., 2005), domates, tütün, 

Arabidopsis meristematik doku ve köklerinde (Valentine ve diğ., 2004), Arabidopsis 

yapraklarında (Burch-Smith ve diğ., 2006; Cai ve diğ., 2006; Pfliegeret ve diğ., 2008), 

çiçeklerinde, gövdede, meristematik dokularında (Pflieger ve diğ., 2008) ve süspansiyon 

hücrelerinde (Camborde ve diğ., 2007) hedef genler için VAGS vektörleri olarak kullanılmıştır.   
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2.2.3. Arpa Çizgili Mozaik Virüsü ('Barley Stripe Mosaic Virus'-BSMV) 

Arpa çizgili mozaik virüs, monokotil bitkilerde virüs aracılı gen susturma yöntemi için 

tanımlanan ilk virüstür (Holzberg ve diğ., 2002). BSMV (Şekil 2.2), Hordeivirüs ailesine aittir. 

α, β ve γ  olmak üzere üç parçalı genoma sahip pozitif iplikli bir RNA virüsüdür. Her bir RNA 

5’ ucunda şapka yapısı (Agranovsky ve diğ., 1979) ve 3’ ucunda tRNA benzeri bir yapı (Kozlov 

ve diğ., 1984; Joshi ve Haenni, 1990) taşır. α genomunun boyutu 3.8 kb olup, RNA bağımlı 

RNA polimeraz metiltransferaz/helikaz alt birimini,  β genomu (3.2 kb) viral kılıf proteini ve 

üçlü gen blok proteinlerini, γ  genomu (2.8 kb) ise RNA polimeraz alt birimini ve γb genini 

kodlar (Bragg ve diğ., 2008; Jackson ve diğ., 2009). VAGS çalışmalarında kullanılan virüsün 

β genomu viral kılıf proteinin üretimi açısından etkisizleştirilmiştir ve hedef diziler γ 

genomuna, klonlama yapılarak γb geninden sonra eklenir (Şekil 2.3). Ayrıca BSMV γ 

genomuna yerleştirilecek insertlerin boyutları, sistemik enfeksiyonun daha yaygın ve görece 

kararlı olması için 150-500 bç arasında olmalıdır (Holzberg ve diğ., 2002; Bruun-Rasmussen 

ve diğ., 2007; Scofield ve Nelson, 2009). 

 

Şekil 2.2: BSMV virüsünün elektron mikroskobu görüntüsü. Bar uzunluğu 150 nm’yi göstermektedir 

(Jackson ve diğ., 2011). 
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Şekil 2.3: BSMV virüsünün genomu. α, β ve γ  olmak üzere üç parçalı genoma sahip pozitif iplikli bir 

RNA virüsüdür. α genomu RNA bağımlı RNA polimeraz metiltransferaz/helikaz alt birimini, β 

genomu viral kılıf proteini ve üçlü gen blok proteinlerini (βb, βc, βd, βd’), γ  genomu ise RNA 

polimeraz alt birimini ve γb genini kodlar. 

 

Viral genomun tüm dizisi belirlenmiştir (Gustafson ve Armour, 1986; Gustafson ve diğ., 1987, 

1989) ve üç genomik RNA, T7 RNA polimeraz vasıtasıyla in vitro enfektif transkriptlerin 

üretilmesine imkan veren transkripsiyon vektörleri içerisine klonlanmıştır (Petty ve diğ., 1988, 

1989). Daha sonra α, β ve γ DNA plazmidlerinin in vitro transkriptleri belli oranda enfeksiyon  

tamponu içerisinde karıştırılır ve enfeksiyonun başlatılması için konak bitkiye bulaştırılır (Şekil 

2.4). 



26 

 

 

 

 

Şekil 2.4: Virüs Aracılı Gen Susturmanın (VAGS) şematize edilmesi. BSMV-VAGS’da ilgili bitki 

geninin bir parçası BSMV’nin RNAγ genomuna klonlanarak γb geninden sonra eklenir. Viral 

RNA bitki hücresine girdikten sonra replike olur ve çift iplikli RNA nükleaz benzeri bir bitki 

DICER (DCL) aracılığıyla 21-23 nükleotid uzunluğunda siRNA’lara çevrilirler. siRNA’lar, RNA 

ile indüklenen susturulma kompleksine (RISC) bağlanır ve bu kompleks kesim için homoloji 

içeren mRNA’ya hedeflenir. Kesilen mRNA parçaları hedef gen anlatımının baskılanmasına 

neden olan nükleazlar tarafından yıkıma uğratılır. 

 

VAGS, yaprak ve gövde pası (“rust"), külleme (“powdery mildew"), fungal patogenezinde, 

monokotil genlerinin işlevsel genomik karakterizasyonunda etkili bir araçtır (Hein ve diğ., 

2005; Tufan ve diğ., 2011; Scofield ve diğ., 2005). 

2.3. ARPA (Hordeum Vulgare L.) 

Arpa, yem ve besin olarak tüketilen tahıllar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Arpa, Eski 

Dünya tarımının temel ürünlerinden biridir. Bereketli Hilal'in çeşitli yerlerinde bulunan arpa 

tanelerinin arkeolojik kalıntıları, ürünün M.Ö. 8000 civarında kültürü yapıldığını 

göstermektedir (Zohary ve Hopf 1993; Diamond, 1998). Yabani atası Hordeum vulgare ssp. 

spontaneum C. Koch. olarak bilinir. H. spontaneum ve H. vulgare morfolojik olarak benzerdir, 

kültürü yapılmış biçimleri daha geniş yapraklara, daha kısa kök, daha kısa ve daha kalın 

dikenlere, daha büyük tanelere sahiptir (Zohary, 1969). Yabani atası H. spontaneum, hala İsrail 
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ve Ürdün’den Türkiye’nin güneyi, Irak, güneybatı İran’a kadar Bereketli Hilal içerisinde 

bulunmaktadır (Harlan ve Zohary 1966; Nevo, 1992).  

Arpa, Poaceae familyasının Triticeae oymağında yer alır (Şekil 2.5) (Devos, 2005). Hordeum 

cinsi diploid (2n=2x=14), tetraploid (2n=4x=28), hekzaploid (2n=6x=42) genotipe sahip 32 tür 

ve 45 takson içerir (von Bothmer ve diğ., 1995). 

 

Şekil 2.5: Arpanın taksonomisi. 

 

Büyük bir genoma sahip olmasına rağmen arpa, halen Triticieae arasında model bitki olarak yer 

almaktadır. Model bitki olmasının nedenleri arasında haploid kromozom sayısı 7 olup gerçek 

diploid olması, kendilenen karaktere sahip olması, kuraklığa, tuzluluğa ve patojenlere karşı 

diğer tahıllara göre daha dayanıklı olması gösterilmektedir (van Gool ve Vernon, 2006; Mayer 

ve diğ., 2011). Haploid genomu 5.1 Gb’dir ve yüksek oranda tekrarlı diziler içermektedir. Arpa 

genomu % 80.7 oranında hareketli elementler içermektedir ve bunların % 10’u potansiyel 

olarak aktiftir (Mascher ve diğ., 2017). Diğer bitki genomlarından, referans protein dizilerinin 

ve transkriptom verilerinin birleştirilmesiyle kodlama yapan proteinleri, kodlama yapmayan 

RNA’ları, psödogenleri ve transpozonları içeren 83105 aday gen lokusu tanımlanmıştır 

(Mascher ve diğ., 2017). 

FAO’ya göre 2016 yılında arpanın Dünya’daki üretimi 141 277 993 ton, Türkiye’deki üretimi 

ise 6 700 000 tondur (FAO, 2017-http://faostat.fao.org). Arpa, hemen hemen tüm iklim 



28 

 

 

 

koşullarında yetişebilir. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya (Japonya, Hindistan, Tibet ve Kore), 

İran, Morokko, Etiyopya, Finlandiya, İngiltere, Danimarka, Rusya ve Polonya gibi Dünya’nın 

birçok bölgesinde arpa önemli bir besin kaynağıdır. Arpanın, β-glukan, B vitaminleri, 

tokotrienoller ve tokoferoller açısından mükemmel bir gıda olduğu düşünülmektedir (Bonoli ve 

diğ., 2004; Sharma ve Gujral, 2011; Sharma ve Gujral, 2014a,b). Ayrıca yüksek karbonhidrat, 

protein, kalsiyum ve fosfor içerir. Günümüzde yalnızca toplam arpa üretiminin yaklaşık % 2 

kadarını insanlar besin olarak kullanmakta olup daha çok hayvan yemi ve maltlık olarak 

kullanılmaktadır (Baik ve Ullrich, 2008; Dawson ve diğ., 2015). 

Bu tez çalışması kapsamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme 

çalışmaları sonucu geliştirilen ve 2009 yılında tescil edilen arpa çeşidi Martı kullanılmıştır. 

Başakları 6 sıralı, orta uzunlukta ve yarı dik görünümdedir. Bitki boyu orta olup 85-90 cm’dir. 

Danesi orta irilikte, açık sarı renkte ve nispeten homojen yapıdadır. Soğuğa dayanıklılığı iyidir. 

Külleme ve pas hastalıklarına karşı toleranslıdır. 



29 

 

 

 

3. MALZEME VE YÖNTEM 

Tez çalışma planı Şekil 3.1’de özetlenmiştir. Yapılan tüm çalışmalar, Şekil 3.1’deki akışa göre 

malzeme ve yöntem bölümünde açıklanmıştır. 

 

Şekil 3.1: Tez çalışma planı. 

 

3.1. ÇALIŞMADA KULLANILAN BİTKİ MATERYALİ  

Bitki materyali olarak yerel ticari arpa çeşitlerinden Hordeum vulgare L. Martı (MR) 

varyetesine ait tohumlar kullanıldı (Şekil 3.2). Arpa (MR) tohumları Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’den sağlandı. Arpa (MR) çeşidine ait özellikler Tablo 3.1’de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 3.2: Tez çalışmasında kullanılan arpa (MR) tohumları. 

 

Tablo 3.1: Çalışmada kullanılan bitkisel materyal ve özellikleri. 

Arpa 

Çeşidi 

 

Kısaltma 

 

Özellikler 

 

MARTI 

 

MR 

 

Başakları 6 sıralıdır. Orta uzunlukta ve yarı 

dik görünümdedir. Danesi orta irilikte, açık 

sarı renkte ve nispeten homojen yapıdadır. 

Soğuğa dayanıklılığı iyidir. Yatmaya karşı 

dayanıklıdır.  
 

 

Tez çalışmasında kullanılan arpa (MR) varyetesine ait tohumların yüzey sterilizasyonu için 

tohumlar % 25 hipoklorit solüsyonunda 20 dk bekletildi ardından 10 dk steril saf su ile yıkandı. 

Steril saf su ile yıkama işlemi 3 kez tekrar edildi. 

3.2. G ALFA ALT BİRİMİNİN VİRÜS ARACILI SUSTURULMASI 

3.2.1. Susturma Çalışmalarında Kullanılan Bitki Materyalinin Yetiştirilmesi 

Virüs aracılı gen susturma çalışmalarında kullanılan arpa (MR) tohumları toprakla doldurulan 

saksılara tohum kılçık kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirildi ve üzeri toprakla kapatıldı. Can 

suyunun verilmesinin ardından arpa tohumları, 25 oC sıcaklık, % 60 nem, 8/16 saat 

(aydınlık/karanlık) fotoperiyod, 600 µmol/m2.s ışık şiddetine ayarlanmış bitki kabinlerinde 

(Angeloantoni EKOCHL 1500) yaklaşık 40 gün boyunca yetiştirildi.  
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Virüs aracılı gen susturma çalışmalarında kullanılan örnekler; kontrol (hiçbir uygulama 

yapılmayan bitkiler), mock (virüs genomu içermeyen enfeksiyon tamponu uygulanan bitkiler), 

BSMV:00 (in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γ RNA'ları ile enfekte edilen 

bitkiler), BSMV:PDS (in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γPDS RNA’ları 

ile enfekte edilen bitkiler), BSMV:Gα (in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, 

γGα RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler) gruplarından alınarak yapıldı. Her bir örneklemede 5 

bitki kullanılmıştır.  

 Susturma Çalışmalarında Kullanılan Plazmitlerin Çoğaltılması 

BSMV, üç parçalı genomdan oluşmaktadır. Bunlardan 6648 bç’lik α genomu pα42 plazmidine; 

6082 bç’lik β genomu pβ42.sp1 plazmidine ve 5667 bç’lik γ genomu pSL038-1 plazmidine 

daha önce klonlanmış (Şekil 3.3), ve Scofield ve diğ. (2005)’ten hazır olarak sağlanmıştır. 

Kontrol amaçlı kullanılan PDS genine ait 185 bç’lik bir parça ise pSL039B-1 plazmiti 

üzerindedir. Tüm plazmitler gliserol stok olarak saklanmıştır. Arpa Gα alt biriminin NCBI, 

AF267485.2 aksesyon numaralı mRNA dizisinin 317 bç’lik bir kısmı ise BSMV γ genomuna 

pSL038-1 vektöründe NotI-PacI kesim bölgesine daha önceki bir yüksek lisans çalışmasında 

(Karlık, 2012) klonlanmıştır. 
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Şekil 3.3: BSMV-VAGS aracılı susturma çalışmalarında kullanılan plazmitlerin haritaları; (A) pα42, 

(B) pβ42.sp1, (C) pSL038-1 (Scofield ve diğ., 2005). 

 

İn vitro transkripsiyonda kullanılmak amacıyla stokta bulunan plazmitleri taşıyan bakteri 

kültürlerinden 100 μl alınarak 2 mL LB (Luria Bertani) besiyerine (50 mg/L ampisilin içeren) 

(Tablo 3.2) ekildi ve 37 oC’de 16 saat üretildi. 

Tablo 3.2: Luria Bertani besiyeri içeriği ve hazırlanışı. 

Bileşenin Adı Miktar 

Tripton 2 g 

Maya Özütü 1 g 

NaCl 2 g 

Steril Saf Su 200 ml’ye tamamlanır. 

7<pH<7.4; otoklav (121oC;1 atmosfer basınç altında; 15 dk) 

 Susturma Çalışmalarında Kullanılan Plazmitlerin İzolasyonu  

Arpa çizgili mozaik virüsüne ait genom parçalarını kodlayan plazmitlerin (pα42, pβ42.sp1, 

pSL038-1, pSL038-1/Gα, pSL039B-1) izolasyonu kit (GF-1 Plasmid DNA extraction kit, 
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Vivantis) ile gerçekleştirildi. Bakteriler, bir gece önceden 5 ml LB besiyerinde 37oC’de 16 saat 

üretildi. Kültürler oda sıcaklığında 6000 x g’de 5 dk süre ile santrifüjlenerek hücreler 

çöktürüldü. Santrifüjün ardından üst sıvı döküldü. Çökelti üzerine 250 μl Solüsyon 1 (S1) 

eklendi, RNaz uygulanmadı ve pipetaj yapılarak hücreler süspanse edildi. Ardından 1.5 ml’lik 

mikro tüplere aktarıldı. Alkalin lizis için tüplere 250 μl Solüsyon 2 (S2) eklendi ve tüpler 

nazikçe 4-5 kez ters yüz edildi. Bu işlemin ardından tüpler 4 dk oda sıcaklığında bekletildi. 

Lizatın nötralizasyonu için tüplere 400 μl Tampon NB eklendi. Tüpler 9-10 kez nazikçe ters 

yüz edildi (Karışım beyaz hale gelinceye kadar). Daha sonra örnekler 14000 x g’de 10 dk 

santrifüj edildi. Santrifüjün ardından elde edilen 650 μl’lik üst sıvı kolonlu tüpe aktarıldı ve 

10000 x g’de 1 dk santrifüj edildi. Kolonlara 650 μl yıkama tamponu eklendi. 10000 x g’de 1 

dk santrifüj edildi. Daha sonra kolonlar tekrar 10000 x g’de 1 dk santrifüj edildi. Kolonlar 1.5 

ml’lik mikro tüplere aktarıldı ve üzerlerine 50 μl elüsyon tamponu eklenerek 1 dk oda 

sıcaklığında bekletildi. Ardından 10000 x g’de 1 dk santrifüj edildi. Elde edilen DNA 

örneklerinin miktarı ve kalitesi için spektrofotometrede (Thermo Scientific, Nanodrop 2000c)  

ölçüm yapıldı. İzole edilen plazmitler %1’lik agaroz jelde 70 V’de 45 dk yürütülerek 

görüntülendi. 

 Susturma Çalışmalarında Kullanılan Plazmitlerin Doğrusal Hale Getirilmesi 

Arpa çizgili mozaik virüsüne ait genom parçalarını kodlayan plazmitlerin in vitro 

transkripyonda kullanılabilmesi için doğrusal hale getirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapıldı. 

pα42, pSL038-1, pSL038-1/Gα ve pSL039B-1 için MluI; pβ42.sp1 için ise SpeI restriksiyon 

enzimleri kesim için kullanıldı. Kesim işleminde kullanılan bileşen ve miktarlar Tablo 3.3’teki 

gibidir. Kesim işlemi su banyosunda 37oC’de bir gece boyunca bekletilerek gerçekleştirildi ve 

doğrusal hale getirilen plazmitler %1’lik agaroz jelde 70 V’de 45 dk yürütülerek görüntülendi. 

Tablo 3.3: Plazmitlerin doğrusal hale getirilmesi için kullanılan bileşenler ve miktarları. 

Bileşenin Adı Miktarı (μl) Final konsantrasyonu 

Plazmit DNA’sı 10, 13, 14 μl 4 μg 
Tampon 2 μl 10X 

Enzimler (MluI; SpeI) 0.5 μl 10 U/μl 

Steril Distile Su 3.5, 4.5, 7.5 μl - 

Toplam 20 μl  
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 Susturma Çalışmalarında Kullanılan Plazmitlerin Saflaştırılması 

Plazmitlerin izolasyonunda in vitro transkripsiyonun etkilenmemesi için RNaz kullanılmadı. 

Ancak izolasyon sonrası RNA’ların ortamdan uzaklaştırılması gerekliliğinden dolayı plazmitler 

kit (NucleoSpin®  Plasmid, Macherey-Nagel) yardımıyla saflaştırıldı. Protokole göre 1 hacim 

örneğe, 2 hacim NTI eklendi. Ardından karışım toplama tüpüne aktarılıp oda sıcaklığında 

11000 x g’de 30 sn santrifüj edildi. Alt sıvı döküldü. 700 µl tampon NT3 toplama tüpüne 

koyuldu ve tekrar 11000 x g’de santrifüj edildi. Alt sıvı atıldı. Bu işlem iki kere tekrar edildi. 

Alkolü uzaklaştırmak için tüpler 11000 x g’de 1 dk santrifüj edildi. Kolon 1,5 ml’lik yeni tüpe 

koyuldu ve üzerine 20 µl NE tampon eklendi. Oda sıcaklığında 1 dk beklendi. Bekleme 

süresinin sonunda 11000 x g’de oda sıcaklığında santrifüj edildi. Saflaştırılan plazmitler -20 

oC’ye kaldırıldı. 

 Susturma Çalışmalarında Kullanılan Plazmitlerin in vitro Transkripsiyonu 

Doğrusal hale getirilmiş DNA plazmitlerinin (pα42, pβ42.sp1, pSL038-1, pSL038-1/Gα ve 

pSL039B-1) in vitro transkripsiyonu ticari kit (Ambion mMessage mMachine T7 Transcription 

Kit, Thermo Fisher Scientific) yardımıyla yapıldı. Üç yapraklı aşamaya gelen bitkilerin 

enfeksiyonu için gerekli üç viral genomu temsil eden RNA’ların sentezlenebilmesi amacıyla 

her bir plazmite ait 80 ng doğrusal DNA kalıp olarak kullanıldı. Bir bitkiyi enfekte etmek üzere 

her genomdan 2,5 µl’lik transkripsiyon reaksiyon karışımları hazırlandı. Reaksiyonda 

kullanılan bileşenlerin miktarları aşağıda verilmiştir (Tablo 3.4). 

Tablo 3.4: Reaksiyonda kullanılan bileşenlerin miktarları. 

Bileşenin Adı Miktarı (μl) Final konsantrasyonu 

Kalıp DNA 0.75 μl 80 ng 

Reaksiyon Tamponu 0.25 μl 10X 

2X NTP/CAP 1.25 μl 2X 

Enzim karışımı* 0.25 μl  

Toplam 2,5 μl  

(Enzim karışımı*: RNA polimeraz, RNaz inhibitörü) 

Bileşenler tüpte pipetaj yapılarak karıştırıldı ve 37°C’de 2 saat inkübasyona bırakılarak in vitro 

transkripsiyon gerçekleştirildi. Viral RNA’ların temizlenmesi için 1 µl DNaz ilave edildi ve 37 
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oC’de 15 dakika inkübe edilerek kalıp DNA’lar yıkıldı. Transkripsiyon ürünlerine 30 µl nükleaz 

içermeyen su ve 30 µl 7 M LiCl ilave edilip -20 oC’de 1 saat RNA’ların çökmesi sağlandı. Daha 

sonra 4 oC’de 15 dakika 15000 rpm’de santrifüj edildi. Üst sıvı atıldı ve %70 etanol ile yıkandı. 

RNA’lar oda sıcaklığında kurutuldu ve 2,5 µl nükleaz içermeyen su ile çözüldü. Elde edilen 

RNA örneklerinin miktarı ve kalitesi için spektrofotometrede (Thermo Scientific, Nanodrop 

2000c)  ölçüm yapıldı. İn vitro transkribe edilen RNA’lar %1’lik agaroz jelde70 V’de 45 dk 

yürütülerek görüntülendi. 

Tez çalışması boyunca yapılan analizlerde kullanılan agaroz jeller %1’lik olarak hazırlandı.  

Agaroz jel hazırlamak amacıyla %1’lik agaroz tartılıp 1X TAE tamponunda (Tablo 3.5) 

çözüldü. Örneklerin karşılaştırılabilmesi için ürün boyutlarına uygun olan, boyutu bilinen 

standart bir DNA ladder kullanıldı (Fermentas; SM0241,SM0311). Örnekler 70 V’de 45 dk 

boyunca yürütüldü. Elektroforez sonrasında örnekler, UV ışık altında jel görüntüleme cihazında 

(Avegene, AG-LA200R) görüntülenerek akabinde fotoğrafları çekildi. 

Tablo 3.5: Agaroz jel hazırlığında ve elektroforezinde kullanılan tampon içerikleri. 

Tampon İçerik 

Tris-Asetat-EDTA (TAE) tamponu 42 g Tris bazı, 57,1 ml glasiyal asetik asit, 100 

ml 0,5 M EDTA (pH 8,0) 

M EDTA (pH 8,0) 

M EDTA (pH 8,0) 

6 X elektroforez yükleme tamponu % 0,25 Bromo fenol mavisi, % 0,25 ksilen 

siyanol, % 40 sükroz 

40 sukroz  

 Bitkilerin Enfekte Edilmesi 

Üç yapraklı aşamaya gelen bitkileri enfekte etmek için in vitro transkripsiyon sonrası viral 

genomu temsil eden RNA’lar aynı tüpte eşit miktarlarda enfeksiyon tamponunda karıştırıldı. 

Enfeksiyonun başlaması için konak bitkilerin ikinci ve üçüncü yapraklarına sürülerek 

bulaştırıldı (Şekil 3.4). 

Enfeksiyon tamponu içeriği ve hazırlanışı; 10X GP karışımı için 18,77 g glisin ve 26,13 g 

K2PO4 yaklaşık 100 ml saf suda çözüldü ve son hacim 500 ml’ye tamamlandı. Ardından 121 

oC’de 1 atmosfer basınç altında 20 dk otoklavlandı. Enfeksiyon tamponu için hazırlanan 10X 

GP karışımından 50 ml alındı. 2,5 g sodyum pirofosfat, 2,5 g bentonit ve 2,5 g selit (‘celite’) 
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ile karıştırıldı. Son hacim 250 ml’ye tamamlandı. Ardından 121 oC’de 1 atmosfer basınç altında 

20 dk otoklavlandı.  

 

 

Şekil 3.4: Bitkilerin enfekte edilmesi. 

 

3.3. FİZYOLOJİK ANALİZLER 

Fizyolojik analizler, Gα alt birimi susturulmuş arpa bitkilerinde kontrol (hiçbir uygulama 

yapılmayan bitkiler), mock (virüs genomu içermeyen enfeksiyon tamponu uygulanan bitkiler), 

BSMV:00 (in vitro transkripsiyonu yapılan virüs α, β, γ genomuna ait parçalar ile enfekte edilen 

bitkiler), BSMV:Gα (in vitro transkripsiyonu yapılan virüs α, β, γGα genomuna ait parçalar ile 

enfekte edilen bitkiler) gruplarından alınarak yapıldı. Yaprak örnekleri bitkilerin enfekte 

edildiği ilk gün (0. gün) ve enfeksiyon sonrası (10. ve 20. gün) alındı. Yapılan fizyolojik 

analizler arpa yaprak dokularında hidrojen peroksit (H2O2) miktar tayini, ozmolit birikimi ve 
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stoma sayısının belirlenmesidir. Deneylerde üç biyolojik tekrar kullanıldı ve aynı örnek 

üzerinde analizler iki kez (iki teknik tekrar) yapıldı. Her bir örneklemede 5 bitki kullanıldı. 

 Yaprak Dokularında Hidrojen Peroksit (H2O2) Konsantrasyonunun Ölçülmesi 

Gα alt birimi susturulmuş arpa bitkilerinin yaprak dokularındaki H2O2 konsantrasyonunun (sıvı 

peroksit) belirlenmesi amacıyla PeroxiDetect™ Kit (Sigma, PD1) kullanıldı. Bu kitin 

prosedürü, peroksitlerin asidik pH’de Fe+2 iyonunu Fe+3 iyonuna oksitlemesine dayanmaktadır. 

Fe+3 iyonu ksilenol turuncusuyla renkli boya bileşimi oluşturmakta ve 560 nm’de maksimum 

absorbans göstermektedir. 

H2O2 konsantrasyon ölçümlerinin yapılabilmesi için yapraklar sıvı azotla toz haline getirilene 

kadar iyice parçalandı. Her bir örnek 100 mg olacak şekilde tartıldı. Üzerine 100 μl soğuk dH2O 

eklenip karıştırıldıktan sonra 4 ºC’de 15000 rpm’de 5 dk santrifüj edildi. Ardından analiz 

edilecek üst sıvı faz yeni bir tüpe aktarıldı. Ölçümlerin gerçekleştirilmesi için öncelikle 100 

hacim “sıvı peroksit renkli belirteci” ile 1 hacim “demir amonyum sülfat belirteci” karıştırılarak 

“renkli çalışma belirteci” hazırlandı. Daha sonra, 96 kuyulu plakada her bir kuyucuğa bu 

belirteçten 200 μl ve her bir örneğe ait elde edilen sıvı fazdan 20 μl eklendi, kontrol olarak ise 

dH2O kullanıldı (Şekil 3.5). Standart olarak kullanmak üzere 100 μM H2O2 solüsyonu 

hazırlandı. Ardından tüplere bu solüsyondan sırasıyla 0, 10, 20, 40, 60, 80 ve 100 μl eklendi ve 

her bir tüpe son hacim 100 μl olacak şekilde dH2O eklendi. Tüm örnekler oda sıcaklığında 30 

dk bekletildi ve ardından 560 nm’de ölçümleri gerçekleştirildi. Standartların ölçüm sonuçlarıyla 

standart grafik çizildi (Şekil 3.6) ve buna göre örneklerdeki peroksitlerin miktarları aşağıdaki 

formüle göre hesaplandı.  

nmol peroksit / ml= [(A560 (örnek) – A560 (blank)) x dilüsyon faktörü] / [(A560 (1 nmol 

peroksit)) x örnek hacmi] 
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Şekil 3.5: Arpa (MR) yaprak dokularındaki H2O2 miktarını belirlemek için izlenen yöntem. 

 

 

Şekil 3.6: H2O2 standartlarının 560 nm’deki absorbans ölçüm sonuçlarıyla hazırlanan standart grafik. 

 

 Yaprak Dokularında Osmolalite Ölçümü 

Gα alt birimi susturulmuş arpa bitkilerinin yaprak dokularındaki ozmolit birikiminin 

ölçülmesinde ozmometre cihazı (Semi-Micro Osmometer K-7400) kullanıldı. Bu cihazın 
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çalışma işleyişi, bir solüsyondaki ozmotik basıncın bu solüsyonun donma noktasındaki düşüşle 

orantılı olduğu temeline dayanmaktadır.  

Ölçümlerin gerçekleştirilmesi için, arpa yaprakları 5-6 cm kesildi ve -20 ºC’de bir gece 

bekletildi. Ardından, 4 ºC, 15000 × g’de 30 dk santrifüj edilerek hücre özü elde edildi. Yaprak 

özü ozmolalitesi, 30 μl hücre özü üzerine 120 μl dH2O eklendikten sonra ozmometre cihazında 

(Şekil 3.7) ölçüldü. Elde edilen verilerin sulandırım katsayısıyla çarpılmasıyla mosmol/kg 

hesaplandı. 

 

Şekil 3.7: Arpa (MR) yaprak dokularındaki ozmolit birikiminin ölçülmesinde izlenen yöntem. 

 

 Yapraklardaki Stoma Sayısının Belirlenmesi 

Gα alt birimi susturulmuş arpa bitkilerinin yapraklarında stoma sayısını belirleyebilmek 

amacıyla yapraklarının alt yüzeylerinden kesitler alındı ve mikroskopta (Olympus, BX53F)   

incelendi. Seçilen her bitkiden 5’er alan seçildi. Işık mikroskobunda 20x objektifte stomalar net 

bir şekilde gözlemlendi ve belirlenen alanlarda stomalar sayıldı (Şekil 3.8). Sayılan stomalar 1 

mm2’ye düşen ortalama stoma sayısı olarak hesaplandı. 
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Şekil 3.8: Arpa (MR) yapraklarındaki stoma sayılarının belirlenmesinde izlenen yöntem. 

 

3.4. ARPA BİTKİLERİNE TUZ STRESİNİN UYGULANMASI 

Tuz stresi uygulaması Gα alt birimi susturulmamış arpa bitkilerinde yapıldı. Arpa (MR) 

tohumları perlit içeren saksılara (6 cm × 6 cm × 8 cm) ekildi. Ekilen tohumlar 3 yapraklı 

aşamaya gelinceye kadar (yaklaşık 3 hafta) düzenli bir şekilde 0.5X Hoagland solüsyonu  

(Hoagland ve Arnon, 1950) (Tablo 3.6) ile sulandı. 3 yapraklı aşamaya gelen arpa bitkilerine 

tuz stresinin uygulanması için bitkiler 0.5X Hoagland solüsyonu içeren hidroponik sistemlere 

aktarıldı. Hidroponik sisteme final konsantrasyonu 160 mM olacak şekilde uygun miktarda 

NaCl eklendi. 160 mM NaCl konsantrasyonunun uygulanmasının nedeni daha önceki bir 

çalışmada kökteki uzamayı kısıtlayan tuz konsantrasyonlarının 120-160 mM olduğunun rapor 

edilmiş olmasıdır (Uçarlı, 2016). Bitkilere 0, 2, 24, 36, 48, 60 ve 72 saat hidroponik sistemde 

tutularak tuz stresi uygulandı. Bitkilerin yaprak ve köklerinden alınan örnekler yapılacak olan 

moleküler analizler için alüminyum folyolara sarıldı. Örnekler sıvı azotta 10-15 dk tutulduktan 

sonra -80 °C’de kullanılıncaya kadar saklandı.  
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Tablo 3.6: Hoagland solüsyonu bileşenleri ve miktarları. 

Elementler Moleküler Ağırlık 

(g/mol) 

Stok konsantrasyonu 

(g/L) 

Final Konsantrasyonu 

(ml/L) 

Ca(NO3)2.4H2O 236.1 236.1 7 

KNO3 101.1 101.1 5 

KH2PO4 136.1 136.1 2 

MgSO4.7H2O 246.5 246.5 2 

İz elementler   1 

H3BO3 61.8 2.8  

MnCl2. 4H2O 197.9 1.8  

ZnSO4.7H2O 287.6 0.2  

CuSO4.5H2O 249.7 0.1  

NaMoO4 205.9 0.025  

FeEDTA*   1 

EDTA.2Na 338.2 10.4  

FeSO4.7H2O 278.0 7.8  

KOH 56.1 56.1  

*1 L KOH hazırlandı ve H2SO4 ile pH 5.5’e ayarlandı. Tabloda belirtilen miktarda FeSO4.7H2O ve 

EDTA.2Na eklendi. 

 

3.5. ARPA KÖK VE SÜRGÜN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN MADDELERİN 

UYGULANMASI 

Gα alt biriminin kök ve sürgün gelişimindeki etkisini anlayabilmek amacıyla Gα alt birimi 

susturulmamış arpa (MR) tohumlarına homoserin lakton (C6-AHL) ve absisik asit (ABA) 

uygulandı. Arpa (MR) tohumları % 25’lik hipoklorit solüsyonunda 20 dk bekletilip ardından 

10’ar dk steril saf su ile yıkanarak steril edildi. Steril edilen tohumlar MS (Murashige ve Skoog) 

besiyerinde (Tablo 3.7) çimlendirildi (SANYO, MLR-352H, 26 oC, 16 saat aydınlık, 8 saat 

karanlık %75 nem). 

Tablo 3.7: Murashige ve Skoog besiyeri içeriği ve hazırlanışı. 

Bileşenin Adı Miktar 

Sükroz 30 g 

MS Tuzları 4.4 g 

Agar  9 g 

Steril Saf Su 1000 ml’ye tamamlanır. 

5.6<pH<5.8; otoklav (121oC;1 atmosfer basınç altında; 15 dk); MS vitaminler (0.1%) 
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 Homoserin Lakton Uygulanması 

Çimlendirilen arpa tohumları 10 nM, 100 nM, 1 µM, 10 µM, 100 µM, 200 µM N-hekzanol-L-

homoserin lakton (C6-AHL) içeren ½ MS besiyerine aktarıldı. Her petride 5’er adet çimlenmiş 

tohum olacak şekilde bitkiler bir hafta daha yetiştirilmeye devam edildi. Bir hafta sonunda 

bitkilerin kök uzunlukları ölçüldü (Şekil 3.9) ve HvGα anlatım analizleri için kök dokularından 

örnekler alınarak -80 oC’de saklandı.  

 

Şekil 3.9: Arpa (MR) tohumlarına N-hekzanol-L-homoserin lakton (C6-AHL) uygulanmasının şematik 

gösterimi. 

 

 Absisik Asit Uygulanması 

Çimlendirilen arpa tohumları 1 µM, 10 µM, 50 µM,  100 µM ve 500 µM absisik asit içeren ½ 

MS besiyerine aktarıldı. Her petride 5’er adet çimlenmiş tohum olacak şekilde bitkiler bir hafta 

daha yetiştirilmeye devam edildi. Bir hafta sonunda bitkilerin kök ve sürgün uzunlukları 

ölçüldü (Şekil 3.10) ve HvGα anlatım analizleri için kök ve sürgünlerden örnekler alınarak -80 

oC’de saklandı. 
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Şekil 3.10: Arpa (MR) tohumlarına absisik asit uygulanmasının şematik gösterimi. 

 

3.6. MOLEKÜLER ANALİZLER 

Gα alt birimi susturulmuş arpa (MR) bitkilerinde susturmanın doğrulanması ve antioksidan 

ilişkili genlerin anlatımı için ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu kullanıldı. Ayrıca 

gerçek zamanlı PCR ile de susturma doğrulandı. Gα alt birimi susturulmamış ve tuz stresi 

uygulanan arpa bitkilerinde HvGα ve gelişimde rol oynayan bazı genlerin anlatım profilleri 

gerçek zamanlı PCR ile gerçekleştirildi. Gα alt birimi susturulmamış arpa tohumlarına 

uygulanan homoserin lakton ve absisik asit uygulamalarında HvGα anlatım seviyeleri de gerçek 

zamanlı PCR ile belirlendi. Deneylerde üç biyolojik tekrar kullanıldı ve aynı örnek üzerinde 

analizler iki kez (iki teknik tekrar) yapıldı. Her bir örneklemede 5 bitki kullanıldı. Ters 

transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonlarında referans gen olarak α-tubulin, gerçek zamanlı 

PCR analizlerinde ise aktin kullanıldı. 

 Total RNA İzolasyonu 

Arpa (MR) yaprak ve köklerinden 100 mg örnek alınarak RNA izolasyonu yapıldı. RNA 

izolasyonu için izlenen prosedür aşağıdaki gibidir. 
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Bitkilere ait 100 mg örnekler sıvı azotla toz haline gelinceye kadar parçalandı. Parçalanan 

örnekler 1,5 ml’lik tüplere aktarıldı. Ardından, tüplere 500 μl Trizol solüsyonu (Ambion®) 

eklendi ve tüpler ters yüz edilerek iyice karıştırıldı. 5 dk oda sıcaklığında inkübe edildi. 

İnkübasyon sonrası kısa bir santrifüj yapıldıktan sonra, tüplere 100 μl kloroform eklendi ve 

tüpler 15 sn kadar vortekslendi. 3 dk oda sıcaklığında bekletildi. Süre sonunda tüpler 4°C’de 

4000 rpm’de 40 dk. santrifüj edildi. RNA içeren üst faz (250 μl) yeni santrifüj tüplerine 

aktarıldı. Tüplere 250 μl izopropanol eklendi. Nazikçe karıştırılan tüpler 10 dk. oda sıcaklığında 

inkübe edildi ve 4°C’de 4000 rpm’de 40 dk santrifüj edildi. Santrifüjleme sonrasında üst sıvılar 

atıldı ve çökelti üzerine, DEPC uygulanmış su (DEPC-dH2O) kullanılarak hazırlanan % 75’lik 

500 μl etanol eklendi. Tüpler 5 dk santrifüj edildi ve üst sıvılar uzaklaştırıldı. Bu yıkama işlemi 

3 kez gerçekleştirildi. Elde edilen çökeltiler yaklaşık 10 dk boyunca kurutuldu. RNA çökeltileri 

üzerine 86 μl DEPC-dH2O eklendi ve çökeltilerin çözünmesi için 56 ºC’de 10 dk inkübe edildi. 

Örnekler -80°C’de saklandı. 

 RNA’ların Miktar ve Saflıklarının Belirlenmesi 

RNA’ların miktar ve saflıklarının belirlenmesinde spektrofotometre (Thermo Scientific, 

Nanodrop 2000c) cihazı kullanıldı. Cihaza 1,5 μl RNA örnekleri yüklendi ve RNA’ların 230, 

260 ve 280 nm dalga boylarındaki absorbans değerleri ölçüldü. RNA’ların saflıkları ise 260/280 

ve 260/230 nm dalga boylarındaki absorbans oranları ile belirlendi. RNA’ların sağlamlığının 

belirlenmesi için ise, RNA’lar % 1’lik agaroz jelde 70 V’de 45 dk yürütülerek görüntülendi. 

 DNaz I Uygulaması 

İzole edilen total RNA örneklerinde, olası genomik DNA kontaminasyonunun önlenmesi için 

RNA’lara üretici firmanın protokolüne göre (Fermentas, EN0525) DNaz I uygulaması yapıldı. 

80 μl RNA’nın üzerine 3 μl DNaz I, 10 μl MgCl2 içeren tampon ve 7 μl DEPC-dH2O eklendi 

ve 37 ºC’de 30 dk. inkübe edildi. Süre sonunda reaksiyonu durdurmak için 1 μl 50 mM EDTA 

eklendi ve 65 ºC’de 10 dk inkübe edildi. Elde edilen RNA’ların bir kısmı cDNA’ya çevrildi. 

Kalan RNA’lar ise -80 ºC’de saklandı. 
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 cDNA Sentezi 

İzole edilen total RNA’lardan cDNA sentezi ticari kit (SuperScript™ First-Strand Synthesis 

System Invitrogen, 11904-018) kullanılarak gerçekleştirildi. Reaksiyonda kullanılan 

bileşenlerin miktarları ve reaksiyon aşamaları aşağıda verilmiştir. 

1. aşama 

Tablo 3.8’de gösterildiği şekilde ve miktarda reaksiyon karışımı hazırlandı. 

Tablo 3.8: Reaksiyon bileşenleri ve kullanılan miktarlar. 

Bileşenin Adı Stok konsantrasyonu Miktar (μl) 

dH2ODEPC - 18 

oligo (dT)12-18 0,5 μg/μl 1 

dNTP mix 10 mM 1 

Total RNA 250 ng/μl 8 

Toplam  

 

28 

 

2. aşama 

Hazırlanan karışım 65 °C’de 5 dk inkübasyona bırakıldı. Ardından hemen buza alınıp 5 dk 

inkübe edildi. 

Tablo 3.9 ’da gösterildiği gibi reaksiyon karışımı ayrı bir tüpte hazırlandı. 

Tablo 3.9: Reaksiyon karışımının bileşenleri ve kullanılan miktarlar. 

Bileşen Adı Stok konsantrasyon Miktar (μl) 

Tampon 10 × 4 

MgCl2 25 mM 4 

DTT 100 mM 2 

RNaseOUT™ 40 U/μl 1 

SuperScript II 

RT 

50 U/μl 1 

3. aşama 

Tablo 3.9’da belirtilen reaksiyon karışımı buzda bekletilen karışıma eklendi ve karıştırıldı.  
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4.aşama 

Son karışım 42 °C’de 50 dk inkübasyona bırakıldı ve sonra 70 °C’de 15 dk tutularak ters 

transkriptaz enzimi inaktive edildi. 

Tüm termal döngüler T100 Thermalcycler (Biorad, USA) cihazında gerçekleştirildi. Elde 

edilen cDNA’lar çalışmaların devamında kullanılmak üzere -20 °C’ye kaldırıldı. 

 Primerlerin Tasarlanması 

Gen anlatımı analizlerinde kullanılacak genlere özgü primer çiftleri PrimerQuest Tool, 

Integrated DNA technologies programıyla tasarlandı. Primerlerin tasarlanmasında; primerlerin 

uzunlukları, erime sıcaklıkları, % GC içeriği ve amplikon boyutu dikkate alındı. Tasarlanan 

primerlerin, primer-dimer etkileşimlerine girmediği ve saç tokası yapısı oluşturmadığı 

OligoAnalyzer 3.1 yazılımı ile kontrol edildi (eu.idtdna.com/calc/analyzer). Primerler 100 μM 

olacak şekilde nükleaz-içermeyen suyla çözündürüldü ve -20 ºC’de muhafaza edildi. Primerler 

qPCR’da kullanılmadan önce primerlerin bağlanma sıcaklıkları gradient PCR (Bio-Rad, 

T100™ Thermal cycler) ile belirlendi. 

 Gen Anlatımlarının Ters Transkriptaz PCR (RT-PCR) ile Belirlenmesi 

HvGα, HvAPX, HvCAT2 ve HvCu/ZnSOD anlatım analizleri ticari kit (Promega 

AccessQuick™, A1702) kullanılarak yapıldı. Analizde kullanılan primerlerin dizileri Tablo 

3.10’da verildi. Reaksiyonda kullanılan bileşenler ve miktarları Tablo 3.11‘de, reaksiyon 

koşulları ise Tablo 3.12‘de belirtilmektedir. Referans gen olarak α-tubulin geni kullanıldı. RT-

PCR ürünleri % 1’lik agaroz jel elektroforeziyle analiz edildi. 
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Tablo 3.10: RT-PCR’de kullanılan genler, primerler ve amplikon boyutu. 

Gen Adı Erişim No. Primer Dizisi Amplikon 

(bç) Gα 

 

AF267485.2 AGCTTGCCCAAGTGGAACTA  

CTCGCACACAGTCAAAGGAA  

632 

HvCAT2 

 

U20778 GGCGTCAACACCTACACCTT 

  TCGTCTTCTCCCTCTTTCCA 

652  

 

HvCu/ZnSOD 

 

AK252295 CCCCTCACCAAGTCAGTCAT 

ATTGCAAGTCGGTGTCCTTC 

640  

 

HvAPX 

 

AJ006358 ACACCCATGGTTCAAATGCT 

 GGTAGCCCGCGATAACTACA 

608  

 

α-TUB 

 

U40042.1 GAAAGGCGTCTTCGTACTCG  

GAGTGGGTGGACAGGACACT  

676 

    
 

Tablo 3.11: RT-PCR’de kullanılan bileşenler. 

Bileşen Adı Stok Konsantrasyon Miktar (µl) 

Master mix, 2X 12.5 1X 

Primer (ileri), 10µM 2 0.8 µM 

Primer (geri), 10µM 2 0.8 µM 

RNA, 300 ng 2 24 ng/µl 

AMV ters transkriptaz 0.5 0.1 U/µl 

Nükleaz içermeyen su 6  

Toplam 25  

 

Tablo 3.12: RT-PCR’de reaksiyon koşulları. 

Basamak Sıcaklık (oC) Süre Döngü Sayısı 

cDNA’ya çevirme  45 45 dk 1 

Başlangıç denatürasyonu  95 3 dk 1 

Denatürasyon  95 30 sn 

26X, 28X, 30X Bağlanma  60 30 sn 

1 dk Uzama  72 

Son uzama  72 5 dk 1 
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 Standart Eğri Yöntemi için cDNA’ların Vektörlere Klonlanması 

Anlatım analizi yapılan genler ve bu genlere ait diziler Tablo 3.13’te belirtildiği gibidir. Tablo 

3.13’te belirtilen genlerin mRNA seviyelerini belirlemek amacıyla standart eğri yöntemi 

kullanıldı. Bu yöntem için cDNA’lara ait parçalar plazmit vektöre klonlandı. Ticari kit 

(Thermoscientific, insTAclone PCR Cloning Kit) kullanılarak yapılan klonlamalar aşağıda 

belirtilen şekilde yapıldı.  

Tablo 3.13: Anlatım analizi yapılan genler, bu genlere ait primer dizileri ve amplikon boyutları. 

Gen Erişim No. Primer dizisi (5’-3’) Amplikon 

(bp) 
Bağlanma 

Sıcaklığı(°C) 

HvACT AY145451.

1 

 CGTGTTGGATTCTGGTGATG  

 AGCCACATATGCGAGCTTCT  

208 60 

HvGα AF267485.

2 

ACCTCACTCAGTAAACGAGGCAGA 

ATTCTCCAGCACCGAGAAGCAAGA 

128 60 

HvLOX1 U83904.1  AGCAGTGAAAGCGAGGAGAG  

 AAGTCGTTGAGGTCCAGCAC  

142 60 

HvWRKY12 DQ840411.

1 

CTACCGGTGCACACATCAAG  

 GACCTGCATCTGGGTGAGTA  

157 60 

HvLHCB X63197.1 TCTGAGGGTGGTCTCGATTA  

CAACAAGACCCATGAGAAGG  

100 60 

HvSAG12 AM941123.

1 

ACGAGGAGCGAGCTATCATT  

GACCATTGTACACGCCATTC  

112 60 

HvS40 FI496079.1 ACCAACGACGCGAAGAGGAAC  

GCCGGTGCACATGGAGTAGG  

99 60 

HvSBT6 AK362004.

1 

GCCTTCTACGAGGACTCAATC  

CAGCGACAGTCAGTATCCAC  

139 60 

 

3.6.7.1. Klonlanan Gen Parçalarının PCR ile Çoğaltılması ve Ligasyonu 

Tablo 3.13’te belirtilen genlerin cDNA’ları PCR ile çoğaltıldı. Klonlanmak istenen gen 

parçalarının çoğaltımında kullanılan PCR bileşenleri Tablo 3.14’de, reaksiyon koşulları ise 

Tablo 3.15’teki gibidir. PCR sonrası reaksiyon ürünleri %1’lik agaroz jelde yürütülerek 

görüntülendi. 
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Tablo 3.14: PCR reaksiyonunda kullanılan bileşenler ve miktarları. 

 

Bileşenin Adı 

Stok 

Konsantrasyonu 

 

Hacim (μl) 

 

Final Konsantrasyonu 

ddH
2
O - 13.4 - 

Tampon 10× 2.5 1× 

MgCl2 25 mM 2 2 mM 

dNTP 10 mM 1 0.4 mM 

İleri Primer 10 µM 1 0.4 µM 

Ger Primer 10 µM 1 0.4 µM 

cDNA - 4 - 

DNA Polimeraz 5 U/µl 0.1 0.02 U/µl 

Toplam        25 

 

Tablo 3.15: PCR döngüleri. 

Basamak Sıcaklık (oC) Süre Döngü Sayısı 

Başlangıç denatürasyonu  94 5 dk 1 

Denatürasyon  94 30 sn 

34X Bağlanma  55-60 30 sn 

40 sn Uzama  72 

Son uzama  72 5 dk 1 

 

Çoğaltılan cDNA’ların ligasyon işlemi için 3 μl PCR ürünü, 3 μl ligasyon tamponu (5×), 7 μl 

nükleaz içermeyen su, 1.5 μl pTZ57R/T vektörü ve 0.5 μl T4 DNA Ligaz (5U/ μl) olacak şekilde 

toplamda 15 μl’lik bir karışım hazırlandı. Hazırlanan karışım oda sıcaklığında 3 saat 

bekletilerek PCR ürününün klonlama vektörüne ligasyonu sağlandı. 

3.6.7.2. Transformasyon 

Transformasyon işlemi için E. coli JM107 bir gece öncesinden üretildi. Bakterileri kompetan 

(yetkin) hale getirebilmek ve klonlama işlemini yapabilmek için kitteki protokol bazı 

değişikliklere uğratıldı ve aşağıda belirtilen şekilde uygulandı. 

Klonlama kitinde (Thermo Scientific InsTAclone PCR Cloning Kit) bulunan C solüsyonundan 

750 μl alınarak mikrosantrifüj tüpü içerisine konuldu.  Üzerine E. coli JM107 hücresinden 150 

μl eklendi. Hücreler 37 °C ve 200 rpm’de 40 dk boyunca çalkalayıcıda inkübe edildi. İnkübe 

edilen hücreler 6000 rpm’de 2 dk santrifüj edildi ve üst sıvı uzaklaştırıldı. Mikrosantrifüj tüpüne 

75 μl TA ve 75 μl TB solüsyonlarından eklendi ardından 5 dk buz içerisinde bekletildi.  
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Daha sonra 5000 rpm’de 1 dk santrifüj edildi ve üst sıvı uzaklaştırıldı. Çöken hücrelere 50 μl 

TA ve 50 μl TB solüsyonlarından eklenerek tekrar çözdürüldü yine 5 dk buz içerisinde 

bekletildi. Ardından buzda bekletilen tüpün içerisine 5 μl ligasyon karışımından eklendi ve 10 

dk buzda bekletildi. Ampisilin (50 mg/L), X-Gal (20 mg/ml), IPTG (100 mM) içeren katı LB 

besiyerlerine karışımdan 50 μl alınarak baget yardımıyla ekildi ve 37 °C’de gece boyu inkübe 

edildi. 

3.6.7.3. Hücrelerin Analizi 

Ampisilin (50 mg/L), X-Gal (20 mg/ml) ve IPTG (100 mM) içeren katı LB besiyerlerinde 

üreyen koloniler öncelikle LacZ (mavi/beyaz) seleksiyonuna göre seçildi. Koloni PCR 

yapılarak üreyen beyaz kolonilerin rekombinant olup olmadıkları doğrulandı.  

Her petriden steril pipet ucu yardımıyla 3-4 beyaz koloni alındı. Alınan koloniler 10 μl steril 

dH2O içeren steril santrifüj tüplerinde süspanse edildi. Süspanse edilen karışımdan 2 μl alındı 

ve koloni PCR’de kalıp DNA olarak kullanıldı. Transformasyonun doğrulanması için 

M13PUC-F: 5’GTTTTCCCAGTCACGAC3’ ve M13PUC-R: 5’CAGGAAACA GCTATGAC 

3’ primerleri ile koloni PCR (Tablo 3.16) gerçekleştirildi. PCR döngüleri ise Tablo 3.17’de 

belirtilen şekilde ayarlandı. Koloni PCR ürünleri %1’lik agaroz jelde 70 voltta 45 dk 

yürütülerek kontrol edildi. Beklenilen boyutta bant veren koloniler 50 μg/ml ampisilin içeren 

LB besiyerine ekildi ve kültür 37 °C’de 180 rpm’de 16-18 saat inkübe edilerek üretildi. 

Tablo 3.16: Koloni PCR reaksiyonunda kullanılan bileşenler ve miktarları. 

 

Bileşenin Adı 

Stok 

Konsantrasyonu 

 

Hacim (μl) 

 

Final Konsantrasyonu 

ddH
2
O - 15.4 - 

Tampon 10× 2.5 1× 

MgCl2 25 mM 2 2 mM 

dNTP 10 mM 1 0.4 mM 

İleri Primer 10 µM 1 0.4 µM 

Ger Primer 10 µM 1 0.4 µM 

cDNA - 2 - 

DNA Polimeraz 5 U/µl 0.1 0.02 U/µl 

Toplam        25 
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Tablo 3.17: Koloni PCR döngüleri. 

Basamak Sıcaklık (oC) Süre Döngü Sayısı 

Başlangıç denatürasyonu  94 5 dk 1 

Denatürasyon  94 30 sn 

34X Bağlanma  45 30 sn 

40 sn Uzama  72 

Son uzama  72 5 dk 1 

 

3.6.7.4. Plazmit İzolasyonu 

Plazmitlerin izolasyonu kit (GF-1 Plasmid DNA extraction kit, Vivantis) kullanılarak 

gerçekleştirildi. Bakteriler, bir gece önceden 5 ml LB besiyerinde 37 oC’de 16 saat üretildi. 

Kültürler oda sıcaklığında 6000 x g’de 5 dk süre ile santrifüjlenerek hücreler çöktürüldü. 

Çökelti üzerine 250 μl Solüsyon 1 (S1) ile 4 µl RNaz (20 µg/ml) eklendi ve pipetaj yapılarak 

hücreler süspanse edildi. Ardından 1.5 ml’lik tüplere aktarıldı. Alkalin lizis için tüplere 250 μl 

Solüsyon 2 (S2) eklendi ve tüpler nazikçe 4-5 kez ters yüz edildi. Bu işlemin ardından tüpler 4 

dk oda sıcaklığında bekletildi. Lizatın nötralizasyonu için ortama 400 μl Tampon NB eklendi. 

Tüpler 9-10 kez nazikçe ters yüz edildi (Karışım beyaz hale gelinceye kadar). Daha sonra 

örnekler 14000 x g’de 10 dk santrifüj edildi. Santrifüjün ardından elde edilen 650 μl’lik üst sıvı 

kolonlu tüpe aktarıldı ve 10000 x g’de 1 dk santrifüj edildi. Kolonlara 650 μl yıkama tamponu 

eklendi. 10000 x g’de 1 dk santrifüj edildi. Daha sonra kolonlar tekrar 10000 x g’de 1 dk 

santrifüj edildi. Kolonlar 1.5 ml’lik tüplere aktarıldı ve üzerlerine 50 μl elüsyon tamponu 

eklenerek 1 dk oda sıcaklığında bekletildi. Ardından 10000 x g’de 1 dk santrifüj edildi. Plazmit 

DNA’larının miktar ve saflıkları nanodrop (Thermo Scientific, Nanodrop 2000) ile belirlendi. 

İzole edilen plazmitler %1’lik agaroz jelde görüntülendi.  

 Genlerin Anlatım Seviyelerinin Kantitatif PCR (qPCR) ile Belirlenmesi 

Gerçek zamanlı PCR (qPCR) çalışmalarında çift iplikli DNA’ya bağlanan floresan boya 

EvaGreen® (Biotium) kullanıldı. qPCR reaksiyonunda kullanılmak üzere 2X çalışma çözeltisi  

(Tablo 3.18) hazırlandı. Bu solüsyon ile birlikte Tablo 3.19’da gösterilen bileşenlerle PCR 

reaksiyonu gerçekleştirildi. Reaksiyona ait sıcaklık döngüleri Tablo 3.20’de gösterilmektedir. 

Çalışma için Roche LightCycler 480 II cihazı kullanıldı. qPCR sonuçları Roche LightCycler 

yazılım 1.5.1 kullanılarak mutlak kantitatif analiz yöntemiyle değerlendirildi. Tablo 3.13’te 

belirtilen genler, mRNA kopyalarının belirlenebilmesi için plazmitlere klonlandı. Ardından 
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plazmit izolasyonu yapılan genlerin plazmit serileri oluşturuldu. Seriler 1ng/μl ile 1×10−6 ng/μl 

arasında olacak şekilde 10’ar katlık yedi sulandırımdan oluşturuldu.  

Standart eğri yöntemi ile hedeflenen genlerin mutlak kantitatif analizi gerçekleştirildi. Veriler 

Excel 2016 programına aktarıldıktan sonra hedeflenen genin kopya sayıları, referans gen olarak 

kullanılan (bitkilerin anlatım analizlerinde HvACT) gene ait kopya sayıları ile oranlanarak hedef 

genin mRNA seviyeleri belirlendi. 

Tablo 3.18: qPCR’da kullanılan 2x çalışma çözeltisi bileşenleri. 

 

Bileşenin Adı 

Stok 

Konsantrasyonu 

 

Hacim (μl) 

 

Final Konsantrasyonu 

ddH
2
O - 3.20 - 

dNTP 10 mM 0.20 0.20 mM 

EVA tamponu 20× 0.50 1× 

DNA polimeraz 5U/μl) 0.10 0.05 U/μl 

EvaGreen boya 10× 1.0 1× 

Toplam         5 

 

Tablo 3.19: qPCR’da kullanılan reaksiyon bileşenleri. 

Bileşenin 
Adı 

Stok 
Konsantrasyonu 

Hacim 
(μl) 

Final Konsantrasyonu 

ddH
2
O - 0.6 - 

2X Çalışma Çözeltisi 2× 5 1× 
İleri Primer 10 μM 0.2 0.2 μM 
Geri Primer 10 μM 0.2 0.2 μM 

cDNA 4 - 

Toplam    10 
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Tablo 3.20: qPCR sıcaklık döngüleri. 

PCR Döngüler Sıcaklık (oC) Süre Döngü 

İlk Denatürasyon 95 5 dk 1 

Denatürasyon 95 10 sn  

40 

 

Bağlanma 60 10 sn 

Uzama 72 10 sn 

Erime Eğrisi 

 95 5 sn 1 

 65 1 dk 1 

 97 1 dk 1 

 

3.7. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 

Bulgulara ait veriler graphpad prism 5 programı kullanılarak tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ile karşılaştırıldı. Varyans analizi ile gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı 

belirlendi. Fark anlamlı çıkan gruplar arasındaki farkların önemlilik derecesi “post-hoc” testleri 

ile P<0.05 seviyesinde belirlendi. Tek yönlü analizlerde posthoc testi olarak Tukey HSD testi 

kullanıldı. Fizyolojik ve moleküler analizlerde, zamana bağlı karşılaştırmalar 0. saate (kontrol) 

göre yapıldı ve istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar * işareti ile gösterildi. Ayrıca tuz stresi 

ile HvGα ve gelişimde rol oynayan bazı genlerin arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı 

(r) kullanılarak değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. G ΑLFA ALT BİRİMİNİN BSMV-VAGS ARACILI SUSTURULMASI 

BSMV’ye ait 6648 bç’lik α genomu pα42 plazmidine; 6082 bç’lik β genomu pβ42.sp1 

plazmidine ve 5667 bç’lik γ genomu pSL038-1 plazmidine daha önce klonlanmış (Şekil 3.3), 

ve Scofield ve diğ. (2005)’ten hazır olarak sağlanmıştır. Kontrol amaçlı kullanılan PDS genine 

ait 185 bç’lik bir parça ise pSL039B-1 plazmiti üzerindedir. Tüm plazmitler gliserol stok olarak 

saklanmıştır. Arpa Gα alt biriminin NCBI, AF267485.2 aksesyon numaralı mRNA dizisinin 

317 bç’lik bir kısmı ise BSMV γ genomuna pSL038-1 vektöründe NotI-PacI kesim bölgesine 

daha önceki bir yüksek lisans çalışmasında (Karlık, 2012) klonlanmıştır. Stokta bulunan 

plazmitleri taşıyan bakteri kültürlerinden 100 μl alınarak 2 mL LB (Luria Bertani) besiyerine 

(50 mg/L ampisilin içeren) ekildi ve 37 oC’de 16 saat üretildi. İn vitro transkripsiyon için 

kullanılacak olan pα42, pβ42.sp1, pSL038-1, pSL038-1/Gα ve pSL039B-1 plazmitlerinin 

izolasyonu ve enzim kesimi yapıldı (Şekil 4.1 ve 4.2). pα42, pSL038-1, pSL038-1/Gα ve 

pSL039B-1 için MluI; pβ42.sp1 için ise SpeI restriksiyon enzimleri kesim için kullanıldı. 

restriksiyon enzimleri kesim için kullanıldı. İzole edilen ve kesimi yapılan plazmitlere ait 

beklenen bant boyutları % 1’lik agaroz jelde 70 V’de 45 dk boyunca yürütülerek görüntülendi. 

 

 

Şekil 4.1: BSMV’ ye ait viral genomun (α, β, γ, γPDS, γGα) aktarıldığı plazmitlerin % 1’lik agaroz jel 

görüntüleri; M, 1 kb markır (A) 1: pα42, 2: pβ42.sp1, 3: pSL038-1/Gα, 4: pSL039B-1,  (B) 1: 

pSL038-1. 
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Şekil 4.2: Restriksiyon enzimleri (pα42, pSL038-1, pSL038-1/Gα ve pSL039B-1 için MluI; pβ42.sp1 

için ise SpeI) ile kesilen plazmitlerin % 1’lik agaroz jel görüntüleri; M:1 kb markır (A) 1: pα42 

(6648 bç), 2: pβ42.sp1 (6082 bç), 3: pSL038-1/Gα (5984 bç), 4: pSL039B-1 (5852 bç), (B) 1: 

pSL038-1 (5667 bç). 

 

Üç yapraklı aşamaya gelen bitkilerin enfeksiyonu için gerekli üç viral genomu temsil eden 

RNA’ların sentezlenebilmesi amacıyla doğrusal hale getirilen pα42, pβ42.sp1, pSL038-1 

(BSMV:00), pSL038-1/Gα (BSMV:Gα) ve pSL039B-1 (BSMV:PDS) plazmitlerinin in vitro 

transkripsiyonu yapıldı. Reaksiyon sonunda in vitro transkripsiyonun gerçekleştiğini göstermek 

amacıyla örnekler % 1’lik agaroz jelde, 70 V’de 45 dk boyunca yürütülerek görüntülendi (Şekil 

4.3). 

 

Şekil 4.3: Plazmitlerden in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden RNA’lar, M:1 kb markır. 

1: pα42 (3.8 kb), 2: pβ42.sp1 (3.2 kb), 3: pSL038-1/Gα (2.8 kb), 4: pSL038-1 (3.1 kb), 5: 

pSL039B-1 (3 kb). 

 

İn vitro transkripsiyon sonrası eşit miktarda RNA’lar aynı tüp içerisinde enfeksiyon tamponu 

ile karıştırılıp enfeksiyonun başlaması için üç yapraklı aşamaya gelen konak bitki yapraklarının 

yüzeyine el ile sürterek (mekanik olarak) bulaştırıldı (Şekil 4.4).  

Enfeksiyon sonrası kontrol grupları ve deney setleri arasındaki fenotipik değişiklikler 0., 10. ve 

20. günlerde gözlendi ve fotoğraflandı. Buna göre 10. günde kontrol ve mock arasında belirgin 
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fark görülmezken, BSMV:PDS ve BSMV:Gα ile enfekte edilen bitkilerde 10. günde yaprak 

boyutunda azalma olmuştur. Yaprak boyutundaki azalma ve kıvrıklık BSMV:Gα’nın 10. ve 20. 

günlerinde belirgindir. BSMV:PDS ile enfekte edilen bitkilerde beklenen beyazlaşma 

(bleaching) 10. günde net olarak saptanmıştır. Bu durum virüs kaynaklı susturmanın 

gerçekleşmiş olabileceğini fenotipik olarak gösteren bir bulgudur. BSMV:Gα ile enfekte edilen 

bitkilerin 20. gündeki morfolojisine klorozis ve kuruma eşlik etmektedir. 

 

Şekil 4.4: Enfeksiyon sonrası (0, 10 ve 20.gün) Hordeum vulgare L. cvs. Martı yapraklarındaki fenotipik 

değişimler, 1,6,11: Kontrol, hiçbir uygulama yapılmayan bitkiler; 2,7,12: Mock, virüs genomu 

içermeyen enfeksiyon tamponu uygulanan bitkiler; 3,8,13: BSMV:00, in vitro transkribe edilen 

viral genomu temsil eden α, β, γ RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler; 4,9,14: BSMV:PDS, in vitro 

transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γPDS RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler; 

5,10,15: BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γGα RNA’ları ile 

enfekte edilen bitkiler. 
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4.2. G ΑLFA ALT BİRİMİNİN BSMV-VAGS ARACILI SUSTURULMASININ 

DOĞRULANMASI 

4.2.1. Total RNA İzolasyonu 

Gα alt biriminin BSMV-VAGS aracılı susturulması çalışmalarında kullanılan arpa (MR) 

bitkilerine ait RNA’lar yaprak dokularından (kontrol bitkileri, mock, BSMV:00 ve BSMV:Gα 

ile enfekte edilen) izole edildi. Total RNA’lar izole edildikten sonra % 1’lik agaroz jelde 

görüntülendi (Şekil 4.5). Örneklere ait spektrofotometrik ölçümlerden elde edilen total RNA 

konsantrasyonları Tablo 4.1’deki gibidir.  

 

Şekil 4.5: İzole edilen total RNA’ların agaroz jel görüntüsü. M: 1 kb markır. 1: Kontrol 0.gün, 2: Kontrol 

10.gün, 3: Kontrol 20.gün, 4: Mock 0.gün, 5: Mock 10.gün, 6: Mock 20.gün, 7: BSMV:PDS 

0.gün, 8: BSMV:PDS 10.gün, 9: BSMV:PDS 20.gün, 10: BSMV:Gα 0.gün, 11: BSMV:Gα 

10.gün, 12: BSMV:Gα 20.gün, 13: BSMV:00 0.gün, 14: BSMV:00 10.gün, 15: BSMV:00 20.gün.  

(Kontrol, hiçbir uygulama yapılmayan bitkiler; Mock, virüs genomu içermeyen enfeksiyon 

tamponu uygulanan bitkiler; BSMV:00, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, 

γ RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler; BSMV:PDS, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil 

eden α, β, γPDS RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler; BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral 

genomu temsil eden α, β, γGα RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler). 
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Tablo 4.1: İzole edilen total RNA’ların saflık ve miktarları. 

Örnekler Konsantrasyon 260/280 260/230 

Kontrol 0.gün 452.6 ng/μl 1.98 2.18 

Kontrol 10.gün 499.8 ng/μl 2.04 2.16 

Kontrol 20.gün 525.6 ng/μl 1.98 2.20 

Mock 0.gün 774.5 ng/μl 2.01 2.10 

Mock 10.gün 560.2 ng/μl 2.09 2.14 

Mock 20.gün 647.4 ng/μl 2.02 2.20 

BSMV:00 0.gün 517.2 ng/μl 1.98 2.23 

BSMV:00 10.gün 640.8 ng/μl 2.01 2.21 

BSMV:00 20.gün 853.4 ng/μl 2.04 2.16 

BSMV:PDS 0.gün 430.2 ng/μl 2.02 2.23 

BSMV:PDS 10.gün 460.4 ng/μl 2.00 2.21 

BSMV:PDS 20.gün 484.7 ng/μl 2.04 2.26 

BSMV:Gα 0.gün 532.2 ng/μl 2.02 2.18 

BSMV:Gα 10.gün 556.8 ng/μl 1.98 2.17 

BSMV:Gα 20.gün 456.7 ng/μl 2.04 2.23 

 

4.2.2. G Alfa Alt Biriminin Susturulmasının Ters Transkriptaz PCR Yöntemi ile 

Doğrulanması 

Gα alt birimine ait anlatımın azaldığını göstermek için ilk olarak ters transkriptaz PCR yöntemi 

kullanıldı. Kontrol, mock, BSMV:00, BSMV:PDS ile enfekte edilen bitkilerden alınan yaprak 

örneklerinde HvGα anlatımında azalma gözlenmezken, BSMV:Gα ile enfekte edilen bitkilerde 

anlatımın enfeksiyon sonrası 10. ve 20. günde azaldığı gösterildi (Şekil 4.6).   
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Şekil 4.6: Arpa (MR) yaprak dokularında enfeksiyonun yapıldığı gün (0.gün) ve enfeksiyon sonrası (10. 

ve 20. gün) HvGα’nın transkript seviyelerinin ters transkriptaz PCR ile belirlenmesi. Referans 

gen olarak α-tubulin kullanıldı. (M: 1kb markır, Kontrol, hiçbr uygulama yapılmayan bitkiler; 

Mock, virüs genomu içermeyen enfeksiyon tamponu uygulanan bitkiler; BSMV:00, in vitro 

transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γ RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler; 

BSMV:PDS, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γPDS RNA’ları ile enfekte 

edilen bitkiler; BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γGα RNA’ları 

ile enfekte edilen bitkiler). 

 

4.2.3. G Alfa Alt Biriminin Susturulmasının Gerçek Zamanlı PCR Yöntemi ile 

Doğrulanması 

Ters transkriptaz PCR yöntemi ile gösterilen HvGα anlatımındaki azalma, gerçek zamanlı PCR 

analizi ile de nicel olarak doğrulandı. HvACT ve HvGα primerlerinin etkinliğini ölçmek için 

erime eğrisi grafiği Roche LightCycler yazılım 1.5.1 kullanılarak gerçekleştirildi ve erime 

eğrisinde her iki primer için de tek bir pik gözlemlendi. Erime eğrilerine ait grafik Şekil 4.7’de 

gösterilmektedir. Kontrol, mock ve BSMV:00 ile enfekte edilen bitkilerde Gα alt biriminin 

anlatımında 0, 10 ve 20. günlerde artış gözlendi. Ancak bu artış istatistiki olarak anlamlı 

değildir. BSMV:Gα ile enfekte edilen bitkilerde 0. gündeki anlatım kontrol gruplarıyla benzer 

iken 10. ve 20. günde ciddi bir azalma gösterdi. Azalma istatistiki olarak anlamlı olup Gα alt 

birimine ait anlatımın baskılandığını gösterdi (Şekil 4.8). 
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Şekil 4.7: (A) HvGα ve (B) HvACT primerlerinin erime eğrisi analizleri. 
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Şekil 4.8: Arpa (MR) yaprak dokularında enfeksiyonun yapıldığı gün (0.gün) ve enfeksiyon sonrası (10. 

ve 20. gün) HvGα mRNA seviyelerinin 0. güne göre karşılaştırılması (** P < 0,01). (Kontrol, 

hiçbir uygulama yapılmayan bitkiler; Mock, virüs genomu içermeyen enfeksiyon tamponu 

uygulanan bitkiler; BSMV:00, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γ RNA’ları 

ile enfekte edilen bitkiler; BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, 

γGα RNA’ları ile enfekte edilen bitkiler). 
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4.3. G ALFA SİNYAL İLETİMİ ENGELLENMİŞ BİTKİLERDE FİZYOLOJİK 

ANALİZLER 

 H2O2 Tayini 

Arpa (MR) bitkileri BSMV’nin in vitro transkribe edilen viral genomunu temsil eden α, β, 

γ/γGα RNA’ları enfekte edildikten sonra 3. ve 4. yapraklarından alınan örneklerde ölçülen H2O2 

miktarı, gruplar arasında 0.günde H2O2 üretimi bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark 

göstermedi. Diğer yandan, Gα alt birimi susturulmuş bitkiler arasında ise 10 ve 20. günlerde 

H2O2 miktarında anlamlı bir artış (**P<0,01; ***P<0,001) olduğu tespit edildi (Şekil 4.9) ve 

bu bitkilerde 0. günde kontrolde ortalama 31.09 2.1 nmol peroksit/ml olan H2O2, 10. günde 

41.66 1.9 nmol peroksit/ml, 20. günde 54.15 1.8 nmol peroksit/ml olarak ölçüldü.   
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Şekil 4.9: Arpa (MR) yaprak dokularındaki enfeksiyonun yapıldığı gün (0.gün) ve enfeksiyon sonrası 

(10. ve 20. gün) H2O2 konsantrasyonunun 0. güne göre karşılaştırılması (**P<0,01; *** P < 

0,001). (A) Enfeksiyonun yapıldığı gün (0. gün), (B) Enfeksiyon sonrası 10. Gün, (C) Enfeksiyon 

sonrası 20. gün, (D) BSMV:Gα ile enfekte edilen bitkilerin H2O2 konsantrasyonu. (Kontrol, hiçbir 

uygulama yapılmayan bitkiler; Mock, virüs genomu içermeyen enfeksiyon tamponu uygulanan 

bitkiler; BSMV:00, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γ RNA’lar ile enfekte 

edilen bitkiler; BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γGα RNA’lar 

ile enfekte edilen bitkiler). 

 

 



65 

 

 

 

 Ozmolit Birikimi 

Bitkiler BSMV’nin in vitro transkribe edilen viral genomunu temsil eden α, β, γ/ γGα RNA’ları 

enfekte edildikten sonra kontrol ve deney grupları arasında yapraklardaki ozmolit seviyesinde 

0. günde anlamlı bir fark bulunamadı. 10. günde kontrol ve mock bitkileri arasında anlamlı bir 

artış olmadı. Kontrol 10. güne göre BSMV’nin in vitro transkribe edilen viral genomunu temsil 

eden α, β, γ/ γGα  RNA’ları ile enfekte edilen ve Gα alt birimi susturulmuş bitkilerde ozmolit 

birikimi anlamlı olarak arttı. 20. günde kontrol ve mock grupları arasında anlamlı bir artış ya 

da azalış gözlenmedi. Ancak kontrol grubuna göre enfekte edilen ve Gα alt birimi susturulmuş 

bitkilerde anlamlı bir artış olduğu istatistiki olarak belirlendi. Gα alt birimi susturulmuş bitkiler 

arasında ozmolalitenin 10. ve 20. günde yükseldiği (***P<0,001) belirlendi (Şekil 4.10). HvGα 

anlatımının baskılandığı arpa bitkilerinde ozmolit birikimi ortalamaları 0. günde 458.3±11.7, 

10. günde 578.3±17.2 ve 20. günde 486.7±25.03 mOsmol/Kg olarak ölçüldü. 
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Şekil 4.10: Arpa (MR) yaprak dokularındaki enfeksiyonun yapıldığı gün (0.gün) ve enfeksiyon sonrası 

(10. ve 20. gün) ozmolit birikiminin 0. güne göre karşılaştırılması (*P<0,05; *** P < 0,001). (A) 

Enfeksiyonun yapıldığı gün (0. gün), (B) Enfeksiyon sonrası 10. gündeki, (C) Enfeksiyon sonrası 

20. gündeki, (D) BSMV:Gα ile enfekte edilen bitkilerin ozmolit birikimi. (Kontrol, hiçbir 

uygulama yapılmayan bitkiler; Mock, virüs genomu içermeyen enfeksiyon tamponu uygulanan 

bitkiler; BSMV:00, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γ RNA’lar ile enfekte 

edilen bitkiler; BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γGα RNA’lar 

ile enfekte edilen bitkiler). 
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 Stoma Yoğunluğu 

Bitkiler BSMV’nin in vitro transkribe edilen viral genomunu temsil eden α, β, γ/γGα RNA’ları 

enfekte edildikten sonra 0., 10. ve 20. günlerde sayılan stomalar 1 mm2’ye düşen ortalama 

stoma sayısı olarak hesaplandı. Fotoğraflanan arpa (MR) stoma görüntüsü Şekil 4.11’dedir. Gα 

alt birimi susturulmuş bitkilerde 0, 10 ve 20. günde stoma sayıları sırasıyla ortalama 

42.73±10.7; 26.29±4.2; 22.37±6.6 adet/mm2‘dir. 

 

 

Şekil 4.11: Işık mikroskobunda arpa (MR) yaprak dokularındaki stoma görüntüleri; (A) Kontrol 

(enfeksiyonun yapıldığı gün 0. gün) bitkileri, (B) Gα alt birimi susturulmuş bitkiler (enfeksiyon 

sonrası 20. gün). Bar uzunluğu 50 µm’yi göstermektedir. (Olympus, BX53F), 20X. 

 

0. günde istatistiki olarak örnekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 10. günde Gα alt 

birimi susturulmuş bitkilerde diğer gruplara göre istatistiki olarak anlamlı bir azalma (*P<0,05) 

olmuştur. 20. gün bitkilerinde de yine Gα alt birimi susturulmuş olan bitkilerde stoma sayısında 

anlamlı bir azalma (**P<0,01) olmuştur. Gα alt birimi susturulmuş bitkiler arasında ise 0., 10. 
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ve 20. günler arasında stoma sayısında istatistiki olarak anlamlı bir azalma (**P< 0,01; ***P 

< 0,001) olduğu belirlendi (Şekil 4.12). 

 

 

Şekil 4.12: Arpa (MR) yaprak dokularındaki enfeksiyonun yapıldığı gün (0.gün) ve enfeksiyon sonrası 

(10. ve 20. gün) stoma sayılarının 0. güne göre karşılaştırılması (*P<0,05; ** P < 0,01; *** P < 

0,001). (A) Enfeksiyonun yapıldığı gün (0. gün), (B) Enfeksiyon sonrası 10. gündeki, (C) 

Enfeksiyon sonrası 20. gündeki, (D) BSMV:Gα ile enfekte edilen bitkilerin stoma sayısı. 

(Kontrol, hiçbir uygulama yapılmayan bitkiler; Mock, virüs genomu içermeyen enfeksiyon 

tamponu uygulanan bitkiler; BSMV:00, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, 

γ RNA’lar ile enfekte edilen bitkiler; BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil 

eden α, β, γGα RNA’lar ile enfekte edilen bitkiler). 
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4.4. G ALFA SİNYAL İLETİMİ ENGELLENMİŞ ARPA BİTKİLERİNDE 

MOLEKÜLER ANALİZLER 

 G Alfa Alt Birimi Susturulmuş Arpa Bitkilerinde Bazı Antioksidan İlişkili 

Genlerin Anlatımı 

Antioksidan ilişkili genlerin (HvCAT2, HvCu/ZnSOD, HvAPX) anlatımları ters transkriptaz 

PCR yöntemi ile belirlendi. PCR ürünleri %1’lik agaroz jelde 70 V’de 45 dk yürütüldüğünde 

HvCAT2, HvCu/ZnSOD, HvAPX genlerinin anlatımda anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (Şekil 

4.13). Referans gen olarak α-tubulin kullanıldı. 

 

Şekil 4.13: Arpa (MR) yaprak dokularında bazı antioksidan ilişkili genlerin (HvCAT2, HvCu/ZnSOD 

ve HvAPX) zamana bağlı transkript seviyelerinin ters transkriptaz PCR ile belirlenmesi. (Kontrol, 

hiçbir uygulama yapılmayan bitkiler; Mock, virüs genomu içermeyen enfeksiyon tamponu 

uygulanan bitkiler; BSMV:00, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, γ RNA’lar 

ile enfekte edilen bitkiler; BSMV:Gα, in vitro transkribe edilen viral genomu temsil eden α, β, 

γGα RNA’lar ile enfekte edilen bitkiler). 

 

4.5. TUZ STRESİ ALTINDA GELİŞİMDE ROL OYNAYAN BAZI GENLERİN G 

ΑLFA ALT BİRİMİ İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Tuz stresi altında, Gα sinyal iletimi engellenmemiş arpa (MR) bitkilerinde gelişimde rol 

oynayan bazı genlerin (HvLOX1, HvWRKY12, HvLHCB, HvSAG12, HvS40, HvSBT6), Gα alt 

birimi ile ilişkisini anlamak amacıyla dokuya özgü gen anlatım analizleri yapıldı. 
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 Tuz Stresi Uygulanmış Arpa Bitkilerinde HvGα Anlatımı 

Arpa bitkilerine 160 mM NaCl uygulanmasıyla HvGα’nın anlatımı kök dokularında 24, 36, 48 

ve 72. saatlerde istatistiki olarak anlamlı artış gösterdi. Yaprak dokularında ise 24. saatte 

kontrole göre yaklaşık 28 kat artmış olup 24. saatten sonra anlatımda azalma meydana geldi 

(Şekil 4.14).  

 

Şekil 4.14: HvGα geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) kök ve yaprak dokularındaki mRNA 

seviyesinin 0. saate (kontrol) göre karşılaştırılması ( ***P < 0,001). 

 

 Tuz Stresi Uygulanmış Arpa Bitkilerinde HvLOX1 Anlatımı ve HvGα İlişkisi 

Arpa kök ve yapraklarında tuz stresinin HvLOX1 geninin anlatımı üzerindeki etkileri 

incelendiğinde kök dokularında 2. saatten itibaren kontrol grubuna göre istatistiki olarak 

anlamlı bir artış söz konusudur. 72. saatte anlatım seviyesi yaklaşık 24 kat arttı. Ancak yaprak 

dokularında HvLOX1 anlatımına bakıldığında kontrole göre 48. saatte istatistiki olarak anlamlı 

bir artış olup genin anlatımı yaklaşık olarak 36 kat arttı. Kontrol grubuna göre 2, 24 ve 36. 

saatlerde de artış söz konusudur fakat istatistiki olarak anlamlı değildir (Şekil 4.15). 
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Şekil 4.15: HvLOX1 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) kök ve yaprak dokularındaki mRNA 

seviyesinin 0. saate (kontrol) göre karşılaştırılması (**P < 0,01; ***P < 0,001). 

 

160 mM NaCl uygulanmış arpa bitkilerinde HvGα ile HvLOX1 genlerinin kök dokularındaki 

anlatımları arasında istatistiki olarak anlamlı ve kuvvetli bir ilişki (r = 0,78) söz konusu iken 

yaprak dokularında anlatımlar arasında ilişki yoktur (r = -0.06) (Şekil 4.16). 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

Şekil 4.16: HvGα ve HvLOX1 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) kök ve yaprak 

dokularındaki mRNA seviyelerinin zamana bağlı değişimleri. 

 

 Tuz Stresi Uygulanmış Arpa Bitkilerinde HvWRKY12 Anlatımı ve HvGα İlişkisi 

Tuz stresinin HvWRKY12 geninin anlatımı üzerindeki etkisine bakıldığında arpa kök 

dokularında 24. saatte anlatımda kontrole göre yaklaşık 5 katlık bir artış söz konusudur. Kontrol 

grubuna göre diğer saatlerdeki artış ve azalışlar istatistiki olarak anlamlı değildir. Yaprak 

dokularında ise kontrol grubuna göre 2, 24 ve 36. saatlerin anlatımı arasında fark bulunmazken 

48 ve 60. saatlerdeki anlatımın azaldığı görüldü. 72. saatte ise anlatım ciddi şekilde azaldı (Şekil 

4.17). 
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Şekil 4.17: HvWRKY12 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) kök ve yaprak dokularındaki 

mRNA seviyesinin 0. saate (kontrol) göre karşılaştırılması (*P < 0,05; **P < 0,01). 

 

160 mM NaCl uygulanmış arpa bitkilerinde HvGα ile HvWRKY12 genlerinin kök (r = 0,14)  ve 

yaprak dokularındaki (r = 0.4) anlatımları arasında ilişki bulunamadı (Şekil 4.18). 
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Şekil 4.18: HvGα ve HvWRKY12 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) kök ve yaprak 

dokularındaki mRNA seviyelerinin zamana bağlı değişimleri. 

 

 Tuz Stresi Uygulanmış Arpa Bitkilerinde HvLHCB Anlatımı ve HvGα İlişkisi 

Tuz stresinin HvLHCB geni üzerindeki etkisi incelendiğinde zamana bağlı olarak anlatımda 

azalma meydana geldi. Anlatımdaki azalmalar 24. saatten sonra istatistiki olarak anlamlıdır (*P 

< 0,05; **P < 0,01). Kontrole göre özellikle 36. saatte anlatımda yaklaşık 76 katlık, 60. saatte 

ise yaklaşık 117 katlık bir azalma meydana geldi (Şekil 4.19).  
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Şekil 4.19: HvLHCB geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki mRNA 

seviyesinin 0. saate (kontrol) göre karşılaştırılması (*P < 0,05; **P < 0,01). 

 

160 mM NaCl uygulanmış arpa bitkilerinde HvGα ile HvLHCB genlerinin yaprak dokularında 

anlatımlar arasında ilişki bulunamadı (  r = -0,033) (Şekil 4.20). 

 

Şekil 4.20: HvGα ve HvLHCB geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki 

mRNA seviyelerinin zamana bağlı değişimleri. 

 

 Tuz Stresi Uygulanmış Arpa Bitkilerinde HvSAG12 Anlatımı ve HvGα İlişkisi 

HvSAG12 genine ait anlatım analizlerine bakıldığında tuz stresine bağlı olarak 24. saatte 

anlatım yaklaşık 17 kat artmış olup kontrole göre istatistiki olarak anlamlıdır. Diğer saatlerde 

genin anlatımında meydana gelen artış ve azalışlar istatistiki anlamlı değildir (Şekil 4.21). 
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Şekil 4.21: HvSAG12 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki mRNA 

seviyesinin 0. saate (kontrol) göre karşılaştırılması (***P < 0,001). 

 

160 mM NaCl uygulanmış arpa bitkilerinde HvGα ile HvSAG12 genlerinin yaprak dokularında 

anlatımlar arasında pozitif çok kuvvetli anlamlı bir ilişki vardır  (r = 0,95) (Şekil 4.22). 

 

 

Şekil 4.22: HvGα ve HvSAG12 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki 

mRNA seviyelerinin zamana bağlı değişimleri. 
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 Tuz Stresi Uygulanmış Arpa Bitkilerinde HvS40 Anlatımı ve HvGα İlişkisi 

Arpa yaprak dokularında HvS40 genine ait anlatım analizlerine bakıldığında tuz stresine bağlı 

olarak 24. saatte kontrole göre anlatımda yaklaşık 25 katlık bir artış görülmekte olup istatistiki 

olarak anlamlıdır. Diğer saatlerde genin anlatımında meydana gelen artış ve azalışlar istatistiki 

olarak anlamlı değildir. 72. saatte ise anlatım yok denecek azdır, 60. saatte ise anlatım kontrol 

grubundakine benzerdir (Şekil 4.23). 

 

Şekil 4.23: HvS40 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki mRNA 

seviyesinin 0. saate (kontrol) göre karşılaştırılması (***P < 0,001). 

 

160 mM NaCl uygulanmış arpa bitkilerinin yaprak dokularında HvGα ile HvS40 genlerinin 

anlatımları arasında pozitif çok kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır  (r = 0,99) (Şekil 4.24). 
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Şekil 4.24: HvGα ve HvS40 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki mRNA 

seviyelerinin zamana bağlı değişimleri. 

 

 Tuz Stresi Uygulanmış Arpa Bitkilerinde HvSBT6 Anlatımı ve HvGα İlişkisi 

Arpa yaprak dokularında HvSBT6 genine ait anlatım analizlerine bakıldığında tuz stresine bağlı 

olarak 24. saatte kontrole göre anlatımda yaklaşık 25 katlık bir artış görülmekte olup istatistiki 

olarak anlamlıdır. Diğer saatlerde genin anlatımında meydana gelen artış ve azalışlar istatistiki 

anlamlı değildir. 72. saatte ise anlatım yok denecek azdır, 60. saatte ise anlatım kontrol 

grubundakine benzerdir (Şekil 4.25). 

 

Şekil 4.25: HvSBT6 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki mRNA 

seviyesinin 0. saate (kontrol) göre karşılaştırılması (***P < 0,001). 
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160 mM NaCl uygulanmış arpa bitkilerinin yaprak dokularında HvGα ile HvSBT6 genlerinin 

anlatımları arasında pozitif çok kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır  (r = 0,93) (Şekil 4.26). 

 

Şekil 4.26: HvGα ve HvSBT6 geninin 160 mM NaCl uygulanmış arpa (MR) yaprak dokularındaki 

mRNA seviyelerinin zamana bağlı değişimleri. 

 

160 mM NaCl’ye 0, 2, 24, 36, 48, 60 ve 72 saat maruz bırakılan arpa bitkilerinin yaprak ve kök 

dokularında qPCR ile analiz edilen tüm genlerin HvGα ile ilişkisini gösteren anlatım profilleri 

Şekil 4.27’de çizgi grafiği ile pearson katsayıları ise Tablo 4.2 ve 4.3’te gösterilmektedir. 
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Şekil 4.27: 160 mM NaCl ile muamele edilen arpa (MR) kök ve yaprak dokularında qPCR ile analiz 

edilen HvGα ve diğer genlerin mRNA seviyelerinin zamana bağlı değişiminin çizgi grafik ile 

gösterilmesi. 
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Tablo 4.2: Arpa (MR) kök dokularında HvGα ile HvLOX1 ve HvWRKY12 anlatımları arasındaki ilişki. 

Genler  HvLOX1 HvWRKY12 

HvGα 0.78* 0.14 
Rakamsal değerler Pearson Korelasyon Sabitini (r) göstermektedir. Kalın harflerle yazılanlar pozitif korelasyonu 

(*P < 0,05) göstermektedir. 

 

Tablo 4.3: Arpa (MR) yaprak dokularında HvGα ile HvLOX1, HvWRKY12, HvLHCB, HvSAG12, 

HvS40 ve HvSBT6 anlatımları arasındaki ilişki. 

Genler  HvLOX1 HvWRKY12 HvLHCB HvSAG12 HvS40  HvSBT6 

HvGα -0.06 0.4 -0.03 0.95** 0.99*** 0.93** 
Rakamsal değerler Pearson Korelasyon Sabitini (r) göstermektedir. Kalın harflerle yazılanlar pozitif korelasyonu 

( **P < 0,01;  ***P < 0,001) göstermektedir.  

 

4.6. KÖK VE SÜRGÜN GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN MADDELERİN G ALFA 

ANLATIMINA ETKİSİ 

 Homoserin Laktonun Arpa (MR) Kök Gelişimi ve HvGα Anlatımına Etkisi 

MS besiyerinde çimlendirilen arpa tohumları 10 nM, 100nM, 1µM, 10 µM, 100 µM ve 200 µM 

homoserin lakton (C6-AHL) içeren ½ MS besiyerinde bir hafta boyunca yetiştirildi. Bir hafta 

sonunda kök uzunlukları ölçüldü (Tablo 4.4). Kontrol grubuna ait köklerin uzunluk ortalaması 

5.3±0.69 cm olup 200 µM C6-AHL içeren besiyerinde yetiştirilen bitkilerin kök uzunluk 

ortalaması ise 6.2±1.1 cm’dir (Şekil 4.28). 

Tablo 4.4: Farklı konsantrasyonlardaki C6-AHL’nin arpa kök uzunluğuna etkisi. 

C6-AHL 

Konsantrasyon 

Kök Uzunluğu (cm) 

Arpa (MR) 

Kontrol 5.3±0.69 

10 nM 4.9±0.76 

100 nM 5.1±0.69 

1 µM 5.0±0.88 

10 µM 5.1±0.65 

100 µM 5.2±0.80 

200 µM 6.2±1.1 
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Şekil 4.28: Arpa (MR) kök uzunlukları, A) Kontrol bitkileri, B) 200 µM C6-AHL içeren MS besiyerinde 

yetiştirilen bitkiler. Bar uzunluğu 2 cm’yi göstermektedir. 

 

Graphpad prism 5 programı kullanılarak yapılan tek yönlü varyans (ANOVA) analizinde, 

kontrol grubu ile 200 µM C6-AHL içeren besiyerinde yetiştirilen arpa köklerinin uzunlukları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (Şekil 4.29). Kontrol ve diğer 

konsantrasyonları içeren besiyerlerinde yetiştirilen bitkilerin kök uzunlukları arasında anlamlı 

bir fark bulunamadı. 

 

Şekil 4.29: Farklı konsantrasyonlarda C6-AHL içeren MS besiyerlerinde yetiştirilen arpa (MR) kök 

uzunlukları (** P < 0,01). 
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Farklı konsantrasyonlarda C6-AHL içeren ½ MS besiyerinde bir hafta yetiştirilen arpa kök 

dokularından alınan örneklere ait cDNA’larda Gα alt biriminin anlatım seviyesi qPCR ile 

belirlendi. Kontrol, 10 nM, 100 nM, 1µM, 10 µM, 100 µM C6-AHL derişimde Gα alt biriminin 

anlatımı değişmezken 200 µM C6-AHL derişimde Gα alt biriminin anlatımı 3 kat arttı. Kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında 200 µM C6-AHL derişimde Gα alt biriminin anlatımı istatistiki 

olarak anlamlıdır (Şekil 4.30). 

 

Şekil 4.30: Farklı konsantrasyonlarda C6-AHL içeren besiyerlerinde yetiştirilen arpa kök dokularındaki 

HvGα mRNA seviyelerinin kontrole göre karşılaştırılması (*P < 0,05). 

 

 Absisik Asitin Arpa (MR) Kök-Sürgün Gelişimine ve HvGα Anlatımına Etkisi 

MS besiyerinde çimlendirilen arpa tohumları 1µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM ve 500 µM ABA 

içeren ½ MS besiyerinde bir hafta boyunca yetiştirildi. Bir hafta sonunda kök ve sürgün 

uzunlukları ölçüldü (Tablo 4.5). Kontrol grubuna ait kök uzunluk ortalaması 5.1±0.35 cm olup 

kök gelişiminin en fazla baskılandığı 500 µM ABA içeren besiyerinde yetiştirilen bitkilerin 

uzunluk ortalaması 3.2±0.37 cm’dir. Sürgün uzunluk ortalaması kontrol bitkilerinde 12.7±1.29 

cm olup sürgün gelişiminin en çok baskılandığı 500 µM ABA içeren besiyerinde yetişen 

bitkilerde ise 1.1 ±0.59 cm’dir  (Şekil 4.31). 
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Tablo 4.5: Farklı konsantrasyonlardaki ABA’nın arpa (MR) kök ve sürgün uzunluğuna etkisi. 

ABA 

Konsantrasyon 

Kök Uzunluğu (cm) Sürgün Uzunluğu (cm) 

Arpa (MR) Arpa (MR) 

Kontrol 5.1±0.35 12.7±1.29 

1 µM 4.8±0.60 6.1±1.30 

10 µM 5.6±0.53 4.5±0.94 

50 µM 4.2±0.55 3.0±0.57 

100 µM 3.8±0.32 2.4±0.42 

500 µM 3.2±0.37 1.1±0.59 

 

 

Şekil 4.31: Farklı konsantrasyonlarda ABA içeren MS besiyerinde yetiştirilen arpa (MR) kök ve sürgün 

uzunlukları. Bar uzunluğu 2 cm’yi göstermektedir. 

 

Yapılan tek yönlü varyans (ANOVA) analizinde, kontrol grubu ile 50, 100 ve 500 µM ABA 

içeren besiyerinde yetiştirilen arpa köklerinin uzunlukları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulundu. Sürgün uzunlukları ise kontrol ile karşılaştırıldığında 1 µM ABA 

uygulamasından sonra tüm konsantrasyonlarda anlamlı olarak baskılanmıştır (Şekil 4.32). 
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Şekil 4.32: Farklı konsantrasyonlarda ABA içeren besiyerlerinde yetiştirilen arpa (MR) kök ve sürgün 

uzunlukları (*** P < 0,001). 

 

Farklı konsantrasyonlarda ABA içeren ½ MS besiyerinde bir hafta yetiştirilen arpa kök ve 

sürgünlerinden alınan örneklere ait cDNA’larda Gα alt biriminin anlatım seviyesi qPCR ile 

belirlendi. Kök dokularında kontrole göre 1µM, 10 µM, 50 µM ABA derişimde HvGα 

anlatımları arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunamazken 100 ve 500 µM ABA 

derişimde anlatım anlamlı olarak azaldı. Sürgünlerde ise 10 µM ve 50 µM ABA derişimde 

HvGα anlatımları kontrole göre anlamlı olarak arttı. 100 µM ve 500 µM ABA derişimde ise 

anlatımlar kontrole benzerdir (Şekil 4.33). 
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Şekil 4.33: Farklı konsantrasyonlarda ABA içeren MS besiyerlerinde yetiştirilen arpa kök ve 

sürgünlerindeki HvGα mRNA seviyelerinin kontrole göre karşılaştırılması (*P < 0,05; ** P < 

0,01). 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Heterotrimerik G-proteinleri yüksek organizmalarda evrimsel olarak korunmuş, hücre sinyal 

iletiminde önemli rol oynayan moleküllerdir ve Gα, Gβ ve Gγ olmak üzere üç alt birimden 

oluşmaktadır (Jones ve Assmann, 2004; Ma, 2001). G proteinleri, biyotik ve abiyotik stres 

koşullarına yanıttan, senesense, fide, kök gelişmine, stoma işlev ve yoğunluğuna kadar birçok 

fizyolojik olaydan sorumludur. G-proteinlerinin birçok fizyolojik ve gelişimsel süreçte etkili 

olduğu bilinmektedir. İlişkili olduğu yolaklardaki rolleri hakkında sınırlı bilgi mevcut olup 

halen ilişkili olduğu gen ya da genler detaylı bir şekilde bilinmemektedir.  

Bu tez çalışması kapsamında besin ve yem olarak kullanılan arpa bitkisinde sap uzunluğunun 

belirlenmesinden sorumlu olan Gα alt biriminin bitkilerde stres ve kök-sürgün gelişimine olan 

etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle VAGS (Virüs Aracılı Gen Susturma) yöntemi 

kullanılarak Gα alt biriminin antioksidan mekanizma, hidrojen peroksit (H2O2) üretimi, stoma 

yoğunluğu ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Gα sinyal iletimi engellenmiş arpa bitkilerinin 

fizyolojisi, kontrol bitkileri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. VAGS uygulaması için daha 

önce yapılan çalışmalarda Gα alt birimine ait 317 bç’lik bir parça (Karlık, 2012), susturmanın 

fenotipik olarak belirlenmesi için HvPDS genine ait 185 bç’lik parça (Scofield ve diğ., 2005) 

BSMV’nin genomuna aktarılmıştır. Virüse ait üç genom arpa bitkilerine bulaştırılmıştır. 

Enfeksiyonun yapıldığı gün (0. gün), 10 ve 20. günlerde bitkilerden alınan yaprak örneklerinde 

kontrol, mock, BSMV:00 ve BSMV:Gα gruplarında Gα alt biriminin anlatım seviyeleri ters 

transkriptaz PCR yöntemi ile incelendi. BSMV:Gα bitkilerinde anlatımdaki azalma 10. ve 20. 

günde belirlendi. Daha sonra qPCR yöntemi ile de anlatım seviyelerindeki azalma nicel olarak 

saptandı. Arpada HvPDS geninin BSMV ile homoloji bağımlı susturulması ilk defa Holzberg 

ve arkadaşları (2002) tarafından başarılmıştır ve bu BSMV’nin monokotillerde işlevsel 

genomik çalışmalarında kullanılabilirliğini göstermiştir. PDS geni çoğu VAGS aracılı 

çalışmalarda susturmanın fenotipik olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için 

kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında da HvPDS geni bu amaçla kullanılmış olup bitkilerde 

neden olduğu klorofil bozunmasına eşlik eden yapraklardaki sararmalar 10. ve 20. günde 

fotoğraflanmıştır. Gα mutantları hücre bölünmesini azaltır, dolayısıyla bitkilerde gelişim ve 

hücre bölünmesini düzenler (Ullah ve diğ., 2001; Izawa ve diğ., 2010; Bommert ve diğ., 2013; 

Urano ve diğ., 2013). Arabidopsis, pirinç, mısır bitkilerinin Gα mutantları cüceliğe ve 

Arabidopsis’te etiyole fidelerin oluşumuna neden olmuştur (Fujisawa ve diğ., 1999; Ullah ve 
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diğ., 2001; Bommert ve diğ., 2013).  Başka bir çalışmada ise Gα alt birimi susturulmuş 

bitkilerin kontrole göre yaprak boyutlarında küçülme ve ağırlıklarında büyüme-gelişme 

yavaşlamasına bağlı olarak azalma meydana geldiği, fotosentetik aktivitenin düştüğü 

bildirilmiştir (Colaneri ve diğ., 2014; Shadid ve diğ., 2015). Benzer olarak bu çalışmada Gα alt 

birimi susturulmuş yapraklarda büyüme-gelişme yavaşlamış ve etiyole bitkiler meydana 

gelmiştir. Bu açıdan arpa yapraklarında susturmaya bağlı olarak gelişen fenotipik ve genetik 

değişimler literatürle uygunluk göstermektedir. Elde edilen fenotipik, fizyolojik ve genetik 

analizlerin sonuçlarına göre arpada VAGS yöntemi başarılı bir şekilde kullanılarak Gα alt 

birimi susturulmuştur. 

Aerobik solunum yapan organizmalar reaktif oksijen türlerinin birikimine neden olan içsel ve 

çevresel koşullara maruz kalırlar. Bunlardan hidrojen peroksit, yüksek derecede reaktif bir 

moleküldür ve yüksek konsantrasyonlarda zararlıdır. Hücresel bileşenlere rastgele hücum 

ederek belirli hasarlara neden olurlar. Bu nedenle Gα alt biriminin arpada H2O2 üretimine 

etkisini anlamak amacıyla H2O2 miktar tayini yapılmıştır. Kontrol, mock, BSMV:00 ve Gα alt 

birimi susturulmuş bitkilerden alınan yaprak örneklerinde H2O2 miktarı enfeksiyonun yapıldığı 

gün değişmezken kontrol grubuna göre sırasıyla 10. ve 20. günde ise H2O2 miktarında artış 

meydana gelmiştir. Daha önce GPA1 mutantı olan Arabidopsis yapraklarında yapılan 

çalışmada etilen muamelesinin H2O2 miktarında azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. 

Arabidopsis’te yabani hatlarda aşırı anlatım yapan ve sürekli anlatım yapan bitkilerde ise H2O2 

miktarında artış olduğu gözlenmiştir (Ge ve diğ., 2015). Ayrıca gard hücrelerinde, G proteinleri 

H2O2 üretiminde de rol oynar (Zhang ve diğ., 2011). Başka bir çalışmada ROS üretimine 

aracılık eden glikolat oksidaz (GOX) Nicotiana benthamiana bitkilerinde BSMV ile 

susturulmak istenmiştir. Bitki yaprakları agroinfiltrasyonu yolu ile BSMV:00 ile enfekte 

edilmiş ve 3 gün sonra alınan yaprak örneklerinde H2O2 miktarının azaldığı gösterilmiştir (Yang 

ve diğ., 2018). Çalışmamızda farklı olarak kontrol grubuna göre sadece virüsle enfekte edilen 

bitkilerde H2O2 miktarında anlamlı bir değişiklik olmamıştır ve arpada Gα alt biriminin 

susturulduğu bitkilerde dışsal uyaran muamelesi olmaksızın kontrol grubuna göre H2O2 

miktarında artış meydana geldiği gösterilmiştir.  

Ozmolitler, uyumlu çözünenler olarak bilinen ve hücresel işlevleri engellemeyen düşük 

moleküler ağırlıklı organik metabolitlerdir ve ozmoprotektan olarak hücre yapısının ve 

bütünlüğünün korunmasından da sorumludurlar (Agarwal ve diğ., 2013). Birçok ozmolite ait 
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gen klonlanmış ardından bitkilere transfer edilmiştir. Bu aktarımın ardından bitkilerde tuzluluk 

ve kuraklığa karşı tolerans artmıştır (Agarwal ve diğ., 2013). Ozmolitler farklı stres türlerine 

karşı yanıtta hücre içi ozmolariteyi yükseltirler ve yüksek organizmalarda biyolojik 

makromoleküllerin kararlılığında da etkilidirler (Rhodes ve Hanson, 1993; Holmstrom ve diğ., 

2000). Çalışmada kontrol, mock, BSMV:00 ve Gα alt birimi susturulmuş bitkilerden alınan 

yaprak örneklerinde ozmolit birikiminde enfeksiyonun yapıldığı gün anlamlı bir değişim 

meydana gelmemiştir. 10. ve 20. günde BSMV:Gα ve BSMV:00 gruplarında ozmolit 

birikiminde artış gözlenmiştir. Susturmanın gerçekleştiği bitkiler ve BSMV:00 gruplarında 

ozmolit birkiminde artış gözlenmesinin nedeni viral genomun bir biyotik stres gibi algılanıp 

buna karşı bitkinin verdiği yanıt olabilir. Bu nedenle virüs aracılığıyla gen susturma yapılan 

bitkilerde ozmolit birikiminin incelenmesi mümkün görünmemektedir.  

Fotosentez ve su kullanım yeterliliğinde önemli role sahip olan stomalar, bir çift gard hücresi 

ile çevrelenen, bitkiler ve atmosfer arasındaki su-buhar ve gaz alışverişinin kontrolünü yapan 

küçük deliklerdir (Hetherington ve Woodward, 2003). Daha önceki çalışmalarda stoma sayısı 

ve hareketlerinin G protein sinyal iletimi ile ilişkisi olduğu ortaya konmuş olduğundan (Wang 

ve diğ., 2001; Fan ve diğ., 2008; Zhang ve diğ., 2008; Nilson ve Assmann, 2010; Chakraborty 

ve diğ., 2015) arpa bitkisinde de böyle bir ilişkinin var olup olmağını göstermek amacıyla stoma 

yoğunluğuna bakılmıştır. Kontrol, mock, BSMV:00 ve Gα alt birimi susturulmuş bitkilerden 

alınan yaprak örneklerinde stoma sayısında enfeksiyonun yapıldığı gün anlamlı bir değişim 

görülmemiştir. Ancak kontrol grubuna göre sırasıyla 10. günde % 38 ve 20. günde  % 48 

oranında stoma sayısında azalma meydana gelmesi Gα alt biriminin arpa bitkisinde de stoma 

sayısında etkili olabileceğini düşündürmüştür. Stoma yoğunluğu ile G protein sinyal iletimi 

arasındaki ilişki ilk kez mutant Arabidopsis bitkilerinde gösterilmiştir. G-protein α alt biriminin 

işlev kaybı mutasyonları stoma yoğunluğunu azaltırken sürekli aktif formunun aşırı anlatımının 

stoma yoğunluğunu arttırdığı belirlenmiştir (Zhang ve diğ., 2008). Gα sinyal iletiminin 

engellenmesi, stoma sayısını % 20-30 oranında azaltmıştır (Zhang ve diğ., 2008; Nilson ve 

Assmann, 2010; Chakraborty ve diğ., 2015). Çalışmamızda ilk kez Gα alt birimi susturulmuş 

arpa bitklerinde stoma sayısının azaldığı gösterilmiştir.  

Gα sinyal iletiminin engellendiği bitkilerde ROS uzaklaştırıcı mekanizmalarda etkili olan bazı 

antioksidan genlerin ilişkisini anlamak amacıyla HvCAT2, HvCu/ZnSOD ve HvAPX genlerinin 

anlatım seviyelerine bakılmış ancak deney gruplarına ait bitki örneklerinin anlatımları arasında 
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anlamlı bir değişim bulunamamıştır. Bu sonuçlar önceki tez çalışmaları (Tufan, 2016; Uçarlı, 

2016; Tufan ve diğ., 2017) ile benzer olup arpada bu genlerin konstitütif anlatım yaptığını 

göstermektedir. Gα’nın susturulması bu genlerin anlatımında farklılık yaratmamaktadır. H2O2, 

sinyal molekülü olarak hareket eder ve antioksidanları kodlayan bazı genlerin anlatımını 

düzenler (Hung ve diğ., 2005). Arpada özellikle antioksidan genlerin anlatımında bir değişiklik 

olmaması ve yüksek H2O2 seviyelerinin korunması bitkinin strese toleransını açıklayan 

göstergeler olabilir. Literatürde daha önce Gα alt biriminin antioksidan mekanizma ile ilişkisi 

rapor edilmemiştir. Bu çalışmada Gα alt biriminin antioksidan genlerin anlatımını etkilemediği, 

diğer yandan H2O2’nin miktarında artışa neden olduğu gösterilmiştir. Bu konuda daha ayrıntılı 

araştırmalara ihtiyaç vardır.   

G-proteinlerinin birçok fizyolojik ve gelişimsel süreçte etkili olduğu bilinmektedir. Biyotik ve 

abiyotik stres koşullarına yanıttan, senesense, fide, kök gelişmine, stoma işlev ve yoğunluğuna 

kadar birçok olaydan sorumludur. NaCl toleransına G-proteinlerinin nasıl aracılık ettiği ve 

mekanizması açık değildir (Colaneri ve diğ., 2014). Gα alt biriminin abiyotik stres koşullarına 

nasıl yanıt verdiğini görebilmek için çalışmada Gα sinyal iletiminin engellenmediği bitkilere 

160 mM NaCl uygulandı. 160 mM NaCl konsantrasyonunun uygulanmasındaki neden daha 

önceki bir çalışmada kökteki uzamayı kısıtlayan tuz konsantrasyonlarının 120-160 mM 

olduğunun rapor edilmiş olmasıdır (Uçarlı, 2016). 160 mM NaCl uygulanan arpa bitkilerinden 

alınan kök ve yaprak örneklerinde yapraklarda zamana bağlı olarak ozmolit birkiminin arttığı, 

hücre zar hasarının hem kök hem de yapraklarda arttığı, yaprak oransal su içeriğinin ise azaldığı 

bildirilmiştir (Uçarlı, 2016). 7 farklı zaman diliminde (0, 2, 24, 36, 48, 60, 72. saat)  bitkilerden 

alınan örneklerde HvGα’nın, gelişimsel süreçte rol oynayan bazı genlerin (HvLOX1, 

HvWRKY12, HvLHCB, HvSAG12, HvS40, HvSBT6) anlatım seviyelerine bakılarak aradaki 

ilişki anlaşılmaya çalışıldı. Kök dokularından alınan örneklerde HvGα’nın anlatımı tuz stresi 

uygulandıktan sonra 24, 36, 48, 60 ve 72. saatlerde kontrole göre istatistiki olarak anlamlı bir 

şekilde arttı. Özellikle HvGα’nın 36. saatte anlatımı yaklaşık 7 kat artmıştır. Yaprak 

dokularında ise sadece 24. saatte HvGα’nın anlatımında yaklaşık 27 katlık anlamlı bir artış oldu. 

Tuz stresi ile ilgili bir çalışmada 7-8 günlük bezelye bitkilerine 300 mM NaCl 3 ve 6 saat 

uygulanmış, 3. saatte yapraklardaki Gα ve Gβ’nın transkript seviyelerinde artış olmuş ancak 6. 

saatte transkript seviyeleri azalmıştır (Misra ve diğ., 2007). Başka bir çalışmada pirinç 

bitkilerine 200 mM NaCl uygulaması yapılmış, uygulamanın yapıldığı 1. ve 2. saatinde Gα alt 

biriminin anlatımında artış olduğu bildirilmiştir (Yadav ve diğ., 2013). Mısır ve pirinçte yüksek 
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tuzluluk ile ozmotik stresin yapraklarda, Gα sinyal iletimini etkisiz hale getirerek hücre 

proliferasyonunu engellediği rapor edilmiştir (Urano ve diğ., 2014). Çalışmada tuz stresi 

uygulanan arpa bitkilerinde HvGα’nın anlatımına ilk kez bakılmıştır. Arpa kök dokularındaki 

anlatımın 24. saatten itibaren anlamlı artış göstermesinin nedeni stresin bitki tarafından 

algılanması ve Gα’nın diğer yolakları aktive ederek tuz stresine karşı yanıt oluşturması olabilir. 

Ayrıca kökteki anlatım seviyelerinin zamana bağlı olarak artış göstermesi sinyalin kökten 

yaprağa iletildiğini ve esas olarak stres algılamasını yapan kısmın kök dokuları olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Yaprak dokularında ise sadece 24. saatte anlamlı artış olması da yine strese 

karşı yanıtın oluşmasını desteklemekte ve yanıtla ilgili diğer yolakları aktive ettiği şeklinde 

yorumlanabilir. Diğer zaman dilimlerinde arpa bitkilerinde anlatımın kontrole benzer olması da 

yüksek tuzluluk ile ozmotik stresin, Gα sinyal iletiminin etkisiz hale geldiği sonucunu destekler 

niteliktedir. 

Lipoksigenazlar, senesens, bitki büyümesi ve gelişimi, tohum çimlenmesi sırasında lipid 

kaynaklarının mobilizasyonu, biyotik ve abiyotik streste savunma yanıtının indüksüyonu gibi 

olaylarda rol oynar (Siedow, 1991; He ve diğ., 2002). Çalışmamızda 160 mM NaCl uygulanan 

bitkilerden belirlenen zamanlarda alınan kök ve yaprak dokularında HvLOX1 geninin anlatım 

seviyelerine bakıldığında kökte zamana bağlı olarak anlatımın güçlü bir şekilde arttığı 

belirlendi. Yaprak dokularında ise anlatım sadece 48. saatte anlamlı artış gösterdi. Bir 

çalışmada, Cucumis sativa bitkisine 200 mM NaCl uygulanması ile yaprak dokularında LOX1 

anlatım seviyesinin zamanla arttığı bildirilmiştir (Yang ve diğ., 2012). Başka bir çalışmada 200 

mM NaCl uygulanan Capsicum annuum L.’da 6. saatte LOX1 anlatımının arttığı, 12 ve 24. 

saatlerde azaldığı gözlenmiştir (Lim ve diğ., 2015). 200 mM NaCl uygulanan Hordeum vulgare 

L. cv. Haruna-nijyo bitkilerinde de anlatımın arttığı gösterilmiştir (Ueda ve diğ., 2004). 

Çalışmamızda arpa bitkilerinin hem kök hem de yapraklarında LOX1 geninin anlatımı artış 

göstermiştir. Ayrıca kök dokularında kontrol grubuna göre zamana bağlı olarak artış göstermesi 

de yine sinyalin kökten yaprağa taşındığını ve stres sinyalinin ilk olarak kök dokuları tarafından 

algılandığı şeklinde yorumlanabilir. HvGα ve HvLOX1 genlerinin kök dokularındaki transkript 

birikimleri birbirleri ile istatistiki olarak güçlü bir ilişki (r = 0,78) gösterirken yaprak 

dokularında anlatımlar arasında ilişki (r= -0.06)  bulunamamıştır. Daha önce yapılan 

çalışmalarda HvGα’nın HvLOX1 geni ile ilişkisi rapor edilmemiştir.  
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Farklı biyotik ve abiyotik stres koşularında transkripsiyon faktörleri düzenleyici süreçlerde yer 

alır (Duan ve diğ., 2015; Journot-Catalino ve diğ. 2006; Kim ve diğ. 2008; Li ve Luan, 2014; 

Li ve diğ., 2015, 2016; Liu ve diğ., 2016; Miao ve Zentgraf 2007; Qin ve diğ., 2015; Wang ve 

diğ., 2016a,b; Zhou ve diğ., 2011). Bazı WRKY TF’leri yaprak senesensinde (Miao ve Zentgraf 

2007; Zhou ve diğ., 2011) bir takım özgün işlevlere sahiptir. HvWRKY12’sinin Arabidopsis 

ortoloğu WRKY75’in hücre ölümü ve senesenste anlatımının arttığı bildirilmiştir (Mangelsen 

ve diğ., 2008; Gechev ve Hille, 2005). Çalışmada tuz stresi uygulanan bitkilerden alınan kök 

ve yapraklardaki HvWRKY12’nin anlatımına bakıldı. Kök dokularında 24. saatte anlamlı bir 

artış söz konusu iken yaprak dokularında zamana bağlı olarak anlatım seviyesinde azalma 

meydana geldi. 72. saatte ise anlatımın yok denecek az olduğu belirlendi. Literatürde 

HvWRKY12 ile ilgili bilgiler çok kısıtlıdır. Arpada uzun süreli kuraklıkta HvWRKY12’nin 

anlatım seviyesinin arttığı gösterilmiştir (Gürel ve diğ., 2016). HvGα ve HvWRKY12 genlerinin 

kök ve yaprak dokularındaki transkript birikimleri arasında bir ilişki (r = 0,14; r = 0,4) 

bulunamamıştır. HvGα’nın WRKY transkripsiyon faktörleri ile ilişkisinin anlaşılabilmesi için 

daha detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Fotosistem II'nin LHC (‘Light Harvesting Chlorophyll A/B Binding’) proteinlerini kodlayan 

genler, yüksek bitkilerde yoğun şekilde incelenen bir çekirdek gen ailesidir. LHCB genleri 

esasen fitokromlar tarafından, kızıl/kızıl ötesi ışınların (Silvertorne ve Tobin, 1984; Thompson 

ve White, 1991), mavi ışık (Fluhr ve Chua, 1986) ve sirkadiyen ritmler (Nagy ve diğ., 1988) 

kontrolü altında düzenlenirler. Bununla birlikte, birçok çalışma ışık dışındaki kuraklık, soğuk, 

yüksek tuzluluk gibi faktörlerin de bu genlerin anlatımını düzenlediğini göstermektedir (Seki 

ve diğ., 2002; Guo ve diğ., 2009; Loukehaich ve diğ., 2012). Tez çalışmasında tuz stresi 

uygulanmış bitkilerde yaprak dokularındaki HvLHCB geninin anlatım seviyelerine 

bakıldığında kontrol grubunda anlatımı yüksek olan genin anlatımının zamana bağlı olarak 

azaldığı gözlendi. Anlatım seviyesindeki anlamlı azalmanın 24. saatten itibaren başladığı 

belirlendi. Bu sonuç bize tuz stresine maruz kalan bitkilerde fotosentetik aktivitenin de 

azaldığını göstermektedir. Vitis vinifera bitkisinde yapılan bir çalışmada tuz stresinin LHCB 

geni üzerinde etkili olduğu ve fotosistem II aktivitesini düşürdüğü gösterilmiştir (Vincent ve 

diğ., 2007). Tuza toleranslı olan Physcomitrella patens’de tuz stresinde LHCB gen anlatımın 

arttığı bildirilmiştir (Wang ve diğ., 2008). Arabidopsis’te soğuk, kuraklık ve tuz stresinde 

LHCB genlerinin anlatımı azalmıştır (Seki ve diğ., 2002). Mikroarray kullanılarak yapılan 

çalışmada üç farklı arpa kültivarında kuraklık koşullarında Martin ve Moroc9-75’te LHCB geni 
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anlatımı azalırken, HS41-1’de ise gen anlatımı artmıştır (Guo ve diğ., 2009). Ayrıca arpada 

Martı ve Tokak çeşitleri) kuraklık uygulamasının LHCB gen anlatımını düşürdüğü (Gürel ve 

diğ., 2016), ozmotik stresin de gen anlatımını azalttığı bildirilmiştir (Habte ve diğ., 2014). 

Literatürdeki bilgiler doğrultusunda LHCB gen anlatımı farklı koşullar altında farklı anlatım 

profili sergilemekte, hatta aynı koşullar altında kültivarlar arasında bile çeşitlilik 

göstermektedir. Bu tez çalışmasında ise elde edilen sonuçlar son üç çalışma ile benzerdir. HvGα 

ve HvLHCB geninin yaprak dokularındaki transkript birikimleri arasında ilişki (r= -0,033)  

gözlenmemiştir. 

Sürgünlerdeki sodyum birikiminin Gα aktivasyonu aracılığıyla hücresel senesensi uyardığı 

önerilmiştir (Urano ve diğ., 2014). Senesens, makromoleküllerin koordineli bir şekilde 

bozunması ve ardından bileşenlerin bitkinin diğer kısımlarına taşınması ile sonuçlanan, 

yaprağın hayatında karmaşık, gelişimsel bir aşamadır. Bitkilerde fotosentez yolağının 

bileşenlerini oluşturan genlerin anlatımı senesens sırasında azalırken, kaynakların bozunması 

ve geri dönüşümünde görevli genlerin anlatımı artar (Buchanan-Wollaston, 1997). Yüksek 

tuzluluk ve ozmotik stres Gα sinyalini inaktive ederek hücre proliferasyonunu inhibe eder 

(Urano ve diğ., 2014). Gα’nın işlev kaybı mutasyonları, sürgünlere sodyum alımı değişimi 

olmaksızın sodyum toksisitesine neden olarak yaprak senesensini azaltır (Urano ve diğ., 2014). 

Gα sinyal iletimi, hücre döngüsünü teşvik eder ve NaCl, Gα sinyalini inhibe ederek hücre 

döngüsünü engeller (Urano ve diğ., 2014). Gα geninin işlev kaybı mutasyonu, senesensi 

hafifletir (Urano ve diğ., 2014). Olgun yapraklarda sodyum birikimi, en eski yaprakların 

ucundaki ölü dokuyla kendini gösteren senesense neden olur (Munns ve Tester, 2008). Gα 

protein sinyal ağı meristemlerde hücre bölünmesini yönetir ve tuz stresine yanıtta yapraklardaki 

hücre ölümünü düzenler (Urano ve diğ., 2014). Çalışmada 160 mM NaCl uygulanan bitkilerin 

yaprak dokularında HvSAG12, HvS40, HvSBT6 genlerinin 24. saatte güçlü bir anlatım yaptığı 

gözlendi. Yaygın kullanılan senesens markırı SAG12, Arabidopsis’te sistein proteaz kodlayan 

bir gendir ve senesense girmiş dokularda anlatım yapmaktadır (Noh ve Amasino, 1999). HvS40, 

arpada yaprak senesensinde güçlü bir anlatıma sahiptir ve markır gendir (Ay ve diğ., 2014; 

Krupinska ve diğ., 2014). Daha önceki anlatım analizleri, HvS40’ın kloroplastlardan köken alan 

stres sinyallarinin merkezi entegratörü olduğunu ve erken senesensi uyardığını göstermiştir 

(Krupinska ve diğ., 2014). Bir transkriptom çalışmasında ise buğday ortolog geninin 

anlatımının rozet yapraklarda senesens sırasında arttığı gösterilmiştir (Gregersen ve Holm,  

2007). Senesens esnasında özellikle uyarılmış düzenleyici genlerden biri olan S40, SAG 
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anlatımının upstream bir anahtar düzenleyicisi olarak hareket eder (Kleber-Janke ve Krupinska 

1997; Fischer-Kilbienski ve diğ., 2010; Krupinska ve diğ., 2002, 2014). Arpada bulunan 11 

subtilaz geninden (HvSBT1-11) HvSBT6’nın doğal ve karanlığın uyardığı senesens sürecinde 

anlatımının arttığı belirlenmiştir (Roberts ve diğ., 2017). Bitkilerde bol bulunmalarına rağmen, 

subtilazlarının biyolojik rolü hakkındaki bilgiler halen çok sınırlıdır (Schaller ve diğ., 2012). 

Arpada subtilazların mRNA anlatımının, senesens esnasında önemli ölçüde arttığı 

gösterilmiştir (Parrott ve diğ., 2007; Hollmann ve diğ., 2014). Ayrıca buğday, A. thaliana ve 

fasulye gibi farklı bitki türlerinde senesenste enzimatik aktivitenin arttığı bildirilmiştir (Wang 

ve diğ., 2013; Martinez ve diğ., 2015; Budic ve diğ., 2013). HvGα ve senesens ilişkili genlerin 

(HvSAG12, HvS40 ve HvSBT6) anlatımları arasında istatistiki olarak pozitif kuvvetli bir ilişki 

olduğu belirlendi (sırasıyla r = 0,95; 0,99; 0,93). Tuz stresi uygulanmış bitkilerde bu genlerin 

anlatımının teşvik edilmesi Gα alt biriminin senesensle ilişkili olabileceğini göstermektedir. 

Bundan farklı olarak arpada HvGα ile senesens genlerinin ilişkisi ilk defa bu tez çalışmasında 

gösterilmiştir. Literatürde Gα alt biriminin HvLOX1, HvSAG12, HvS40, HvSBT6 genleri ile 

ilişkisi daha önce rapor edilmemiştir. 

HvGα’nın kök-sürgün gelişimi ile ilişkisini anlayabilmek için arpa bitkilerine dışarıdan 

homoserin lakton ve absisik asit uygulaması yapılmıştır. Homoserin lakton quorum sensing 

sinyal molekülüdür. Bakterilerin gen anlatımını koordine edebildiği hücre yoğunluğuna bağlı 

sinyal iletim sistemi quorum sensing (QS) olarak bilinir. Birçok gram negatif bakteri, kollektif 

davranışlarını koordine etmek için QS sinyali olarak N-açil-homoserin laktonları (AHL) 

kullanmaktadır (Parsek ve diğ., 1999; Pearson ve diğ., 1994). Son yıllarda yapılan çalışmalarda, 

AHL moleküllerinin ökaryotlar tarafından da algılanıp, bu bakteriyel QS sinyallerine özel 

olarak tepki verdiğini göstermektedir (Mathesius ve diğ., 2003). Bu tez çalışmasında arpa 

tohumlarına uygulanan farklı konsantrasyonlardaki AHL molekülünün 200 µM derişimde kök 

uzamasını teşvik ettiği gösterilmiş olup HvGα’nın anlatımı da kontrole göre 3 kat artmıştır. 

Daha önce yapılan bir çalışmada N-hekzanoil-L-homoserin laktonun (C6-AHL), Arabidopsis 

köklerinde transkripsiyonel değişikliklere ve kök uzamasına neden olduğu bildirilmiştir (Von 

Rad ve diğ., 2008). Ancak bu bakteriyal sinyallere bitkilerin verdikleri yanıtların moleküler 

mekanizması çok az bilinmektedir. Bir başka çalışmada ise Arabidopsis köklerine çeşitli AHL 

molekülleri uygulanmış ve köklerde uzamayı teşvik ettiği gösterilmiştir. G protein alt 

birimlerinin işlev kaybı ve aşırı anlatımı çalışmaları da, bu proteinlerin AHL-aracılı kök 

uzamasında etkili olduğunu göstermiştir (Liu ve diğ., 2012). Tez çalışmasında da benzer 
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sonuçlar bulunmuş olup Gα alt biriminin AHL-aracılı köklerde uzamayı teşvik ettiği 

söylenebilir. Arpada Gα sinyal iletiminin QS sinyali ile ilişkisi ilk defa gösterilmiştir. 

Absisik asit bitkilerde birçok fizyolojik ve gelişimsel süreçten sorumludur. Özellikle çevresel 

etmenlerin neden olduğu strese yanıtta aracılık eder (Finkelstein ve diğ., 2002; Schroeder ve 

diğ., 2001). Çalışmamızda arpa tohumlarına uygulanan 50, 100 ve 500 µM ABA’nın kök 

büyümesini engellediği, 1, 10, 50, 100 ve 500 µM ABA’nın sürgünlerin uzamasını baskıladığı 

belirlenmiştir. Daha önce yapılan bir çalışmada pirinç bitkilerine uygulanan 1 ve 10 µM 

ABA’nın kök ve gövde de büyümeyi baskıladığı gösterilmiştir (Yao ve diğ., 2003). İki farklı 

buğday genotipine dışarıdan 50 µM ABA uygulanmış, her iki genotipte de yaprak boyutunda 

azalma olduğu bildirilmiştir (Zhang ve diğ., 2005). Başka bir çalışmada 10-5-10-10 M aralığında 

ABA uygulanan buğdayda çimlenme etkilenmezken sürgünlerde 1 µM, kökte ise 0,1 µM ABA 

büyümeyi baskılamıştır (Naqvi ve diğ., 1997). Yulaf bitkisinde ise 1 µM uygulanan ABA’nın 

gövde uzunluğunu arttırdığı 10 ve 100 µM ABA’nın gövde uzunluğunu baskıladığı rapor 

edilmiştir (Montague, 1997). Literatürdeki çalışmalara benzer olarak bu çalışmada da ABA, 

arpa kök ve sürgün gelişimini baskılamıştır. Ancak HvGα, kök ve sürgünlerde farklılaşmış bir 

anlatım profili göstermiştir. Gα’nın anlatımı kontrole göre 1, 10 ve 50 µM ABA uygulanan kök 

dokularında değişmezken 100 ve 500 µM konsantrasyonda azalmıştır. Sürgünlerde ise kontrole 

göre 10 ve 50 µM ABA uygulamasında anlatım anlamlı şekilde artış göstermiş, diğer 

konsantrasyonlarda kontrole benzerdir. Bitkilere dışarıdan aşırı dozda ABA uygulamasının 

strese ve oksidatif hasara neden olduğu bildirilmiştir (Trewavas ve Jones, 1991; Jiang ve Zang, 

2001). Arabidopsis Gα alt birimi ABA’ya karşı artan bir hassasiyet gösterir (Lapik ve Kaufman, 

2003; Perfus-Barbeoch ve diğ., 2004) ve yapılan mutant çalışmalarında bazı doku ve hücrelerde 

hassasiyet görülürken bazıların da duyarsızlık tespit edilmiştir (Wang ve diğ., 2001; Mishra ve 

diğ., 2006). Arabidopsis’te Gα, ABA’ya yanıtta rol oynar. Arabidopsis Gα alt birimi, çimlenme 

ve genç fide gelişmesinde ABA sinyalini negatif olarak düzenler (Pandey ve diğ., 2006). 

Çalışmamızda kökte 100 ve 500 µM ABA uygulamasından sonra anlatımda azalma meydana 

gelmesi, sürgünlerde anlatımın 10 ve 50 µM ABA uygulamasında artmasının nedeni 

literatürdeki bilgiler doğrultusunda HvGα’nın stres yanıtı ile ilişkili olabilir.  

Bu tez çalışması ile bitkilerde hücre sinyal iletiminde önemli rol oynayan moleküllerden Gα 

proteinlerinin, ekonomik değeri olan tahıl bitkisi arpada antioksidan mekanizma, H2O2 üretimi, 
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stoma sayısı, tuz stresi, QS sinyali ve ABA ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar daha detaylı çalışmalar yapılabilmesi açısından öncü niteliktedir. 
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