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ÖZET  

MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) BİTKİSİNDE ADP-GLUKOZ 
PİROFOSFORİLAZ ENZİMİNİN KISA GÜN PERİYODUNDAKİ 
EKSPRESYON ANALİZİ 
 
 
Bu tez çalışmasında Lens culinaris (Mercimek) bitkisinin  kısa gün periyodundaki (8 
saat gündüz, 16 saat gece) nişasta biyosentezinde görev alan ADP-Glukoz pirofosforilaz 
(AGPaz) enzimi büyük alt ünitesi (LS) ve küçük altünitesi  (SS) genlerinin  ekspresyon 
düzeyinde analizleri yapılmıştır. Kısa gün periyodunda elde edilen ekspresyon analiz 
sonuçları  uzun gün periyodu verileriyle karşılaştırılmıştır. 
 
 
Mercimek, baklagiller (Leguminosae) familyasına ait bir uzun gün bitkisi olup önemli 
oranlarda nişasta ve protein içermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 
besin kaynağı olması nedeniyle son yıllarda yapılan çalışmalarda nişasta enzimlerinin 
manipülasyonu ile bitkilerdeki verimin arttırılabileceğine dair sonuçlar elde edilmiştir. 
Bu amaçla önceki çalışmalarda mercimekte nişasta biyosentezinden sorumlu 
enzimlerden ADP-Glukoz pirofosforilaz (AGPaz) gen dizileri belirlenmiştir.  
 
Tezin amacı doğrultusunda iklim odalarında büyütülen mercimek bitkilerinden RNA 
izolasyonu ve cDNA sentezi yapılmış ve bu cDNA’lardan RT-Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu ile veriler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. 
 
Sonuç olarak enzimin farklı dokularda (yaprak ve gövde) ve farklı zaman 
periyotlarındaki profilleri belirlenmiştir. Fotoperiyot uzunluğuna bağlı olarak farklı 
dokularda değişkenlik gösteren AGPaz izoformlarının düzenlenmesi ile AGPaz 
promotörleri arasında koordineli olarak bir ilişkinin varlığından söz edilebilir.  Bu 
verilerin enzimlerin biyosentez yollarının anlaşılmasına, enzim aktivitesi ve bitki 
verimini arttırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlayıp ışık tutacağı düşünülmektedir. 
 

 
 
 



 

 

SUMMARY 

EXPRESSION ANALYZES OF ADP-GLUCOSE PYROPHOSHORYLASE 
ENZYM IN LENTIL (Lens culinaris Medik.) IN SHORT-DAY PERIOD 
 
In this thesis ADP-Glucose pyrophosphorylase (AGPase) large subunit (LS) and small 
subunit (SS) on the Lens culinaris (lentil) the expression analyzes had been done on the 
short term period (8 hour light, 16 hour dark). Long term results were compared with 
the short day results according to expression analyzes. 
 
Lentil (Lens culinaris Medik.) is a long day plant and one of the most important 
members of Leguminosae family which involve starch and protein. Owing to these 
properties lentil is an important nutritional source for Turkey and many developing 
countries. The researches of the starch enzymes manipulation showed that the yield of 
the plant might enhance. For this purpose the genes which is responsible for the starch 
biosynthesis AGPase were identified.  
 
For the purpose of the thesis RNA  isolation and cDNA synthesis has performed  from 
the lentil grown in the climate chambers and using these cDNAs Polymerase Chain 
Reaction (PCR) has done. The data obtained are interpreted. 
 
As a result, the enzyme profiles in different tissues (leaves and stem) and time 
periods were determined. We concluded that the AGPase isoforms in various tissues are 
regulated by length of photoperiod and AGPase  promoters are coordinately modified.  
Based on these data enzyme profiles and also biosynthesis pathway will be understand. 
Accordingly the study will be make contribution to recent studies of the activity of 
enzymes and the yield of the plant. 
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1. GİRİŞ 

Bitkilerde fotosentezin temel ürünü olan nişasta, hem fotosentetik hem de fotosentetik 

olmayan dokularda polisakkaritlerin yaygın olan depo şeklidir. Nişasta insan ve hayvan 

beslenmesinde tüketilen temel bir gıda olmakla sınırlı kalmayıp yiyecek endüstrisi başta 

olmak üzere kağıt, tekstil ve diğer birçok endüstriyel alan için de önemli bir ham 

maddedir. Nişasta bitkilerde en önemli karbon rezervidir. Evrensel dağılımı miktar 

olarak bitki türlerine göre değişir ve ticari olarak büyük öneme sahiptir. Üç boyutlu ve 

yarı kristal olarak düzenlenmiş nişasta granülleri farklı glikoz polimerlerinden meydana 

gelir. Granül yapısı ve şekli, amiloz ve amilopektinin moleküler yapısı, amiloz-

amilopektin oranı, lipid, protein ve fosfat miktarı gibi faktörler nişastanın fonksiyonel 

özelliklerini dolayısıyla endüstriyel kullanım alanını belirleyen faktörlerdir. Endüstriyel 

amaçlı kullanılan nişastanın genellikle fiziksel, kimyasal veya enzimatik yol ile 

modifiye edilmesi sonucu yapısal ve bununla bağlantılı olarak fonksiyonel özellikleri de 

değiştirilebilmektedir. Günümüzde fonksiyonelliği geliştirilmiş bu tip nişastalar 

özellikle mutant ve genetik modifikasyona uğratılmış bitkilerden üretilmektedir. Gerek 

bitki biyoteknolojisindeki gelişmeler gerekse nişasta biyosentezinde rol oynayan 

enzimler ve özelliklerinin ortaya konması genetik modifikasyonları mümkün kılmıştır. 

 

Son yıllardaki çalışmalar nişasta polimerlerinin sentezi için gerekli olan protein ve 

genlerin tanımlanması üzerine odaklanmış ve en azından 4 grup enzimin nişasta 

biyosentezinde görev aldığı ortaya konmuştur. Bunlar ADP-Glikoz pirofosforilaz 

(AGPase; EC 2.7.7.23), nişasta sentazlar (SS; EC 2.4.1.21), nişasta-dallandırma 

enzimleri (SBE; EC 2.4.1.28) ve nişasta-dalları kıran enzimler (DBE; EC 2.4.1.41)dir.  

 

Yüksek bitkilerde nişasta biyosentezinde üç ana enzimin görev aldığı bilinmektedir. 

Bunlar ADP-Glikoz prifosforilaz, nişasta sentaz ve dallandırma enzimleridir. Özellikle 

büyük tetramerik holoprotein yapıdaki ADP-Glikoz pirofosforilaz nişasta sentez hızını 

ve miktarını kontrol eden, hem fotosentez yapan hücrelerde (kaynak) hem de fotosentez 

yapmayan (havuz) dokularda bulunan önemli bir allosterik enzimdir ve nişasta 
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biyosentezinde belirleyici basamağı oluşturur. AGPaz iki büyük (L1 ve L2) ve iki küçük 

(S1 ve S2) olmak üzere iki alt üniteden oluşmaktadır. Küçük ve büyük alt üniteler iki 

farklı gen tarafından kodlanmaktadır. Yapılan biyokimyasal ve genetik çalışmalar 

sonucu, küçük alt ünitenin katalizör, büyük alt ünitenin ise düzenleyici görevi olduğu 

anlaşılmıştır. 

 

Nişasta sentezinde görev alan enzimleri kodlayan genlerin literatürde tanımlanmaya 

başlamasıyla enzim aktivitelerinin belirlenmesi, nişasta oranındaki değişikliklerin 

yapılması gibi biyoteknolojik çalışmalar artış göstermektedir. Bu çalışmalar nişasta 

biyosentez yolunda yapılabilecek genetik manipülasyonlara olanak sağlamaktadır. 

Dünya mercimek üretiminde önemli ülkelerden birisi olan ülkemizde baklagil tarımında 

büyük bir yer tutan mercimek bitkisi bu tez çalışmasında deney materyali olarak 

seçilmiştir.  

 

AGPaz enzimini kodlayan genler mercimek bitkisinde tanımlanmış ve uzun gün 

koşullarında zamana bağlı ekspresyon analiz profilleri çıkarılmıştır (Tulum, I., 2010). 

Tezin başlıca hedefi, tersine çevrilen gün koşullarının diğer deyimle kısa gün 

koşullarında AGPaz enziminin ekspresyon analizi yapılarak uzun gün sonuçları ile 

karşılaştırılmasının yapılmasıdır. Bu nedenle tez çalışma konusu, “Mercimek (Lens 

culinaris Medik.) Bitkisinde ADP-Glikoz Pirofosfarilaz Enziminin Kısa Gün 

Periyodundaki Ekspresyon Analizi” olarak belirlenmiştir.  

 

Bu amaçla tezin “Genel Kısımlar” bölümü mercimek bitkisinin önemi, nişastanın yapısı 

ve nişasta sentezi ile ilgili literatür incelemesi sonucu elde edilen bilgileri 

kapsamaktadır. “Malzeme ve Yöntem” kısmında araştırmada kullanılan mercimek 

bitkisinin yetiştirilmesi, nişasta boyaması ve nişasta sentezinde rol oynayan anahtar 

enzim AGPaz ile ilgili metodlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Tez kapsamında elde 

edilen veriler “Bulgular” bölümünde tablo ve şekillerde özetlenmiştir. “Tartışma ve 

Sonuç” bölümünde ise deney sonuçları diğer araştırıcıların verileri ile karşılaştırılıp 

yorumlanmıştır. 

 

İklim odalarında kontrollü koşullarda yetiştirilen 24 günlük mercimek bitkilerinden 

RNA izolasyonu, cDNA sentezi ve uygun primerler kullanılarak Gerçek Zamanlı 
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Polimeraz Zincir Reaksiyonu yapılarak AGPaz enziminin ekpresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Nişasta miktarının gece-gündüz ve uzun-kısa gündeki 

farklılıklarının tespiti amacıyla iyot boyaması yapılmıştır. Enzimin farklı gün 

koşullarında gösterdiği ekspresyon farklılıklarının; enzimlerin biyosentez yollarının 

anlaşılması, enzim aktivitesi ve bitki verimini arttırmaya yönelik çalışmalara katkı 

sağlayacağı umulmaktadır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. MERCİMEK BİTKİSİNİN ÖNEMİ 

Dünyada 1,3 milyon ton bakliyat üretimi ile 8. sırada yer alan Türkiye’de, tarımı 

yapılan bakliyatlar içerisinde mercimek en önemli yeri tutmaktadır. Dünya mercimek 

üretimi 3,3 Milyon ton’dur. Bunun yaklaşık olarak %66’sı Hindistan, Türkiye ve 

Kanada tarafından yapılmaktadır. Tablo 2.1.1’de gösterildiği gibi 2007 yılında, üretim 

miktarları dikkate alındığında, Hindistan 910.000 ton ile dünya mercimek üretiminde ilk 

sırada,  Kanada 733.000 ton ile ikinci, Türkiye ise 555.000 ton ile üçüncü sırada yer 

almıştır (FAO, 2008). Böylece, Türkiye’nin dünya üretiminde %16’lık bir paya sahip 

olduğu görülmektedir. Mercimeğin, büyüklüğüne göre Şili tipi büyük mercimek ve İran 

tipi küçük mercimek olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Renk ise sarı, kırmızı veya 

yeşil olarak değişmektedir. Genellikle kırmızı ve yeşil olanlar ticari değer taşımaktadır. 

Dünya üretiminin yaklaşık %70’i kırmızı ve %25’i yeşil mercimektir. 

 

Tablo 2.1.1 FAO (2008) e göre dünyada ve Türkiye’de mercimek üretimi 

 

Ülkeler Üretim (Ton) 

Hindistan 1,400,000 

Kanada 669,700 

Türkiye 580,260 

 

Türkiye’de genel olarak Güney Anadolu, Ege ve Marmara Bölgesinde tarımı yapılan 

mercimek, baklagiller (Leguminosae) familyasına ait tek yıllık, otsu bir kültür bitkisidir. 

Nişasta ve protein içeriğinin oldukça yüksek olmasından dolayı kuru bakliyat olarak 

tüketilmektedir (Bhatty ve Christison, 1984). Ayrıca B vitamini, fosfor ve demir 

açısından zengindir. Mercimek tüketimi ABD gibi gelişmiş ülkelerin besin kaynağının 
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küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır ancak gelişmekte olan ülkelerde yüksek nişasta ve 

protein içeriğinden dolayı önemli bir besin kaynağıdır.  

 

2.2. NİŞASTA BİYOSENTEZİ 

2.2.1. Nişastanın Yapısı 

Nişasta bitkilerde fotosentezin temel ürünüdür ve polisakkaritlerin hem fotosentetik 

hem de fotosentetik olmayan dokulardaki en yaygın depo şeklidir. Bitkinin tohum 

endosperm hücrelerinde depo edilen önemli bir karbonhidrattır. Nişasta insan ve hayvan 

beslenmesinde temel olarak tüketilen bir gıda olmakla sınırlı kalmayıp yiyecek 

endüstrisi başta olmak üzere kağıt, tekstil ve diğer birçok endüstriyel için de temel ham 

maddedir. Nişastanın granül yapısı ve şekli, amiloz ve amilopektinin moleküler yapısı, 

amiloz-amilopektin oranı, lipid, protein ve fosfat miktarı gibi faktörler nişastanın 

fonksiyonel özelliklerini dolayısıyla endüstriyel kullanım alanını belirler. Nişasta suda 

çözünmeyen granüller halinde plastidlerde bulunur. Bu granüllerin büyüklüğü, şekli ve 

kompozisyonu bitkinin cinsine, bulunduğu organa veya bitkinin içinde bulunduğu 

büyüme evresine göre değişir. Örneğin, buğdayda granül çapı 10 μm dan küçük olanlar 

ve 10-35 μm arasında olanlar olarak iki farklı tip bulunurken, patateste çapı 5-100 μm 

arasında değişebilen tek tip granül mevcuttur (Tester, 2004).  

 

Nişasta granülleri temel olarak glikoz polimeri olan amiloz ve amilopektinden meydana 

gelir (Smith, 1999; Srivastava, 2002). Amiloz ve amilopektinde sırasıyla β-amiloz ve α-

amiloz fraksiyonları belirlenmiştir. Amiloz temelde lineer bir polimerden meydana 

gelmiş ve glikoz birimleri α-1,4 glikozidik bağlarıyla bağlanmıştır. Amiloz %0.1 

oranında α-1,6 glikozidik dallanma noktası içerirken, amilopektin başlıca α-1,4 

glikozidik zincirlerinden meydana gelmesine rağmen α-1,6 glikozidik dallanma 

noktalarını daha yüksek oranda (%4) içerir.  

 

Amilopektin amilozdan boyutça büyüktür. Amilopektinin moleküler ağırlığı 107- 108 

iken, amilozun ki 5×105- 106 arasındadır. Bu iki molekül büyüklüğü ve özelliği 

bakımından birbirinden farklıdır ve sıvı iyoda karşı farklı bağlanma affiniteleri 

sergilerler. Uzun amiloz zincirleri suda esnek bir sarmal oluşturarak hareket ederler ve 
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iyoda doğru yüksek affinite gösterirler. 200 glikoz birim uzunluktaki zincir 20°C’de 

iyoda %20 kadar maksimum bağlanma sergiler. Ayrıca glukan zincir uzunluğuyla iyoda 

bağlanma affinitesi arasında lineer ilişki vardır (Kossmann ve ark., 2000). Farklı bitki 

dokularında nişastayı oluşturan amiloz ve amilopektin değişik oranlarda bulunabilir. 

 

Nişasta granülleri birbirini takip eden amorf bölge ve semikristal büyüme halkalarından 

oluşur. Amorf bölge amiloz ve kristal yapıda olmayan amilopektin içerir. Semikristal 

büyüme halkaları ise birbirini dönüşümlü takip eden yaklaşık 9-10 nm genişliğinde 

amorf ve kristal lamellerden meydana gelir. (Waigh ve ark., 1997).  Kristal lameller 

amilopektin zincirlerinin sol elli α-helix şeklinde paketlenmesiyle oluşur, dallanma 

noktaları ise amorf bölgede yer alır. Amilopektinde kristal ince tabakadaki zincirler çift 

sarmallıdır ve küme şeklinde bir dizilim göstermektedirler. Bu küme modelinde 

amilopektin molekülünün farklı zincir sınıflarından meydana geldiği öne sürülür ve bu 

durum amilopektin molekülünde zincir uzunluğunun polimodal düzenlenmesiyle 

birbirini tutmaktadır (Şekil 2.1.1.1). 

 

Amilopektin molekülünde zincirlerin %10-20’si kümeler arası bağlantılara, %80-90’ı 

yan zincir kümelerinde bağlantılara katkı sağladığı tahmin edilmektedir. Bitki tür ve 

organları arasında zincir fraksiyonları uzunluğu farklıdır ancak nişasta granülünün 9-10 

nm’de tekrarlayan yapısı aynıdır (Waigh ve ark., 1997). 

 

Amilopektinin iç ve dış zincirleri A, B ve C zincirlerine ayrılır (Robin ve ark., 1974; 

French, 1984; Gallant ve ark., 1997). A zinciri indirgenen ucundan α-1-6 bağlarıyla 

diğer zincirlere bağlanan lineer ve en kısa zincirdir. B ve C zincirlerinin her ikisi de bir 

veya daha fazla sayıda A ve/veya B zincirine sahiptir. Molekül başına sadece bir C 

zinciri vardır ve bu da molekülün tek indirgenen ucuna sahiptir. Amilopektin sarmalı 

çoğu tahıl nişastasında sıkı bir şekilde düzenlenmişken (A tipi nişasta), patates ve muz 

gibi bitkilerde aralıklı düzenlenmiştir (B tipi nişasta).  
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Şekil 2.1. 1.1: Nişasta granülü içinde bulunan amiloz ve amilopektinin kimyasal yapısı (A) ve 
şematize edilmiş granül organizasyonu (B, C, D). Amorf büyüme halkaları ile ayrılmış kristal 

lameller (B), amorf ve kristal bölgenin büyütülmüş hali (C), yan yana bulunan amilopektin 
zincirleri tarafından oluşturulan çift heliks yapısı kristal lamelleri oluştururken, dallanma 

noktaları ise amorf bölgede yer alır (D). 

 

 

 

A ve B tipi modelden farklı olarak bu modellerin bir kombinasyonu olan C tipi nişasta 

diğer tropikal tuberlerin ve legümenlerin nişastalarında bulunur ve bu da gelişim 

esnasındaki değişiklikleri temsil eder. B tipi çift sarmal yapıdaki nişastalar içinde su 

molekülleri bulunduran bir şekilde düzenlenmişken, çift sarmal yapıdaki A tipi 

nişastalar daha yoğun paketlenmiştir. B tipi nişasta in vivo şartlarda düşük sıcaklıklarda 
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saf suda kristalleşirken bunun tersine A tipi nişasta kristalize olabilmek için alkol ve 

tuzun eklenmesi gibi susuz şartlara ve yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar (Gidley 1987; 

Gidley ve Bulpin, 1987). 

 

Nişasta granülleri su ve sıcaklığın etkisiyle yapısal değişime uğrar. Su ile karşılaştığında 

nişasta granülleri bir süspansiyon oluşturur. Isıtmayla birlikte granüller su absorbladığı 

için bulunduğu süspansiyonu koyulaştırır. Sıcaklığın artmasıyla amiloz, amilopektinden 

ayrılır ve amiloz granülden solüsyon içine geçer. Bunu takip eden soğutmayla da amiloz 

molekülleri diğer amiloz ve amilopektin ile hidrojen bağları kurar. Dolayısıyla suyun 

amiloz ve amilopektinden oluşan bu ağ arasında hapsedilmesi sonucunda jelleşme diye 

adlandırılan jelimsi yapı oluşur. Bu yapı uzun zaman periyodunda dondurulduğunda 

veya soğutulduğunda amiloz molekülleri birbirine daha da yakınlaşır ve yoğun kristal 

kümeleri oluştururlar (Slattery ve ark., 2000). 

 

Genel olarak nişasta granüllerinin su ve sıcaklık etkisiyle geçirdiği bu yapısal 

değişimlerin kontrolü nişastanın fonksiyonelliğinde anahtar faktördür. Doğal nişastaya 

fiziksel, enzimatik veya kimyasal olarak modifiye edilerek spesifik bir kullanım için 

gerekli olan özellikler kazandırılabilir. 

 

2.2.2. Nişasta Sentezinin Biyokimyası 

 

Nişasta biyosentezi temel olarak üç aşamadan oluşur; glikoz-1-fosfatın (G1P)  adenozin 

difosfoglikoz pirofosforilaz (AGPaz) enzimi ile adenozin difosfoglikoza (ADPG) 

çevrilerek, aktif hale getirilmesi, nişasta sentazlar (SS) kullanılarak ADPG’un uzayan 

glikoz zinciri içine katılması ve glikoz zincirlerinin nişasta dallandırma enzimleri (SBE) 

ve nişasta dallarını kıran enzimler (DBE) tarafından şekillendirilmesidir. 
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1. ADP-Glikoz pirofosforilaz: ADP-Glikozun oluşmasını katalize eder.   

 

                         ATP+Glikoz-1-fosfat ADP-glikoz +PPi 

 

 

2. Nişasta sentaz: ADP-Glikozdaki glikoz molekülünü redüklenmemiş glikoz 

zincirine ekler. 

 

      ADP-glikoz + (glikoz zinciri)n  ADP + (glikoz zinciri)n+1 

 

 

3.  Dallandırma enzimleri: glikoz zincirlerinde α-1,6-bağının oluşumunu katalize 

eder.   

 

Amiloz ve amilopektin, glikoz-1-fosfat ve ATP’nin AGPaz katalizörlüğünde reaksiyona 

girmesiyle oluşan ADP-Glikozdan oluşur. Yüksek bitkilerde AGPaz plastid içinde aktif 

halde olduğundan substratları olan glikoz-1-fosfat ve ATP’nin de plastitde bulunması 

gerekir. Substrat olarak glikoz-1 fosfat ve ATP plastid içerisinde mevcuttur. 

Kloroplastlarda ATP genellikle fotosentez sonucu açığa çıkarken, fotosentetik olmayan  

plastidlerde ise ADP/ATP translokatörleri yardımıyla sitoplazmadan plastid içerisine 

alınır. Glikoz-1-fosfat kloroplastlarda indirgeyici pentoz fosfat yolundan 

fosfoglikoizomeraz ve fosfoglikomutaz enzimleri kullanılarak oluşturulurken 

fotosentetik olmayan dokularda doğrudan sitoplazmadan alınabilir ya da plastidiyal 

fosfoglikomutaz kullanılarak glikoz-6-fosfattan da oluşabilir. AGPaz’ın aktivitesi 

sonucu ortaya çıkan pirofosfat, hem fotosentetik hem de fotosentetik olmayan dokularda 

inorganik alkalin pirofosfataz tarafından ortamdan uzaklaştırılır. Pirofosfatın ortamdan 

uzaklaştırılmasıyla reaksiyon ADP-Glikoz sentezi yönünde yol değiştirir (Weiner ve 

ark., 1987; Smith ve Martin, 1993).   

 

Nişasta sentezindeki bir sonraki adım, nişasta sentazın indirgenmemiş önceden var olan 

glukan zinciri ucuyla ADP-Glikozun glikozil parçası arasında α-(1,4) zinciri oluşturma 

sentezini katalizlemek ve dolayısıyla ADP’nin serbest kalmasına neden olur. Nişasta 

sentaz hem amiloz hem de amilopektini in vitro da substrat olarak kullanır. Bazı 
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biyokimyasal kanıtlar mevcut olsa da in vivo olarak üretilen nişasta glukan sentezinin 

ilk başlangıç primerleri bilinmemektedir. Bununla ilgili olarak patates tuberlerindeki 

protein-glikoz ya da protein-poliglikoz primerlerinin belirli bir amaç doğrultusunda 

üretildiğine dair kanıtlar da mevcuttur.  

 

Bir görüşe göre, UDP-Glikoz bir akseptör protein olan transglikozilat için öncü madde 

olarak kullanılır (Morell ve ark., 1986). Her ne kadar UDP-Glikoz seviyelerinin 

plastidlerde düşük olduğuna inanılsa da bakterilerde glikojen metabolizması ile 

bitkilerde nişasta sentez metabolizması arasında oldukça benzerlik bulunmaktadır ve 

genetiksel olarak tanımlanabilir (Hengge- Aronis ve Fisher, 1992).  

 

Nişasta polimerlerinin α-(1,6) zincirleri nişasta dallandırma enzimleri tarafından 

oluşturulur. Bu oluşumu zincir içinde bir α-(1,4) zincirinin hidroliziyle ve ardından α-

(1,6) zincirinin indirgenmiş sondaki kırık glukan zinciri ile bir diğer glikoz kısmı yani 

muhtemel hidroliz olan kısım arasında katalizlemesiyle gerçekleştirir. Kırılmalar 

rastlantısal olarak oluşmazlar, ancak ortalama 20 glukan biriminde bir varlığını gösterir. 

Nişasta dallandırma enzimleri α-(1,4) glukan zinciri uzunluğuna göre özgünlük gösterip 

substrat olarak kullanılırlar. Stabil çift sarmal konformasyonun mevcudiyeti minimum 

glukan zinciri uzunluğunun varlığına bağlıdır.  

 

 

2.2.3. Yapraklarda Nişasta Biyosentezi 

Fotosentezde fikse edilen karbon, nişasta ve sakkaroz olmak üzere iki karbonhidrat 

formuna dönüşür. Sakkaroz, fotosentezde fikse edilen karbonun taşıma şekli olup, 

ihtiyaç olan yumrular, büyüyen tohumlar ve aktif büyüyen bitki kısımlarına bu formda 

taşınırlar. Nişasta fotosentezin çok aktif olduğu devrelerde kloroplastlarda geçici olarak 

depo edilir ve kloroplastlarda gittikçe büyüyen nişasta granülleri halinde görülürler. 

Fotosentezin aktif olmadığı yani karanlık periyotlarda sakkaroza dönüşerek depo 

organlarına taşınırlar. Şekil 2.2.3.1’de gösterildiği gibi fotosentezin Calvin döngüsüyle 

fiske edilen karbon elektronların katılımıyla karbon hidratlara indirgenir. Üretilen şeker 

diğer dokulara sukroz formunda taşnırken, fazlası nişasta şeklinde depo edilir (Zeeman 

ve ark., 2007). 
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Şekil 2.2.3.1 : Fotosentetik bir hücrede nişasta ve sukroz sentezi 

 

Fotosentezin aktif olduğu periyotlarda trioz fosfatlar nişastaya çevrilirler. Normal 

koşullar altında yapraklar tarafından tutulan CO2’in %30’u suda çözünmeyen granüller 

halinde nişasta olarak depolanır. Daha sonraki karanlık periyotta ise kloroplastlarda 

depolanan nişasta parçalanarak sukroza çevrilir. Sukroz daha sonra depo organlarına ve 

hızlı büyüme gösteren dokulara taşınır. Bu dokularda (yumru ve tohum gibi) sukroz 

moleküllerinin büyük kısmı ilk olarak amiloplastlarda nişasta olarak depo edilir.  

 

Nişasta sentezinin olabilmesi için ortamda G1P bulunması gerekir. Kaynak organ olan 

yapraklarda gün boyunca fotosentez sonucu açığa çıkan karbon bileşikleri, dönüşümlü 

nişasta formunda depo edilir. Gece ise fotosentez durduğunda nişasta, bitki için gerekli 

karbonu sağlamak için parçalanır. Calvin döngüsü sonucunda trioz fosfatlar bir araya 

gelerek heksoz fosfatları ve sonuçta G1P’yi oluşturur. Her ne kadar G1P Calvin 

döngüsü sonucu oluşuyor olsa da nişasta sentezi dönüşümlüdür ve fotosentez ile 

senkronize edilir. 

 

Nişasta oluşumu için F-6-P kullanılır ve G-1-P ile G-6-P yoluyla ADP-glikoza 

dönüştürülür (Burada rol oynayan enzimler glukoz fosfat izomeraz, fosfoglukomutaz ve 

G-1-P adenil transferaz’dır). Daha sonra ADP-glikoz, amiloz sentezinde kullanılır. Bu 
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reaksiyon için ihtiyaç duyulan primer, maltoz ve dekstrindir. Burada amilozun büyük 

bir kısmı amilopektine dönüştürülür. 

Sakkaroz, sitoplazmada sentezlenir. Bunun için kloroplastlardan taşınan DHAP (bir 

taşıyıcı yardımıyla), sitoplazmaya geçer ve sitoplazmik glikoliz enzimleri ile G-1-P’a 

dönüştürülür. Daha sonra G-1-P’dan G-1-P uridinil transferaz yardımıyla UDP-glikoz 

sentezlenir ve sakkaroz fosfataz ile sakkaroz fosfat sentaz yardımıyla sakkaroz meydana 

gelir. 

 

Depo organlarda bulunan tanenin içinde ise tekrar sentezlenen sukroz daha sonra 

G1P’ın öncü molekülleri olan UDP-glikoz ve fruktoz olmak üzere tekrar parçalanır. 

Buna rağmen arpa tohumları ve patates yumrusunda sukrozun depo dokulara girişinden 

önce parçalandığına dair bir veri yoktur (Zrenner ve ark., 1995). Buna göre depo 

organlarda nişasta sentezi, fotosentetik dokularda üretilen sukroz miktarına bağlı 

olmakla beraber, bitkinin yaşamında belirli bir süre için gerçekleşen bir olaydır. 

 

 

2.3. NİŞASTA BİYOSENTEZİNDE GÖREV ALAN ENZİMLER 

2.3.1. ADP-Glikoz Pirofosforilaz (AGPaz) 

 

ADP-Glikoz pirofosforilaz (AGPaz) nişasta sentez hızını belirleyen allosterik bir 

enzimdir. AGPaz heterotetramerik (iki küçük ve iki büyük alt ünite) bir enzim olup iki 

ayrı gen tarafından kodlanmaktadır. Bu enzim hem fotosentez yapan hücrelerde 

(kaynak) hem de fotosentez yapmayan (havuz) dokularda bulunmaktadır.  Bu enzimin 

aktivitesi 3-fosfogliserik asit (3-PGA) ve inorganik fosfat (Pi)  tarafından 

düzenlenmektedir. 3-PGA, AGPaz enziminin aktivesini artırırken, Pi ise AGPaz 

aktivitesini azaltmaktadır (Preiss ve ark., 1991; Preiss ve Sivak, 1995; Kavaklı ve ark., 

2000).   

 

AGPaz patates, ıspanak gibi bitkilerde sadece kloroplastta bulunurken, arpa, mısır, 

çeltik gibi bitkilerde hem kloroplast hem de sitoplazmada bulunur (Choi ve ark., 2001). 
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Bu enzimin dördüncül (homotetramerik) yapısı (4 küçük alt ünite) belirlenmiş fakat 

enzimin doğal yapısı halen bilinmemektedir (Şekil 2.3.1.1). Tetramerik AGPaz’in 

moleküler ağırlığı bitki dokusu ve bitki türüne göre 200-240 kDa arasındadır. Yüksek 

bitkilerde AGPaz, iki büyük (her biri 54-60 kD) ve iki küçük (her biri 51-55 kDa) 

olmak üzere iki alt üniteden oluşan büyük tetramerik holoproteindir. Nişasta, bitkilerde 

başlıca enerji kaynağı olan önemli bir karbonhidrattır ve birçok endüstriyel 

uygulamaları bulunmaktadır. Bitkilerde nişasta sentezi ADP-Glikoz pirofosforilaz 

(AGPaz), nişasta sentaz ve dallandırma enzim adlı enzimlerin katkısıyla 

gerçekleştirilmektedir (Okita ve ark., 1998; Kavaklı ve ark., 2000; Slattery ve ark., 

2000).  

 

 

 
Şekil 2.3.1.1 : (A) Patates AGPazının basitleştirilmiş iki boyutlu heterotetramerik doğal yapısı. 

(B) SS-LS’in heterotetramerik dimerlerinin yapısı 
 

 

 

Nişasta sentezinin ilk enzimi olan AGPaz,  Glikoz-1-P’ın ve ATP’nin, ADP-Glikoza ve 

pirofosfata (PPi) dönüşümünü katalize eder (Priess ve ark., 1994). Oluşan ADP-Glikoz, 

nişasta sentaz tarafından poliglukan sentezinde kullanılır. Yapılan çalışmalar, AGPaz’ın 

yüksek bitkilerde hız sınırlayıcı aşamayı katalize ettiğini ortaya koymuştur (Lin ve ark., 

1988; Muller-Rober ve ark., 1992; Ball ve ark., 1996; Sakulsingharoj ve ark., 2004).  
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Bitkilerdeki AGPaz heterotetramer (α2β2) yapıya sahip olup küçük (SS) ve büyük (LS) 

alt ünitelerinden oluşmaktadır. Yapılan biyokimyasal ve genetik çalışmalar sonucu, 

küçük alt ünitenin katalizör, büyük alt ünitenin ise düzenleyici görevi olduğu 

anlaşılmıştır.  AGPaz’ın bu iki geni patates (Iglesias ve ark., 1994), çeltik (Sikka ve 

ark., 2001), mısır (Bae ve ark., 1990), arpa , nohut (Singh ve ark., 2003) gibi çeşitli 

bitkilerden izole ve karakterize edilmiştir.  

 

Değişik bitkilerde küçük alt ünitelerin başlıca aminoasit dizilimi %85-95 benzerlik 

gösterirken büyük alt ünite için bu oran %50-60 olarak belirlenmiştir. LS ve SS göreceli 

olarak birbirleri ile daha az benzerlik gösterdiği halde belirli bir benzerliğin varlığından 

söz edilmektedir (Nakata ve ark., 1991; Smith-White ve Preiss, 1992). Örneğin, patates 

AGPaz’ın küçük ve büyük ünitelerin dizilimleri %53 benzerlik göstermektedir 

(Ballicora ve ark., 2005). Böylece bu yapıların aynı atadan gen eşleşmesi ile 

gelebileceği öne sürülmüştür. Yüksek bitkilerde iki alt ünitenin görevi genetik, 

mutasyon ve biyokimyasal çalışmalar ile ortaya konmuştur (Preiss, 1982; Preiss ve ark., 

1995; Greene ve ark., 1998; Hwang ve ark., 2007). Buna göre, SS katalitik ve 

düzenleyici rol oynarken LS, SS’in allosterik düzenleyici özelliklerini ayarlamaktadır 

(Kavaklı ve ark., 2000, 2001). LS ve SS’teki belli bölgelerin alt ünite birleşimi ve enzim 

kararlılığını sağladığı vurgulanmıştır (Lin ve ark., 1988; Salamone ve ark., 2000; 

Kavaklı ve ark., 2002). 

 

Yapılan çalışmalar, iki ünitenin herhangi birinin C-ucundan atılan 19 aminoasidin  alt 

ünite instabilitesinden dolayı enzim aktivitesini düşürdüğü ve LS’in N-ucunda bulunan 

28 aminoasidin de enzim kararlılığı için önemli olduğunu göstermiştir (Laughlin ve 

ark., 1998). Bunların dışında, SS alt ünitesinde 322-376 arasında bulunan 55 

aminoasitlik bölgenin de LS ile doğrudan etkileşim içinde olduğu ve enzim stabilitesine 

katkıda bulunduğu ortaya konmuştur (Cross ve ark., 2005). Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda AGPaz enziminin manipülasyonu ile bitkilerdeki verimin 

arttırılabileceğine dair sonuçlar elde edilmiştir (Stark ve ark., 1992; Giroux ve 

ark.,1996; Greene ve ark.,1998).  

 

Birçok bitkide (Arabidopsis, çeltik ve mısır) aktivitesi arttırılmış ADP-Glikoz 

pirofosforilaz enzimi sayesinde bitkilerin fotosentez hızının da arttığı gözlenmiştir (Sun 
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ve ark., 1999; Obana ve ark., 2006). Bunun nedeni fotosentez sırasında üretilen 

trifosfatın hızlı bir şekilde nişastaya dönüşüyor olması gösterilmiştir. Bu da bitkilerde 

genel olarak kuru ağırlığın ve biyokütlenin yükselmesine yol açmıştır. 

 

Genel olarak ADP-Glikoz pirofosforilaz, bitkilerin tüm organlarında nişasta polimeri 

sentezinde substrat olan ADP-Glikoz sentezinden sorumludur. Evrensel önemine 

rağmen AGPaz’in yapısı ve konumu bitki organları ve türleri arasında dikkat çekici 

varyasyonlar gösterdiği kabul edilmektedir. Enzimin sahip olduğu bu alt üniteler temel 

aminoasit sekanslarının özelliğine göre fark edilebilir benzerlik gösterir.  

 

Küçük alt ünite sekansları türler arasında yüksek ölçüde korunmuş iken büyük alt ünite 

önemli farklılıklar gösterir (Nakamura ve ark., 1996). Muhtemelen birçok bitki küçük 

multigen aileleri tarafından şifrelenen bir veya birden fazla alt üniteler içerebilir ve bu 

alt üniteler farklı ekspresyon modelleri gösterebilirler. Örneğin patateste üçü büyük alt 

üniteyi biri küçük alt üniteyi kodlayan dört farklı transkript tanımlanmışıtr. Tuberde tüm 

büyük alt ünite genleri ancak yapraklarda sadece üç genden ikisi ifade edilmektedir 

(Cognata ark., 1995).  

 

Alt üniteleri kodlayan tüm genlerin ekspresyonu farklı gelişimsel ve metabolik sinyaller 

tarafından düzenlenir (Nakata ve ark., 1996). Vicia faba’da bir büyük, iki küçük alt 

ünite genleri embriyoda ifade edilir. İki küçük alt ünite geni gelişmekte olan embriyo 

içerisinde ekspresyonun farklı konumsal ve zamansal modellerini gösterir. Bir büyük alt 

ünite geni ise tohum kabuğunda ifade edilir. Mısırda muhtemelen üç gen küçük alt 

üniteyi ve en az iki gen büyük alt üniteyi kodlamaktadır. Küçük alt ünite genlerinden 

birinin transktripti (BRITTLE2) sadece endospermde, ancak ikinci bir genin transkripti 

(AGP1) embriyoda ve ayrıca düşük seviyelerde endospermde saptanmıştır. Üçüncü bir 

genin ekspresyonu ise sadece yapraklarda tespit edilmiştir (Giroux ve ark., 1994). 

Arpada büyük alt üniteyi kodlayan biri endospermde ve bir diğeri başlıca yapraklarda 

olmak üzere iki gen, küçük alt üniteyi kodlayan bir gen bulunmaktadır (Smith ve ark., 

1997). Bununla birlikte küçük alt ünite genleri biri sadece endospermde ve diğeri 

başlıca yapraklarda ekspresyon edilen iki transkript ürünü olarak görünür. Bu iki 

transkript uzunlukları bakımından %90 özdeştir fakat 5' uç kısmında farklılık 
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gösterirler. Bu durum anlaşıldığı kadarıyla her iki alternatif 5' eksonların bağımsız 

promotörlerinin 3' akış (upstream) yönünde kullanımından kaynaklanmaktadır. 

 

Patates üzerinde yapılan çalışmalar, AGPaz’ın alt üniteleri enzim fonksiyonu üzerinde 

belirgin bir role sahip olduğunu göstermektedir (Barış ve ark., 2009). Şekil 2.3.1’de 

gösterildiği gibi alt üniteler birbirleriyle lateral ve boylamsal etkileşim halindedirler. Bu 

etkileşim noktalarında bulunan belirli aminoasitler alt ünitelerin birbirlerine etkilerini 

belirlemede önemli rol oynamaktadırlar. Küçük ve büyük alt ünitelerin lateral 

etkileşimleri, boylamsal etkişimlerinden daha kuvvetlidir ve bu durum hidrofobik 

etkileşimlere başlıca aracılık etmektedir (Barış ve ark., 2009). 

 

Küçük ve büyük alt üniteler enzim fonksiyonunda farklı etkilere sahiptirler. Küçük alt 

ünite katalitik ve düzenleyici başta olmak üzere her iki etkiyi gösterirken, büyük alt 

ünite küçük alt ünitenin allosterik özelliklerinin düzenlenmesinde görevlidir. Ayrıca 

büyük alt ünite katalitik olarak aktif oligomerik yapı oluşturmada etkisiz iken küçük alt 

ünite katalitik özellikli homotetramer oluşturma özelliğine sahiptir (Ballicora ve ark., 

1995). Ancak bu küçük alt ünite homotetrameri katalitik ve düzenleyicilik açısından 

noksanlık gösterir. Öyle ki aktivite için yüksek konsantrasyonda 3-PGA’e ihtiyaç duyar 

ve Pi inhibisyonuna karşı hassasiyeti artar.  

 

Bu sonuçlara bağlı olarak büyük alt ünitenin enzim fonksiyonu verimliliği açısından 

gerekli olduğu anlaşılmaktadır (Greene ve ark., 1998).  Yapılan çalışmalarda LS’in 

Glikoz-1 fosfat ve ATP substratlarına bağlandığı anlaşılmıştır. Bu bağlanma LS’in 

katalitik SS ile işbirliği kurarak bağlanan substratlarla etkileşim içerisinde olmasına izin 

verir ki böylece net katalitik etki oluşur. Buna ek olarak LS ve SS’in her ikisinde var 

olan spesifik aminoasit bölgeleri alt ünite işbirliği ve enzim stabilitesi için oldukça 

önemli olduğu bulunmuştur (Salamone ve ark., 2000).  

 

 

2.3.2. Nişasta Sentazlar (SS) 

Nişasta sentaz enzimleri kitlesel biçimde α-(1-4) glukan zincirini uzatan ve her iki 

nişasta polimeri olan amiloz ve amilopektin sentezinden sorumlu enzimlerdir. Nişasta 
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sentaz enzimleri iki grup altında toplanabilir; nişasta granüllerine sıkıca bağlanmış 

granüle bağlı nişasta sentaz enzimleri (GBSS) ile granüle bağlı veya serbest halde 

bulunan nişasta sentaz enzimleri (SSI, SSII ve SSIII). Amiloz oluşumu GBSS’ın bir 

ürünü, amilopektin ise SS ve nişasta dallandırma enziminin (SBE) bir ürünü olarak 

ortaya çıkmaktadır.  GBSS varlığı eksik amiloz içermeyen (waxy) nişasta mutantlarında 

sadece amilopektin varlığı gözlenmiş ancak nişasta sentezi hala devam etmiştir. 

Dolayısıyla bu durum farklı enzimlerin amiloz ve amilopektin senteziyle ilişkili 

olduğunu göstermektedir (Tsai ve ark., 1974).  

 

Nişasta sentaz grubuna ait tüm enzimler temel olarak aynı temel yapıya sahiptir. Bu 

yapı bir substrat bağlanma bölgesi, bir transit peptit bölgesi ve sekiz motiften oluşur 

(Cao ve ark., 1999; Vrinten ve Nakamura, 2000).  Bu nedenle nişasta sentaz enzimleri 

plastidlerde lokalize oluşlarına göre gruplara ayrılırlar. GBSSI sadece granüle bağlı 

bulunurken, SS sadece çözünür fazda aktiftir. Bununla beraber bu gruplar da cDNA ve 

aminoasit dizilerine göre GBSS (60 kDa), SSI (57 kDa), SSII (77 kDa) ve SSIII (110-

140 kDa) şeklinde kendi içlerinde dört alt gruba ayrılırlar. Bunların dışında bezelyede 

GBSSI’in GBSSIa ve GBSSIb şeklinde iki izoformunun olduğu bilinmektedir (Edwards 

ve ark., 2002). Aynı zamanda monokotillerde SSII’nin SSIIa ve SSIIb şeklinde iki alt 

grubu vardır (Harn ve ark., 1998).  

 

 

2.3.3. Nişasta Dallandırma Enzimi (SBE) 

Nişasta dallanma enzimi (SBE 40-152 kDa) amilopektin sentezinde görevlidir. α-1,4 

bağlarının hidrolizini gerçekleştirip, α-1,4 glukanın glikozil bölgesinde yer alan C6 ile 

kesilmiş olan zincir arasında α-1,6 glikozidik bağ kurar. SBE içerdiği katalitik 

bölgesiyle α-amilaz enzim ailesinde yeralır (Jespersen ve ark., 1993; Svenson, 1994). 

Bu bölgenin aktivitesi, substrata bağlanmayı ve katalitik aktiviteyi sağlayan birbiriyle 

bağlantılı β-düğümlerinden ileri gelir.  

 

Nişasta dallandırma enzimi, amino asit dizileri ve saflaştırılmış proteinlerin in vitro 

katalitik özelliklerine dayanarak A (SBEII) ve B (SBEI) olmak üzere iki gruba ayrılır 

(Burton ve ark., 1995). Monokotillerde  SBEII, katalitik özelliklerine, N-terminaldeki 
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amino asit bölgesinin uzunluğu ve C-terminaldeki poliglutamik asit tekrarlarına göre 

SBEIIa ve SBEIIb olmak üzere iki alt gruba ayrılır (Jobling ve ark., 1999). SBEI ve 

SBEII’nin farklı substrat tercihleri vardır. SBEII’nin amiloza olan yakınlığı SBEI’e 

nazaran oldukça azdır. Bu nedenle SBEI izoformları daha uzun glukan zinciri 

kullanmaktadır (Guan ve Preiss, 1993; Martin ve Smith, 1995). Aynı zamanda SBEI 

oldukça yüksek dallanma aktivitesi sergiler ve amilozu substrat olarak kullanır.  

 

SBE izoformları doku/organ gelişiminde ve amiloplastlarda farklı ve serbest bir şekilde 

ifade edilirler. SBEI’i kodlayan genler genel olarak fotosentetik ve vejetatif dokularda, 

SBEII’yi kodlayan genler ise nişastanın depolandığı bölümlerde ifade edilir. 

 

 

 

2.4.  NİŞASTANIN IŞIKLA BAĞLANTISI 

Işıkta (gündüz) yapraklarda fotosentez sonucu ortaya çıkan sukroz bitkinin diğer 

kısımlarına solunum, depolanma ve büyümenin gerçekleşmesi için ihraç edilir. 

Karanlıkta (gece) ise bitki tam bir karbonhidrat tüketicisi konumunu alır. 

Fotoasimilatların bir kısmı yapraklarda nişasta olarak kalır ve diğer bir kısmı gece 

yaprak solunumunu desteklemek üzere yeniden harekete geçer, sentez devam eder ve 

sukrozun dışa aktarımı gerçekleşir (Geiger ve ark., 2000).  

 

Günlük nişasta devinimi bitkide net karbon dengesinin azalıp çoğalmasına karşı tampon 

görevi üstlenmektedir. Bu önemli görev nişastasız mutantlarda ispatlanmıştır. Nişastasız 

mutantlar kesintisiz ışıklandırma altında yabani tip bitkilere benzer bir büyüme sergiler. 

Bu büyüme gece boyunca derece derece artarken kısa gün periyodunda ise durmaktadır 

(Caspar ve ark., 1985).  

 

Bitkilerde günlük nişasta devinimi oldukça düzenlenmiştir. Bu durumu iki gözlemle 

açıklamak mümkündür. Birincisi stres altında olmayan bitkilerde gece sonunda çok az 

miktarda nişasta geriye kalması gündüz  nişasta biriktirme miktarının gece boyunca 

tüketilen nişasta oranına göre koordine edildiğini göstermektedir (Geiger ve ark., 1994).  
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İkincisi ise kısa gün koşullarında uzun gün koşullarına göre daha fazla oranda 

fotosentez ürünü nişasta olarak tutulur. Bu durum metabolizmayı desteklemek üzere 

daha fazla miktarda karbonun depo edilmesini ve uzun gece koşullarında karbonun 

gerekli dokulara aktarımını sağlamaktadır.  

 

Düşük ışık durumu gibi diğer uygulamalarla fotosentez hızı azaldığında meydana gelen 

analog düzenlenmelerin, nişasta sentezinin sadece fotoperiyod hassasiyetinden değil 

daha ziyade havuz kaynak dengesindeki değişikliklerden dolayı gerçekleştiği 

gösterilmiştir (Gibon ve ark., 2004). Gündüz nişasta depolanması gece kullanılan 

nişasta miktarına göre koordine edilmektedir. Kısa günde nişasta sentezi teşvik 

mekanizmasının anlaşılması hala bilinmemektedir. Nişasta sentezinin düzenlenmesiyle 

ile ilgili birçok çalışmada yüksek seviyelerde fosforile olmuş aracı moleküllere ya da 

şekere yanıt olarak nişasta biyosentezinin nasıl artış gösterdiği incelenmiştir. 

 

Nişasta sentezindeki artış; 3PGA/Pi oranındaki artış ile birlikte AGPaz’ın allosterik 

aktivasyonu ya da ışıklandırma ve/veya yüksek şeker miktarına cevap olarak AGPaz’ın 

translasyon sonrası redoks aktivasyonu aracılığıyla meydana geliyor olabilir (Hendriks 

ve ark., 2003). 

 

Nişastasız mutantlar, diurnal karbon paylaşımının dağılımındaki bilinmeyeni ortaya 

çıkarmada güçlü birer deneysel sistem olarak bilinmektedir. Bu mutantlar karbonu israf 

ettiklerinden dolayı zayıf büyüme gösterirler (Caspar ve ark., 1985). Gün boyunca 

fotosentez ürünleri yapraklarda nişasta yerine çözünebilir şeker şeklinde depolanır ve 

gece periyodunun başlarında solunumla hızlı bir şekilde tüketilir. Buna rağmen bu 

durum yetersiz büyümelerinin esas sebebi değildir.  

 

Nişasta fazlası olan mutantlar kısa günde benzer büyüme inhibisyonu gösterirler halbuki 

gece periyodunun başlangıcında solunumda herhangi bir artış göstermezler (Caspar ve 

ark., 1998). Bu durumu açıklayan bir diğer alternatif ise mutantlardaki ekstrem diurnal 

değişimler tarafından tetiklenen uygun olmayan düzenleyici yanıtlar olabilir. Bu yanıtlar 

yabanil bitkilerin değişen koşullara yanıt olarak fotosentez ürünlerini 

bölümlendirmesinin iç yüzünü anlamamıza olanak sağlayabilir.  
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Diğer bir olasılık da ışık periyodu sonundaki yüksek şeker miktarı fotosentez ve diğer 

işlemlerin katabolik baskılanmasını teşvik eder (Koch ve ark., 1996). Bunu destekleyici 

bilgi olarak sukroz fosfat sentaz ve AGPaz dahil olmak üzere enzimlerin değişen 

aktiviteleri bulunmuştur. Bu durum nişastasız mutantların kısa gün koşulunda 

karbonhidrat metabolizmasıyla ilişkili olduğunu desteklemektedir. Düzenlenmedeki bu 

gibi dengesizliklerin gün sonundaki yüksek şeker miktarı tarafından teşvik edildiği ve 

buna paralel olarak  büyümenin inhibe olduğu ileri sürülmektedir (Caspar ve ark., 

1998).  

 

Nişastasız mutantlar yabanil bitkilerinkinden daha düşük Rubisco aktivitesi sergilerler. 

Bu durum düşük azot seviyelerinde şekerler tarafından fotosentezin feedback 

inhibisyonunun artışını işaret etmektedir (Sun ve ark., 2002). Düşük azot miktarında 

gözlenebilen bu cevap aynı zamanda yüksek azot miktarında da nişastasız mutantların 

büyümesi oldukça inhibe olabilmektedir (Schulze ve ark., 1991). 

 

Daha az dikkat çeken ikinci bir olasılık ise karanlık evresinin ikinci kısmındaki az 

orandaki şeker miktarının büyümeyi ve metabolizmayı inhibe ediyor olmasıdır. Uzun 

gece periyoduna maruz bırakılan tütün bitkilerinde yapılan bir çalışmada yapraklardaki 

nitrat redüktaz (NIA) proteinleri ve nitrat redüktaz transkriptlerinin azalmasını takiben 

nişasta ve şeker miktarında da bir düşüşün meydana geldiği saptanmıştır (Klein ve ark., 

2000).  

 

Kısa gün koşullarında büyüyen tütün bitkileri düşük seviyede NIA transkripti, NIA 

proteini ve NIA aktivitesi gösterirken, yüksek miktarda nitrat, düşük miktarda aminoasit 

ve proteine sahiptirler (Matt ve ark., 1998). Bu gözlem geçici düşük karbon 

periyodunun azot asimilasyonu ve kullanımın inhibe olmasına neden olduğunu 

göstermektedir. Arabidopsis üzerinde yapılan bir çalışmada 6 saat uzatılan karanlık 

periyodu bitkide protein sentezi, hücre duvarı modifikasyonu, hücre duvarı biyosentezi, 

nükleotid, lipit, aminoasit ve bitki besin maddesi kullanımı ile alakalı olan proteinleri 

kodlayan yüzlerce transkript seviyesinde azalmaya yol açtığı gösterilmiştir. Buna ilave 

olarak hücre duvarı bozulması, nükleotid, lipit ve aminoasitlerle ilişkili olan transkript 

seviyelerinde yükselme olmaktadır. Benzer değişimler gece sonunda nişastasız pgm 

mutantlarında da gözlenmektedir (Thimm ve ark., 2004).  
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Sonuçlar geçici akut karbonhidrat eksikliğinin yaygın biyosentez ve büyüme 

inhibisyonunu teşvik ettiğini göstermektedir. Buna bağlı olarak bu durumdaki bir bitki 

tekrar ışıklandırıldığında karbonhidratlar yeniden şekil almaya başlamakta ancak çok 

hızlı bir şekilde kullanılmamaktadırlar. Sonuç olarak bitki azalan nişasta sentezine 

karşın geçici şeker depolaması yapmaktadır. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM  

Bu tez çalışmasında deney materyali olarak mercimek (Lens culinaris Medik.) tohum ve 

fideleri kullanılmıştır. Mercimek tohumları (Fırat 87) Diyarbakır Güneydoğu Anadolu 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Mercimek, baklagiller (Fabaceae) 

familyasında  yer alan Lens cinsine dahil dört türden biridir. Aslında Lens cinsi içinde 

bulunan tüm türlerin az çok mercek şekilli ve yenilebilir tohumları topluca 

"mercimekler" olarak anılsa da Lens culinaris, "mercimek" denildiğinde en çok akla 

gelen ve en sık tüketilendir. Lens culinaris Medik. hipogeik çimlenme özelliğine sahip 

tek yıllık, otsu bir kültür bitkisidir (Şekil 3.1). Ülkemizde baklagil tarımında önemli bir 

yer tutması, nişasta sentezinde görev alan enzimleri kodlayan gen dizilerinin 

belirlenmeye başlanması ve buna bağlı olarak bitki verimliliğini arttırmaya yönelik 

çalışmaların hızlanması nedeniyle mercimek bu çalışmada araştırma materyali olarak 

tercih edilmiştir. 

 

 

 

      

 
 

Şekil 3.1: Mercimek bitkisinin sistematikteki yeri 

Alem : Plantae 

Şube : Magnoliophyta 

Sınıf : Magnoliopsida 

Takım : Fabales 

Familya      : Fabaceae (Leguminosae) 

Cins : Lens 

Tür : Lens culinaris 
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3.1. BİTKİ MATERYALİNİN HAZIRLANMASI 

Mercimek bitkileri büyüme kabininde (Climacell 707, MMM) 8 saat aydınlık, 16 saat 

karanlık fotoperiyotta (nem oranı %10, ışık şiddeti 16.000 lux) yetiştirilmiştir. Deney 

sırasında kullanılacak olan mercimek fideleri yaklaşık 24 günlük iken hasat edilmiştir. 

Beş nod ve on yapraklı gelişme evresindeki mercimek fidelerinin toprak üstü kısımları 

(gövde ve yaprak) ve kökler izolasyonlarda kullanılmıştır.  

 

3.2. RNA İZOLASYONU  

Saat bazlı ekspresyon analizi için iklim dolabından ışık açılmasını takiben 0. saat, 2. 

saat, 4. saat, 6. saat, 8. saat ve ışığın kapanma saati olan 10. saatte 24 günlük fideler üçer 

adet toplandı. Ayrıca karanlık evresinin ortalarındaki durumu belirlemek amacıyla 14. 

saatte de örnekler alındı. Toplanan fidelerin yaprak ve gövdelerinden 2’şer parallel 

şeklinde RNA izolasyonları yapıldı.  

 

Hasat edilen gövde ve yaprak örnekleri sıvı azot kullanılarak havan yardımıyla 

parçalandı. Pudra haline getirilen bitki örneklerinden 50-100 mg alınarak 1ml Trizol® 

(İnvitrogen, Katalog No: 15596-026) içinde homojenize oluncaya kadar 15 saniye 

vorteks ile karıştırıldı. Tam olarak homojenizasyonun sağlanması için oda sıcaklığında 

yarım saat bekletildi. Daha sonra faz ayrımı yapabilmek için 200 µl kloroform eklenip, 

3 dk. oda sıcaklığında inkübe edildi. 10.000 rpm’de 15 dk. santrifüj edildikten sonra üst 

faz ayrı bir tübe alındı. RNA’nın çökeltilmesi için 500 µl soğuk izopropanol eklenerek 

buz üzerinde 15 dk. bekletildikten sonra 10.000 rpm’de 10 dk. santrifüj edildi. Dibe 

çöken RNA olduğundan üst faz atılıp, pelletin olası artıklardan temizlenmesi  için 

%70’lik etanol eklendi. Tekrar 10.000 rpm’de 10dk. santrifüj edilerek RNA pelleti elde 

edildi. Pellet 30 µl distile suda çözülerek cDNA sentezinde kullanılmaya hazır hale 

getirildi (Chomczynski, 1987; Wilfinger, 1997). 
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3.3. CDNA SENTEZİ 

İzole edilen RNA örnekleri Revert Aid First Strand cDNA sentez kiti (Fermentas, 

Katalog No: K1622) kullanılarak cDNA’ya dönüştürüldü. Tablo 3.3.1’de gösterildiği 

gibi her bir reaksiyon için 1 µg RNA ve 1 µl random hekzamer primeri kullanıldı. İlk 

olarak RNA’nın yapısında bulunabilecek olan katlanmaların açılması için 65oC’de  10 

dk. inkübe edilen örneklere daha sonra 4 µl 5X reaksiyon tamponu, 2 µl 10 mM dNTP 

karışımı, 1 µl RNaz inhibitör enzimi ve 1 µl revers transkritaz enzimi eklendi. Örnekler 

25oC’de 5 dk. 42oC’de 1 saat, 70oC’de 5 dk. inkübe edildi (Schmidt, 2004). 

 

Tablo 3.3.1: cDNA sentezi  bileşenleri 

RNA 1 µl 

Random Heksamer Primer 1 µl 

Toplam Hacim 2 µl 

5X Reaksiyon Tamponu 4 µl 

10  mM  dNTP 2 µl 

RNaz İnhibitör Enzim 1 µl 

Revers Transkriptaz Enzim 1 µl 

Toplam Hacim 8 µl 

 

3.4. PRİMER ELDESİ 

Primerler uzun gün (16 saat aydınlık, 8 saat karanlık) periyodu ekspresyon analizi 

çalışmalarından elde edilmiştir. Kısa gün koşullarında elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırma yapmak amacıyla bu çalışmada aynı primerler kullanılmıştır. Bu primerler 

Leguminosae familyasına ait Pisum sativum, Cicer arietinum, Phaseolus vulgaris ve  

Vicia faba ADP-Glikoz pirofosforilaz enzimi büyük alt ünitesi (AGPaz LS), küçük alt 

ünitesi (AGPaz SS) ve nişasta dallandırma enzimleri (SBEI-SBEII) nükleotid dizileri, 

NCBI nükleotid dizi veribankası kullanılarak bulunmuştur (Tulum, I., 2010). Kullanılan 

primerler Tablo 3.4.1’de  listelenmiştir. 
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Tablo-3.4.1: Çalışmada kullanılan primerler ve dizileri 

 

3.5. GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (RT-PZR) 

Nükleik asit amplifikasyonu ile eş zamanlı olarak artış gösteren floresans sinyalin 

ölçülmesiyle kısa sürede, kantitatif olarak sonuç alınan PZR yöntemidir. Yalnızca çift 

zincirli DNA’ya bağlandığında floresans veren SYBR Green I adlı boya kullanılarak, 

amplifikasyona bağlı DNA artışı ile ortaya çıkan floresans ölçülmektedir. Primerin 

bağlanmasını takiben gerçekleştirilen uzama aşamasında hedef DNA’nın çift sarmal 

hale gelmesiyle DNA’ya bağlanan SYBR Green miktarı artmakta ve buna bağlı olarak 

yayılan floresans miktarında artış gözlenmektedir.  

 

SYBR Green ortamda hedef moleküller olmadığında, primerlerin kendi aralarında 

gerçekleşecek olan bağlanmalar sonucunda spesifik olmayan amplifikasyon gösterebilir. 

Bu olumsuz faktörü engellemek için amplifikasyon ürünlerinin erime eğrisi analizi 

yapılmaktadır (Şekil 3.5.1). Her çift sarmal DNA, kendine özgü erime derecesine (Tm) 

sahiptir. PZR amplifikasyonunun ardından sıcaklık yükseltilerek, belirli aralıklarla 

tüpteki floresans miktarı kaydedilir. Çift sarmal DNA zincirleri birbirinden ayrılmaya 

başlayınca SYBR Green serbest kalır ve floresans miktarı azalır. Denatürasyon 

basamağında floresans sinyal aniden düşmektedir. Erime eğrisinden yararlanılarak 

amplikonun Tm derecesi saptanabilir. 

L1-RT-F 5’-GGTTTGTGGAGGTTCTGGCGGCG-3’ 

L1-RT-R 5’-ATGCACGGTTGCCACCGACAGCA-3’ 

L2-RT-F 5’-GATACCTAGAGTTTCTTGCGGCT-3’ 

L2-RT-R 5’-ATGCGCGGCTGTCACCAACAGCG-3’ 

S1-RT-F 5’-GTGAAGTTATTCCTGGTGCGACCGA-3’ 

S1-RT-R 5’-ATCGCAGTCCAACAACAGAATGGTG-

3’ 

S2-RT-F 5’-GTGAAGTGATTCCTGGTGCTACTTC-3’ 

S2-RT-R 5’-ATCGCAGCCCGACCACAGAATGGAA-

3’ 
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Şekil 3.5.1: Kontrol primeri ve  genlere özel primerlerle yapılmış olan  RT-PZR sonucu erime 
eğrisi analizi 

 
 

Kantitasyonda anlatım miktarı belirlenmek istenen örnekler, içerdiği cDNA miktarı 

bilinen standartlarla PZR sonunda karşılaştırılır. Bu standartlar genellikle 10’lu 

dilüsyonlar halinde hazırlanır ve amplifikasyonları, her dokuda aynı düzeyde anlatıma 

girdiği bilinen genlerle (housekeeping genes) gerçekleştirilir. Dış kontrol olarak da 

adlandırılan bu standart örneklerin eşik değerine girdikleri döngü PZR aleti tarafından 

saptanır. Bu döngü, ortam kirliliğinden kaynaklanan floresans sinyalinin üstünde bir 

floresans sinyalin alındığı döngüdür. 

 

Reaksiyon sonunda, standartların eşik değerleri belirlenerek bir eğri oluşturulur. 

Miktarları bilinmeyen örneklerin bu eğriyi kestiği döngüler belirlenerek miktar sayımı 

yapılabilir. Yapılacak olan göreceli gen sayımı için, çalışılacak her örnek için iki farklı 

karışım hazırlanır. Karışımlardan ilki house keeping gen adı verilen anlatımı sabit gen 

primerlerini içerirken, ikincisi anlatımı ölçülecek gene ait primerleri içerir. Yani tüm 

örnekler hem incelenecek genle hem de housekeeping gen ile amplifiye edilir. Bu ikinci 

örnek iç kontrol olarak da adlandırılmaktadır. PZR sonunda araştırılan genin değeri, iç 

kontrol genin değerine oranlanarak ölçülür ve normalize edilir.  
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RT-PZR deneylerinde iç kontrol olarak Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz (GAPDH) 

kullanıldı. Nişasta biyosentez enzimlerinin ifade profillerini belirlemede ise Tablo 3.4.1 

primerler kullanıldı. Kullanılan standart RT-PCR bileşenleri ise Tablo 3.5.1’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.5.1: Standart RT-PZR bileşenleri 

 

SYBR Green Karışımı 8 µl 

Forward Primer 1 µl 

Reverse Primer 1 µl 

cDNA 0,5 µl 

dH2O 8,5 µl 

Toplam Hacim 19 µl 

 

 

3.6  İYOT BOYAMASI İLE NİŞASTA TAYİNİ 

Nişasta ve iyotun etkileşmesiyle oluşan renk oluşumu polisakkaritlerde en çok 

kullanılan ve karakteristik reaksiyondur. Mavi renk oluşumu nişasta polimerlerinden 

amilozun varlığına bağlıdır. Diğer polimer olan amilopektin ise kırmızı-mor renk 

oluşturur. Renk değişimi tamamiyle amiloz zinciri uzunluğuna ve iyot solusyonunun 

miktarına bağlıdır. 

 

Işıkta yapraklar fotosentez yaparak bitkinin diğer kısımlarına sukrozu aktarırlar. 

Karanlıkta ise bitki net bir karbonhidrat tüketicisidir. Fotoasimilatlar genellikle yaprakta 

nişasta olarak depolanmaktadır. Büyük oranda fotoasimilasyonun nişasta olarak 

depolanması uzun gün koşullarında kısa gün koşullarından daha fazladır. Bu durumda 

gece boyunca nişasta metabolizmaya karbon desteği sağlar. Dolayısıyla bitkideki bu 

gece ve gündüzdeki depolama farklarının anlaşılması amacıyla mercimek fideleri ışığın 

açılmasını takiben ikişer saat arayla hasat edilmiştir. Hasat işlemi daha çok genç 

yapraklardan yapılmıştır. 
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Yaklaşık 24 günlük iken hasat edilen mercimek fideleri öncelikle pigmentlerden 

arındırılmak amacıyla %99,5’luk etanolde bekletildikten sonra iyot solusyonuyla 

(0.06% I2, 0.1% KI ve 4 mM HCl)  muamele edildi (Gibson ve ark., 2011). 
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4. BULGULAR 

Bu tez çalışmasında 24 günlük, beş nod ve on yapraklı gelişme evresindeki mercimek 

bitkilerinin (Şekil 4.1) toprak üstü kısımları kullanıldı.  Ön deneylerde doku ayırımı 

yapılmaksızın bitkinin tüm toprak üstü kısımları ile gerçekleştirilen total RNA 

izolasyonları daha sonra  yaprak ve gövde şeklinde ayrı ayrı gerçekleştirildi. Hata payını 

minimuma indirmek amacıyla her saatten 2’şer örnek izole edildi. Total RNA 

izolasyonları ışık açılmasını takiben 2’şer saat arayla toplanan örneklerden yapıldı.  

 

 

     
 

Şekil 4.1: Deney materyali haline gelmiş, yaklaşık 24 günlük, beş nod ve on yapraklı gelişme 
evresindeki mercimek bitkisi. 
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4.1. RNA İZOLASYONU 

24 günlük fidelerin gövde ve yapraklarına ait total RNA izolasyonları yapılıp %1’lik 

agaroz jelde yürütülerek görüntüleri elde edilmiştir (Şekil 4.1.1).  

 

Şekilden de görüldüğü gibi %1’lik agaroz jelde yürütülen RNA örneklerinde herhangi 

bir bozunma ve genomik DNA kontaminasyonuna rastlanmamıştır. 
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Şekil 4.1.1: 24 günlük mercimek fidelerinin saat bazlı (0.saat, 2.saat, 4.saat, 6.saat, 8.saat, 
10.saat ve 14.saat) gövde ve yapraklarından izole edilen total RNA örnekleri 

 

 

Bilindiği gibi bir ökaryotik hücresi üç tip RNA (mRNA, rRNA, tRNA)  içerir ve total 

RNA izolasyonuyla bu üç tip RNA’da elde edilmektedir. İzole edilen RNA tipleri 

elektroforezin çalışma ilkesi olan molekül ağırlıklarına göre ayrıştırılmıştır. Şekil 

4.1.1’de jel görüntülerindeki örneklerde 0. saatteki oklarla gösterilen A 28S, B 18S ve  

C 5 ile 5,8S RNA’yı ifade edtmektedir. 2, 4, 6, 8, 10 ve 14. saatlere ait jel 

görüntülerinde bu üç bantın varlığı RNA izolasyonunun başarılı olduğunu 

kanıtlamaktadır. Şekildeki “y” harfleri yapraklardan, “g” harfleri gövdeden izole edilen 

RNA’ları temsil etmektedir. Yaprak örneklerinden elde edilen RNA bantlarının 

gövdeden elde edilenlerden daha parlak olması yapraklarda metabolik aktivitenin 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Saatler arası total RNA farkı değerlendirmeye 

alınmamıştır. 
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4.2. cDNA SENTEZİ 

Kalitesi ve miktarı agaroz jel elektroforeziyle kontrol edilen total RNA örneklerinden 

cDNA sentezi yapıldı. Her bir reaksiyon için 1µg total RNA kullanıldı. Reaksiyon 

sonunda elde edilen cDNA’ların kontrolü için GAPDH primerleriyle RT-PZR yapıldı.  

 

4.3 İYOT BOYAMASI İLE NİŞASTA TAYİNİ 

Kısa gün periyodunda büyütülen 24 günlük mercimek fidelerinin en genç yapraklarında 

iyot boyaması ile nişasta varlığı kalitatif olarak Şekil 4.3.1’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 
 

Şekil 4.3.1: Kısa gün periyodundaki mercimek fidelerinin yapraklarında  iyot boyamasıyla 
nişasta tayini. (0.-8. saat gündüz periyodu, 8.- 16. saat gece periyodu) 

 

 

Şekil 4.3.1’de görüldüğü gibi kısa gün periyodundaki mercimek fidelerinin yapraklarına 

ait iyot boyamaları sonucu nişasta varlığı ardışık saatler boyunca farklılık 

göstermektedir. Karanlık periyodunun bitişi ve ışıklandırmanın başlaması olan 0. saat 

ile 8. saat arasında nişasta varlığı kademeli olarak artmaktadır. Bu durumdan farklı 

olarak karanlık periyoduna geçiş olan 8. saat sonrasındaki iki saat (10. saat) içerisinde 

nişasta miktarındaki artış nedeniyle daha koyu bir renk gözlenmiştir. Karanlık 
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periyodunun devamına denk gelen 16. saate kadar kalitatif olarak nişasta miktarında 

büyük oranda azalma gözlenmiştir.  

Karşılaştırma yapılması amacıyla uzun gün periyoduna (16 saat gündüz, 8 saat gece) 

alınan bitkilerin yapraklarına da aynı protokol uygulanarak boyama işlemi sonucu 

ortaya çıkan görüntüler Şekil 4.3.2’de gösterilmiştir. Hasat işlemi uzun gün koşullarında 

da 2’şer saat arayla yapılarak nişasta varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 
 

Şekil 4.3.2: Uzun gün periyodundaki mercimek fidelerinin yapraklarında iyot boyamasıyla 
nişasta tayini. (0.-16. saat gündüz periyodu, 16.-18. saat gece periyodu) 

 

 

Şekil 4.3.2’de görüldüğü gibi uzun gün mercimek bitkilerinin yapraklarında nişasta 

boyaması sonucu  ışık periyodunun başlangıcı ve karanlık periyodunun sonu olan 0. saat 

itibariyle nişasta varlığı minimum düzeydedir. Altıncı saate kadar gittikçe azalmaktadır. 

Işıklanmanın ortalarına denk gelen 8. saat civarında nişasta depolanması başlamakta ve 

bu durum 12. saatte maksimum düzeye ulaşarak karanlık periyodu başlangıcı olan 16. 

saate kadar kademeli olarak artmaktadır. Onaltıncı saat ve sonrasında (18. saat) devam 

eden karanlık periyodunda ise nişasta miktarının azaldığı gözlenmiştir.   
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4.4.  GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (RT-PZR) 

 

DNA dizi analizleri sonucunda tanımlanmış olan AGPaz büyük alt ünitesi (LS) L1 ve 

L2 izoformaları ile AGPaz küçük alt ünitesi (SS) S1 ve S2 izoformlarının zamana bağlı 

ya da dokuya özel ekspresyon gösterip göstermediğinin incelenmesi için Gerçek 

Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PZR) ile ekpresyon profilleri çıkartıldı.  

 

Zamana bağlı ekspresyon profil çalışmaları için sadece yaprak ve sadece gövde olmak 

üzere iki farklı dokuya ait total RNA izolasyonları gerçekleştirildi. Büyüme kabini 

içerisinde 8 saat aydınlık, 16 saat karanlık fotoperiyotta büyümeye bırakılan bitki 

materyalinden karanlık periyodun bitişi aydınlık periyodun başlangıcını ifade eden 

0.saatte ilk örnekler toplandı. Bunu izleyen her iki saatte bir aydınlık periyodun sonuna 

kadar örnekler toplanmaya devam edildi.  

 

Yaprak ve gövdeye ait 0.saat, 2.saat, 4.saat, 6.saat, 8.saat, 10.saat ve 14.saat olmak 

üzere on dört total RNA örneği izole edildi.  Bu örneklerden “Malzeme ve Yöntem” 

bölümünde açıklandığı gibi cDNA sentezi gerçekleştirildi. 

 

cDNA izolasyonundan sonra Tablo 3.4.1’de verilen primerler kullanarak Gerçek 

Zamanlı PZR gerçekleştirildi. Yaprak ve gövdelerin ayrı ayrı olmak üzere herbir zaman 

noktasına ait cDNA’ları kalıp DNA, her reaksiyon için kontrol primeri olarak da 

GAPDH kullanıldı. Reaksiyon sonunda RT-PZR cihazı tarafından GAPDH ile kendi 

örneğimizin ışıma oranı birbirine oranlanıp, normalize edilmiş bir ekspresyon elde 

edildi. Bu oranlama tüm alt ünitelerde (L1, S1, L2, S2) ayrı ayrı yapılarak RNA başına 

düşen mRNA kopyaları S1 için Tablo 4.4.1’de, S2 için Tablo 4.4.2’de, L1 için Tablo 

4.4.3’de ve L2 için Tablo 4.4.4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4.4.1 : S1 gövde ve yaprak RT-PZR sonucunda ng total RNA başına düşen mRNA 
kopyaları 

 

Aydınlık (saat) 

S1 Yaprak 
mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  12500±0 

2  19973±4804 

4  22500±7250 

6  85375±20625 

8  15217±1281 

10  16304±3074 

14  13125±4419 

 

Aydınlık (saat) 

S1 Gövde 
mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  5000±0 

2  10633±3346 

4  13300±2475 

6  10340±3273 

8  4783±1909 

10  6850±791 

14  5950±2075 

 

 

 

Tablo 4.4.1’de gösterildiği gibi yapraklarda S1 izoformuna ait mRNA kopya sayısı 4. 

saate kadar yavaş yavaş artmış ancak 6. saatte kopya sayısını yaklaşık dört kat arttırarak 

maksimum transkripsiyon seviyesine ulaşmıştır. Kopya sayısı 6. saat sonrasında hızla 

azalmış ve bu azalmanın ilerleyen saatlerde de devam ettiği gözlenmiştir. Gövdede ise 
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ng total RNA başına düşen mRNA kopya sayısı 0. saatte 5000 ile başlamakta 4. saate 

kadar giderek artmaktadır. İlerleyen saat aralıklarında bu seviye giderek azalarak hemen 

hemen birbirine yakın seviyelerde devam etmiştir.  

 

 

Deneylerdeki hata payının hesaplanması için herbir reaksiyon en az iki kez yapılıp 

standart sapmaları alınmış ve buna göre bir grafik elde edilmiştir (Şekil 4.4.1). 

 

 

 

 
 

Şekil 4.4.1 : S1 yaprak ve  gövde ekspresyon profilleri 

  

 

Şekil 4.4.1’de gösterildiği gibi S1 izoformu için gövdede  farklı bir profil belirlenmiş ve 

ekspresyon seviyesinin çok düşük düzeylerde seyrettiği anlaşılmıştır. Gövdeye göre 

yapraklarda 0-14. saatlerde yüksek seviyelerdeki S1 izoformunun ekspresyonu 6.saatte 

kendi içinde en yüksek ekspresyon seviyesine ulaşmıştır. Genel olarak S1 için 0.saat ve 

14. saatlerde minimum ifade düzeyleri gözlenmiştir. Kopya sayısının tüm zaman 

aralıklarında düşük ve birbirlerine yakın değerlerde olduğu gövdede ise ekspresyon 

seviyesinde ani bir değişimin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.  
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Tablo 4.4.2: S2 gövde ve yaprak RT-PZR sonucunda ng total RNA başına düşen mRNA 
kopyaları 

 

Aydınlık (saat) 

S2 Yaprak 
mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  1000±0 

2  903±471 

4  1210±177 

6  1943±70 

8  1025±352 

10  700±330 

14  608±151 

 

Aydınlık (saat) 

S2 Gövde 
mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  5000±0 

2  13333±3922 

4  20100±0 

6  31652±3648 

8  21016±896 

10  8201±1259 

14  5210±2356 

 

 

 

Tablo 4.4.2’den görüldüğü gibi yapraklarda S2 izoformuna ait mRNA kopya sayısı 4. 

saate kadar az miktarda artış göstermiş ancak sonrasında 6. saatte kopya sayısını hemen 

hemen iki kat arttırarak maksimum transkripsiyon seviyesi sergilemiştir. Kopya sayısı 

6. saat sonrasında hızla azalmış ve bu azalmanın ilerleyen saatlerde devam ettiği 

gözlenmiştir.  
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Benzer amaçla S2 alt ünitesi içinde standart sapmalar alınarak ekspresyon profilini 

gösteren grafik elde edilmiştir (Şekil 4.4.2). 

  

 

 
Şekil 4.4.2 : S2 yaprak ve  gövde ekspresyon profilleri 

 

S1 alt ünitesine benzer olarak S2 alt ünitesinde de yaprakta gövdeden farklı bir profil 

belirlenmiştir. Yapraklarda S2 izoformuna ait ekspresyon seviyesinin S1’e oranla daha 

az olduğu gözlenmiş ve yalnızca 6.saatte minimuma yakın çok az bir pik yaptığı 

saptanmıştır.  

 

S1 ve S2 için verilen yukarıdaki tablo ve grafikler incelendiğinde 8 saatlik aydınlık ve 

16 saatlik karanlık periyotta gövde ve yapraktan izole edilen S1 ve S2 izoformlarının bir 

çeşit salınım gösterdiği gözlenmiştir. S1 izoformunun 6. saatte gövdede düşük 

ekspresyon ancak S2 izoformunun aynı saatte yüksek ekspresyon gösterdiği 

belirlenmiştir. S1 izoformu, gövdede 4.saatte,  yaprakta 6. saatte,  S2 izoformu ise 

yaprakta 6.saatte çok düşük, gövdede ise 6.saatte maksimum ekspresyon 

göstermektedir. Sonuç olarak yapılan RT-PZR deneyleri sonunda elde edilen verilere 

göre aynı saatte (6.saat) yaprakta S1 izoformunun gövdede ise S2 izoformunun 

maksimum düzeyde ekspresyon sergilediği saptanmıştır.  
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S1 izoformunun yaprakta maksimum ekspresyon sergilediği saat noktalarında diğer 

izoform olan S2’de ise ekspresyon düzeyi oldukça düşüktür. Ancak bu durum gövdede 

tam tersidir ve S2 izoformunun maksimum ekspresyon sergilediği saatte S1 izoformu 

minimum ekspresyon göstermektedir. Her iki izoform için (S1 gövde hariç) 6.saatte 

maksimum ekspresyon gözlenmiştir.  Bu duruma ek olarak her iki izoformda karanlık 

evresinin ilerleyen saatlerinde ekspresyon oranları azalarak devam etmektedir. 

 

Gövdeden ve yapraktan izole edilen L1 izoformu ile yapılan Tablo 4.4.3’te özetlenen 

RT-PZR sonuçlarından anlaşıldığı üzere bu iki dokuda da birbiriyle farklı mRNA kopya 

sayısı belirlenmiştir. 
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Tablo 4.4.3 : L1 gövde ve yaprak RT-PZR sonucunda ng total RNA başına düşen mRNA 

kopyaları 

 

Aydınlık (saat) 

L1 Yaprak 
mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  10000±0 

2  30667±5041 

4  13712±4666 

6  19737±5519 

8  11879±3686 

10  12200±2883 

14  10050±636 

 

Aydınlık (saat) 

L1 Gövde 
mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  20000±0 

2  56350±8611 

4  59600±5374 

6  118667±28217 

8  18600±6489 

10  21600±1058 

14  ‐ 

 

 

  

Tablo 4.4.3 incelendiğinde L1 izoformu mRNA kopya sayısının yapraklarda 2. saatte, 

gövdede ise 6. saatte artış olduğu görülmektedir. Genel olarak L1 izoformu 6. saatte 

(yaklaşık 20000 mRNA kopya sayısı/ng total RNA) maksimum, 8. saatte (yaklaşık 

12000 mRNA kopya sayısı/ng total RNA) ise minimum düzeyde ifade edilmektedir.  

Standart sapmalar alınarak belirlenen ekspresyon profili Şekil 4.4.3’te gösterilmektedir. 
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Şekil 4.4.3 : L1 yaprak ve  gövde ekspresyon profilleri 

  

 

Şekil 4.4.3’e göre L1 izoformu yapraklarda 2. saatte maksimum ve ikinci saate oranla 

daha az olmak kaydıyla 6. saatte iki pik sergilerken, gövde de ekspresyon seviyesinin 

genel olarak yüksek olduğu gözlenmiştir. Gövdede gen anlatımının 2. saate doğru 

arttığı, 2. ve 4. saatler arasında durağan seyrettiği, 4. saatten itibaren giderek artarak 6. 

saatte maksimuma ulaştığı gözlenmiştir. Ekspresyon seviyesi maksimum pik gösterdiği 

6. saat sonrasında dramatic bir şekilde azalarak karanlık periyodun başlangıcı olan 

8.saatte sıfırıncı saatteki değerine ulaşmaktadır. 

 

L2 izoformu ile yapılan RT-PZR sonuçlarına göre gövde ve yapraklardan elde edilen 

mRNA  kopya sayıları Tablo 4.4.4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4.4.4: L2 gövde ve yaprak RT-PZR sonucunda ng total RNA başına düşen mRNA 

kopyaları 

 

Aydınlık (saat) 

L2 Yaprak 
mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  1000±0 

2  868±693 

4  913±150 

6  357±50 

8  247±155 

10  1553±208 

14  303±91 

 

Aydınlık (saat) 

L2 Gövde 

mRNA kopya sayısı/ng total 

RNA 

0  2.000±0 

2  6.887±24 

4  9.460±16 

6  5.220±10 

8  1.555±9 

10  2.856±10 

14  1.985±9 

 

 

L2 izoformu Tablo 4.4.4’ten de anlaşılacağı gibi yapraklarda gövdeye oranla daha az 

kopya sayısına sahiptir. Yapraklarda mRNA kopya sayısı yanlızca 10. saatte düşük bir 

yükselme (yaklaşık 1600 mRNA kopya sayısı/ng total RNA ) gösterirken gövdede 

kopya sayısının 2. saatte (yaklaşık 7000 mRNA kopya sayısı/ng total RNA) yükseldiği 

ve 4. saatte (yaklaşık 10.000 mRNA kopya sayısı/ng total RNA) maksimuma ulaştığı 
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anlaşılmaktadır. Diğer izoformlar için yapılan standart sapmalar alınarak ekspresyon 

profili çıkarılma işlemi L2 içinde uygulanmıştır (Şekil 4.4.4). 

 

 

 

 
Şekil 4.4.4 : L2 yaprak ve  gövde ekspresyon profilleri 

 

 

L1 ve L2 izoformları için belirlenen mRNA kopya sayılarını gösteren tablo ve 

ekspresyon profilleri grafiklerinden,  yaprak ve gövdedeki her iki izoform için 

ekspresyon düzeylerinin farklı zaman noktalarında maksimum ve minimum değer 

sergilediği anlaşılmıştır. L1 izoformunun yaprakta 2. saatte maksimum ve 6. saatte biraz 

daha düşük bir pik yaparak ekspresyon seviyesinde artış olduğu gözlenmektedir. Bunun 

aksine L1 izoformunun gövdede 2. saat ve 6. saatte maksimum ifade edilmektedir. L2 

izoformunda gövdede 4. saatte maksimum ekspresyon gözlenirken yaprakta gündüz 

periyodunda herhangi bir artış izlenmemiştir. 

 

L2 izoformunda alışılmışın dışında aydınlık evresinin bitiş saati olan 8. saati takiben 

karanlığa geçilmesinden 2 saat sonrasına denk gelen 10. saatte hem yaprak hem de 

gövdede ekspresyon miktarında bir artış fark edilmektedir. Her iki izorformun 

yapraktaki ekspresyon seviyesi düşük gözlemlenirken gövdede bu durum tam tersi bir 

tutum sergilemektedir. 

 



44 

 

 

 

5. TARTIŞMA VE  SONUÇ 

Nişasta, bitkilerde karbonun temel depo formu olup, birçok depo organın kuru 

ağırlığının %50’sinden fazlasını teşkil eder. Her bitki türüne ait nişasta molekülleri çok 

farklı bir amiloz-amilopektin oranı taşımakla beraber, nişasta molekülünün boyutu, 

zincir uzunluğu ve dallanma frekansı bakımından da farklılık gösterir. Bu sebeple 

birbirinden oldukça farklı, çok sayıda nişasta molekül yapısı vardır (Smith ve Martin, 

1995). 

 

Bitkiler genellikle her enzim grubunda birkaç izoenzime sahiptir. Nişasta 

biyosentezinden sorumlu genlerin 14 formu olduğu (2 AGPase, 5 SS, 3 SBE ve 4 DBE) 

ve bunlardan 13 genin tüm bitkilerde homoloji gösterdiği bildirilmiştir (Morell, 2005).  

 

ADP-Glikoz pirofosforilaz enzimi hem kaynak hem de depo dokularda bulunur. 

Fotosentetik dokularda plastid içinde yer alırken, tohumda farklı genler tarafından 

kodlanan spesifik formları olduğu için bitkiye göre bulunduğu yerde farklılık 

gösterebilir. Örneğin patates ve bezelye embriyosundaki AGPaz’ ın çoğunluğu plastidik 

iken, mısır, arpa ve pirinçte ise sitoplazmiktir (Slattery, 2000).  

 

Fotosentetik dokulardaki hemen hemen bütün AGPaz enzimlerinin düzenlenme durumu 

3-PGA/Pi oranına bağlıdır. 3PGA başlıca uyarıcı olurken, Pi enzim aktivitesini inhibe 

eder (Sowokinos ve ark., 1982). Bitki AGPaz’ları ikişer çift küçük (SS ya da α) ve 

büyük (LS ya da β) alt ünitelerden meydana gelir. Dolayısıyla enzimin heterotetramerik 

yapısını oluştururlar. Bu iki alt ünite belirli genler tarafından kodlanır (Nakata ve ark., 

1991). Tetramerik AGPaz’in moleküler ağırlığı doku ve bitki türüne bağlı olarak 200-

240 kDa arasında değişmektedir. Özellikle patates tuber AGPaz’ın de LS ve SS’ in 

moleküler ağırlığı sırasıyla 51 kDa ve 50 kDa olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla LS ve 

SS’ in enzim işlevselliğinde farklı rollerinin olduğu bulunmuştur (Okita ve ark., 1990). 
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SS katalitik ve düzenleyici özellikler gösterirken, LS başlıca SS’in allosterik 

özelliklerini düzenlemeden sorumludur.  

 

Son yıllarda Leguminosae familyasına ait mercimek (Lens culinaris) bitkisinin 

verimliğini ve besinsel değerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır (Okita ve 

ark., 1998). Mercimek AGPaz enziminin küçük ve büyük alt ünitelerini kodlayan 

genlerin  izolasyonu ve karakterizasyonu tanımlanmış ve uzun gün koşullarında zamana 

bağlı ekspresyon analiz profilleri çıkarılmıştır (Tulum, I., 2010). Buna bağlı olarak kısa 

gün profilleriyle karşılaştırılmalı grafikleri Şekil 5.1’de gösterilmektedir. Uzun gün 

profilleri Tulum 2010 yüksek lisans tezinden alınmıştır. 

 

Bu tez çalışmasında uzun gün (16 saat ışık/8 saat karanlık) bitkisi olan Lens culinaris’in 

ışık koşulları tersine çevrilmiş ve kısa gün (8 saat ışık/ 16 saat karanlık) periyodunda 

iken AGPaz enziminin alt üniteler bazında ekspresyon analizleri yapılmıştır. Uzun gün 

verileri çalışılmış olduğundan aradaki farkın yorumunu yapabilmek mümkün olmuştur.  
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Şekil 5.1 : Uzun ve kısa gün koşulları altındaki mercimek AGPaz izoformlarının transkript 
düzeylerinin karşılaştırılması 
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Şekil 5.1’de görüldüğü gibi tezimizde elde edilen sonuçlar kısalan gün ışığına yanıt 

olarak mercimek bitkilerinin yapraklarında L1 AGPaz transkripsiyonunda %50’ye 

yakın bir azalma, gövdede ise L2, S1 ve S2 AGPaz transkripsiyonunda %20’ye yakın 

bir artış meydana geldiğini göstermektedir. Ayrıca uzun gün periyoduna maruz 

bırakılmış bitkilerle karşılaştırıldığında kısa gündeki mercimek bitkisi L1 AGPaz 

mRNA miktarı gün sonunda (8.saatte yaklaşık %50 kadarlık) ani bir azalma 

göstermektedir. Bu durum fotoperiyot sürecinin sadece AGPaz transkripsiyonuna etki 

etmediğinin bundan başka L1 alt ünitesinin enzim stabilitesine de etki ettiğinin 

belirtisidir. Ballicora ve ark. (1995) tarafından yapılan çalışmaya göre LS alt ünitesi 

katalitik olarak aktif oligomerik yapı oluşturmada yetersizken SS alt ünitesi katalitik 

özelikli homotetramer oluşturabilmektedir. Buna rağmen bu SS homotetrameri 

düzenleyicilik açısından noksanlık gösterirken LS alt ünitesi varlığında bu durumun tam 

tersi olması LS alt ünitesinin enzim fonksiyonunun verimliliğindeki önemini 

açıklamaktadır. 

 

Bu tez 8 saat/16 saat ışık-karanlık değişiminde yetiştirilen mercimek bitkisinin AGPaz 

enzimi L1 alt ünitesi hem gövde hem de yapraklarda çok sayıda ifade edildiği 

gözlenmiştir. Karanlık periyodu sonunda (16.saat) ilk ışıklandırmayı takiben (0.saat) 

yaprakta 4. saat, gövdede 6. saatte maksimum pik elde edilmiştir. Ayrıca L1 

ekspresyonu ışık açılımını takiben yaklaşık 14. saat hem yaprak hem de gövdede küçük 

bir pik daha sergilemektedir. Kısa gün şartlarında gövdede L1 alt ünitesinin 

transkripsiyonu 6. saatte pik yapmakta ayrıca 2. ve 4. saatlerde nispeten yüksek 

transkripsiyon sergilemektedir. Dokular arasındaki bu pik farklarını Graf ve arkadaşları 

(2011) değişen ışık periyotlarına bağlı olarak AGPaz izoformlarında meydana gelen 

düzenlenmelerle açıklamaktadırlar. 

 

Bu tez çalışmasında her iki gün koşulunda farklı ışık zamanlarında L1 alt ünitesinin 

mRNA seviyesi yaklaşık 20.000 molekül/ ng total RNA civarında tespit edilmiştir. Bu 

durum AGPaz enziminin dokulardaki varlığını ve nişasta biyosentezindeki rolünün bir 

göstergesidir. L1 alt ünitesinden farklı olarak L2 alt ünitesi ağırlıklı olarak yaprak 

dokularında ifade edilirken gövdede hem uzun hem de kısa gün koşullarında zayıf bir 
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ekspresyon sergilemektedir. L2 alt ünitesi uzun gün ve kısa gün koşullarında sırasıyla 6. 

ve 8. saatlerde maksimum anlatıma ulaşmaktadır. Uzun günde L2 alt ünitesi mRNA 

molekülü sayısı yapraklarda 3000 civarında iken kısa günde 1500 civarında 

hesaplanmıştır. Gövdede bu durum her iki gün koşulunda yaklaşık 50 molekül kopyası/ 

ng total RNA olarak hesaplanmıştır. Yaprak ve gövde dokularında L2 alt ünitesinin 

transkripsiyon seviyesi L1 alt ünitesinden oldukça azdır. L1 alt ünitesinin yüksek 

seviyelerde seyretmesi, LS’in substrat ve ATP’nin bağlandığı katalitik SS ile etkileşerek 

net katalitik etki oluşturmasına bağlanabilir. Bu durum Hwang ve ark. (2008) tarafından 

domateste araştırılmış ve LS’in monomer olarak katalitik aktivite gösterdiği 

belirtilmiştir.  

 

Aynı koşullar altında S1 ve S2 alt ünitelerinin de ekspresyon profilleri çıkarılmıştır. 

Uzun gün koşulunda S1 yaprak dokusunda ışık açılımını tabiken 4. saat civarında 

maksimum pik yapmaktadır. Hatta gövdeye oranla yapraklarda yüksek miktarda ifade 

edilmekte olan S1 alt ünitesi, RNA molekülleri sayısı bakımından her iki ışık koşulunda 

da yapraklarda 60.000 mRNA kopya sayısı/ng total RNA iken gövdede 3000 mRNA 

kopya sayısı/ng total RNA civarındadır. Buna ek olarak S1 alt ünitesinin en yüksek 

ekpresyon miktarı uzun günde 2. ve 10. saatler arasında gözlenmiştir. Oysaki en yüksek 

mRNA seviyesini kısa günde 4. ve 8. saatlerde göstermektedir. Zabawinski ve 

arkadaşları (2001) AGPaz küçük alt ünitesi (SS) mRNA seviyesinin fazla olması 

sirkadiyen saatin bir kontrol mekanizması olarak ortaya çıktığının kanıtı olduğunu 

savunmaktadırlar.  

 

S2 alt ünitesi uzun gün koşulunda ışık açılımını takiben 6. ve 14. saatler olmak üzere iki 

pik, kısa gün koşullarında 6. saatte tek bir pik sergiler. Uzun ve kısa gün koşullarında 

AGPaz transkripsiyonu gövde ve yaprakta değişmektedir.  

 

Daha öncede belirtildiği gibi kısa gün koşullarında yapraklardaki L1 ve S2 alt üniteleri 

transkripsiyonu baskılanırken gövdede L1, S1 ve S2 alünitelerinin transkripsiyonu 

%20’e yakın bir oranda artmaktadır. L1 ve S1 alt ünitelerinin yapraklarda aktif bir 

şekilde ifade ediliyor olması bu iki izoformun yaprak dokularında en aktif temel 

izoformlar olduğu kanısını kuvvetlendirmektedir. Büyük olasılıkla bu alt üniteler 
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heterotetramerik AGPaz’ın (2LS1-2SS1) yapısını oluşturarak yapraklarda geçici 

nişastanın temel düzenlenmesine katkı sağlamaktadır. 

 

S2 alt ünitesinin transkripsiyonu arttırılmış yapraklarda AGPaz’in homotetramerik 

formunun (S2S2) nişasta üretimi için ADP-Glikoz sentezinde esas etmen olduğu ve 

dolayısıyla heterotetramerle karşılaştırıldığında homotetramerin farklı düzenlenmelere 

maruz kaldığının göstergesi olabilir (Salamone ve ark., 2000). Farklı AGPaz formlarının 

çokluğu pirinçte incelenmiş ve gen ekspresyonu modellemesiyle bu izoformlar arasında 

farklı heterotetramerik formların olabileceği önerilmiştir (Lee ve ark., 2010). Buna ek 

olarak tezimizde de L1 ve S2 alt üniteleri karşılaştırılabilir bir biçimde gövde 

dokusunda daha fazla ifade edilmektedir ve bu durum 2LS1-2SS2 heterotetramerik 

AGPaz formunun nişasta biyosentezinden sorumlu olduğu fikrini güçlendirmektedir. 

 

Bu tezde gövde ve yapraklardaki farklı AGPaz izoformlarının her bir dokuda farklı 

miktarlardaki nişasta gereksinimini karşılayabilmek için sentezlendiği fikrini 

uyandırmaktadır. Ayrıca bu durum çeşitli koşullar altında mRNA transkriptlerinin yarı 

ömrünün oldukça farklı olduğunu işaret etmektedir. Uzun gün bitkilerinde AGPaz 

mRNA seviyesi oldukça durağan ve toplam degredasyon 4 saat sürerken, kısa gün 

bitkilerinde bu durum 1 saat ya da fazlası kadar sürmektedir. Örneğin L1 alt ünitesi 

mRNA seviyesi 4. saatten sonra azalmaya başlamış, 6. ve 8. saat arasında bir saat içinde 

ansızın düşüş göstermiş ve 12. saat civarında tamamiyle azalmıştır.  

 

Özetlemek gerekirse AGPaz izoformlarının farklı dokularda farklılık gösteren bu 

düzenlenmesi fotoperiyot uzunluğuna cevap olarak meydana gelirken mercimekte 

AGPaz promotörlerinin koordineli olarak düzenlendiğini işaret etmektedir. Hatta farklı 

bitki türlerinde yapılan çalışmalar bu gibi düzenlenmelerin AGPaz gen ailesi üyeleri 

arasında mevcut olduğunu göstermektedir (Crevillen ve ark., 2005). 

 

Yapılan çalışmalara göre, AGPaz’ın düzenlenmesinde ister dışarıdan uygulansın isterse 

endojen olarak var olan sukrozun hem LS hem de SS AGPaz genlerinin 

transkripsiyonunu baskılayarak ya da arttırarak etkilediğini söyleyebiliriz. Bu tez 

çalışmasında, AGPaz enziminin düzenlenmesinin SS alt ünitesinden çok esas olarak LS 

alt ünitesinin transkripsiyonundan kaynaklandığı ileri sürülebilir. Gibson ve 
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arkadaşlarına (2011) göre ise AGPaz enziminin düzenlenmesinin sebebi olarak sadece 

yüksek sukroz seviyesi gösterilmiştir. 

 

 

Nişasta miktarındaki değişim Stitt ve Quick (1989) tarafından geçici (transient) 

nişastanın birincil karbon kaynağı olmasına bağlı olarak varyasyonlar gösterdiği ileri 

sürülmüştür. Bu değişim gün uzunluğuna bağlı olarak geçici nişasta oranının artıp-

azalmasıyla açıklanmıştır. Bu tez çalışmasında da farklı ışık periyodu altındaki 

mercimek yapraklarının ışık açılımını takiben saat bazlı iyot boyaması sonuçlarına göre 

uzun günde büyüyen bitkilerde nişasta miktarının gün ışığının 8. saatinden sonra derece 

derece arttığı ve gece başlangıcının 2. saatine denk gelen 18. saatte azalmaya başladığı 

tespit edilmiştir. Bu bulguya göre AGPaz ekspresyonu ile nişasta birikimi arasında bir 

varyasyonun varlığı ileri sürülebilir. 

 

Bu sonuç uzun gün transkripsiyon profillerinde L1 ve S1 izoformlarının yapraklarda 

mRNA ekpresyonunun 5. ve 14. saatlerde yaptığı piklerle ilişkilendirilebilir. Bununla 

beraber kısa gün bitkisinde nişasta miktarı 4. saatten sonra artmaya başlamakta ve gece 

periyodunun ilk iki saatine denk gelen 10. saat civarında maksimum birikim 

göstermektedir. Bu durumda nişasta parçalanmasının büyük olasılıkla uzun gün 

periyoduna maruz kalan bitkilere kıyasla çok daha yavaş olduğuyla veya uzun gece 

periyodunun varlığına adapte olabilme olarak açıklanabilir. Gibon ve arkadaşları (2004) 

tarafından, farklı gün koşullarına cevaben nişasta dönüşümünde görev alan enzimlerin 

aktivitesi ve transkripsiyonun düzenlenmesiyle nişasta metabolizmasının adaptasyonu 

Arabidopsis thaliana bitkisinde çalışılmış ve kısa gün ışığına maruz kalan bitkilerde gün 

sonunda AGPaz aktivitesinin çok düşük seviyelerde olduğu anlaşılmıştır. Aynı 

araştırıcılar nişasta birikiminin kontrolünün farklı dokularda ve birden fazla belirgin 

ekspresyon modeli sergileyen AGPaz izoformlarının küçük ve büyük alt ünite gen 

sekansı mevcudiyeti ile değişebildiğini, dolasıyla kaynak ve gelişen dokulardaki 

dengenin düzenlendiğini ifade etmişlerdir. 

 

Kısa gün koşulu altında yapraklarda geçici nişasta birikiminin hatta yıkımının yavaş 

olduğu ve bu durumun gün uzunluğu tarafından kontrol edildiği gösterilmiştir (Lu ve 

ark., 2005). Tez bulguları gövdedeki yüksek AGPaz transkripyon seviyeleriyle nişasta 
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sentezi arasında pozitif korelasyon olduğunu işaret etmektedir. Kısa gün koşulundaki 

bitkide gece boyunca gövde dokusunda yıkılan nişastanın bitki büyümesi üzerinde 

hakim olduğu sonucuna varılabilir. 

 

Elde edilen veriler göz önüne alındığında ışık periyodunun mercimek bitkisi AGPaz 

enziminin düzenlenmesinde etkili olduğu ve dolayısıyla değişen ışık uzunluklarının 

enzim izoformları üzerinde transkripsiyonel değişimlere sebep olduğu ileri sürülebilir. 

Bu transkripsiyonel değişimler hem bitkinin bulunduğu ortama adaptasyonunu sağlar 

hem de nişasta gibi temel besin kaynağı üzerine etki ederek bitkinin büyüme, gelişme 

ve yaşamının devamı gibi yaşamsal faaliyetlerini daha iyi bir biçimde devam 

ettirmesine yardımcı olur. Bu tez çalışmasında Lens culinaris (mercimek) bitkisinde 

uzun gün periyodundaki (16 saat gündüz, 8saat gece) ekspresyon düzeyindeki analiz 

verileri kullanılarak kısa gün periyodundaki (8 saat gündüz, 16 saat gece) AGPaz 

enzimlerinin ekspresyon analizleri yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılarak 

yorumlanmıştır. Böylece enzimlerin farklı zaman periyotlarındaki profilleri 

belirlenmiştir. Bu verilerin enzimlerin biyosentez yollarının anlaşılması, enzim 

aktivitesi ve bitki verimini arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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